Městský úřad Klimkovice

Duben 2012
Z obsahu tohoto čísla:
1. Slovo starosty
2. Lázeňské okénko – Bludov
3. Golf, Voliéra, Kotlíkové dotace
4. Komíny
5. Topíme fajně?
6. Vypalování porostů, Zápis do MŠ,
Cvičení, Poděkování
7. Lyžování MŠ, Autorské čtení, Křest
knihy
8. Interaktivní výuka v ZŠ Klimkovice,
Činnost komise, Dopravní hřiště
9. Pietní akt, Pojmenujte restauraci,
Parčík
10. Farmářské trhy, Sběr železa,
Floridae, Rybářské závody
11. - 12. Pozvánky na akce
13. Kulturní kalendář
14. – 15. Lázeňská příloha
16. Kina, RC Želvička – programy
17. Historie, Sport
18. – 22. Inzerce
23. – 24. Foto z městské akce

Slovo starosty:
• Rekonstrukce (sanace zdiva) Domova pro seniory Klimkovice podíl na dotaci
• Projektová dokumentace na stavby související s ČOV Josefovice
• Projektová dokumentace organizace dopravy přes Josefovice
• Projektová dokumentace na přechody pro chodce
• Semafor na ul. Čs. armády u parku a na Hýlově u restaurace "U
hasičů"
• Projektová dokumentace a podíl na dotaci přechodu pro chodce
pod kinem
• Projektová dokumentace na budovy města
• Projektová dokumentace na ulici Lidickou
• Projektová dokumentace na kanalizaci z Hýlova
• Revitalizace parku - zajištění výběrového řízení na zhotovitele
• Revitalizace parku - podíl na dotaci a autorský dozor
• Sanace krovu zámku - podíl na dotaci z Ministerstva kultury
• Budova čp. 112 (modrá škola) - úprava sociálních zařízení
• Budova čp. 112 - stavební úpravy prostorů školy nezbytné pro
provoz
• Výběr projektů před výběrovým řízením na energetické služby
• Územní plán města - čistopis nového ÚP, změna ÚP č. 22
• Oprava propustku v ul. Ostravské
• Kanalizační stoka BB1 na ul. Lagnovské vč. přeložky plynu
• Pamětní deska o založení Josefovic
• Přípojky plynu pro domy čp. 70, 71 na Náměstí
• Oprava stropu v Sokolovně
• Úprava velké čekárny autobusové zastávky na ulici Lidické

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté,
slunečné a teplé jaro nám kazí vysoká prašnost při úklidových
pracích po zimním období. Nyní je třeba proto především
dokončit povrchy krajských a místních komunikací, které utrpěly
stavbou kanalizace a zbavit je tak prachotvorné vrstvy. Všechny
krajské komunikace musíme udělat v celé šíři kvůli požadavku
Správy silnic Moravskoslezského kraje. Následně je chceme
ochránit před destrukční kamionovou dopravou, aby se
neopakovalo ničení nového asfaltu jako u 15 měsíců položené ulice
Lidické v úseku od kruhového objezdu po hlavní křižovatku.
V nejbližší době podáme žádost vymístění kamionové dopravy
z Josefovic a stanovení objízdné trasy. Místní komunikace v celé
šíři budou obnoveny dle našich finančních možností a stavu
komunikace. Když však řešíme znečištění životního prostředí
způsobené stavbou kanalizace, mohli by se nad sebou zamyslet ti
spoluobčané, kteří nechávají po své procházce se svými
čtyřnohými miláčky naše ulice znečištěné exkrementy. Nejen
jejich odpovědnost bude již brzy prověřena. Jednáme s obecní
policií ve Vřesině o výpomoci v našem městě a je jen otázkou času,
kdy se do našich ulic vrátí obecní strážníci.
12. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konané dne 5. 3. 2012
schválilo investiční akce na tento rok v celkové hodnotě téměř 10
milionů Kč:
• Likvidace septiků budov města (mimo zámek)
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Klimkovice. Na úhradu budou použity finanční prostředky z
rezervy rozpočtu. Následně na dalším 13. zasedání zastupitelstva
dne 22.3.2012 bylo rozhodnuto tento totožný pozemek prodat
nejvyšší nabídce za 901,- Kč/m2, tj. celkem za 4.506.802,- Kč
firmě BKB Metal, a.s.

Oprava podlahy a el. rozvodů v přízemí zámku
Dům č. 84 ("špitál") - sanace venkovního zdiva, výměna oken
Turistický vláček - podíl na dotaci Moravskoslezského kraje
Povrchy místních komunikací ulic Osvobození, Mírová (asfalt)
Povrch místní komunikace ulic U Lesa (penetrace)
Povrch místní komunikace v místní části Mexiko od čp. 305 k
čp. 190 (penetrace)

Vážení spoluobčané, přeji Vám k letošním velikonočním svátkům
mnoho radosti, štěstí a čas na pohodové chvíle, ve kterých se
můžeme pozitivně zamyslet nad svými vztahy ke svým blízkým,
přátelům, sousedům, tradicím…

Zastupitelstvo dále rozhodlo o vrácení části kupní ceny
společnosti LOGIC BUILD INVEST, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč za
budoucí prodej části pozemku parc. č. 2178/47 v k. ú. Klimkovice
označené na geometrickém plánu č. 1980-379/2008 ze dne
18.12.2008 novým parc. č. 2178/49, o výměře 5.002 m2 v k. ú.

Krásné a prosluněné jaro Vám přeje
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňské okénko
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Jako první moravské lázně se nám představí starobylá obec
Bludov. Leží v podhůří Jeseníků 5 km jihozápadně od Šumperka
a zdejší lázeňská obec je známá především teplými minerálními
prameny, poutním místem, hrobkou Žerotínů, zámkem a
léčebným komplexem lázní. V roce 2011 zde žilo 3152 obyvatel.
Již v 17. století se tu využíval termální pramen sirné vody.
Vybudování lázní však bránilo to, že na panství totožných majitelů
(Žerotínů) byly dříve založeny lázně ve Velkých Losinách. Až
teprve v roce 1929 byly otevřeny soukromé radioaktivní sirné
lázně s teplou radioaktivní síro-jodovou a síro-železitou vodou
zásluhou Zdeňka Pospíšila, správce žerotínského velkostatku,
který pomocí průzkumných vrtů získal prameny Terma (39°C) a
Bazénový pramen. Slibný rozvoj lázní byl přerušen během druhé
světové války, kdy byl v lázních zřízen vojenský lazaret. Provoz

obezity, pohybových problémů dospělých, nemocí a poruch
výměny látkové, ledvin, močových cest a dýchacího ústrojí.

První zmínka o obci Bludov je již z roku 1201 a je spjata
s markraběcím úředníkem Bludem, od něhož Žerotínové, kteří
Bludov po většinu jeho historie vlastnili, odvozují svůj původ. U
původně gotického kostela sv. Jiří stojí jejich hrobka, v níž je
pohřben i nejznámější příslušník rodu Karel starší ze Žerotína.
Potomci tohoto kdysi slavného moravského rodu jménem
Zierotin-Mornstein vlastní dnes restituovanou polovinu pozdně
renesančního zámku, který je obklopený rozsáhlým anglickým
parkem s lípou srdčitou, jejíž věk je odhadován na 600 let. Nad
obcí stojí zbytky původního kamenného stejnojmenného hradu,
založeného Bludem III. z Bludova, dále poutní kostel Božího Těla
s pramenem pitné vody a nedávno postavená rozhledna Háj
s širokými výhledy na pohoří Jeseníku, Kralického Sněžníku a do
údolí Malé Hané.
V obci se odehrává děj fimu Habermannův mlýn režiséra Juraje
Herze (2010), který pojednává o skutečných tragických osudech
bludovského mlynáře Huberta Habermanna.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Prameny:
České lázně a lázeňství, MMR ČR 2007
Encykopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, Libri 2001

lázní byl obnoven brzy po skončení války.
Dnes řídí provoz lázní Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Jedno
z nejmladších lázeňských zařízení u nás využívá jak metody
klasické lázeňské medicíny a léčebné rehabilitace, tak i metody
východní a celostní medicíny je orientováno na léčbu dětské
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Informace z MěÚ:

Diskuse o projektu golfového areálu v Klimkovicích
Výsledkem setkání byl jasný vzkaz pro předkladatele návrhu, že
zejména v otázce zdroje vody nesmí projekt ještě více zhoršit stav
zásobování místní části Hýlov. V případě splnění této a několika
dalších podmínek je však myšlenka golfového hřiště přijímána
většinou pozitivně.

Dne 27.3.2012 se uskutečnilo první z diskusních setkání občanů
s představiteli organizačního a přípravného výboru Lázeňského
golfového klubu. Několik desítek občanů Klimkovic živě
diskutovalo o návrhu projektu výstavby veřejného golfového hřiště
na Hýlově. Po seznámení s aktuálním stavem návrhu změny
územního plánu města Klimkovic, která by v případě schválení
umožnila výstavbu hřiště (bez jakýchkoliv staveb), následovalo
představení idey hřiště. Zdůrazněny byly některé aspekty návrhu,
zejména veřejný přístup a přírodní charakter hřiště. Veškerá
infrastruktura a zázemí bude v areálu Sanatorií, které budou
rovněž hlavním partnerem vznikajícího sdružení investorů.
Zástupce vedení Sanatorií zdůraznil potřebnost podobných
atraktivních cílů pro další rozvoj lázní v době útlumu lázeňské
péče hrazené z veřejných prostředků.

Golfové hřiště může mít jistě významný vliv na další budoucnost
našeho města. Může výrazně pomoci drobným živnostníkům i
Sanatoriím v dalším rozvoji, ale může i zhoršit některé aspekty
života na Hýlově. To vše musí zvážit zastupitelé při dalším
rozhodování o osudu změny územního plánu.
Vedení města Klimkovic deklaruje otevřenost vůči všem občanů a
zejména k osadnímu výboru Hýlov. Zavazuje se uspořádat
relevantní průzkum v otázce výstavby golfového hřiště mezi
obyvateli místní části Hýlov a ostatních částí Klimkovic. Tento
bude k dispozici zastupitelům před konečným rozhodováním o
přijetí či nepřijetí změny územního plánu, které
lze ale
předpokládat nejdříve počátkem roku 2013. Do té doby bude
rovněž ze strany investorů představena podrobnější studie a
investiční záměr, který bude i tématem dalšího setkání s občany
na toto téma.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města

Následovala diskuze, kdy byly postupně zodpovídány otázky
občanů především z místní části Hýlov. Jako červená nit se
většinou dotazů proplétala obava z ještě většího poklesu tlaku
vody na hýlovském kopci a nárůstu dopravy do této části.
V některých pasážích byla diskuze poměrně emotivní,
s narůstajícím počtem zodpovězených otázek se vše posouvalo do
konstruktivní roviny. Ze strany klimkovických golfistů byly
předkládány i obecnější argumenty ve prospěch podobného
sportoviště v Klimkovicích.

