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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na již minule opěvovaném zahrádkářském plesu vymyslelo pár
nadšenců jeho pokračování. Já tak mám milou povinnost vám
zprostředkovat další kulturní zážitek v Sokolovně – Nebe, Peklo i
Ráj Sousedského plesu. Kdo přišel, mohl vidět možnosti, kterými
se může pochlubit nová generace organizátorů kulturních akcí
v našem lázeňském městě: spontánnost, obětavost bez ohledu na
své časové možnosti a dravá pracovitost. Nechce se mi věřit, že to
vše spustily 3 páry manželů a partnerů, které stihly během tak
krátké doby zlákat nejen širší okruh dobrovolníků v čele s naším
propagátorem vinných sklepů, ale i samotné návštěvníky plesu,
kteří oproti minulé vydařené akci více jak zdvojnásobili potlesk
pro hudební vibrace Jaroslava Vody a především pro svůdné
vlnění vnad našich břišních tanečnic. Měl jsem to potěšení vnímat
je v sedě uprostřed jejich kruhového zajetí, příště si před nimi
klidně i kleknu, aby mne vybraly znovu. V bohaté tombole jsem
měl štěstí nejen já, neboť jsem nevyhrál hlavní cenu, ale
především dva pejsci nalezenci, kteří se stanou mazlíčky rodin
svých nových majitelů!
Od konce ledna začali pravidelně operovat na území našeho města
příslušníci Policie České republiky z Obvodního oddělení Poruba
1. I za tuto krátkou dobu pomohli vyřešit krádež rybářského náčiní
pana Špalka z hasičské zbrojnice. Nebudu prozrazovat jejich
jména, způsoby pátrání po pachatelích a dobu, kdy a kde budou
měřit rychlost, řešit nepovolené stání neukázněných řidičů nebo si
všímat podezřele čmoudících komínů, ale od té doby, co mne tito
pozitivně naladění mladíci poprvé navštívili, se přece jenom cítím
bezpečněji a věřím, že je to naposled, co utrácíme peníze za mříže
do hasičské zbrojnice, aby tyto smutné a zoufalé činy naše hlídka

nemusela řešit. O to víc se těší na vaše podněty zaměřené na
prevenci přestupků a trestných činů, které můžete zatím podávat
na sekretariát starosty. V pátek 18.2. jsme podali žádost o dotaci
z krajského úřadu na informační stezku „Veverka Augustýnka“,
která souvisí se snahou města více zatraktivnit zámecký park
lázeňským a malým zvědavým návštěvníkům. Sdružení lázeňských
míst ČR, jehož je naše město členem, získalo dotaci na zpracování
nových internetových stránek sdružení, informačního bulletinu a
dalších propagačních materiálů jednotlivých lázní za účelem
efektivnější propagace pamětihodností, zajímavých osobností
nebo jiných pozoruhodností, které by pozvedly nejen cestovní
ruch a lázeňskou turistiku, ale i všeobecné povědomí občanů o
lázeňském místě, ve kterém žijí. Pokud byste, vážení spoluobčané,
chtěli poskytnout některé málo známé nebo zapomenuté a přitom
turisticky zajímavé informace o našem městě, sdělte je prosím na
sekretariát starosty (dveře č. 5) nebo KIS (dveře č. 1). Děkuji za
všechny vaše podněty.
Na závěr bych chtěl připomenout majitelům všech domácích
mazlíčků jejich odpovědnost vůči ostatním návštěvníkům všech
našich komunikací a veřejných prostranství. I oni by chtěli mít
požitek z čistého prostředí, které tam bylo před tím, než se tam
procházeli ti, kteří opomenuli uklidit po svých pejscích. Doplňuji,
že i jiný nepořádek lze zvednout pomocí igelitového sáčku, který
druhotně můžeme využít z našich nákupů a odhodit do nejbližšího
odpadkového koše.
Vážení spoluobčané, děkuji těm z vás, kteří mají odvahu udržet
naše krásné město čisté a těším se na další spolupráci s vámi.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z Městského úřadu

