a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, podzim roku 2022
se nesl v duchu komunálních voleb. Celá
tato záležitost je již za námi a nově zvolené zastupitele a nové vedení města čeká
spousta práce. Je nutno dokončit již rozpracované zakázky, jako je chodník do
Polanky, schody ke kinu a výsadba stromů z Kříbí na Jistebník. Souběžně se pracuje na projektu nové hasičské zbrojnice.
Nejdůležitější je ovšem připravit rozpočet
na příští rok. Je to pouze výčet hlavních
aktivit, které se musí do konce roku zvládnout. Aktivit je mnoho a radní města jsou
plní odhodlání se do práce pustit naplno.

Volby
Členy zastupitelstva pro volební období
2022–2026 jsou:
• Ing. Tomáš Blaha
• Bc. Pavel Dobeš

listopad 2022
• prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
• Ing. Radomír Homola
• Ing. Zdeněk Husťák
• Ing. Petr Jiříček
• doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
• Ondřej Mika
• Radomír Mika
• Bc. Renata Návratová
• Ing. Dušan Petr
• prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
• Mgr. Hana Škutová
• Bc. Jiří Teichmann
• Bc. Jaroslav Varga
• Ing. Pavla Vavrošová
• Ing. Petr Večerka
Dne 19. října 2022 proběhlo ustavující
zastupitelstvo, na kterém zastupitelé zvolili starostu, místostarostu a tři členy rady
města. Na post starosty jsem kandidoval
jako jediný kandidát a získal podporu 13
hlasů. Na pozici místostarosty kandidoval
jako jediný kandidát Ondřej Mika a získal

Letos 45 let Klimkovických podzimů a 55 let Pěveckého sboru města Klimkovic.
Foto: Petr Večerka
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neuvěřitelnou podporu 17 hlasů. Na členy
rady kandidovali čtyři zastupitelé, ovšem
zvoleni mohli být pouze tři. Do funkce člena
rady byl zvolen Ing. Dušan Petr s podporou
13 hlasů, pro Bc. Jiřího Teichmanna hlasovalo 17 zastupitelů a Ing. Pavlu Vavrošovou
podpořilo 15 hlasů, poslední kandidát prof.
Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., nemohl být zvolen,
neboť před ním již byli tři radní zvoleni.
Dále se volil předseda kontrolního výboru
a byl zvolen Ing. Petr Jiříček, předsedou
ﬁnančního výboru byl zvolen prof. Ing. Ivo
Hlavatý, Ph.D. Poslední byla volba určeného zastupitele pro pořizování územního
plánu města Klimkovic pro volební období
2022–2026 podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu.
Zastupitelé zvolili paní prof. Ing. Naďu
Rapantovou, CSc. Všem zvoleným kandidátům blahopřeji ke zvolení a přeji hodně
úspěchů při práci.
Pokračování na další straně

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2022
Pokračování z předchozí strany
Rád bych poděkoval zastupitelům, zastupitelkám a radním minulého volebního
období, kteří se podíleli na vedení města.
V mnoha případech obětovali Klimkovicím čas na úkor vlastního osobního volna
a vlastní rodiny. DĚKUJI!

Dílčí fyzická analýza směsného komunálního odpadu
města Klimkovic (ul. Havlíčkova) dne 5. 10. 2022

Odpady
Po zavedení nového odpadového systému se nám čím dál tím častěji objevovaly stížnosti občanů žijících v bytových domech, že kapacita popelnice je
nedostačující. Model kapacity popelnice
je v našem městě nastavený tak, že na
osobu vychází 20 litrů na 14 dní. Občané
u rodinných domů dokáží třídit tak intenzivně, že vyprodukují 10 litrů za 14 dní.
Není tomu tak u bytových domů. Zde
je třídění anonymní, občané netřídí tak
intenzivně, protože nikdo neví, co kdo
kam vyhodil. Proto jsme v měsíci říjnu
vysypali ve spolupráci s odbornou ﬁrmou
obsah jedné velké 1 100litrové popelnice
a zkontrolovali, jak lidé třídí a zda mají
opravdu obsah popelnice nedostačující.
Výsledek byl jednoznačný – viz tabulka.
Uvědomuji si, že tento způsob kontroly
je nepříjemný, ale občas nutný. Není přece možné přistoupit na to, že se někomu
nechce třídit. Tímto bych vyzval občany,
aby opravdu třídili.

Pozvánky
Jelikož se blíží doba adventní, která letos
začne již v měsíci listopadu, rád bych
vás pozval na úžasnou kulturní akci, a to
adventní dostaveníčko a rozsvícení vánočního stromu. Tuto akci zajišťuje volnočasové centrum Mozaika v čele s paní
ředitelkou Bc. Renatou Návratovou.
Ještě, než začne advent, budeme se
moct sejít na komunitní akci sázení stromů mezi Kříbím a Jistebníkem. Na tuto
akci bych vás taky rád pozval. Věřím, že
nám počasí vydrží a bude nám svítit sluníčko.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásný
a podzimně laděný listopad a těším se
na setkání při blízkých společenských
akcích.
S pozdravem váš starosta
Jaroslav Varga
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Informace z městského úřadu

Přehled schválených usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání
Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 19. 10. 2022
Zastupitelstvo města Klimkovic po projednání mj.:

člena výboru nebo komise:
měsíčně

schválilo

zvýšení odměny neuvolněného člena
zastupitelstva města, který je pověřen
k oddávání snoubenců
0 Kč

• program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města konaného 19. 10. 2022
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• že volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města bude probíhat
veřejným hlasováním podle volebního
řádu pro volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady města ve schváleném znění
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1
určilo
• ověřovateli zápisu prof. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D., a Ing. Dušana Petra a zapisovatelkou Ivanu Gelnarovou
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• paní prof. Ing. Naďu Rapantovou, CSc.,
jako určeného zastupitele podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu pro pořizování územního plánu města Klimkovic, a to pro
volební období 2022–2026.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1

0 Kč

Všechny takto stanovené odměny se
budou poskytovat od 19. října 2022.

• člena kontrolního výboru Bc. Pavla Dobeše

• paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města
Klimkovic takto: 200 Kč / hodinu a současně 1 200 Kč jako nejvyšší částku,
kterou lze jako náhradu výdělku poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
zvolilo
• volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady ve složení: prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.,
a Bc. Renata Návratová a Ing. Zdeněk
Husťák
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• starostou Bc. Jaroslava Vargu

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• počet místostarostů na 1

• radním Ing. Dušana Petra

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 13, proti 2, zdržel se 2

• počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 1, a to funkci starosty

• radním Bc. Jiřího Teichmanna

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• radní Ing. Pavlu Vavrošovou

• neuvolněným členům zastupitelstva
města odměny za výkon funkce:

Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1

člena rady města: měsíčně
místostarosty: měsíčně

7 954 Kč
22 000 Kč

předsedy výboru nebo komise:
měsíčně
3 978 Kč

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2

Hlasování: pro 16, proti 1, zdržel se 0

• místostarostou Ondřeje Miku

1 989 Kč

• člena ﬁnančního výboru Ing. Tomáše
Macka

• předsedu kontrolního výboru Ing. Petra
Jiříčka

• počet členů Rady města Klimkovic na 5

člena zastupitelstva města:
měsíčně

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne
složení slibu.

Hlasování: pro 13, proti 3, zdržel se 1

stanovilo

• člena ﬁnančního výboru Ing. Dagmar
Fešárkovou

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• předsedou ﬁnančního výboru prof. Ing.
Iva Hlavatého, Ph.D.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

• člena kontrolního výboru Tomáše Hrbáče
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• člena kontrolního výboru doc. Ing. Lucii
Krejčí, Ph.D.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 7
• člena kontrolního výboru Ing. Zdeňka
Husťáka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 6
zřídilo
• ve volebním období 2022–2026 ﬁnanční
výbor a kontrolní výbor s max. počtem
členů 5.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1
vzalo na vědomí
• že slib podle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) složili níže uvedení členové zastupitelstva: Ing. Tomáš Blaha, Bc. Pavel
Dobeš, prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., Ing.
Radomír Homola, Ing. Zdeněk Husťák,
Ing. Petr Jiříček, doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., Ondřej Mika, Radomír Mika,
Bc. Renata Návratová, Ing. Dušan Petr,
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., Mgr.
Hana Škutová, Bc. Jiří Teichmann,
Bc. Jaroslav Varga, Ing. Pavla Vavrošová, Ing. Petr Večerka.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
• člena ﬁnančního výboru Bc. Lukáše Lyčku
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1

Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
Michaela Šimonová,
referentka odboru správního
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Komunální odpad – přeplatky a nedoplatky
Vážení občané, správcem místního
poplatku za komunální odpad bylo
zjištěno, že někteří poplatníci místní
poplatek za komunální odpad zaplatili i za jiné fyzické osoby (poplatníky),
aniž by v rámci této platby speciﬁkovali, za jaké poplatníky tento místní
poplatek uhradili.