Voliéra a její buducnost
Zámecká voliéra je již po desetiletí vyhledávaným cílem procházek
nejen klimkovických rodin. Je tradiční součástí parku Petra
Bezruče a málokdo z nás si dokáže představit park bez ní.
Bohužel památkáři mají jiný názor a již několik let požadují
přemístění voliéry ze stávajícího místa jinam, aby konstrukce
voliéry nezastiňovala výhled na budovu zámku. Předchozí i
současné vedení města bralo jejich připomínky v potaz, ale vždy
rozhodlo, že voliéra zůstane na svém místě až do doby
rekonstrukce celého parku, včetně altánů a dalších budov. Tento
projekt je zpracován, ale nikdy se nepodařilo získat podporu
z některého dotačního titulu na celou částku cca 20 mil. Kč.
Proto se postupuje po částech. Prvním krokem je revitalizace
zeleně, kácení odborníky vybraných dřevin a výsadba nových. Tyto
činnosti probíhají právě v těchto dnech. Finanční náročnost akce

je zhruba 2 mil. Kč, město se podílí necelými 20%. Bohužel došlo
k tomu, že památkáři trvají na svém požadavku na přemístění
voliéry a výsadbě nových stromů na jejím místě. Podmiňují tím
svůj souhlas s projektem revitalizace zeleně a reálně hrozí, že by
celá dotace nemusela být proplacena.
Proto musíme situaci s voliérou řešit okamžitě a to tak, že se
dočasně odstraní. Ptáci budou umístěni u členů ČSCH do doby,
než bude postavena voliéra nová. Předpokládáme, že nová voliéra
bude stát o něco níže, přibližně v místech malého jezírka. Letos to
však nebude, plánovaný termín je léto příštího roku.
Společně se tedy těšme jednak na krásné památkové výhledy na
zámek a novou voliéru v revitalizovaném parku.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

„Kotlíkové“ dotace a Klimkovice
Většina z Vás jistě zaznamenala společnou aktivitu Ministerstva
životního prostředí a Moravskoslezského kraje, kteří spojili
prostředky a nabídli občanům dotaci 60 000 Kč na výměnu kotle
za nový, s automatickým podáváním paliva. V prvním kole se ale
dostalo pouze na 333 žadatelů. Uspěli ti, kteří vystáli celonoční
frontu před podatelnou krajského úřadu. Už po 2 hodinách bylo
přijímání žádostí ukončeno.
Ne jinak tomu bude i v dalších kolech. Podle posledních zpráv
bude další kolo vyhlášeno v září letošního roku a mělo by se dostat
na dvojnásobek žadatelů.

Oněch 10% domácností se ale podílí celou 1/3 na celkových
emisích v kraji. Zbytek tvoří zejména velké zdroje znečištění
(průmyslové podniky a teplárny) a doprava. V Klimkovicích
bude tento poměr ještě větší a mimo období inverze většina
znečištění pochází z domácích kotlů. Všechna čísla o
vypouštěných emisích se navíc vztahují k ustálenému, správně
vedenému provozu domácího kotle. Fáze zatápění a dohořívání
je ale výrazně horší, množství emisí je vyšší. Rovněž u spalování
dřeva panují mylné předsudky. Spálené čerstvé dřevo (v prvním
roce od pokácení) je z hlediska emisí asi 700x horší, než správně
spálené hnědé uhlí. A hromad s čerstvým dřevem, jakož i domácí
spalování ořezu ze zahrad v Klimkovicích rovněž přibývá.

Protože se jedná o prakticky jediný možný způsob, jak rychle
dosáhnout zlepšení ovzduší v Klimkovicích, chceme umožnit
jednoduše vyměnit kotel všem těm, kteří ještě používají kotel
starý. Zároveň ale začít uplatňovat metodu „cukru a biče“ na ty,
kteří nabídku nevyužijí a dále budou zatěžovat životní prostředí
v našem městě.

Je zřejmé, že oněch 10 % domácností si kotel ze svých prostředků
vyměnit nemůže. Kdo chtěl, už přešel na plyn nebo jiný druh
vytápění, který umožní automatickou regulaci a tolik nezatěžuje
životní prostředí. Ti, co si zatím starý kotel ponechali, zčásti
nechtějí přejít na plyn nebo elektřinu, protože mají strach ze
zvyšující se ceny média. Pro většinu z nich je ale limitujících
oněch zhruba 100 000 Kč na výměnu kotle za modernější. Ať už
to jsou důchodci nebo mladé rodiny bydlící ve starším domku.
Právě pro ně je nabídka kotlíkové dotace 60 000 Kč možným
řešením. Pokud se k tomu přidá i bezúročná půjčka od města a
úspora 1/3 uhlí, nebude je to stát prakticky ani korunu a přesto

Trocha teorie pro zvídavé, ostatní ať přeskočí.
V Moravskoslezském kraji je 55 000 domácností, které vytápí
svá obydlí kotli na tuhá paliva. Jedná se o zhruba 10 % všech
domácností. V Klimkovicích bude tento poměr možná ještě menší,
ale zhruba stovka domů topí uhlím či dřevem. Přesnější údaje ze
sčítání domů zatím nejsou k dispozici.
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3. Automatický kotel má o 1/3 menší spotřebu uhlí. Při ročních
nákladech 15 000Kč za uhlí tedy ušetříte ročně cca 5 000 Kč
ročně. A cena uhlí bude stoupat. A kotel má životnost v řádu
desítek let. Takže se to z hlediska peněz jednoznačně vyplatí.
4. Automatický kotel hoří prakticky pořád, takže nemusíte chodit
přikládat tak často. To ušetří Váš čas a peníze a Vašim
sousedům asi 95 % těch nejhorších „čmoudů“, které se z Vašeho
stávajícího kotle linou při zatápění a dohořívání.
5. Vytápění Vašeho domu bude velmi komfortní a účinnější.
Teplota bude stálejší a trvalejší. Některé automatické kotle
umožňují komfortní dálkové ovládání.
6. Klimkovice budou čistější, děti budou zdravější a i během zimy
budeme všichni moci chodit na procházky.
7. Už od příští zimy 2012/2013 budeme ve spolupráci s městskou
policí kontrolovat nejvíce čmoudící komíny. K těm, kteří budou
čmoudit a nevyužijí nabídky na výměnu kotle z dotačního
programu, bude přistupováno jistě přísněji. Stávající legislativa
je sice komplikovaná, ale i přesto umožňuje největší
znečišťovatele postihovat již nyní. K tomuto kroku Město
Klimkovice zatím nepřistoupilo, protože chyběla ta pozitivní
stránka. Ta ale ve formě „kotlíkové dotace“ již je.

budou mít nový automatický kotel s vysokým komfortem obsluhy
a vytápění.
Nejpozději v roce 2022 (za deset let) budou muset mít
automatický kotel 3. emisní třídy všechny domácnosti. Kdo jej mít
nebude a bude přistižen, jak topí v tom starém, dostane opravdu,
ale opravdu vysokou pokutu. Je to situace srovnatelná
s automobily. Kdo nemá platnou technickou prohlídku, vyjet na
silnici sice může, ale jen do první silniční kontroly. Pak musí auto
odstavit a dostane velmi vysokou pokutu. Stejně to bude fungovat
s kotli. Myslet si, že se někomu podaří uniknout a topit „potají“ ve
starém kotli je bláhové. Pokud se o to pokusí, dostane pokutu,
bude mrznout a nový kotel si stejně bude muset koupit.
Jak to uděláme prakticky?
Nyní nabízíme všem, kteří mají starý kotel, že jim prakticky vše
zařídíme.
1.
2.
3.

Pomůžeme s vypracováním žádosti o dotaci.
Vystojíme frontu při podání žádosti.
Město Klimkovice půjčí všem žadatelům finanční
prostředky ještě před realizací.

1. Formuláře žádosti jsou umístěny na městském webu, zašleme je
mailem nebo Vám je přivezeme až domů, kde rovněž poradíme
s vyplněním. Kontaktujte místostarostu ing. Jakuba Unucku
(místostarosta@mesto-klimkovice.cz nebo 602 561 816 nebo
každé pondělí v kanceláři MěÚ). K vyplnění není v ideálním
případě potřeba prakticky nic dokládat.
2. V noci před prvním dnem podání žádosti zajistíme s ostatními
dobrovolníky vystání fronty a podání žádosti. Zámecký vinný
sklep přislíbil zásobování vínem a jinými pochutinami a
vzhledem k předpokládanému termínu 3. 9. 2012 by to mohla
být příjemně strávená letní vlahá noc v centru Ostravy. Jedna
osoba může podat jen 5 žádostí, takže další dobrovolníci budou
vítáni…
3. Dotace se proplácí zpětně a žadatel obdrží 60 000 Kč až dva
měsíce po instalaci kotle. Město Klimkovice všem úspěšným
žadatelům půjčí tuto částku bezúročně předem z fondu FORM.
Zároveň půjčí na dobu 5 let za velmi výhodných podmínek
zbytek potřebné sumy na instalaci kotle a jeho uvedení do
provozu. O půjčku bude možné požádat po schválení dotace a
opět vše zařídíme s co nejmenšími nároky na občany.

Příklad automatického kotle na uhlí

Prosíme proto všechny občany Klimkovic, kteří používají
kotel na tuhá paliva, aby o nabídce přemýšleli a využili ji.
Čistější a zdravější město Klimkovice je našim
společným cílem. Zejména klimkovické děti a jejich
maminky Vám budou vděčné!

Proč do toho jít?
1. Do roku 2022 si stejně lepší kotel musíte pořídit, v tom starém
pak už stejně nebudete moci topit.
2. Nikdo Vás nenutí změnit typ paliva, kdo topí hnědým uhlím,
může topit i nadále, stejně jako černým uhlím, koksem nebo
dřevem. Nic se pro Vás nemění.