Klimkovice – s Vaší pomocí lákavý turistický cíl
směrovkami.
Tedy
kompletní turistický
průvodce
po
klimkovických zajímavostech. Některé z nich budou mít vlastní
3D vnitřní vizualizaci (např. kostelík nebo vinný sklep), jiné zase
panoramatické zobrazení (park nebo dálniční tunel), u některých
pak postačí jednoduchá fotka, u jiných zajímavý popis. Spojení s
databází restaurací a dalších služeb bude samozřejmostí jako
pomoc našim podnikatelům. Některé cíle (tramvajová trať, údolí
Polančice, spojení s okolními obcemi) mohou mít pokračování ve
formě samostatné budoucí cyklotrasy. Další cíle mohou být
vhodnou zastávkou plánovaného letního „Klimkovického expresu“
(elektrický okružní vláček mezi lázněmi a městem). Budoucí
návštěvník Klimkovic si zadá způsob, jakým se do Klimkovic
dopraví (auto, kolo, autobus) a jak dlouhou trasu zvládne. Na
základě těchto údajů mu internetová aplikace nabídne vhodný
okruh s návazností na další infrastrukturu Klimkovic.
Máme tedy jasnou představu, jak tyto informace prezentovat, ale
Vás, občany Klimkovic, prosíme o pomoc s hledáním vhodných
turistických zajímavostí - lákadel. Mnoho z Vás ví o místech, která
jsou přitažlivá, ale ostatním neznámá. Může jí o místa zajímavá
historicky (rodiště či popraviště), architektonicky (v dobrém i
špatném), vlastivědně (stromy i mýtiny) nebo jen o místo, které se
Vám líbí.
Prosíme Vás o zaslání informací o Vašich oblíbených a
zajímavých místech na kis@mesto-klimkovice.cz. U
neznámých lokalit prosíme o označení místa v mapě a slovní či
obrazový doprovod. Z došlých námětů vylosujeme tři výherce
zajímavých cen a každý zaslaný příspěvek bude po souhlasu
odesílatele uveřejněn na internetových stránkách města. Podělte
se prosím s námi o Vaše znalosti a společně udělejme Klimkovice
ještě zajímavějšími, než jsou.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

V souladu s předvolebními sliby a plány se vedení města snaží o
zvýšení atraktivity Klimkovic pro krátkodobé i dlouhodobé
návštěvníky našeho města. Ať už jde o lázeňské hosty a jejich
rodinné příslušníky nebo individuální turisty.
Turisté jsou všude vítaným zdrojem příjmů, jak pro město
samotné, tak zejména pro živnostníky, kteří zde poskytují své
služby. Pokud budou návštěvníci našeho města spokojeni, budou
dále sami propagovat dobré jméno Klimkovic a přispějí tak
k ještě většímu zájmu o naše krásné město. S vyšším počtem
návštěvníků se zvyšuje i pravděpodobnost získání dotací na
údržbu nebo výstavbu stávajících i nových turistických cílů
v Klimkovicích.
Právě nalezení dalších vhodných turistických cílů je důležitým
úkolem. Doba, kdy byla jakákoliv památka pevně daným
turistickým bodem, je dávno pryč. Dnešní turisté jsou aktivnější a
hledají atraktivní a neobvyklé cíle. Na území našeho města a
v blízkém okolí je takovýchto zajímavých lokalit mnoho, jen
nejsou příliš známé. Například jezevčí nora nad jižním portálem
dálničního tunelu byla za poslední dobu navštívena více než
dvěma stovkami návštěvníků, stejně jako mostní pilíř bývalé
tramvajové trati. A to jen proto, že na ně ukazuje internetový
odkaz celosvětové hry geocaching.
Město Klimkovice, zastoupené informační střediskem, podalo
počátkem ledna žádost na MSK o dotaci na podporu turistiky v
našem městě. Jde zejména o úpravy internetových stránek města
v sekci turistika a podpora Turistického informačního centra.
Podle neoficiálních zpráv bychom měli obdržet kolem 80 000Kč
právě na prezentaci zajímavých míst v Klimkovicích.
Představa, jak všechny tyto informace dostat až k turistům je
jasná. Chceme vybudovat interaktivní turistický klimkovický
portál, na který pak bude navazovat tištěný průvodce po městě a
fyzické označení jednotlivých cílů informační tabulí a

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci březnu budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat v ulicích Polní a Palackého, a to jak hlavními stokami,
tak i postupně přípojkami. Stejně tak potom budou práce probíhat
na ulici Polanecké. V měsíci únoru již byla zahájena stavba stoky
v prostoru ulice Úzké směrem k ulici Požárnické, která prochází
převážně přes soukromé pozemky. Na této stoce se bude provádět
dále překop ulice Požárnické v prostoru mezi autobusovou
zastávkou a křižovatkou s ulicí Čs.armády. Trasa dále bude
pokračovat směrem do ulice Pod Kinem, a to tak, že ulici Čs.
armády bude kanalizace křižovat pomocí protlaku. Zároveň
s touto stavbou probíhá další, a to v ulici Smetanově, kterou
zajišťuje firma Jankostav s.r.o.
Upozorňujeme občany, že pokud požadují přípojku pro svou
nemovitost v jiném místě než je stávající připojení, měli by