S ohledem na uvedenou skutečnost
vás tímto zdvořile žádáme, aby poplatníci, kteří zaplatili místní poplatek za komunální odpad za více poplatníků, správci
místního poplatku neprodleně sdělili, za
které poplatníky byl tento místní poplatek
uhrazen.

a to na e-mailovou adresu: simonova@
mesto-klimkovice.cz nebo osobně v kanceláři číslo 10 Městského úřadu v Klimkovicích.
Shora uvedené skutečnosti sdělte nejpozději do 30. 11. 2022.
Michaela Šimonová,
správní odbor

Požadované informace sdělte písemně,

Kulturní a informační středisko Klimkovice

Nová propagační videa našeho města
Na začátku tohoto roku město Klimkovice podalo žádost o dotaci na pořízení
propagačního videa. Žádost byla poskytovatelem dotace (Moravskoslezským
krajem) kladně vyřízena a začali jsme natáčet.
Na konci října 2022 tak spatřila světlo
světa dvě videa – jedno cca desetiminutové a jedno cca tříminutové, která mají
ve zkratce přiblížit a představit naše město jako příjemné místo, kde se stále něco
děje, kde jsou upravená veřejná prostranství či okolní příroda, která zve k příjemnému trávení volného času.
Osmdesát procent nákladů na tento
projekt s názvem Turistické video města Klimkovic bylo uhrazeno z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, ﬁlmy vytvořil
Dalibor Pyš VOX Multimedia s použitím
archivních záběrů z dronu Oldřicha Burge-

ra – MICROAIR s. r. o., účastnilo se několik „ﬁgurantů“ a natáčeli jsme na všech
kulturních akcích, které v dostupném čase
v Klimkovicích probíhaly. Všem, kteří se
na vzniku videí podíleli, děkujeme.
Propagační video ve full HD verzi
budeme promítat před každým večerním ﬁlmem v kině Panorama a nahradí
tak původní video z roku 2013. Všechna
propagační videa města jsou ke zhlédnutí na kanále Youtube – město Klimkovice – https://www.youtube.com/channel/
UCnzYdvfpnF_tpzLGfVYACew.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice

Stolní kalendář na rok 2023
V Kulturním a informačním středisku v přízemí zámku je možné zakoupit kromě
různých suvenýrů s motivem města Klimkovic také nový stolní kalendář na rok
2023. Krásné fotograﬁe našeho města a okolí pořídil Ing. Petr Večerka.
Kalendáře i ostatní suvenýry si můžete zakoupit během naší otevírací doby, a to od
pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin. Dostupnost je možné ověřit na telefonním
čísle: 556 420 005.
Mária Bílková, KIS Klimkovice

Den válečných
veteránů 2022
V Klimkovicích si každoročně připomínáme 11. listopad jako Den
válečných veteránů, den věnovaný
památce ukončení 1. světové války.
Uctíme památku těch, kteří položili
životy v bojích. Tento významný den
je věnován i veteránům všech válečných konﬂiktů.
Květiny ke všem pomníkům a pomníčkům ve městě budou položeny
v pátek 11. listopadu v 11 hodin.
Bc. Andrea Jahnová,
odbor správní
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Veřejná sbírka vyhlášená městem
Klimkovicemi byla ukončena
Rada města Klimkovic v březnu 2022 rozhodla o konání veřejné sbírky ve
prospěch ukrajinských občanů ubytovaných na území města Klimkovic.
Na sbírkový účet jste poslali 31 000 Kč.
Ve stejný den byla otevřena sbírková pokladnička, umístěná v Kulturním a informačním centru, její výtěžek je 16 538 Kč. Sbírka byla k 30. 9. 2022 ukončena.
Z těchto prostředků byl zatím uhrazen dětský tábor ukrajinskému chlapci a byly
nakoupeny školní potřeby šesti dětem. S blížící se zimou zajistíme ukrajinské děti
zimními potřebami. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomoci.
Bc. Andrea Jahnová

Městská policie Klimkovice

MP opětovně žádá občany
Vážení občané, z důvodu množících se krádeží a zvýšeného pohybu podezřelých
osob na území města se k vám obracíme s žádostí o obezřetnost, zodpovědnost
a spolupráci při ochraně vašeho majetku.
Jak možná někteří z vás zaznamenali,
na přelomu září a října, v rozmezí čtrnácti
dnů, jsme ve dvou různých částech Klimkovic řešili krádeže jízdního kola. V obou
těchto případech se jednalo o téhož
pachatele, který byl naštěstí pro poškozené pokaždé dopaden a ukradené věci se
dostaly zpět ke svým majitelům. Ne vždy
však tato nepříjemná zkušenost skončí
dobře, většinou je tomu právě naopak.
Byť se nacházíme v poklidném městě,
rozhodně není na místě spoléhat na to, že

k nám nezavítá zloděj, nebo jiná závadová osoba. Bohužel i v Klimkovicích jsme
v poslední době zaznamenali zvýšený
pohyb těchto osob, jak z podnětů všímavých občanů, tak ze samotného výkonu
služby. Proto vás znovu vyzýváme, abyste se podíleli na ochraně svého majetku,
a to zejména tím, že nebudete vytvářet
příležitosti zlodějům k páchání přestupků nebo trestných činů. Uzamykejte
proto svá jízdní kola. Věnujte pozornost
svým osobním věcem. Zamykejte dveře,
branky, garáže, vozidla. Nenechávejte klíče v zámcích vašich domů. Nenechávejte
na zahradě odložené nářadí a jiné cenné
věci, které by pro případného zloděje byly
lákavé. Všímejte si pohybu podezřelých
osob i vozidel ve vašem okolí a v případě
potřeby neváhejte a obraťte se na Městskou policii, v případě naší nepřítomnosti
pak na Policii České republiky.
Jakékoliv podrobnější informace týkající se těchto osob nebo vozidel (jako
jsou celkový popis osoby, popis oděvu,
výrazný znak, tetování, jizva apod., registrační značka, typ, nebo barva vozidla)
jsou vítány a mohou být dále zpracovány a předány k dalšímu šetření. Pokud
můžete, pomozte radou také seniorům
ve vašem okolí, poučte své děti v dané
problematice, protože právě tito občané
často bývají ohroženou a cílovou skupinou osob páchajících protiprávní jednání.
Ještě jednou na vás apelujeme, buďte
obezřetní a v rámci možností chraňte svůj
majetek.
Jan Kroker

Poděkování
Vážený pane starosto,
minulý týden ve čtvrtek se mi stala nepříjemnost, kvůli které jsem zaměstnala
vaše policisty. Svou lehkomyslností jsem
nechala neuzamčené kolo stát u hlavních
dveří úřadu a na chvilku si odskočila. Vrátila jsem se a kolo bylo fuč. Díky profesionalitě, rychlosti, skvělé spolupráci s dalšími jednotkami policie a empatii vašich
policistů mám dnes své kolo, doklady
i všechny věci zpět a jsem jim za to opravdu moc vděčná.
„Klukům“ patří opravdu velké DÍK a protože vím, kolik práce a vynaloženého úsilí
bylo za založením vaší jednotky městské
policie, chci touto zprávou přispět k tomu,
že to mělo smysl!
Ještě jednou děkuji, pane starosto. Ať
se vám daří ve všem, co konáte.
Mgr. Kateřina Štěrbová