Jakub Unucka – místostarosta města Klimkovic
Vladimír Rimmel – předseda Komise životního prostředí

Můžou za to malé nebo velké komíny?
Přestože byl dosavadní průběh letošní zimy příznivý, ovzduší ve
větších městech i na vesnicích je stále špatné.
Odborníků na ovzduší u nás přibývá, už je jich skoro tolik jako
expertů fotbalových. Ale místo toho, aby spolu řešili jak stávající,
často katastrofální stav ovzduší zlepšit, většinou se hádají, kdo je
hlavní viník. Olej do ohně přilila aktuální kampaň Ministerstva
životního prostředí, která ještě více vyhrotila střet mezi těmi, kteří
kladou vinu velkým průmyslovým podnikům a těmi, kteří
poukazují na rostoucí vliv lokálních topenišť.
Protože chceme vědět, jak to s tím ovzduším vlastně je a co s ním
lze udělat, vypravila se dvojice klimkovických zástupců na
konferenci k projektu „Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční
oblasti Česka a Polska“ (Malenovice, 7. - 8. března 2012).
Na konferenci s názvem: „Problematika emisí z malých
zdrojů znečišťování II“, zazněly opravdu zajímavé příspěvky.
Pokusili jsme se vybrat z nich ty nejdůležitější informace.
Součástí projektu bylo měření a vyhodnocení koncentrací prachu
ve třech českých (Opočno, Hanušovice, Petřvald) a třech polských
(Nowa Ruda, Paczkow, Rydultowy) městech. Z výsledků je zřejmé,

že polské příhraničí je na tom ještě podstatně hůře. Petřvald na
Karvinsku je ze tří českých měst výrazně nejhorší.
Velmi zajímavé byly hrátky s čísly a grafy, kdy se různě
přepočítávaly emise. Díky tomu, že náš kraj má velmi vysoký počet
plynofikovaných domácností a sídlišť s centrálním zásobováním
tepla, tak při přepočtu emisí „na hlavu“ vypadá náš kraj jako
zelené plíce Evropy. Až do okamžiku, kdy se v grafu objeví
absolutní čísla znečištění. Pak už je to o přežití.
Na základě hodnot naměřených v uvedených městech, byly
hodnoceny možnosti opatření ke snižování emisí prachu (PM10):
 Zateplováním domů lze dosáhnout snížení emisí o 20 – 25 %
 Zavedením centrálního zásobování tepla o 25 – 35 %
 Náhradou uhlí biomasou o 80 – 90 %
 Modernizací topenišť – automatické kotle o 85 – 95 %
 Plynofikací o 95 – 100 %.
Z praktického hlediska se pro Klimkovice a mnoho
dalších menších měst a obcí jeví jako jediná schůdná
cesta modernizace topenišť automatickými kotli. Tomuto
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tématu je věnován samostatný článek o kotlíkových
dotacích.
Nejhorší situace v jednotlivých obcích způsobuje konkrétní
meteorologická situace – inverze. Jestliže trvá více dnů, není jiné
účinné řešení než maximálně omezit jízdy autem, snížit teplotu
v obydlích (méně topit), zamést komunikace a chodníky, tj. omezit
emise z přízemních zdrojů. Každý může přispět – je to otázka
vzájemné ohleduplnosti a osobního pohodlí.
Jedna z přednášek přinesla porovnání vlivů na znečištění ovzduší
při spalování dřeva v kachlových kamnech a hnědého uhlí
v automatickém kotli. Výsledky jsou opravdu alarmující. Pokud
topíme v obou zdrojích správně (dostatek spalovacího vzduchu),
jsou emise přijatelně nízké a srovnatelné. Pokud však zavřeme
přívod vzduchu, abychom nemuseli tak často přikládat, narostou
emise prachu z kachlových kamen až 70ti násobně.
V automatickém kotli takový režim provozovat nelze.
Přednáška Dr. Šráma, zabývající se vlivem znečištěného životního
prostředí na lidské zdraví, poukázala na významný vliv
znečištěného vzduchu na zdraví obyvatel.
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Velké překvapení přinesly grafy ukazující trendy vývoje emisí
prachu v Moravskoslezském kraji v letech 2003, 2007 a odhad na
r. 2012.
Zatímco emise z dopravy stagnují a emise z průmyslových zdrojů
se za 9 let sníží o 2 000 t/rok, emise z lokálních topenišť
naopak za stejnou dobu vyrostou o 1 100 t/rok.
Mnoha přednáškami se prolínal i parametr výšky komínů.
Zatímco z vysokého průmyslového komína se na procházejícího
člověka snese již jen velmi malá část emisí, tak z komínů
rodinných domků působí na chodce velmi silná koncentrace
znečišťujících látek. Vysoké komíny velkých zdrojů rovněž většinu
smogových dní „vyčuhují“ nad pásmo inverze, zatímco všechny
komíny lokálních topenišť jsou pod inverzní „pokličkou“.
Někteří přednášející rovněž zmiňovali současné možnosti
místních samospráv pro kontrolu domácích topenišť, které nejsou
příliš účinné. Příkladem může být obec Dětmarovice, kde již
během letošní zimy pravidelně kontrolují, jaké dýmy z komínů
unikají.
Mimo klasické přednášky byla zopakována venkovní akce, kterou
občané Klimkovic znají z Jarmarku a Vzduchobraní. Klasická
krbová kamna jsou napojena na měřící vůz a jsou měřeny
spaliny vypouštěné do ovzduší. Každý, kdo
lokální zdroje
mohl porovnat filtr zachycující spaliny ze
suchého dřeva a jedné plastové lahve, už
doprava
nikdy do kotle žádný plast nevhodí. Rozdíl
průmyslové zdroje
nečistot byl více než tisícinásobný.
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Topíme fajně?
překvapení všech, včetně mě, nejsou schopni odborníci tento vliv
přesně určit, protože není k dispozici relevantní vzorek obyvatel,
kteří mají stejný životní styl, na které působí stejné okolní vlivy a
jediným rozdílem je znečištění ovzduší. Jediným skutečně
potvrzeným závěrem je přímý vliv prachových částic na respirační
onemocnění dětí v kategorii 0-3 roky. Ale již jen tento závěr je
dostatečným argumentem pro jakékoliv změny k lepšímu.
Občanům Klimkovic známým a svérázným způsobem prezentoval
pan Jiří Horák z VŠB faktory, které ovlivňují emise z lokálních
topenišť. Třeba i to, že spálené mokré dřevo je daleko horší, než
spálené černé či hnědé uhlí.
V sekci věnované velkým zdrojům znečištění představili zástupci
MŽP pánové Polák a Cieslar nové úpravy zákonů a dotačních
výzev. Nepříjemné je, že peníze z těchto programů nelze použít
pro domácnosti, ale jen pro průmysl.
V části o vlivu dopravy na znečištění byl kromě plánovaných
obchvatů měst v našem kraji představen projekt nízkoemisních
zón a spolu s panem Cieslarem z MŽP jsem se pokoušel nastínit
takové změny právních předpisů, aby nízkoemisní zóny přinesly
kýžený efekt a nestaly se jen byrokratickým a mrtvým nástrojem,
který nelze reálně využít.
Celkový závěr těchto seminářů byl velmi pozitivní. Každá
aktivita směřující ke zlepšení stavu ovzduší je dobrá. I
když je zaměřena na problém, který „pálí“ jen určitou skupinu
obyvatel. Náš kraj je velký a různorodý a každá lokalita má své
specifika. Nelze jednorázově a rychle vyřešit špatný stav ovzduší
odněkud „seshora“. Pokud se ale podaří zlepšit chování nás všech,
od velkých průmyslových podniků, které upraví své technologie,
až po chalupáře, který nespálí zbytky od oběda v kamnech, bude
náš kraj příjemným místem k životu. A každý z nás k tomu může
svým dílem přispět.

Na pozvání Ministerstva životního prostředí jsem se účastnil na
konci března diskuzních seminářů v rámci TÝDNE ZA ČISTÉ
OVZDUŠÍ. V Třinci a Havířově se za přítomnosti odborníků a
veřejnosti diskutovaly aktuální problémy v oblasti znečišťování
ovzduší v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je poukázat na
to, že i přes značný vliv velkých průmyslových zdrojů hrají ve
znečišťování stále větší podíl lokální topeniště.
Mezi občany převažovali zástupci různých občanských iniciativ,
které různými formami bojují proti něčemu či někomu, kdo
znečišťuje ovzduší v konkrétní lokalitě. I přesto byla diskuze
kultivovaná, bez osobních urážek a invektiv i na tak kontroverzní
téma, jakým je znečišťování ovzduší. To pokládám za velmi
pozitivní a inspirativní i pro naše město. Pokud by se řešily
problémy tímto způsobem, možná by všechny přešla ona „blbá“
nálada.
Semináře byly rozděleny do tří bloků, kde zástupci samospráv,
ministerstva a odborných institucí vysvětlovali aktuální problémy
a možnosti zlepšení stavu ovzduší, které negativně
ovlivňují domácí topeniště, průmyslové zdroje a doprava.
Na počátku diskuze se po úvodním slově primátora hostitelského
města řešila právě domácí topeniště. Zástupce MŽP Lukáš Ženatý
informoval o druhém kole vyhlášení „kotlíkové dotace“ a
vysvětloval, že kampaň „Topíme správně“ je cíleně zaměřena jen
na lokální topeniště, aniž by jakkoliv zpochybňovala vliv velkých
zdrojů. Rozhodnutí města Klimkovic o bezúročných půjčkách na
kotle je dáváno za vzor pro ostatní obce a nástroj, který může
pomoci docílit zlepšení ovzduší tam, kde je to nejvíce potřeba.
Zástupci ČHMÚ poukázali na tvrdých datech neustále se zvyšující
podíl lokálních topenišť na emisích prachu v našem kraji. Zhruba
za dva roky bude znečištění z domácích kotlů větší, než z velkých
zdrojů, pokud nedojde k razantní změně chování občanů – topičů.
Paní Miroslava Rýparová z Krajské hygienické stanice
prezentovala vliv znečištění na zdraví obyvatel. K velkému

Ing. Jakub Unucka, místostarosta města Klimkovic
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic
Omlouvám se tímto občanům za absenci zpráv z jednání vedení našeho města, budu v rozšířené podobě v příštím čísle Zpravodaje.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města

Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně zakazuje!
Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou povinny oznámit operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru, který může stanovit další
podmínky pro tuto nebezpečnou činnost, popřípadě může tuto
činnost zakázat.
Přes varování a publikování konkrétních tragických případů
dochází stále k nedovolenému vypalování trávy a porostů a
nejinak je to i v letošním roce. Každoročně je v České republice
evidováno několik set požárů, které vznikly v důsledku této
činnosti a která má za následek vypálené hektary luk, polí, lesů,
vypálené seníky, hospodářské objekty, ale i rodinné domy a
rekreační objekty. Likvidace těchto požárů stojí naši společnost
značné finanční prostředky, obětavou práci příslušníků
Hasičských záchranných sborů, kteří mnohdy nasazují vlastní
životy, aby zabránili větším škodám a ztrátám na životech lidí,
zvířat a majetku. Zejména při vypalování trávy a porostů dochází
ke značnému vývinu kouře a starší lidé, kteří se již tak rychle
nemohou pohybovat, mohou utrpět otravu zplodinami hoření, což
ve většině případů, pokud nenásleduje rychlá lékařská pomoc,
končí smrtí postižených osob.
Vyvarujme se proto této nebezpečné činnosti a
nevypalujme porosty na svých pozemcích. Chráníme tím
nejen svůj majetek, ale také majetek sousedů a přírodní
bohatství nás všech, chráníme také obrovské množství
užitečných živočichů, kteří při vypalování porostů
zahynou.