si kanalizaci na svém pozemku připravit podle již dříve sepsaného
„Protokolu o jejím umístění“ tak, aby mohla být napojena při
provádění stavby „Kanalizace města Klimkovic“ v konkrétní ulici
na dodavatelem vybudovanou kanalizační revizní šachtici a
napojenou na hlavní kanalizační řad. Činnost septiku však nesmí
být vyřazena do doby oznámení možnosti přímého vypouštění
odpadních vod, což si musí zajistit vlastník nemovitosti sám.
Funkce stávající kanalizační přípojky může být zrušena. Vlastníci
žump budou postupovat obdobně, tzn. vybudují kanalizační
přípojku, kterou dodavatel stavby napojí na kanalizační řad, ale
vypouštět odpadní vody do kanalizačního řadu mohou rovněž až
po oznámení o možnosti přímého vypouštění.
Petr Bílý, investice města

Nové zastávky
Jistě nelze projít městem bez povšimnutí nových autobusových
zastávek na ulici Lidické, před obchodem Hruška. Jejich
vybudování, zvláště té velké, se provedlo i na základě podnětů vás,
občanů. Návrh zastávky byl svěřen ing. arch. Davidu Kotkovi,
který navrhl mj. i středovou plochu náměstí. Zastávky jsou

v provozu již řadu týdnů a proto by nás zajímal názor cestujících
k jejich provedení. Své připomínky a náměty můžete adresovat na:
bily@mesto-klimkovice.cz nebo volat na tel: 724 189 241.
Petr Bílý, investice města

Kolik nás je? ☺
Počet obyvatel Klimkovic k 31.12.2010 je 4.153 + 18 cizinců, z toho: Klimkovice 3.317, Josefovice 308, Hýlov 206, Václavovice 322.
Pro srovnání: r. 2000 = 3.772 obyvatel, r. 2005 = 3.871 obyvatel, r. 2006 = 3.907 obyvatel, r. 2007 = 3.979 obyvatel, r. 2008 = 4.037
obyvatel, r. 2009 = 4.080 obyvatel.
Rok 2010 – přírůstky
mužů
žen
celkem
Věková skladba
děti do 15 let
občané nad 60 let
narozením
18
24
42
muži
354
375
přistěhováním
57
66
123
ženy
313
531
- úbytky
celkem
667
906
úmrtím
20
27
47
Bc. Andrea Jahnová, evidence obyvatel
odstěhováním
27
48
75
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Informace z Rady města Klimkovic
Rada se během února sešla na dvou pravidelných, jedné
mimořádné a dvou neformálních schůzích. Předmětem jednání
byla zejména následující témata.
KANALIZACE
V minulých týdnech byli zástupci města informováni
subdodavateli stavby o možnosti provést místo pouhé opravy
kanalizačního řadu formou vyztužení stávajícího potrubí jeho
úplnou výměnu. Díky poklesu cen některých dílů a prací nabídli
možnost provedení těchto změn za stejných cenových podmínek.
Rada města tedy požádala o změny v projektové dokumentaci.
Bohužel výsledná nabídnutá cena předložená generálním
dodavatelem je výrazně vyšší. Rada města proto přijala usnesení,
že s ohledem na platnou smlouvu o dílo a stanovisko SFŽP nebude
akceptovat jakoukoliv změnu, která by vedla ke zvýšení ceny.
S tímto mandátem bude starosta jednat o dalším postupu. Byla by
ale škoda, kdybychom nevyužili všech možností mít za stejné
peníze místo staré kanalizace zcela novou. V této souvislosti rada
města rovněž rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s nezávislým
stavebním odborníkem, který bude vykonávat pro město další
formu stavebního dozoru. I když se jedná víceméně o duplicitní
činnosti, v této věci se ztotožňujeme s názorem bývalého vedení
města, že se jedná o opatření, které přispěje k zajištění
bezproblémového průběhu stavby, což v důsledku může finanční
prostředky městu ušetřit.
NÁJMY BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR
Mnoho občanů bude jistě zajímat, že rada rozhodla nezvyšovat
pro tento rok nájmy v obecních bytech. Oproti tomu nájemné
podnikatelům se zvýší o loňskou míru inflace. V souvislosti s tímto
bodem si rada vyžádala prohlídku všech více či méně přístupných
prostor zámku, neboť se i zde nabízí možné komerční využití,
zejména po případném přesunu některých spolků do budovy
„modré“ školy.
VYÚČTOVÁNÍ PLESŮ
Zajímavým tématem bylo i vyúčtování městského plesu, kde jsme
dosáhli zisku cca 70 000 Kč, který bude samozřejmě využit pro
kulturní účely města. Mimo protokol byla podána obdobná
informace o Zahrádkářském plese, který pro pořadatele dopadl se
ziskem několika stokorun. Vzhledem k vyprodanému
Sousedskému plesu se potvrdil předpoklad rady, že podpora
veřejnoprospěšných aktivit je správným krokem. Rada vyjádřila
potěšení a děkuje i všem zainteresovaným za pomoc při konání
těchto akcí.
STAVEBNÍ ČINNOSTI
Blok stavebních bodů se týkal vesměs žádostí o připojení ke
kanalizačnímu řadu, které rada buď schválila (centrální část
města) nebo zamítla (napojení na již vyčerpanou kapacitu ČOV
Hýlov). U některých žádostí, které vyžadují dodatečné investice
města, byli žadatelé požádáni o spolufinancování projektu,
podobně jako tomu bylo u budování plynových přípojek. Stavební
komise byla rovněž požádána o zhodnocení žádosti občanů o
výstavbu parkovacích míst na Nerudově ulici.
ODMĚNY EXTERNÍM PRACOVNÍKŮM
Rada města rovněž schválila částky hodinových mezd těch
pracovníků, kteří pro město pracují na základě dohod o provedení
práce. Tyto odměny se týkají těch činností, které by nebylo
efektivní vykonávat na hlavní pracovní poměr (vedení kroniky
města, zamykání budovy, IT a další činnosti).
DOTACE
Mezi dodatečně zařazené body do programu jednání rady patří
schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Informační
ekostezka Veverky Augustinky“ v zámeckém parku a závazek rady
zafinancovat podíl města. Tomuto tématu je věnován samostatný
článek. Rada rovněž podpořila vypracování žádostí o dotaci na
mobiliář farmářských trhů, revitalizaci Dělnického hřiště, městský
informační systém, dispoziční úpravy „modré“ školy a pořízení
zametacího stroje. Před podáním žádostí budou předloženy ke
schválení financování podílu města zastupitelstvu.
ČINNOST KOMISÍ
Část jednání byla věnována komisím, zejména pak nárokům
kladeným na kulturní komisi, která byla požádána o zpracování
seznamu všech tradičních i netradičních zajímavostí našeho
města. Chtěli bychom zvýšit atraktivitu našeho města pro lázeňské