Chtěl bych tímto poděkovat rodině
Čáňových za výzdobu na zábradlí
mostku přes Rakovec u sběrného
dvora.
Josef Šmíd

Kandidátka č. 3
Budoucnost pro Klimkovice
Vážení spoluobčané!
Děkujeme za vaše
hlasy pro nové volební
sdružení Budoucnost
pro Klimkovice,
které uspělo jedním
mandátem v zastupitelstvu města.
Jsme vděčni za to, že jste nám tak dali
možnost prosazovat z našeho programu
mimo jiné i projekty komunitní energetiky
v novém zastupitelstvu. Rádi vás budeme
o výsledcích naší práce informovat zde
ve Zpravodaji nebo na našich facebookových stránkách Budoucnost pro Klimkovice a Zelené Klimkovice.
Slibujeme, že důvěru, kterou jste nám
dali, užijeme pouze ve prospěch města
a jeho občanů v souladu se slibem zastupitele.
Vaši kandidáti
za Budoucnost pro Klimkovice

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Elen Sára Svobodová
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Životní prostředí

Výsadba ovocného stromořadí z Kříbí
Obnova tradičních prvků naší krajiny – rozdělení polí, návrat remízků a polních
cest bylo i u nás, v Klimkovicích, cílem Komise životního prostředí rady města již
dlouhodobě. A konečně první výsledek!
Město Klimkovice rozhodlo o vybudování stromořadí, které bude spojovat Klimkovice s Jistebníkem. Pozemek (parc. č.
3617) se nachází v místě historické polní
cesty, která byla zaznamenána do map již
během 2. vojenského mapování v letech
1836–1852. Tato cesta postupně zanikla
během scelování pozemků v lány a dnes
je obhospodařována jako pole.
Na základě podnětu Ing. Radima
Jaroška z Agentury ochrany přírody

a krajiny v Ostravě jsme se pustili do práce a v těchto dnech je připraven projekt
s oﬁciálním názvem Ovocné stromořadí z Kříbí, na který město podalo žádost
o dotaci k Ministerstvu životního prostředí
ČR z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Projekt vypracoval
a intenzivně s námi připravuje realizaci
výsadby Ing. Bc. Tony Skřipčák (vystudovaný pomolog, tj. specialista na odrůdy
a pěstování). Je vybráno a nakoupeno

83 ovocných stromků původních odrůd –
vysoké špičáky jabloní, hrušní a slivoní,
které budou v následujících letech zapěstovány do vyšších kmenných tvarů, aby
bylo možno bezproblémově opečovávat
okolní parcely i prostor pod stromy, dále
82 sazenic keřů šípkové růže. Území je již
v poli vymezeno a pozemek je připraven.
Poděkování nejen za to už nyní patří společnosti RenoFarmy, dosavadnímu uživateli pozemku, neboť důležitou
součástí pro realizaci celé akce bylo, že
s výsadbou souhlasil a pomáhá nám.
Samotnou výsadbu stromů a keřů bychom rádi provedli komunitním způsobem, tzn. se zapojením občanů. Chceme
tak podpořit vztah obyvatel k místu, kde
žijí, získání zájmu o dané místo a hrdost
na svůj podíl na jeho vzniku. Proto si
vás, občany, dovolujeme oslovit a pozvat
na sobotu 12. listopadu 2022 k pomoci
s výsadbou. Přímo na místě se pak dovíte
podrobnosti výsadby.
Těšíme se, že výsledkem bude jedno
z míst, které do naší krajiny neodmyslitelně patří a další dlouhá desetiletí bude
sloužit lidem, zvěři i okolní krajině. Děkujeme za váš zájem a spolupráci.
https://mapy.cz/s/pezuzadezo
Ing. Pavla Vavrošová,
pověřená městem organizací akce
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Děkujeme, že nejsme ropáci!

Tuky, oleje – kam s tím? Do kanalizace ne!
Tento článek jste si mohli přečíst ve Zpravodaji již před rokem, ale rok se s rokem
sešel a zase se nám přibližují vánoční svátky a s nimi smažený vánoční kapr
nebo jiný řízek. Před rokem jsme se na tomto místě zamýšleli nad nerudovskou
otázkou „Kam s tím?“. A co se od té doby změnilo? Změnilo se dost a k lepšímu.
Řada z nás, obyvatel Klimkovic, si uvědomila, že začít je potřeba u sebe a slévá
upotřebené tuky do nádob a odevzdává je do sběrného dvora v areálu Technické
správy města Klimkovic na ulici Ostravské. Díky vám všem, kteří svým zodpovědným přístupem pomáháte zlepšovat prostředí v našem městě.
Dovolte malé připomenutí – umíte si
představit, co dokáží způsobit pevné látky
nebo zbytky potravin v čerpadlech čerpacích stanic nebo v samotných čistírnách
odpadních vod? Např. plasty, hadry, hygienické potřeby, cigaretové nedopalky,
použité prezervativy, kosti, pecky, slupky
od ovoce a zeleniny? Bohužel i potraviny
rozmělněné v drtičích kuchyňského odpadu způsobují v kanalizaci stejný problém
jako celé zbytky potravin. Pevné látky
a zbytky potravin prostě do kanalizace
nepatří. Do kanalizace rovněž nepatří
nebezpečné látky jako např. barvy, rozpouštědla, ředidla, jedy, žíraviny, léky,
ropné látky apod.
A co teprve tuky! Ať už se jedná o ztužené tuky ze smažení, které v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou
a způsobí snížení průtoků kanalizací nebo dokonce i její ucpání nebo oleje, které
kvůli své vazkosti shlukují nerozpustný
obsah kanalizace a zapříčiňují ucpávání

potrubí. Dále tuky zanášejí čerpadla
a mechanickou technologii v čistírnách,
čímž snižují účinnost čisticího procesu
a zvyšují náklady na čištění odpadních
vod.
Pomalu se blíží Vánoce a v mnoha
rodinách bude smažený kapr. Smažený
na tuku. Tak co tedy pak s tím tukem?
Sbírejte, prosím, všechny použité tuky
do nádob nebo lahví a odevzdávejte do
sběrného dvora na ulici Ostravské č. p.
96 v Klimkovicích, kde již bude zajištěna jejich ekologická likvidace. A nejen
o Vánocích, ale i v průběhu celého roku.
Dnešní moderní člověk má již možnost
třídit svůj odpad podle druhu. Třídění
a správné nakládání s odpady je projevem nejen ohleduplnosti k životnímu prostředí ale i k ostatním klimkovickým spoluobčanům, kteří jsou postiženi důsledky
špatného odtoku kanalizace. Nežijeme
přece ve středověku, kdy naši předkové
nepotřebné věci vyhazovali z oken na

ulici, abychom je dnes házeli do kanalizace. Žijeme v době, kdy je běžné třídit
odpad a tak se, prosím, chovejme tak
i vůči kanalizaci, která slouží pro náš
komfort. Tak, jako je běžné třídit odpad,
mělo by být běžné používat kanalizaci jen
k účelu, ke kterému byla zřízena.
Ing. Helena Malásková,
referent odboru
hospodářsko-technického