Konečně teplejší jarní počasí přivádí řadu zahrádkářů k jarnímu
úklidu svých zahrádek a pozemků. Velmi často shrabaná stará
tráva, listí, klestí, ořezané větve ovocných stromů nekončí bohužel
v kompostech - také větve lze dnes likvidovat v drtičích a poté
uložit na kompost – nýbrž v ohništi. Při tom může dojít k požáru,
který se může při silném větru rychle rozšířit a napáchat značné
škody, v tom horším případě také ohrozit zdraví a životy lidí.
Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním při
manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení shrabané suché
trávy, shrabaného listí a větví není zákonem výslovně zakázáno,
měla by se dodržovat alespoň základní bezpečnostní pravidla. Při
pálení většího množství trávy, listí a větví je toto nutno ohlásit na
operační středisko Hasičského záchranného sboru, a tím předejít
zbytečným výjezdům hasičů.
Je třeba upozornit, že plošné vypalování porostů
zakazuje zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění
pozdějších
předpisů,
jak
právnickým
a
podnikajícím fyzickým osobám, tak také fyzickým
osobám. Pokud přesto tento zákaz fyzická osoba poruší,
dopouští se přestupku a za tento přestupek jí může
příslušný orgán hasičského záchranného sboru,
vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do
výše 25 000,- Kč.
Poruší-li toto ustanovení zákona o požární ochraně
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může jí
být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny se
zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti

Ing. Jiří Hudeček, požární technik města Klimkovice

Život ve městě:

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2012 - 2013
Zápis se koná v úterý 29.května 2012 od 8.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy ul. 28. října 89.
V tentýž den se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech mateřských školách našeho města.
Tímto zveme rodiče a děti na jejich prohlídku. Informace o mateřské škole na www.materskaskola-klimkovice.cz

V době nezdravého životního stylu, bychom měli využívat
příležitosti, které jsou v našem městě k dispozici, zejména týká-li
se to pohybu a zdraví našich dětí. Neváhejte a přijďte, budete
spokojeni. Díky vlastní zkušenosti se svými dětmi vím, že to stojí
za to.
Siudová Kateřina, jedna z účastnic cvičení pro Rodiče a děti

Cvičení pro rodiče s dětmi
Milí rodičové,
Chcete posílit kondici svoji i svého dítěte? Máte volnou chvilku,
kterou chcete smysluplně využít se svým potomkem? Potřebuje
vaše manželka oddech a vy nevíte kam s dítětem a jak jej i sebe
zabavit? Přijďte tedy mezi nás! Scházíme se každý lichý týden
ve čtvrtek od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Klimkovice pod
vedením zkušené fyzioterapeutky Markéty Hurníkové. Vše za
symbolický poplatek 50,- za rodinu.
K dispozici máme různé tělocvičné nářadí (kruhy, trampolína,
švédské bedny, lavičky…), které se libovolně proměňuje a využívá
dle sestaveného programu. Užijete si legraci při společných hrách
s ostatními dětmi. Předškoláci si procvičí hrubou motoriku,
hbitost, základní tělocvičné prvky, taktéž spolupráci s ostatními a
základy hry fair play. Nejmenší děti se naučí nebát se zvuků ve
velkém prostoru, začnou se postupně zapojovat do programu,
jakož i radovat z pohybu. Všechny děti si zároveň zvednou
sebevědomí ze svých pokroků a ze zdolávání rozličných překážek,
navážou nová kamarádství a získají pocit sounáležitosti. Odměnou
jim pak bude překvapení na konci hodiny.

Poděkování
Děkujeme panu Jánu Farkovi, Vladimíru Dluhošovi, Jaroslavu
Hrbáčovi a Petru Lazorovi, zaměstnancům Technických služeb
města Klimkovice za bezchybnou údržbu chodníků v zimních
měsících na Hýlově.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat také našemu sousedovi,
panu Lubormíru Kozelskému za úklid autobusové zastávky "Na
kopci".
Všem přejeme krásné jarní dny!
Za Osadní výbor Hýlov
Radmila Jablonská
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Usměvavé lyžování
Svou pílí a odvahou však zvítězili všichni a to především zásluhou
instruktorů, kteří byli po celou dobu kurzu usměvaví, trpěliví a
k dětem se chovali kamarádsky. Svou práci odváděli na sto
procent.
Poděkování patří Hance Volkové za výbornou a promyšlenou
organizaci kurzu a milý přístup k dětem a pedagogickému
doprovodu. Už teď se těšíme na příští zimní sezonu.

…tak se jmenuje pětidenní kurz lyžování, který organizuje paní
Hanka Volková ve spolupráci s panem Dudíkem a SKI teamem
Vaňkův kopec.
Letos poprvé využily nabídku k účasti na lyžařském výcviku i
klimkovické mateřské školy. Výcviku se zúčastnily spolu s MŠ
Vřesina. Přestože nám počasí moc nepřálo, prožily děti krásný
týden. První den byly rozděleny do čtyř skupin a to podle toho, zda
již měly základy lyžování nebo zda byly začátečníky. Každá
skupina si vymyslela jméno a tak nám na lyžích jezdili Predátoři,
Hranolky, Transformeři a Kuřátka. Každý den začal společnou
rozcvičkou a pak už hurá na lyže.
My učitelky jsme denně pozorovaly pokroky dětí, jak se od
prvního váhavého nazutí lyží postupně mění v odvážné lyžaře,
odhodlané projet brankou a někteří i zdolat velkou sjezdovku. Ti,
co již lyžovat uměli, bez problémů vyjížděli na vleku až na vrchol
kopce a pak s jistotou sjížděli k nám dolů. Ke konci týdne již
sjíždělo sjezdovku 26 dětí. V pátek byl celý kurz zakončen závody.
Všechny děti byly odměněny medailí a diplomem s označením
kvalifikace:
A- zvládá samo jízdu na lanovce, umí kontrolovat zatáčení,
trénuje paralelní lyžování
B- zvládá samo jízdu na lanovém vleku, umí kontrolovaně
zatáčet a zastavit
C- lyžař začátečník
Ve všech kategoriích se děti našich MŠ umístily na stupních
vítězů.
Zvláštní kategorii A * obdrželo 6 dětí a první tři místa obsadili:
1- David Bystroň- MŠ Glazarova, Klimkovice
2- Jindřich Žalud- MŠ Vřesina
3- Alex Honajzer- MŠ Glazarova, Klimkovice

Ivana Matzkeová, učitelka MŠ J. Glazarové, Klimkovice

Autorské čtení knihy spisovatelky Petry Braunové
Ve středu 29. února 2012 navštívili žáci III. A a III. B třídy
Základní školy Klimkovice Městskou knihovnu v Klimkovicích.
Vedoucí knihovny paní Bc. Zuzana Konvičková uspořádala opět po
roce další autorské čtení knihy spisovatelky Petry Braunové, která
jezdí po republice a povídá si se čtenáři na besedách ve školách či
knihovnách o svých knihách.
Píše knihy nejen pro děti, ale i pro dospělé, pracuje také pro dva
celostátní časopisy.

Letos se žáci seznámili s knihou Nejhorší den v životě třeťáka
Filipa L., ve které autorka přitažlivou formou popisuje průběh a
následky dopravní nehody, kterou záměrně zavinil Filip
poškozením brzd na kole dívce, kterou nemá rád.
Krásné a výrazné čtení paní Braunové děti velmi zaujalo, proto
pozorně poslouchaly. Určitě se budou chtít dovědět, jak vše
dopadlo, a tak knihovna získá další vděčné čtenáře.
Mgr. Jana Hulová, Mgr. Jana Vítková