hosty a ostatní turisty za pomoci dotace pro Sdružení lázeňských
míst. I toto téma je podrobně popsáno v samostatném článku.
Více než tři hodiny jednání rady byly věnovány Mediální komisi a
zamýšleným změnám ve Zpravodaji s cílem zatraktivnit tento
měsíčník sloužící především občanům města. Všichni tři členové
Mediální komise příjemně překvapili poměrně vyhraněnými
názory na mediální obraz města. Výsledkem plodné diskuze byla
koncepce
souladu
všech
tištěných,
elektronických
i audiovizuálních informačních kanálů města. Řešili jsme způsob
komunikace a získávání informací od jednotlivých pracovníků
úřadu.
VYŠŠÍ INFORMOVANOST O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Byli jsme rovněž informováni o aktivitě kontrolního výboru
upravit vnitřní směrnice města s ohledem na nová doporučení
vládních i nevládních organizací ohledně veřejných zakázek a
dalších možností jejich veřejné kontroly, včetně elektronických
aukcí. Tato aktivita je plně podporována celou radou a zejména
právními znalostmi paní Křížkové.
POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S LOCAL TV
Rada rozhodla pokračovat ve spolupráci s LOCAL TV a podepsat
smlouvu se společností LOCAL TV o zajištění audiovizuálního
zpravodajství z města. I přesto, že původní požadavky byly téměř
dvojnásobné, podařilo se díky recipročním dohodám ponechat
výši úhrady ve stejné výši. I nadále budeme mít možnost na
televizních obrazovkách sledovat aktuality z města a pozvánky na
kulturní, společenské a sportovní akce.
RŮZNÉ
Mezi další projednané záležitosti, které mají povahu spíše
administrativního charakteru, patří schválení seznamu členů
Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro účely jejich pojištění,
povolení dočasného záboru komunikace za účelem zateplení
domu v centrální části, nový sazebník závodního lékaře MěÚ,
jmenování likvidační komise pro vyřazování nepotřebného
městského majetku, potvrzení členství paní Hoňkové a pana
Večerky v radě ZŠ a další. Mimo program se diskutovala možnost
budoucího partnerství s některým z německých lázeňských měst.
Není to jistě záležitost z nejpalčivějších, ale musíme myslet i na
budoucnost.
Chodecké úrazy
Rada města rozhodla ve věci několika žádostí o odškodnění za
úrazy po uklouznutí na komunikacích ve vlastnictví města. Ačkoliv
je všem radním líto všech poškozených, žádné žádosti nebyl
vyhověno, protože úklid všech komunikací probíhal v souladu
s plánem zimní údržby.
Pronájem místností v zámku
Na základě požadavků na komerční pronájem dalších zámeckých
prostor provedla rada kompletní prohlídku všech prostor zámku a
zadala Stavební komisi prověřit možné změny v dispozici
sklepních prostor.
Farmářské trhy
Rada města si je vědoma potřeby oživit centrální část města, která
díky přemístění prodejny Hruška zčásti přestala plnit svoji
společenskou funkci. Vhodným nástrojem by se mohly stát
farmářské trhy, které mimo biopotraviny nabídnou i netradiční
doprovodný program. V příštím čísle zpravodaje naleznete
podrobnější informace o tomto zajímavém projektu.
Kondominium Hýlov
Rada města obdržela další žádost o schválení výstavby
Kondominia Hýlov. V upraveném projektu již byla odstraněna
většina připomínek města i občanů. Před konečným rozhodnutím
byli vyzváni zástupci investora k jednání o možné společné
výstavbě kanalizace Hýlov, která by definitivně vyřešila
nedostatečnou kapacitu čističky odpadních vod v této lokalitě.
Prodej pozemků
Jeden z posledních pozemků ve vlastnictví města o výměře cca
40 000m2 na Husově ulici byl již v minulosti nabídnut k prodeji,
ale zájemci nabídli příliš nízkou cenu. Rada města proto předloží
k diskuzi zastupitelům možnost vytvoření společného podniku
s investorem, který by spolufinancoval inženýrské sítě, a pozemky
by bylo možno prodat za daleko vyšší cenu. Případný výnos by byl
použit na dofinancování podílu města na investičních akcích.
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bude vylosováno. Vzhled nových vitrín je dán architektonickou
koncepcí, kdy všechny kovové konstrukce městského mobiliáře
mají jednotnou antracitovou barvu.
Elektronická forma komunikace
Materiály pro radu budou nadále předkládány pouze
v elektronické podobě. Je to první krok k přechodu na plně
elektronickou formu komunikace mezi všemi organizačními
složkami města. Tuto bude možno realizovat po změně interních
předpisů města, která bude předložena ke schválení zastupitelům.
Počátkem března bude spuštěna nová verze internetové
prezentace města, která tuto formu komunikace velmi usnadňuje.
O změnách na internetu budete informováni v příštím čísle
Zpravodaje.