Dobrovolnické centrum ADRA

Výstava v Trojhalí chce přilákat dobrovolníky
Ostravané mohou v následujících měsících navštívit v Trojhalí výstavu Hodina,
která mění životy. ADRA chce prostřednictvím velkoformátových fotograﬁí upozornit na tematiku dobrovolnictví. Dobrovolníci ADRA pomáhají dětem, osamělým seniorům, nemocným, ale i lidem s tělesným či mentálním postižením.
V posledních dvou letech se dobrovolnictví nejvíce skloňovalo v souvislosti
s covidovou pandemií a válkou na Ukrajině. Jen v Ostravě jich ADRA při těchto
událostech zapojila přes tisícovku. V obou
případech se však lidé stali dobrovolníky
spíše na kratší dobu, kdy byla potřeba
pomoci nejakutnější. „Nesmírně si vážíme
každého, kdo se rozhodl pomáhat v době
covidu i po vypuknutí války na Ukrajině.
Ta vlna solidarity, která se vzedmula, byla
skutečně obrovská. V posledních měsících však, bohužel, vnímáme, že zájem

o dobrovolnictví upadá. Mám tím na mysli především pravidelné a dlouhodobější
návštěvy u osamělých seniorů, u dětí,
nemocných či zdravotně postižených.
Tady bychom opravdu potřebovali naši
dobrovolnickou základnu rozšířit. Naše
výstava ukazuje právě tento typ dobrovolnictví a benefity, které může přinést“, uvádí vedoucí Dobrovolnického centra ADRA
v Ostravě Dagmar Hoferková.
Ostravská fotografka Eva Palkovičová
zachytila svým objektivem reálné situace
dobrovolníků ADRA ve chvílích nezištné

a smysluplné pomoci druhým. Tyto emotivní fotograﬁe mají za cíl představit veřejnosti, v čem spočívá největší síla dobrovolnictví. Název výstavy „Hodina, která
mění životy“ chce upozornit, že dobrovolnictví nemusí být tak časově náročné, jak
se lidé obávají. Doporučujeme vyčlenit
si pro tuto činnost hodinu nebo dvě týdně či jednou za dva týdny. Dobrovolnictví pomáhá potřebným, ale obohacuje
oboustranně. Dobrý pocit ze smysluplně
stráveného času s někým, kdo to opravdu
potřebuje, je jednou z hlavních motivací.
Zájemci o dobrovolnictví si mohou domluvit osobní schůzku na tel. č.: 733 485
548 nebo vyplnit formulář na stránkách:
www.adraostrava.cz.
Ing. Dagmar Hoferková
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Sousedé

RenoFarma Slezan – moderní farma 21. století
Jsme RenoFarma Slezan, a. s., a rádi bychom se touto
cestou blíže představili vám, našim sousedům a spoluobčanům. Naším cílem je, abyste se dověděli něco nejen
o našich farmách, ale také o tom, jak dnes může fungovat
moderní zemědělství.

O nás
RenoFarma Slezan, a. s., je součástí zemědělské skupiny
RenoFarmy, která hospodaří v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Od samého počátku našeho působení
v oblasti zemědělství se snažíme, aby naše podniky postupně
přestávaly být „JZD“ a měnily se na moderní farmy, které využívají nejnovější technologie a pokrokové postupy chovu skotu.
Jsme přesvědčeni, že za těch uplynulých několik let jsme udělali
obrovský posun správným směrem.
Slezan, jak u nás říkáme, má dvě farmy – v Klimkovicích
a v Olbramicích. Mimochodem, Klimkovice jsou také centrálním
sídlem celé naší skupiny. Kromě nezbytné kancelářské práce
se na farmě v Klimkovicích věnujeme hlavně rostlinné výrobě,
mechanizaci a také chovu telat, jalovic a vysokobřezích jalovic.

Ve znamení precizního zemědělství
Rostlinná výroba je u nás postavena na principech tzv. precizního zemědělství, což je velmi zjednodušeně řečeno hospodaření
pomocí moderních technologií a vědeckých výzkumů.
Říkáte si, jaké technologie a vědecké postupy jsou při pěstování rostlin potřeba? Například mezi ně patří moderní zemědělské
stroje, které i přes svou velikost méně utužují půdu, meteostanice
napomáhající při předpovědi počasí, výskytu chorob a škůdců,
satelity a drony na mapování porostů a jeho zdravotního stavu,
nebo vzorkování a analýza půdy a rostlin, které umožňují použít
variabilní aplikace hnojiv či přípravků na ochranu rostlin.
A proč to všechno děláme? Protože chceme, aby půda byla
dlouhodobě v dobré kondici, zdravá a úrodná. Aby rostliny, které
vypěstujeme byly kvalitní a plné prospěšných látek. Abychom
přírodě vrátili alespoň něco málo z toho, co nám poskytuje.

Moderní stáj = spokojené krávy
Farma v Olbramicích se zaměřuje na odchov telat a chov dojnic.
Je naší pýchou a radostí. Před dvěma lety jsme zde postavili
jednu z nejmodernějších stájí pro dojnice v ČR, jejíž součástí
je mimo jiné plně robotická dojírna a nová mléčnice. Tato stáj je
uzpůsobena pro maximální pohodlí 280 dojnic.
Zajímá vás, v čem spočívá ona modernizace? Základem jsou
dojicí roboti, kteří umožňují kravám přijít se podojit, kdykoli to

potřebují. Zatímco si kráva pochutnává na speciálně připravených dobrotách, robot omyje, vydesinﬁkuje a namasíruje vemeno, pak nasadí strukové násadce a krávu podojí. Další novinkou
jsou čipy, které mají všechny krávy na krku a díky kterým je možné přes specializovaný software sledovat veškeré údaje o zvířeti
(např. zdravotní stav nebo množství nadojeného mléka). Nemalým přínosem jsou pak fotobuňky, s jejichž pomocí roboti přihrnují krmivo, lopaty shrnují výkaly a spouštějí se rozprašovače,
ventilátory nebo žaluzie.
Tato modernizace je skvělá, ale v čem je přínosná? Především
zvyšuje komfort a zdraví zvířat. Krávy mají k dispozici dostatek
prostoru (o 60 % více než ve staré stáji), venkovní výběhy, nejlepší lehací matrace, drbací kartáče, ventilátory, rozprašovače
vodní mlhy nad krmištěm nebo vytahovací žaluzie a vrata po
celé délce a šířce stáje. A čím je kráva spokojenější, tím dává
více kvalitního mléka. Další velkou výhodou je také ulehčení
práce našim zaměstnancům.
Součástí modernizace farmy v Olbramicích bylo také vybudování nové skladovací jímky na kravskou kejdu, která zvýšila kapacitu farmy o více než 80 %. Díky tomu se snížila roční
frekvence vývozů kejdy na pole a co je důležité, tak se to nyní
děje téměř výhradně v čase, kdy se může rovnou i zaorat do
půdy. Možnost okamžitého zaorání výrazně přispívá ke snížení
případných nepříjemných zápachů v okolí místa aplikace.
V neposlední řadě jsme při modernizaci dbali na vzhled stáje,
která je laděna do přírodních barev a stavbě dominuje dřevo.
A nezapomněli jsme také na její okolí, kde jsme maximum ploch
zatravnili a osázeli okrasnými rostlinami a keři.
Pokud vás naše moderní robotická stáj zaujala, můžete se na
našich stránkách: www.renofarmy.cz podívat na krátké video,
které vám ji trochu více přiblíží. V blízké době navíc na olbramické farmě přibude nová porodna a následně se uskuteční rekonstrukce druhé stáje.

Pár slov závěrem…
Věříme, že jsme vás prostřednictvím tohoto článku alespoň
trošku seznámili s tím, jak se dá současné zemědělství dělat
moderně a zároveň šetrně ke zvířatům i k půdě, a že jste se také
dověděli něco nového a zajímavého.
Práce v zemědělství je i přes všechny tyto nové a moderní
technologie velmi náročná a do jisté míry nevděčná, a proto
jsme vždy rádi za každého člověka, který si naší práce cení
a který nám drží palce.
Váš Slezan
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Městská knihovna

Podzim v knihovně

Týden knihoven je za námi a jsme rádi,
že se v rámci této akce zaregistrovali noví čtenáři. A protože do knihovny
na pravidelná setkání chodí děti již od
školky, tak s knihovnou rostou až do
studentských let a my máme radost, že
se vždy spoléhají na naše služby.
V novém školním roce se začínají
sjíždět z okolních vesnic žáci na druhý stupeň ZŠ a tak právě pro ně byla
v knihovně přichystána úvodní beseda
a hned zvesela. Žáci 6. ročníku si vyzkoušeli práci s textem, zkusili v týmu napsat
krátký příběh na dané téma. Psali příběh
hororový, pohádkový, hráčský nebo cestovatelský. Moc se jim to povedlo.
Přišly k nám také děti z mateřské školky a spolu jsme navštívili zvířátka v lese
a vyrobili si originálního draka. Tyto návštěvy malých čtenářů patří vždy k nejmilejším.
Během měsíce října se zaregistrovalo
jedenáct nových čtenářů. Celkový počet
aktivních čtenářů v knihovně je 638,
z toho 206 dětí do 15 let. V tomto roce již
bylo vypůjčeno 13 877 titulů (jak knižních,
tak stále více oblíbených CD a periodik).
Milí čtenáři, využijte možnosti stáhnout
si do svých mobilů a čteček knihy prostřednictvím našeho webového rozhraní.
Díky dotačnímu programu MK ČR máme
možnost si stáhnout až 400 knih zdarma
(jinak je to placená služba ﬁrmy Palmknihy).
Přejeme všem krásný podzim, a když
bude venku mlžno a nevlídné počasí,
uvařte si něco dobrého, vezměte knihu
do ruky a udělejte si pohodu.
Zuzana Konvičková,
knihovnice
9
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Novinky ze základní školy