Křest knihy žákyň 6. ročníku ZŠ Klimkovice
Dne 2. března 2012 proběhl v Domě zahrádkářů ve Vřesině
slavnostní křest knihy „Chřestýš 23“, autorek Kateřiny
Kopecké a Daniely Novotné. Tuto knihu začaly dívky psát
ještě jako žákyně 5. ročníku ZŠ ve Vřesině, a s touto knihou se
také zúčastnily projektu Knihy plné dobrodružství, nyní už Katka
Kopecká navštěvuje 6. ročník Základní školy v Klimkovicích. Proč
Chřestýš 23? Je to název detektivní kanceláře, kterou tvoří pes a
tři kočky. A jak podotkla autorka, název ji vnuknul bratr, milovník
televizního seriálu Kobra 11. Obě dívky se zhostily úkolu napsat
knihu na výbornou. Celému příběhu nechybí humor a nadsázka,
pečlivá práce s textem a smysl pro cit vnímání českého jazyka.
Křestu knihy se ujal herec Divadla loutek v Ostravě pan Ivo
Marták, rodiče dívek a paní knihovnice Kateřina Hurníková. Křest
knihy se velmi zdařil, všichni přítomní návštěvníci (a že jich
nebylo málo)byli spokojeni, autorky nejvíce, a samozřejmě je
přišli povzbudit spolužáci ze školy. Pokud bude tvůrčí činnost
Katky a Daniely nadále pokračovat, můžeme se časem dočkat
toho, že o jejich jménech, na literárním poli ještě uslyšíme.
Bc. Konvičková Zuzana, MěK Klimkovice
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Moderní interaktivní výuka na Základní škole Klimkovice
V současné době základní škola používá pro výuku dvanácti
interaktivních SMART Board tabulí. Cena jedné tabule
s příslušenstvím je asi 100 000,- Kč. Tabule byly zakoupeny
z prostředků Evropských sociálních fondů, z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva EU peníze školám) a
z příspěvků sponzorů (3E Projekt, a.s.).
Šest tabulí je nainstalováno v kmenových třídách I. stupně, na II.
stupni jsou umístěny v odborných učebnách fyziky - chemie,
přírodopisu, dějepisu - zeměpisu, vlastivědné učebně a v učebnách
anglického a německého jazyka. Pedagogové školy si pro výuku
vytvářejí vlastní digitální učební materiály, jinými slovy
interaktivní přípravy vyučovacích hodin. Prostřednictvím tabulí
jsou využívány i výukové programy pro jednotlivé ročníky a
předměty. Z každé tabule je možno se připojit k internetu a
pracovat s aktuálními informacemi. Výuka s využitím této
zajímavé moderní techniky dostává naprosto jiné rozměry. Je
názornější, interaktivní, pružně reaguje na dění kolem nás.
Pedagogové i žáci školy by se velmi rádi podělili i s vámi čtenáři
Zpravodaje o prožitek z této moderní výuky. A proto vás zveme
dne 24. dubna 2012 v době od 15.00-15. 30 hod. do
základní školy na ukázkové hodiny. Po zhlédnutí hodin bude
následovat plánované informační odpoledne pro rodiče žáků.
Těšíme se na vás.

Mgr. Anna Kudelová, ředitelka školy

Z činnosti Lázeňské, kulturní, zdravotní a sportovní komise (LKZS)
21. 4. a měl by být pojat poněkud netradičním způsobem,
spolupracujeme s Jodovými sanatorii, chystáme další ročník
Kytarobití (tentokrát ve zkrácené podvečerní a večerní verzi),
samozřejmě se budeme podílet na dalších farmářských trzích,
nově chceme zahájit besedy s významnými občany Klimkovic (již
nyní vám můžeme slíbit besedu s trenérem p. Vladimírem
Vůjtkem st. a jeho synem, hokejovým hráčem p. Vladimírem
Vůjtkem ml.), jednáme s ochotnickými divadelními spolky
z blízkého okolí a těšit se můžete na kvalitní divadelní vystoupení
v našem kině Panorama.
To je, vážení spoluobčané, jen úzký průřez činností naší LKZS. O
veškerém aktuálním kulturním či sportovním dění jste pravidelně
informování na webových stránkách Klimkovic a ve Zpravodaji.
Jsme si vědomi, že ne všechny akce dopadly na výbornou, ale
slibujeme, že uděláme vše pro to, abyste si z kulturních a
sportovních akcí odnášeli co nejpříjemnější pocity a zážitky.
Pokud máte, obyvatelé Klimkovic, nějaké podněty pro naši LKZS,
podělte se o ně s námi (např. prostřednictvím webových stránek
Klimkovic v rubrice: Dotazy občanů).
Na viděnou při nějaké kulturní akci se těší
Mgr. Hana Petrová, předsedkyně LKZS

Milí spoluobčané,
LKZS se pravidelně měsíc co měsíc schází k projednání
nejrůznějších otázek, které se týkají převážně kulturního života
v našem městečku.
Komise pracuje v tomto složení: p. Jiří Seidler, p. Radek Langer,
p. Jiří Kubza, p. Miluše Monsportová, Ing. Šárka Vůjtková, Mgr.
Martina Habustová, p. Ilona Buroňová, Ing. Lenka Fojtíková (po
svém odstoupení nahrazena Mgr. Evou Vašicovou), Ing. Zuzana
Vargová (t. č. na rodičovské dovolené) a Mgr. Hana Petrová.
Za rok a půl svého působení tato komise provedla průzkum
týkající se kulturního povědomí našich občanů, snaží se jeho
výsledky respektovat; byla nápomocna při organizování
farmářských trhů i Jarmarku, přispěla ke zdárnému průběhu
letošního
Plesu
města
Klimkovic,
dále
zajistila
a
spoluzorganizovala novoroční koncert Jiřího Pavlici, podílela se
na zajištění Klimkovického podzimu, hudebně-dramatického
vystoupení Kytice, Vánočního koncertu i loňského ročníku
Kytarobití…
Ale abychom se, milí občané, neobraceli jen k minulosti. Vězte, že
pro vás připravujeme další kulturní či sportovní akce. Již nyní se
můžete těšit na Den sportu, který by se měl uskutečnit v sobotu

Městská policie Ostrava zve na akci u příležitosti znovuotevření
dětského dopravního hřiště
Hned první dubnový den roku 2012 bude opět zahájen provoz
na dětském dopravní hřiště na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze,
jehož provozovatelem je Městská policie Ostrava.

Jelikož akce se uskuteční ve venkovních prostorách, jsme zcela
závislí na počasí, a proto upozorňujeme, že akce se uskuteční
pouze za příznivého počasí.

Zahájení provozu oslavíme akcí pro širokou veřejnost, která
se bude na hřišti konat od 10 do 16 hodin. Strážníci z úseku
prevence připravují pro děti jízdu zručnosti na jízdním kole či
koloběžce, všeobecný znalostní test a také soutěž ve znalosti
dopravních značek. Všechny soutěžní disciplíny jsou vhodné pro
děti věkových kategorií od 3 do 15 let. Děti od 3 do 6 let pak musí
být v souladu s provozním řádem dopravního hřiště v doprovodu
osoby starší 18 let.
Dětem, které nemají vlastní kolo nebo koloběžku, zdarma
dopravní prostředek zapůjčíme včetně bezpečnostní přilby.

Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava
úsek sekretariátu
ul. Nemocniční 11/3328
702 00 Moravská Ostrava
tel. +420 950 739 407, +420 599 414 165
mobil +420 724 254 222
rizenivs@mpostrava.cz
vladimira.zychova@mpostrava.cz
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Vážení spoluobčané,
Místní organizace ČSSK a Základní organizace KSČM Klimkovice zvou členy a občany na

Pietní akt k 67. výročí osvobození města,
který se uskuteční v pondělí 30. dubna 2012 v 17:00 hodin u Památníku osvobození.
Těšíme se na Vaši účast.

Pojmenujte klimkovickou restauraci!
Nově vznikající restaurace s ubytováním na náměstí
v Klimkovicích, č. p. 67, vyhlašuje soutěž o nejlepší název!
Podmínky soutěže:
•
•

•
•

Vymyslete název spjatý s místem Klimkovice, s výbornou
kuchyní či servisem nebo jenom pěkný název pro
restauraci s hotelem
Vaše návrhy posílejte písemně na emailovou adresu
feldrichard@seznam.cz nebo na tel. 608 775 780.
Nezapomeňte uvést Vaše jméno a telefonní číslo,
abychom Vás mohli kontaktovat v případě výhry
Konec soutěže je 22. dubna 2012
Den otevřených dveří proběhne dne: 10. dubna
2012 v 15:00 - přijďte se podívat a inspirovat přímo do
prostor budoucí restaurace

Zvítězí-li Váš návrh, vyhrajete kolekci 6 lahví kvalitního
moravského vína a otevřený účet do výše 4.000,- ve Vámi
pojmenované restauraci.
Bude se jednat o restauraci s vinotékou a nabídkou pivních
speciálů na čepu, která si bude zakládat především na výborné
kuchyni a kvalitních službách.
Nabídneme dětský koutek, salonek pro soukromé oslavy, svatby či
firemní akce.
Naši/Vaši restauraci chceme otevřít do konce roku 2012.
Richard Feld

Parčík
Poslední část komunitního projektu Parčík se v
nebližších měsících dočká své realizace. To, co
jsme si sami naplánovali a z větší části také již
společně zrealizovali, můžeme dokončit. Septik,
který tomu doposud bránil, bude zrušen.
Vypadá to, že letošní léto si již budeme moci
užít v Parčíku poklidného posezení pod

pergolou, užívat si pohledu na spokojené děti na pískovišti či
houpacím koníkovi, obhlídnout kreativní kamennou zídku s
hrníčky či si užít chůze po novém zpevněném chodníčku.
Stále je tu šance přiložit ruku k dílu pro všechny příznivce Parčíku
- ty již znalé, ale i další, kterým není lhostejné, jak si tady společně
žijeme. Jak na to?

SOBOTA 5.5.2012 V 9:00 V PARČÍKU
PŘIJĎTE POSTAVIT POSLEDNÍ PARČÍKOVOU ZÍDKU
VEZMĚTE SVŮJ OTLUČENÝ HRNÍČEK A ULOŽTE HO NA VĚKY DO ZÍDKY
OPRAVÍME KAMENNÝ LABYRINT A ŽELVU
OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO
SLEDUJTE DALŠÍ INFORMACE
Malé ohlédnutí zpět. Myšlenka Parčíku vznikla na konci roku
2008 z iniciativy rodičů a dětí RC Želvička. Již v létě 2009 jsme si
areálu Parčíku mohli užívat. Podařilo se to díky společnému úsilí
RC Želvička, obyvatel Klimkovic, podnikatelů, podpoře
klimkovické základní školy i mateřských škol, místních spolků,
restaurací, zaměstnanců Městského úřadu v Klimkovicích. Každý
pomohl dle svých možností. Stěžejní byla také finanční podpora
Nadace VIA podporované Nadací České spořitelny, Nadace OKD,

města Klimkovice. Sami obyvatelé odpracovali v Parčíku kolem
850 brigádnických hodin.
Parčík zvítězil v roce 2010 v soutěži nadace VIA " O nejlepší
proměnu veřejného prostranství", byl nominován Nadací OKD na
projekt roku 2010. A co je hlavní - nejen děti si ho rády užívají !!!
Renata Návratová, RC Želvička