Noví rodilí mluvčí v naší škole
Angličtina s rodilým mluvčím je ideální způsob, jak zlepšit svoji komunikaci
v angličtině. Pro většinu dospělých není problémem ani tak anglická gramatika,
ale běžné hovorové užití angličtiny.
Podobné to je i u dětí. Angličtina s rodilým mluvčím jim může pomoci zbavit se
ostychu a používat angličtinu přirozeným
způsobem.
Ve spolupráci s jazykovou školou Hello
v naší škole od září působí dva noví lektoři – Danielle a Alex. Děti si velmi oblíbily jejich způsob učení, který je motivuje
více mluvit a hlavně se nebát, že udělají
chybu.
Jsme velmi rádi za toto oživení v cizím
jazyce, neboť i pro nás vyučující jsou
jejich metody a přístup přínosem a inspirací.
Mgr. Marcela Ševčíková

Workshop ve střední škole zahradnické

Žáci 9. C se zúčastnili v rámci projektu OKAP již třetího workshopu ve střední škole zahradnické. Měli možnost prohlédnout si celý
venkovní areál a rozlehlé skleníky. Společně se studenty a učiteli odborného výcviku vyrobili kytici z řezaných rostlin podle zásad
ﬂoristiky, připravili vypichovanou misku z živých květů, upletli věneček z proutí a nakonec sami zvládli uvázat podzimní věneček
z přírodnin. Měli tak možnost propojit své teoretické znalosti z botaniky s praxí. Všichni jsme si odborný workshop užili.
Mgr. Kateřina Chrapková
10
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Dějepisná exkurze devátých tříd do Osvětimi
a královského města Krakova
Dne 10. října se vydali žáci devátých tříd na jednodenní dějepisnou exkurzi do
Polska. Naše první cesta směřovala k památníku obětem holocaustu v Osvětimi.
V největším koncentračním táboře 2. světové války nás čekal tříhodinový program, kterým nás provedl profesionální průvodce.
V první části jsme si prohlédli menší
tábor Auschwitz I přímo v Osvětimi. Do

tohoto tábora jsme vstupovali bránou
s nápisem „Arbeit macht frei“ a postupně

jsme procházeli „obytnými“ a vězeňskými
bloky. Během prohlídky jsme se dozvěděli, jak tábor za druhé světové války vznikl,
jak fungoval a v jakých nelidských podmínkách zde vězni žili. Poté jsme zavítali do sousední Březinky, kde se nachází
obrovský vyhlazovací tábor Auschwitz II
– Birkenau.
Samotná prohlídka Osvětimi byla náročná, neboť teprve na místě bývalého
koncentračního tábora jsme si zcela uvědomili, co všechno museli nevinní lidé
vytrpět, jaké hrůzy museli prožívat.
Po emotivně náročném dopoledni jsme
naše putování zakončili návštěvou Krakova – historické rezidence polských králů.
Zde jsme zhlédli majestátní královský
hrad Wawel, katedrálu a historické památky na náměstí. Při procházce podél řeky
Visly jsme nemohli minout sochu slavného draka, který v pravidelných intervalech
chrlil oheň. V prosluněných uličkách a na
náměstí jsme před odjezdem strávili příjemné chvíle.
Mgr. Svatava Lichá, žáci 9. B
11
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Konečně jsme se dočkali babího léta a se třídou 6. A jsme malovali v areálu naší školy. Zkoušeli jsme techniku akvarelu, která není
tak jednoduchá, jak si někteří doteď mysleli. Dětem se dařilo vystihnout barvy podzimních stromů, oblohy a někteří se naučili barvy
vrstvit tak, aby zůstaly transparentní a čisté. Akvarelové barvy jsou vyrobeny ze směsi barviva a pojidla (arabské gumy) rozpustného
ve vodě. Nemají výrazné krycí vlastnosti jako třeba olejové nebo akrylové barvy. Jejich kouzlo spočívá v možnosti vytvořit svěží,
jiskřivě průsvitnou malbu buď postupným nanášením barevných vrstev či využitím vzájemné mísitelnosti a rozpíjení barev. Výsledky
našich prací můžete vidět v aule školy.
Mgr. Marcela Ševčíková

Děti ze školní družiny vyrazily společně s vychovatelkami na podzimní vycházku do přírody. Prošli jsme se krásným podzimním dnem
až ke studánce Pod Chmelníkem lesními stezkami. Cesta byla zajímavá, děti sbíraly přírodniny a cestou jsme viděli i plno hub. Nejvíce je však zaujal potok Rakovec, do kterého studánka vytéká. Všem se na procházce líbilo a podle dětí to byl super zážitek. Moc
nás to potěšilo.
Mgr. Romana Matějová
12
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Historie

Životní osudy bratrů Haasových v období
německé okupace
Obsazení Klimkovic německou nacistickou armádou v říjnu
1938 se řadí k nejsmutnějším obdobím v historii našeho města. Obyčejní lidé, i přesto, že se v této těžké době navzájem
utěšovali, byli v zajetí naprosté lidské bezmoci k odvrácení
všeho zlého, co život v okupací postiženém městě s sebou
přinese. Mnozí z nich byli od počátku aktivně zapojeni do
organizovaného protinacistického odboje a velice pohnuté
byly i životní osudy obyvatel perzekvovaných z rasových
a národnostních důvodů.
Byli mezi nimi i členové rodiny Haasových. Rodiny trvale a spořádaně žijící ve společné domácnosti v domě č. 61 historického
podloubí, lemujícího jižní stranu tehdejšího Masarykova náměstí
v centru Klimkovic. Společně se svojí maminkou Albínou Haasovou zde žilo pět dětí. Všichni, ač nekatolického vyznání, byli české národnosti a jejich konfese byla židovská. Nejmladšímu ze
synů paní Albíny Rudolfovi se těsně před příchodem Němců do
Klimkovic podařilo ze své vlasti uprchnout do Ameriky, kde jako
emigrant žil až do své smrti a je tam také pochován. Dcera Johana před německými okupanty z domova raději také včas utekla, a to až do dalekého Broumova. Nejmladší dceru Bertu i její
maminku Albínu nacisté hned na počátku druhé světové války
odvlekli do německého koncentračního tábora, kde bohužel obě
ženy v průběhu roku 1942 v KT Treblinka zemřely.
Další z Haasových byl syn Karel (nar.
1906). Ten byl hned po německé okupaci
Klimkovic zatčen a po propuštění z vazby
jej Němci přinutili k tomu, aby i se svou rodinou (s manželkou Helenou a malou dcerkou Martou) se z území Sudet vystěhoval
do tzv. „druhé republiky“. Mladá Karlova
rodina se tenkrát z Klimkovic uchýlila na
Moravu do Slavkova pod Hostýnem, a přitom přišla o všechen svůj majetek, který jí
okupanti v Klimkovicích zabavili. V září roku 1943 byl však Karel
Haas německým gestapem zatčen podruhé. Do ledna 1945 byl
vězněn v Lipé u Havlíčkova Brodu, odkud byl přemístěn do KT
Terezín. Zde, v krutých podmínkách života koncentráku, ale
přežil a dočkal se osvobození. Zpět domů do rodných Klimkovic
se Karel Haas vrátil v květnu 1945 se značně podlomeným zdravím s tělesnou hmotností 46 kg. Poté, a to až do „znárodnění“
v r. 1948 pokračoval ve své dřívější předválečné živnosti jako
pekař. V pekárně v suterénu domu č. 29 na Náměstí v Klimkovicích pekl pro obyvatele Klimkovic a okolních obcí voňavý
domácí chléb a rohlíky. Následně, když mu jeho živnost byla
úřady zrušena, odešel pracovat i s manželkou Helenou do Vítkovických železáren, kde byl zaměstnán až do odchodu do starobního důchodu. Pan Karel Haas zemřel ve věku nedožitých 70
let v roce 1976.
Nejstarším z dětí paní Albíny Haasové byl syn Eduard, narozený v Klimkovicích 28. dubna 1902. Povoláním byl účetní. V říjnu roku 1939 jej nacisté zatkli a uvěznili v tehdy nově budovaném koncentračním táboře v polském městě Nisko nad Sanem.
Ze střeženého tábora se však Eduardovi podařilo 29. listopadu 1939 uprchnout a na útěku se ocitl až na území tehdejšího
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SSSR. Zde byl však ve Lvově opět zatčen,
tentokrát sovětskou NKVD a z důvodu nelegálního přechodu státní hranice byl odsouzen k vězeňskému pobytu v nápravném
pracovním táboře. Po propuštění z tábora
Eduard ihned odjel k nově se tvořící čs.
vojenské jednotce (1. čs. armádní sbor) do
Buzuluku, kde absolvoval vojenský výcvik
a kurz účetních rotmistrů a proviantních
důstojníků. V roce 1942 se na území bývalého SSSR zúčastnil válečných akcí proti nacistickým vetřelcům,
do nichž byl celý armádní sbor zapojen, mimo jiné také i bojů
v těžkém válečném střetu u Sokolova. V dubnu 1943 byl E. Haas
(kmen. č. 252/M) povýšen do funkce účetního rotmistra proviantního skladu hlavního velitelství týlu 1. čs. armádního sboru.
Na bojištích druhé světové války se s tímto sborem a armádou
pod velením generála Ludvíka Svobody zúčastnil doma, ve
své rodné vlasti, také bojů v rámci Ostravské operace a bojů
při osvobozování hlavního města Prahy v květnu 1945. Zpět do
rodných Klimkovic se Eduard Haas po válce vrátil dne 9. května
1945. V listopadu téhož roku byl demobilizován v hodnosti poručíka bezpečnostní služby. Za svou účast na bojištích východní
válečné fronty a za osobní podíl na osvobozování své domoviny
byl v průběhu válečných let a po roce 1945 vyznamenán Čs.
válečným křížem, čs. medailí Za chrabrost, medailí Za zásluhy
I. stupně, Čs. pamětní medailí, Sokolovskou medailí a dalšími
vysokými vojenskými poctami. Zemřel ve věku 57 let dne 19. 10.
1959 v průběhu léčebného pobytu v Karlových Varech. Eduard
Haas byl pohřben na „starém“ hřbitově v rodných Klimkovicích.
Po smrti byl vojenským rozkazem povýšen do funkce nadporučíka v záloze.

Použité prameny:
Písemné a ústní rodinné informace poskytnuté Mgr. Libuší Haasovou
(snacha K. Haase)
Knižní publikace J. Pillicha Klimkovice – dny zkázy... (Repronis, 2014
Československá obec legionářská z. s., Praha 2
(záznamy k vydání publikace k 80. výročí bojů u Sokolova)
Kronika města Klimkovic (letopisy)

Ing. Jiří Pillich, kronikář města
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Zapomenutá (smutná) historie
Zanedlouho, 11. listopadu, budou mnozí z nás vzpomínat na
ukončení Velké války v roce 1918.
V našem městě máme pomník připomínající Velkou válku,
postavený NAŠIM OSVOBODITELŮM PADLÝM HRDINŮM
A SPOLUOBČANŮM roku 1925 na památku padlých v této válce z našeho města a přilehlých vsí (dnes součástí města). Tento
pomník, dnes nestojící u kostela, ale v parku Petra Bezruče, je
svým způsobem velmi zvláštní. Jeho zvláštnost spočívá v tom,
že jména padlých spoluobčanů jsou uvedena na jeho zadní straně, navíc bez titulů a bez vojenských hodností.

Takový pomník jsem jinde neviděl – jména padlých jsou vždy
uvedena zepředu, v případě nedostatku místa i z boku, ale nikdy
ne zezadu. Dnes se už asi nedovíme, co naše předky vedlo
k takovému provedení pomníku padlým.
Na zadní straně pomníku je uvedeno: SEZNAM VOJÁKŮ
Z NAŠEHO OBVODU KLIMKOVICKÉHO, PADLÝM A ZEMŘELÝM ZA SVĚTOVÉ VÁLKY 1914–1918.
Celkem 63 zdravých, mladých mužů plných života, kteří, kdyby žili, mohli ovlivnit i život v našem městě. Těžko se dnes dopátrává, čí příbuzný to vlastně padl, čím byl a kde bydlel. Proto jsem
velmi rád, že v letošní prázdninové spolupráci se synovcem jednoho z padlých panem Ing. Radanem Květem, CSc., (narozen
v roce 1928) se mi podařilo poodhalit dnes již zapomenutou historii jednoho z padlých, jehož jméno je vytesáno na pomníku
(HESS VRAT.), a to Vratislava Hesse (22. 1. 1891–26. 7. 1915).
Inženýr Vratislav Hess byl synem významného klimkovického
advokáta, zakladatele a prvního starosty Sokola u nás (1904–
–1907), pana JUDr. Rudolfa Hesse – viz též pamětní deska umístěná na budově hasičské zbrojnice s jeho jménem na
počest zasloužilých, zemřelých starostů hasičů v Klimkovicích
(tuto pamětní desku spoluinicioval další starosta hasičů pan
Josef Bálek).

Vratislav Hess, absolvent reálky a inženýr zemědělství, pracoval asi
rok na Hukvaldech a pak
byl povolán do války.
Před válkou „chodil“
Vratislav se slečnou Hedvikou Vašicovou (sestra
Dr. Josefa Vašici, který
je připomínán na pamětní desce na ul. Českých
legií, před jejich domkem
č. p. 138).
Ve válce dostal hodnost kadeta pěchoty c. k.
armády, což byla čtvrtá
nejvyšší poddůstojnická
hodnost z šesti hodností. Zachoval se novinový
výstřižek s jeho fotograﬁí, pod níž je text: „Inž.
Vratislav Hess z Klimkovic, syn tamního advokáta, záložní kadet 97. pěšího pluku padl
26. července 1915 hrdinně bojuje při bodákovém útoku na planině doberdosské v Přímoří“.
Jeho otec JUDr. Rudolf Hess napsal dne 28. 8. 1915 farnímu archivu v Klimkovicích mj.: „…padl na planině Doberdosské
kolem 10.20 hod. dop. bodnut do srdce. Pohřben na hřbitově
blízké vsi Cotiči. Práchnivějící jeho pozůstatky objímá země
kamenitá, ale slovanská. Budiž mu země tato lehkou. Farnímu
archivu v Klimkovicích věnuje k zachování památky nešťastného
hrdiny oddaný Dr. Hess.“
Z dobových pramenů se lze dočíst, že ves Cottič (v dnešní
Itálii) byla válečnými boji úplně srovnána se zemí, nebyla obnovena a dnes není jasné, kde se pozůstatky inž. Vratislava Hesse
nacházejí. Dnes je na částech dřívějšího bojiště muzeum pod
širým nebem se zrestaurovanými zákopy a kasematami, opevněními – severně od města Monfalcone v Itálii.
Jak uvádí jeho synovec Radan Květ: „jeho babička Pavla, jeho
matka (Vratislavova), s pietou a nadějí, že by se přece jen vrátil, že zpráva o jeho smrti byla mylná, uchovávala v uzavřeném
svazku jeho milostné dopisy, který ji před odchodem do války
svěřil do opatrování a k zničení, kdyby se nevrátil. Tak tedy teprve za druhé světové války v Ostravě dala s hlubokým pohnutím
v plen plamenům kachlových kamen v našem bytě, co čtvrt století podržela“.
Jeho milá Hedvika Vašicová (1891–1975) si již nikdy nikoho
nenašla, byla učitelkou a o svém milém nikdy nehovořila – jediné, co o něm její příbuzní věděli, bylo, že padl ve válce. Přežila
ho o 60 let.
Myslím, že všichni padlí vojáci zasluhují naši tichou vzpomínku a pár svíček u památníku. A je stále aktuální nápis na
památníku: OBĚTOVÁNÍM ŽIVOTŮ RODÍ SE ŽIVOT NÁRODA.
Na to bychom neměli ani dnes zapomenout.
Ing. Pavel Bálek
P. S.: Dovoluji si uctivě poděkovat synovci Vratislava Hesse,
panu Ing. Radanu Květovi, CSc., za jeho poskytnuté materiály
z rodinného archivu, ke kterým dal svolení ke zveřejnění a já
jsem je mohl doplnit o materiály a poznatky své.
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Historie města Klimkovic
Pokračování z minulého čísla