9

Loňský 1. ročník Klimkovických farmářských trhů se vyvedl.
Svědčí o tom spokojené ohlasy návštěvníků trhů i prodejců. Na tři
dopoledne naše klimkovické náměstí ožilo. Lidé si přišli nakoupit
či jen tak se projít, podívat se, popovídat si, užívali doprovodného
programu. Bavili se dospělí i děti, každý si našel to své.
To vše se podařilo díky spolupráci města Klimkovice s RC
Želvička, místních organizací Českého zahrádkářského svazu,
Českého svazu chovatelů a Zámeckého vinného sklepa Klimkovice.
Finanční podporu jsme získali z Revolvingového fondu MŽP na
pořízení dvaceti jednotných prodejních stánků a od Nadace VIA,
ze které jsme hradili část programu, odměny pro účinkující apod.
Trhy podpořili také další podnikatelé i jednotlivci. Všem náleží
poděkování za jejich podíl na těchto komunitních akcích.
Jedním z hlavních cílů bylo oživení klimkovického náměstí, které
by mělo stejně jako v časech minulých sloužit k setkávání obyvatel
městě, místo pro nákupy a společenský život vůbec. Na několik
dopolední se nám to povedlo a my děkujeme za vaši podporu!
V letoším roce nás čeká 2. ročník těchto trhů. Uskuteční se opět
tři. Věříme, že nabídka prodejců i zajímavý doprovodný program
znovu naše náměstí probudí. Zapojit se do organizace trhů můžete
i vy. Neváhejte nás kontaktovat, drobných i větších úkolů je hlavně
v den realizace nepřeberně.
Pokud budete mít na zahradě přebytky ovoce či zeleniny můžete je
na našich trzích také prodávat! Poradíme vám, jak na to – o
prodej a prodejce se stará Martina Seidlerová, tel. 724 402 702 –
informujte se u ní, jakým způsobem se do trhů zapojit nebo se
jednoduše zbavit přebytků ze zahrady (bedýnka jablek, košík
jahod, nekontrolovatelně přemnožené rostliny apod.)
Potkáme se 26. května na náměstí v Klimkovicích na letošních
prvních Klimkovických farmářských trzích, budou ve znamení dětí
– můžeme se tedy těšit na bohatý program pro děti i tvořený
dětmi.
Za realizační tým Klimkovických farmářských trhů
Renata Návratová

Sběr železného šrotu
Hasiči Klimkovice pořádají v sobotu 21.4.2012 od 8:00 do 12:00 hodin SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU. Budeme projíždět ulicemi Klimkovic, informujte nás, prosím, na tel. 604 28 28 09 – Radek
Langer nebo 728 618 445 – Petr David – odvezeme Váš připravený šrot. Prosíme, nedávejte šrot na
ulici, nechte jej za plotem, hlídka v hasičské uniformě u Vás zazvoní a šrot vyzvedne.
Děkujeme za podporu SDH Klimkovice, výdělek bude použit především
na činnost oddílu Mladých hasičů
Radek Langer
Sdružení rybářů Klimkovice si
Vás dovoluje pozvat na

Zahrádkáři oznamují:

Floridae 2012
Největší květinová výstava na světě,
6.ročník bude zahájena na jaře
v Holandsku. Zájemci o účast nechť se
hlásí na info středisku Městského úřadu.
Zájezd bude nutné koupit u některé CK,
ale v případě skupiny účastníků bude
možno domluvit odjezd z Klimkovic.

XI. ročních
Rybářských závodů
Kdy: 21.4.2012 v 7:00 – 13:00 hodin
Kde: Park Petra Bezruče v Klimkovicích
Kolo štěstí, smažený kapr se salátem, pivo,
steaky.
Prodej povolenek, bude od 12.4.2012
vždy od 16:00 do 17:00 hodin u altánku v parku.
Těšíme se na hojnou účast, zveme rybáře i
nerybáře!!!
Informace na tel. 731 837 758 p. Kváš Jiří
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Město Klimkovice pro Vás
pořádá
divadelní představení
v kině Panorama

Charleyova teta
(autor Thomas Brandon)
v podání amatérského divadelního
souboru

Velkopolomské hvězdy
neděle 29.4.2012
v 17:00
vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno
11

DEN SPORTU
S VEVERKOU AUGUSTINKOU
Klimkovice - sobota 21.4.2012
V sobotu 21.4.2012 se v Klimkovicích sportuje na mnoha místech – můžete navštívit utkání ve stolním tenisu, ve fotbale,
můžete zkusit štěstí v rybaření. Tyto události jsme propojili stezkou veverky Augustinky.
Nic není povinné, nabízíme příjemné dopoledne v parku a ostatní sportovci adrenalin na svých kolbištích.

Otevřený turnaj ve stolním tenisu
Sokolovna

Mistrovská utkání ve fotbalu
Fotbalové hřiště

Pořádá Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, TJ Sokol Klimkovice
– oddíl stolního tenisu, město Klimkovice
Turnaj zahajují v 9:00 klimkovické mažoretky Komtess
Soutěž jednotlivců – mix zdravých a hendikepovaných hráčů
přihlášky účastníků do středy 18.4.
na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005
Systém soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášených hráčů
startovné 100,-Kč, zajištěna šatna, bezbariérové WC.
Oběd a pitný režim pro účastníky, věcné ceny!

Každý turnaj zahajují a fotbalisty povzbuzují
klimkovické mažoretky Komtess
10:00 TJ Klimkovice – FC Slavia Michálkovice
13:45 TJ Klimkovice – FC Biocel Vratimov
16:00 TJ Klimkovice – TJ Sokol Šilheřovice
Občerstvení po celý den!

Rybářské závody
Park Petra Bezruče

9:00 – 13:00
Start u vodotrysku, procházka sportovními a jinými
disciplínami, provedeme Vás všemi událostmi Dne sportu,
cíl v Sokolovně. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi,
větší samostatné děti i dospělé.
Za vyplněný Sportovní pas sladká odměna v cíli!

Stezka veverky Augustinky
Park Petra Bezruče

7:00 – 13:00
Prodej povolenek od 12.4. u altánku v parku, tel. 731 837 758,
Kolo štěstí, smažení kapři, steaky, občerstvení!

Pořadatelem Dne sportu je město Klimkovice, sponzorem je EUROVIA CS, a.s.
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Kulturní kalendář
neděle

1.4.

pondělí

2.4.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Country večer s Tulákem

Restaurace Zahrada

19:00 - 21:00

dobrovolné

Kino Panorama - Čtyři slunce

Klimkovice

18:00

70,-

úterý

3.4.

Kino - Rodina základ státu

Společenský sál

19:30 - 21:15

50,-

středa

4.4.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

5.4.

Travesti show Šemerón

Restaurace Zahrada

19:00 - 20:30

70,-

pátek

6.4.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

7.4.

Velikonoce v lázních

Kolonáda

Diskovečírek

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

neděle

8.4.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

pondělí

9.4.

Karaoke

Cinema bar

19:00 - 22:00

30,-

úterý

10.4.

Kino - Kontraband

Společenský sál

19:30 - 21:20

50,-

Čaj o páté - o zápise do mateřských škol

RC Želvička Klimk.

17:00

volný

středa

11.4. Taneční večer s Aloisem Weissem
Restaurace Zahrada
Cestopisná přednáška - Réunion, botanická zahrada
Společenský sál
12.4. v Indickém oceánu

19:00 - 22:00

30,-

19:00 - 20:30

45,-

18:00

65,-

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Diskovečírek

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Vernisáž výstavy Mikolowské nálady

Kostel sv. Trojice Klim.

16:00

volný

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Restaurace Zahrada

19:00 - 21:00

dobrovolné

čtvrtek

Kino Panorama - Signál
pátek

13.4. Taneční večer s Petem Saxem

sobota

14.3.

neděle

15.4. Hudební kavárna s klavírem

Klimkovice

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.
pondělí 16.4. Country večer s Tulákem
úterý

Kino Panorama - Probudím se včera
17.4. Kino - Voda pro slony

Klimkovice

středa

18.4. Taneční večer s Aloisem Weissem
čtvrtek 19.4. Koncert Základní umělecké školy Bílovec

odpoledne

18:00

65,-

Společenský sál

19:30 - 21:30

50,-

Restaurace Zahrada

19:00 - 22:00

30,-

Kolonáda

18:30

pátek

20.4. Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Módní show – fashion catwalk – spring 2012
21.4. Den sportu

Společenský sál

19:00 - 20:30

dobrovolné

sobota

park a hřiště v Klim.

9:00

volný

park Klimkovice

7:00 - 13:00

volný

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Cinema bar

19:00 - 22:00

30,-

Klimkovice

18:00

65,-

Kolonáda

19:00

volný

Kolonáda

18:00 - 19:30

volný

Restaurace Zahrada

19:00 - 22:00

30,-

Společenský sál

19:00 - 20:30

volný

Kolonáda

18:15

volný

Diskovečírek

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Carleyova teta - amatérské divadlo

Kino Panorama

Rybářské závody
neděle

dobrovolné

22.4. Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.

pondělí 23.4. Karaoke
Kino Panorama - Modrý tygr
úterý

24.4. Vernisáž - Jana Kanyzy

středa

25.4.

Koncert třech pěveckých sborů

Taneční večer s Aloisem Weissem
čtvrtek 26.4. Beseda se specialistou: řírodní léčba pohyb. ústrojí
pátek 27.4. Jarní koncert – Klimk. soubor akordeonů a fléten
sobota

28.4.

neděle

29.4. Hudební kavárna s klavírem

Kreativní odpoledne - Organzový květ
pondělí 30.4. Stavění Máje a pálení čarodějnic
Country večer s Tulákem

dobrovolné

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

koupaliště Klimkovice

15:00 - 24:00

volný

Restaurace Zahrada
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17:00

19:00

dobrovolné

Plesová sezóna v lázních
Sanatoria Klimkovice letos zažila velice úspěšnou plesovou sezónu, která byla zakončena v sobotu 17.3. Jarním plesem. Od posledního
lednového víkendu, kdy se v lázních uskutečnil ples města Klimkovice do polovičky března, jsme u nás uspořádali 6 velmi úspěšných
plesů. Dámy se předvedly v krásných róbách, pánové ukázali, jak jim to v oblecích sluší, zopakovali jsme si taneční kroky, pobavily nás
vstupy v programu plesů a jako vystupující nás navštívili i známé osobnosti. Více ve fotogalerii, která Vám plesy v lázních přiblíží.
Zleva první řádek: Michal David na plese MÚ Poruba, Zdeněk Izer na plese Hruška, břišní tanečnice Fatima na Jarním plese, Travesti Šemerón na
Valenýnském plese
Zleva druhý řádek: Charlie a Kolumbína na chůdách- Valentýnský ples, atmosféra na plese MÚ Poruba, maškarní ples Klimkovice

Nordic walking pro zdraví
Je tady příjemné jarní počasí, první sluníčko nás vybízí k procházkám. Vyrazte na
procházku a udělejte něco pro sebe. Vyzkoušejte nordic walking v lázních. Nordic
Walking je dynamická chůze s holemi k tomu určenými s cílem zlepšení kondice.
Řadí se mezi rekreační sporty se zdravotní prevencí, lze ho provozovat v každém
věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Správná technika není složitá, ale má svá
specifika. Je třeba přizpůsobit délku kroku v součinnosti se správným pohybem
rukou. Při správné technice se tak zapojí až 90% svalstva. Díky holím, přenesete část
své hmotnosti na svaly paží a odlehčíte nohy. Proto mohou, v rámci možností,
provozovat Nordic Walking i lidé, kteří mají nějaké problémy s klouby dolních
končetin. Hole Vám též pomůžou k narovnání zad při chůzi. Pokud máte chuť pro sebe něco udělat, zkuste Nordic Walking. Při dvou
procházkách týdně, dlouhých alespoň 1hodin, se budete za 2-3 měsíce úplně jinak cítit a zlepší se Vám fyzická kondice. Využijte
mnohých vycházkových tras kolem lázní. Speciální hůlky si můžete zapůjčit na recepci za symbolický poplatek 5,- Kč/den.
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Otevíráme minigolf
Sluníčko je tady a s ním spouštíme provoz minigolfu. Hole budou zatím k dispozici k zapůjčení od
pondělí do čtvrtka v Kavárně Kolonáda od pátku do neděle v Cukrárně Panorama. Půjčovné 1 hole je
55,- Kč.
Spolu s holemi získáte bloček a tužku pro zapisování výsledků a košíček s míčky.
Minigolf v lázních s výhledem na úžasné panorama Beskyd … to jinde nezažijete!

Pozvánka do lázní za zábavou
Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější show stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou
Šemerón z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru. Uvidíte a uslyšíte divy světové i
domácí popmusic, neuvěřitelné kostýmy a taneční kreace.
Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na telefonu 603 299 138.
Prostor, ve kterém program probíhá, je zcela nekuřácký.
Čtvrtek 5.4., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč
Velikonoce v lázních. Kreativní dílnička pro děti. Na sobotu před Velikonocemi jsme pro Vás a
Vaše děti připravili kreativní dílničku na kolonádě lázní, která se bude tematicky k Velikonocům vázat.
Děti si mohou pod vedením lektorek vyrobit a ozdobit papírové vajíčko a jiné velikonoční motivy na
kolíčku. Dále si budete moci zakoupit perníčky, nebo si je přímo zkusit vymalovat.
Sobota 7.4., odpoledne, Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstupné volné
Cestopisný večeř - Réunion - botanická zahrada v Indickém oceánu
Cestopisná přednáška Radima Ptáčka o francouzském zámořském departementu Réunion.
Cestopisná přednáška o výpravě podniknuté v lednu 2012 do Indického oceánu Vás zavede na
souostroví Maskarény ležící východně od ostrova Madagaskaru. Tato málo známá destinace Vám
nabídne skvělé treky s batohem v báječném horském terénu, divoké vodopády na prudkých svazích
třítisícových hor, neprostupnou džungli s pestrou florou, rozsáhlé lány ve větru šustící cukrové třtiny
nebo doutnající lávová pole jedné z nejaktivnějších sopek naší planety. Pokud rádi cestujete s
batohem na zádech a sháníte dobrý tip, jak strávit naše zimní měsíce v kraťasích a na sluníčku, tak
neváhejte na přednášku přijít.
Čtvrtek 12.4., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 45,- Kč
Módní show – fashion catwalk – spring 2012 - dovolujeme si Vás srdečně pozvat na již
druhou show, která bude protkána nejen extravagantními, ale tentokrát také modely různých
módních firem.
V programu také nově uvidíte kadeřnickou show a pestrou škálu zajímavých pěveckých a tanečních
vystoupení. Tuto show pro Vás opět připravují Sanatoria Klimkovice ve spolupráci se Střední školou
Havířov - Prostřední Suchá.
Sobota 21.4., 19:00, Sanatoria Klikmovice, Společenský sál, vstupné dobrovolné
Kreativní odpoledne – milé dámy, nenechejte zahálet své šikovné ruce a prstíky. Navštivte naši
kreativní dílnu a pod vedením zkušené lektorky Lenky si vyrobte něco pro radost. Veškerý materiál pro
výrobu, dobré nápady, a rady lektory naleznete u nás a jsou zahrnuty v ceně kurzovného 75,- Kč. Konáme
se vždy v pondělí v 15,00 v salonku za společenským sálem v lázních.
Témata pro duben 2012:
Pondělí 2.4. – Organzový květ – brož, spona, dekorace na záclonu či divukrásná kytička do vázy
Pondělí 16.4. – Vyšívání do papíru – přání k narozeninám, záložka do knihy
Pondělí 23.4. – Pletení z papíru I. – základy techniky, košíček, ošatka, věnec
Pondělí 30.4. – Pletení z papíru II. – rozšiřující kurz, kytky z papíru, zvířátka, květníky
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Kino Sanatoria
Sanatoria Klimkovice, Hýlov 24, tel. 556 422 111, mail: info@sanklim.cz
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Úterý 3. dubna v 19:30
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Prchání
před spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených
vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké
školy. Pohled na rodinné drama, na spravedlnost i pod povrch
vztahů v rodině.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A.
Fingerová, Marek Taclík, Jan Budař
Mládeži přístupno od 12 let, ČR, drama, 107 min,
KONTRABAND
Úterý 10. dubna v 19:30
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a
nejostřejší lokty, kdo selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v

hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro
nemožná.
Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas,
Mládeži přístupno od 15 let, USA, thriller, 110 minut, titulky
VODA PRO SLONY
Úterý 17. dubna v 19:30
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého
století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném
dobrodružství, zázraků a nebezpečí.
Hrají: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz,
Paul Schneider, Hal Holbrook, ..
Mládeži přístupno od 12 let, USA, romantický příběh, 120 minut,
titulky

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
ČTYŘI SLUNCE

PROBUDÍM SE VČERA

Pondělí 2. dubna v 18:00

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní ? Příběh rodiny a jejich
přátel vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o
tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Hrají:
Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor
Chmela, Jiří Mádl, Jana Plodková, Zuzana Kronerová, aj. Režie:
Bohdan Sláma.
Dop.přístupnost od 12 let. ČR, 90 minut
70,- Kč
SIGNÁL

Čtvrtek 12. dubna v 18:00

Nový film s Vojtou Dykem a Kryštofem Hádkem v hl. roli. Vtipná,
komediální zápletka o malém chytrém podrazu, který sází na
lidskou chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Dále hrají:
Bolek Polívka, Karel Roden, Jiří Menzel, Eva Josefíková, Kateřina
Winterová, aj. Režie: Tomáš Řehořek. Scénář: Marek Epstein.
Mládeži přístupno. ČR, 115 minut
65,- Kč

Pondělí 16. dubna v 18:00

Nová česká komedie ze studentského prostředí. O cestě za
studentskou láskou do hlubin nedávné minulosti. Prima zábava,
energie mládí, studentská recese. Originální vzpomínka na
předsametovou dobu. Skvělý příběh, nevšední milostná zápletka a
zcela nečekaná pointa. Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva
Josefíková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská,
Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, aj.
Mládeži přístupno. ČR, 115 minut
65,- Kč
MODRÝ TYGR
Pondělí 23. dubna v 18:00
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr ? Dobrodružný,
magický a humorný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa
fantazie. Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Jan Hartl, Bára
Hrzanová, Anna Polívková, Jan Vondráček, Hynek Čermák, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 90 minut
65,- Kč
PŘIPRAVUJEME:
ŽELEZNÁ LADY, LORAX, LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL.

Rodinné centrum Želvička
2. patro Městského úřadu v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email: rc. zelvicka@seznam.cz,
www.zelvicka.info Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30,-Kč
není-li v programu uvedeno jinak. Účast na programu je dobrovolná, klidně si přijďte jen pohrát.
Út

3.4.

ZAVŘENO

St

4.4.

VOLNÁ HERNA V ŽELVIČCE

Čt

5.4.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – vajíčka jako malovaná

Út

10.4.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Út

10.4.

ČAJ O PÁTÉ – od 17:00 hod. Povídání s paní Šárkou Čáňovou – ředitelkou mateřských
škol o zápise dětí. Jak to chodí v našich mateřských školách.

St

11.4.

VOLNÁ HERNA V ŽELVIČCE

Čt

12.4.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Út

17.4.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení se zvířátky

St

18.4.