Městský znak
S povýšením Klimkovic na město pravděpodobně souvisel
i městský znak. To už se nedá s jistotou zjistit a tak městský
znak je další záhadou – jedná se o stříbrného dvouocasého lva
v červeném poli na zeleném pahrbku (1383–1398). První dochovaný exemplář městského znaku je na Klimkovické pečeti z roku
1464. Další pečeť je známa z r. 1765. Obě pečeti byly pravděpodobně pořízeny z téhož typáře. Tato pečeť nese v pečetním poli
dvouocasého lva ve skoku s korunou na hlavě. Další pečeti jsou
známy z průběhu století, kdy se stávalo, že lev byl i jednoocasý.
Více dochovaných pečetí je s dvouocasým lvem ve skoku.
Dalším majitelem panství se stal Beneš II. z Kravař a ten německy psaným listem, daným, na Fulnece v den sv. Augustina
(28. srpna) r. 1416 pustil Klimkovicím odúmrť.
Beneš II. z Kravař byl katolík a stoupenec krále Zikmunda. Po
jeho smrti získává panství Jan VI. z Kravař. Ten zapsal r. 1424
své druhé manželce opavské kněžně Anežce věno na Bíloveckém panství s městy Bílovcem, Klimkovicemi, tvrzi Třebovicemi
a přilehlými vesnicemi. Po smrti Jana VI. z Kravař v roce 1434
bylo panství Bílovecké rozděleno, v roce 1451 získal Klimkovice odtržením od původního panství Jan Krumsím z Lešan. V té
době se Klimkovice staly sídlem samostatného panství a stalo
se majetkem rytíře Tase z Bítova i s fojtstvím.

Bítovští 1451–1572 (121 let)
Z doby pánů z Bítova se dochovaly dva písemné prameny, a to
v listině z 3. dubna 1464 a v listině 21. 5. 1464. Tas z Bítova zemřel
v roce 1464 a panství Klimkovické převzal jeho syn Jiří z Bítova,
ten umírá v roce 1483 a z jeho svazku manželského zůstává
nezletilá dcera Johanka. O panství Klimkovické se rozpoutal
dlouholetý spor. Dcera Johanka v roce 1496 dosáhla plnoletosti
a ještě v témže roce se provdala za Jana ze Šťavna a nechala
vložit svému muži do zemských desek opavských Klimkovické
panství (město Klimkovice, vsi Polanka, Svinov a Lagnov, 2 lidi
ve Smolkově a jeden rybník). V roce 1512 Jan ze Šťavna zemřel

a v roce 1513 získává vdova Johanka zpět do vlastnictví v Klimkovicích tvrz, dvůr, fojtství, vodní stav a vesnice Svinov, Martinov
a Hýlov. Téhož roku se znovu provdala za Hynka I. Bruntálského
z Vrbna. Hynek přikoupil k panství znovu Polanku a městu udělil
právo vinného šenku. Manžel paní Johanky Hynek I. Bruntálský
držel také panství Helfštejn (Helfštýn) a Lipník. Sám byl zemským hejtmanem opavským. Proslul četnými soudními spory se
sousedy a příbuznými. Byl vyznavačem Luterské víry a zbylým
katolickým rodinám z Klimkovic nechal postavit v letech 1522
až 1529 Kostelík Nejsvětější Trojice s přispěním zbylých pěti až
devíti katolických rodin. Podruhé ovdověla paní Johanka v roce
1547, kdy umřel Hynek I. Bruntálský z Vrbna. Po smrti Johanky
1553 přechází panství na synovce Bartoloměje Bruntálského
z Vrbna, dále na jeho dceru Elišku a potom se celé panství prodává synovcům Hynkovi II. a Bernartovi z Vrbna.
Hynek II. z Vrbna udělil městu řadu privilegií. Dne 19. července 1564 osvobodil měšťany od robot kromě povinných šesti dní.
A zbytek povinných robot byl převeden na stálý roční plat. Měšťané tak platili 1 zlatý a řemeslníci ½ zlatého. V tomtéž roce povolil
várečným právem měšťanům stavbu pivovaru. Dále postupně
udělil nebo potvrdil starší privilegia, a to odúmrť a další pak Klimkovickým cechům – zámečníkům, kovářům, stolařům a kolářům,
(Velké privilegium, které bylo organizováno podle vzoru z Bílovce, Opavy a Hlubočic.)
Město, ochráněné těmito výsadami, zaznamenalo značný hospodářský vývoj. On je také zmiňován ve farní kronice – nechal
ulít zvon. V roce 1572 se stává zemským hejtmanem opavským.
Osobně se podílel na vojenském tažení do Uher proti Turkům
v roce 1566. Přátelil se s biskupem Vilémem Prusinovským,
majitelem Hukvald. V roce 1572 prodal Klimkovické panství – tj.
město Klimkovice, vsi Lagnov, Martinov, dvůr Hýlov a poddané
ve vesnicích Polance a Svinově Janu Bravantskému z Chobřan.
Bravantský hned další rok panství prodal Ondřeji Bzenci z Markvartic.
Zhruba jsme si probrali rod Bítovských a za 121 let držení
Klimkovického panství se dá říct, že dosáhlo velkého rozkvětu.
Pokračování příště...

Bohumír Kaštovský

Preventivní rady pro seniory
Pozor na cizí osoby a jejich smyšlené legendy

Osobní věci v bezpečí i mimo domov

Senioři by měli mít vždy na paměti, že do svých domovů nemají
vpouštět žádné cizí osoby. Neotvírejte dveře od bytu automaticky, když není jasné, kdo za nimi je. Opatřete dveře kukátkem
a bezpečnostním řetízkem. Pachatelé bývají vynalézaví a používají smyšlené legendy – např. vrácení přeplatku, nabídky prodeje zboží, nabídky služeb (opravy, kontrola spotřebičů), nabídka
pomoci s nákupem, prosba o možnost si zatelefonovat atd. Pak
už stačí jen chvilka nepozornosti a cennosti a úspory mohou
být pryč. S tím také souvisí doporučení nenechávat doma větší ﬁnanční hotovost. Pozor také na přehnaně „výhodné“ nabídky. Jejich uzavření se může později velmi prodražit. Je lepší si
s osobou domluvit telefonicky schůzku, na kterou senior přizve
někoho ze svých rodinných příslušníků. Různé legendy používají pachatelé také k vylákání ﬁnančních prostředků, kdy např. volá
cizí osoba a vydává se za rodinného příslušníka. Důležité je si
to zpětně telefonicky u svých blízkých ověřit a nikdy nepředávat
peníze cizím lidem.

Zvlášť obezřetní by měli být senioři také během nakupování či
cestování v MHD. Například volně odložená kabelka v nákupním košíku či tramvaji je pro pachatele snadnou kořistí. Proto je
potřeba mít své osobní věci stále při sobě a nikde je neodkládat.
Peněženku a doklady je potřeba umístit na bezpečné místo, kam
pachatel nemá snadný přístup. Tímto bezpečným místem může
být např. vnitřní kapsa bundy. Ovšem pokud si tuto bundu sundáte a pověsíte například v čekárně u lékaře, nesmíte zapomenout tyto osobní věci z bundy vyndat. V peněžence by pak senior
neměl nosit zbytečně velkou ﬁnanční hotovost, a pokud používá
platební kartu, tak by u ní především neměl mít poznačený PIN
kód, díky kterému by pachatel mohl ﬁnanční prostředky z účtu
snadno odcizit. Pokud dojde ke krádeži platební karty, je potřeba
ji co nejdříve zablokovat. Při pohybu mimo domov je důležité
nikdy nechodit sám přes odlehlá místa, kde není velký pohyb
osob a už vůbec ne v nočních hodinách.
nprap. Mgr. Darina Veselá, oddělení prevence PČR
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Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Brána
V minulém příspěvku jsme vám představili aktivizační službu BRÁNA. Nyní vám chceme ukázat a nabídnout spolupráci v rámci našeho programu Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ.
Uživatelé sociálně aktivizační služby BRÁNA jsou mladí lidé ve
věku 12–35 let, kteří jsou následkem svého nepříznivého zdravotního stavu upoutáni na invalidní vozík nebo jsou jinak zdravotně znevýhodněni. Je pro ně nezbytné být v kontaktu se svými
vrstevníky (s postižením i bez něj), zažívat běžné věci, konfrontovat se se svým okolím, hledat své místo v životě a snažit se být
co nejsamostatnějším člověkem.
Dobrovolníci jsou základním stavebním kamenem této služby. Díky účasti dobrovolníků se propojují naše světy dohromady
a vzniká prostředí, ve kterém mohou mladí lidé se zdravotním
znevýhodněním prožívat přirozené vztahy, zažívat přirozené
věci a situace a aktivně trávit svůj čas bez přítomnosti rodičů.

Jak uživatelé tak i dobrovolníci rozvíjejí své komunikační a sociální dovednosti. To se děje během skupinových aktivit a akcí
BRÁNY.
Dobrovolníci nejen dávají, ale také získávají dobrovolnictvím
nové zkušenosti, dovednosti a také nová přátelství. Díky akreditovanému programu Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ mohou
dobrovolníci získat potvrzení o dobrovolnictví například pro další
studium či pracovní růst. V rámci dobrovolnictví se dobrovolníci
také proškolují, jezdí na teambuildingy a akce jen pro ně.
Dobrovolníkem se může stát každý starší 15 let, kdo má chuť
pomáhat a smysluplně trávit svůj čas.
V případě zájmu o dobrovolnictví stačí napsat na e-mail: brana@prorodiny.cz.
Bc. Barbora Horňáková, Dis.,
sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků

Charita Ostrava
Výzva Noc pod střechou pomůže lidem v nouzi

Sbírka potravin podpoří klienty sociálních služeb

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se
zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu
sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích.
Finanční podpora 50 Kč do dárcovské výzvy NOC POD STŘECHOU umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro
potřebného člověka bez domova v Ostravě. Další informace na
webu: www.darujme.cz/projekt/1205658. Děkujeme!
„Sociální službu noclehárna poskytujeme mužům bez domova celoročně za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh, základní
nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí
charitního domu a psychosociálního poradenství“ sděluje Martin
Pražák, ředitel Charity Ostrava.
„V mrazivých dnech bychom rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost obracíme
s dárcovskou výzvou NOC POD STŘECHOU“, vysvětluje ředitel
Pražák.

Charita Ostrava se 12. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin připojí do celonárodní Sbírky potravin. Darovat trvanlivé potraviny
a drogerii, a podpořit tak klienty služeb pro lidi v nouzi v rámci služeb Charity Ostrava, bude možné v hypermarketu Tesco
v Ostravě-Třebovicích.

Beneﬁce Dárek jam 2022 na podporu lidí v nouzi
Srdečně vás zveme na hudební beneﬁci. Adventní cyklus čtyř
koncertů začne v ostravském klubu Barbar 23. 11. 2022 od 19
hodin s kapelou Nedivoč (akustik) a bude pokračovat každý
čtvrtek na dalších místech: Hudební bazar, La Petite Conversation a Zadní vrátka. Výtěžek ze sbírkových pokladniček i přinesené dárky budou využity pro klienty a vybudování hřiště pro
děti ze služby Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu
pro matky s dětmi. Trvanlivé potraviny budou poskytnuty ženám
a mužům bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre –
nízkoprahovém denním centru. Více na: www.darekjam.cz.

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

Provozovna

KLIMKOVICE

607 683 763
Ekologická likvidace autovraků
Výkup všech vozidel
Prodej použitých náhradních dílů
info@autovrakyostrava.cz
www.autovrakyostrava.cz
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KOCOUREK Josef

THERMAL maďarská kosmetika

nabízí

z minerálních léčivých vod
nově v prodeji

• čištění koberců
a sedacích
souprav

DROGERIE NA NÁMĚSTÍ

• půjčování stroje
Kärcher

Zveme vás 24. 11. 2022 od 8.30 do 12.00 hodin

• mytí oken

INFO akce s překvapením a dárečkem

Tel.:

M. Bučková, Klimkovice

ve spolupráci s Maďarskou prodejnou ERLI

606 363 300

Salon pro psy
v Klimkovicích

• stříhání a koupání pejsků
• stříhání kočiček a hlodavců
• možnost stříhání u majitele
Rádi vám pejska pohlídáme v době vaší dovolené.

774 008 635

www.salon-sten.cz

NABÍZÍM
zpracování daňových přiznání
za rok 2022
• Dále nabízím externí vedení účetnictví.
• Vyplním všechny druhy daňových přiznání
– DPH, OSS, silniční daň,
daň z příjmu fyzických osob,
daň z příjmu právnických osob,
statistické výkazy aj.
• Dále se postarám o vaši mzdovou agendu.
• Připomenu vám termíny
pro splnění vašich daňových povinností.
• Pro doklady si mohu jezdit.
Dlouholetá praxe v oboru, pojištění.
Kontakt:
malisova.ucto@seznam.cz
tel.: 603 517 724
24

Měsíční náklad 2 000 kusů

ZDARMA
do klimkovických domácnos !
Ceník a podmínky inzerce najdete
na webových stránkách:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
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Pozvánky

Pořádáte v Klimkovicích kulturní akci pro veřejnost?
Dejte o sobě vědět!
kis@mesto-klimkovice.cz
Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH NEWS CENTER a. s.
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Komedie francouzského spisovatele Erica Assouse
se odehrává během jediného večera, kdy se na
oslavu otevření nové vily sejdou na večeři tři bratři
– pán domu podnikatel Francky, zubař David
a advokát Yvan – i se svými manželkami.
Hned zpočátku je zřejmé, že tyto švagrové k sobě
právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom,
že se své muže snaží držet na krátké uzdě.
Do již tak nervózní atmosféry jako bomba
zapůsobí zpráva, že Franckyho žena Nicole pozvala
i jeho mladou, vyzývavou sekretářku Talii.
Díky odmítavé reakci všech tří mužů pojmou jejich
manželky podezření, že je to milenka právě toho
jejich manžela. Když se Talia s menší zpožděním
dostaví, je podrobena křížovému výslechu, během
kterého dojde k překvapivým odhalením a rodinná
idyla bere za své.
Díky brilantním dialogům a situačním zvratům je
tato komedie jedinečnou hereckou příležitostí pro
všechny zúčastněné.
https://divadlovresina.cz

kino Panorama Klimkovice

středa 9. 11. 2022 v 18.00
vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kultura.mesto-klimkovice.cz

Město Klimkovice vás zve na

KABARET
v podání
ostravské tvůrčí skupiny

Hrdobci
kino Panorama Klimkovice
čtvrtek 24. 11. 2022 v 18.00
vstupné 180 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kultura.mesto-klimkovice.cz
Ostravská tvůrčí skupina Hrdobci vám přináší jedinečný kabaret s řadou hostů, kteří se vám představí v žánrově
širokém spektru výstupů. Těšit se můžete na čtyřnásobné mistryně ČR a mistryně světa v pole dance doubles Ali
Klapetkovou a Niky Vítečkovou, úžasnou šansoniérku Lucii Rybníkářovou v doprovodu klavírního mistra, který
pravidelně doprovází show Třech Tygrů, Martina Pančochy nebo držitele třetího místa v Mezinárodní kouzelnické
soutěži specializujícího se na mikromagii, Karla Pomahače a samozřejmě na pověstné Hrdobčí taškařice!
www.hrdobci.cz
www.youtube.com/watch?v=tTYaNOMoi2w