VOLNÁ HERNA V ŽELVIČCE

Čt

19.4.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Út

24.4. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení na opičí dráze

St

25.4. VOLNÁ HERNA V ŽELVIČCE

Čt

26.4. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka
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Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování
Zopakujme si, co víme o našem chrámu sv. Kateřiny. Letopočet
1547 na kamenném překladu nad oknem staré sakristie nám
zhruba určuje období výstavby prvního zděného chrámu
v obrysech dnešního presbytáře. Pan Ondřej Bzenec v roce 1578
nechává vystavět kostel zasvěcený sv. Kateřině s mohutnou
hranolovitou věží. V presbytáři nechává vybudovat rodinnou
hrobku.
Jindřich Vilém Vlček nechává ke kostelu přistavět rodinnou kapli
zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému s rodinnou hrobkou mezi léty
1730 – 1738. Tím jsme získali půdorys našeho chrámu s kaplí,
který po další staletí zůstal neměnný. Jinak se dělo s kostelem
vlivem různých stavebních zásahů většího nebo menšího rozsahu.
Není vůbec jasné, jak původně vypadala střední část chrámu mezi
presbytářem a věží, kde došlo snad k největší stavební úpravě,
která není nikde zaznamenána.
Když vstoupíme na kostelní půdu a rozhlédneme se kolem, vidíme
dnešní klenbu shora a upoutá nás zde několik stavebních
zajímavostí.
První, již dříve zmiňovaná zajímavost, je zaklenutí vítězného
oblouku presbytáře s pečlivě opracovaného kamene, viditelné
právě jenom z půdních prostor. Když se podíváme k východu, po
levé straně uvidíme zhruba nad vstupem mezi kostelem a kaplí
vyčnívat část zazděného gotického – oblouku. Jedná se
pravděpodobně o bývalé okno, které je najednou ukončeno
odbouráním kamenného zdiva. Protáhneme-li si oblouk pomocí
jednoduché pomůcky k pravděpodobnému vrcholu okna, byl by
tento vrchol zhruba ve stejné výšce, jako je vrchol gotického
zaklenutí vítězného oblouku. Při bližším prozkoumání kamenného
zdiva nad dnešní klenbou lze zjistit, že se na něm nacházejí zbytky
gotické omítky. Je zcela zřetelné, že kamenné zdivo obvodových
zdí střední části kostela bylo z části odbouráno. Na něm byly
vybudovány z pálených cihel pilíře, na kterých je posazená nosná
trámová konstrukce střechy a mezi pilíři byla postavená ztenčená
zeď, taktéž z cihel, které s pilíři tvoří z vnější pohledové strany
dojem souvislé zdi. O tom, kdy a proč k této přestavbě došlo, není
nikde v dostupných materiálech žádná zmínka.
Jedním z důvodů tak rozsáhlého stavebního zásahu mohla být
přístavba kaple rodiny Vlčků. V jedné části farní kroniky se
dočteme u jména Jindřich Vilém Vlček: „Za jeho mládí vyhořela
při požáru města fara i škola i kostel. Škola prý stála na místě
nynější jatky p. Františka Jeremiáše v sousedství a přímé čáře od
chlívů farských na východ.“ Dále je latinská poznámka o založení
nové matriky: „K větší slávě Boží v r. 1600 byla založena matrika
křtů, sňatků a mrtvých v náhradu za starou.“ Dále v latině
popsaný průběh výše zmiňovaného požáru fary v Klimkovicích.
V jakém rozsahu požár zasáhl kostel, není zaznamenáno. Není
také jasné, jak vypadala střední část kostela. Jedno je jisté, strop

byl podstatně výše, což dokazuje vítězný oblouk a zbytek
zaklenutého okna, včetně fragmentů omítky.
Je docela možné, tak jak to u gotických kostelů z tohoto období
nezřídka bývá, že presbytář byl zaklenutý a zbytek chrámové lodi
měl rovný dřevěný strop.
Při přestavbě chrámové lodi tehdejší stavitelé vestavěli do
mnohem širšího vítězného oblouku nový z cihelného zdiva a celý
vstup do presbytáře zúžili. Z tohoto vestavěného oblouku podélně
od presbytáře směrem k věži, vytvořili rozdělení středního
prostoru chrámu na trojlodní prostor podepřený čtyřmi sloupy se
sníženým zaklenutým stropem. Kůr byl po obou stranách protažen
až po první dva sloupy a tvoří plošně písmeno U. Zároveň, mohl
být odbourán těžký kamenný masív obvodových zdí na kostelní
půdě a nahrazen výše zmiňovanými pilíři, které se staly součástí
přistavované kaple ze severní strany.
Tato přestavba mohla být spojená i s jiným problémem. Podloží
pod celou stavbou kostela není nijak pevné a prudký svah na jižní
straně kostela jistě této mohutné stavbě nepřidá.
Těžký masiv věže s těžkým kamenným obvodovým zdivem začal
vytlačovat nesourodé podloží a celá tato stavba se začala směrem
na Jihozápad propadat. Zároveň se začala naklánět i věž. Proto
máme v Klimkovicích šikmou věž, která je ze své osy vykloněna
jihozápadním směrem zhruba o 64 cm. To, že se celý kostel
částečně propadl, dosvědčuje stavebně technický průzkum pana
Antonína Kozelského z roku 1970. Při měření vodorovnosti
podlahy v kostele došli k výsledku, že v úhlopříčce ve střední části
kostela od kaple směrem na jihozápad je podlaha kleslá o 18 cm.
Opakovaně jsme provedli měření pomocí nivelizačního laserového
přístroje v listopadu 2011 a naměřili sklon podlahy ve stejné
úhlopříčce 18,9 cm.
Aby bylo zabráněno dalšímu naklánění věže, byl vybudován
z jihozápadní strany věže vysoký opěrný pilíř. Také byly zazděny
všechny výklenky ve vstupní části věže a možná i zúžen vstup jak
dokazují zazděné výklenky, které byly objeveny v roce 2003 při
oklepávání špatné omítky v místech, kde visí kříž u vstupních
dveří kostela.
Tento problém mohl vést k tomu, že došlo k odbourání části
těžkého kamenného zdiva z obvodových zdí a nahrazení tohoto
zdiva lehčími cihlovými pilíři se zeslabenými zdmi a tím
k celkovému odlehčení stavby.
Pokud se nenajdou konkrétní záznamy o této velké přestavbě
střední části kostela jsou to vše jen dohady.
Pokračování příště… Bohumír Kaštovský
Literatura:
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Stavebně technický průzkum Antonína Kozelského z r. 1970

Sport:

Zveme příznivce házené na naše hřiště v jarní sezóně 2012
Sobota 14. dubna 2012:
09:00 hod. - mladší žáci TJ SOKOL Klimkovice – DTJ Polanka
n/O
10:30 hod. - muži
TJ SOKOL Klimkovice – TJ Nový Jičín
Sobota 28. dubna 2012:
09:00 hod. – mladší žáci TJ SOKOL Klimkovice – TJ SOKOL
Trnávka
10:10 hod. – starší žáci TJ SOKOL Klimkovice – KH Kopřivnice
11:30 hod. – muži
TJ SOKOL Klimkovice – TJ Veselá B
Úterý 1. května 2012
10:30 hod. – muži TJ SOKOL Klimkovice – OREL Paskov junioři
Úterý 8. května 2012
10:30 hod. – muži
TJ SOKOL Klimkovice – TJ TŽ Třinec
Sobota 12. května 2012
09:00 hod. – mladší žáci
TJ SOKOL Klimkovice – SKP Frýdek
Místek
10:10 hod. – starší žáci
TJ SOKOL Klimkovice – SKP FM

11:30 hod. – muži
TJ SOKOL Klimkovice – LOKO Suchdol n/O
Sobota 19. května 2012
09:00 hod. – mladší žáci
TJ SOKOL Klimkovice – TJ SOKOL
Krmelín
10:10 hod. – starší žáci
TJ SOKOL Klimkovice – METEOR
Orlová
11:30 hod. – muži
TJ SOKOL Klimkovice – TJ Hlučín
Sobota 02. června 2012
09:15 hod. – mladší žáci TJ SOKOL Klimkovice – TJ Rožnov p/R
10:30 hod. – muži TJ SOKOL Klimkovice – TJ SOKOL Krmelín
Sobota 09. června 2012
09:30 hod. – mladší žáci TJ SOKOL Klimkovice – HCB Karviná
10:45 hod. – starší žáci
TJ SOKOL Klimkovice – HCB Karviná
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jiří Hudeček za oddíl házené
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Inzerce:

23. března 2012
opět zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, špek, žebírka)
DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, zabijačková prdelačka,
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky)
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA
(široký sortiment lahůdek – obložené mísy, aspiky, saláty, zeleninové saláty, obložené chlebíčky,
jednohubky, pomazánky, krémy a další výrobky – vše vhodné k rodinným i firemním oslavám)
Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené z kvalitních domácích surovin. Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1 20, 742 60 Petřvald
Telefon: 556 794 725, telefon-fax: 556 754 431, e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz
Informace o výrobcích najdete na www.moravanpetrvald.cz
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Možnost pořádání rodinných oslav, svateb
a jiných příležitostí.
Penzion nabízí ubytování v 6
dvoulůžkových
pokojích s vl.soc.zařízením, TV, wifi
připojením.
Na zakázku vám upečeme koláče, dorty,
zákusky, cukroví k různým příležitostem.
Otevírací doba: pondělí – sobota 11:00 – 22:00
Neděle – 10:00 – 22:00
Karolina Klimkovice
Husova 266
742 83 Klimkovice
Tel.: 556 420 359
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AUTOŠKOLA
Lenka Kolínková, Ing. Radomír Tichý
IČO: 870 87 634, www.autoskola-rt.cz

Nabízíme : ŘP skup. B – 7.200 Kč
skup. A1 - 3.500 Kč
skup. A18 – 4.500 Kč
A1 + B – 9.500 Kč
A18 + B – 10.500 Kč
TEL: 734 460 203, 732 981 601

* Pedikúra
* Nehtová modeláž
Pracovní doba
Po, St 7-19hod
So
8-11hod
Lze domluvit i jiný termín
Objednávky telefonicky 775 234 669
Petra Lisková, Jiráskova 782, Klimkovice

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, OKRASNÉ
DŘEVINY.

Vrata od

9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při
nákupu nad 7000,- Kč doprava
ZDARMA.

www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
--------------------------------------------------------------------------------------

KOCOUREK JOSEF
Vám nabízí čištění koberců a sedacích souprav,
půjčování stroje Kärcher, mytí oken.
Tel: 606 363 300, 731 490 561.
--------------------------------------------------------------------------------------

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
v Klimkovicích nebo okolí,
nejlépe 2+1 nebo 3+1.
Naléhavé!
Tel. 737 651 117
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OPRAVY
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK
- oprava v bytě zákazníka
- tlakování a plnění
autoklimatizací
Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová Bělá,
Krmelínská 357

Práce z domu
Práce řízená z domu
s využitím PC,
internetu a telefonu,
kompletní zaškolení,
možno na HČ i VČ.
Info na:
www.moderniprace.cz,
tel.: 728 521 640

Tento inzertní prostor je volný!
Cena 400,- vč. DPH
Kontaktujte kis@mesto-klimkovice.cz
tel. 556 420 005
Ceník uveden na
www.mesto-klimkovice.cz / Zpravodaje

Tiráž:
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@mesto-klimkovice.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 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava

Na následujících stranách foto ze swingového večírku, který pořádalo město Klimkovice v kině
Panorama v Klimkovicích v sobotu 17.3.2012. Hrál Evergreen Band a Sextet ZUŠ Ostrava-Polanka:

→
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