Budova kina
Na podnět kulturní komise rada souhlasí s žádostí o změnu účelu
využívání budovy kina, které dosud kolaudačního rozhodnutí
určuje pouze k promítání filmů. Změna spočívá v možném využití
k pořádání komorních klubových akcí.
Kamerový systém
Pro zvýšení bezpečnosti rada rozhodla podat žádost MVČR o
dotaci na vybudování městského kamerového systému. Žádost
počítá s umístěním kamer na budově MěÚ, hřbitově, škole a
školním hřišti, Parčíku, kostelíku sv. Trojice a parku P. Bezruče.
K záznamům bude mít přístup pouze Policie ČR, aktuální
informace budou k dispozici ve volnějším režimu. Kamerový
systém bude vybudován ve spolupráci se sdružením KLIMNET.
Informační tabule
Rada města rozhodla o výpůjčce nových informačních vitrín
organizacím a sdružením. Pořadí a umístění politických stran

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Poplatky ze psů
Městský úřad Klimkovice upozorňuje všechny držitele psů, že
poplatek ze psů pro letošní rok se platí do konce března 2011.
Sazba poplatku zůstává nezměněna, tj. za prvního psa 200 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Poplatek se
platí ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy
držitel nabyl psa staršího tří měsíců.

Novinkou platnou od letošního roku je, že od poplatku ze psů je
osvobozen držitel psa převzatého z útulku pro psy, za nějž město
platilo útulku úhradu (na základě potvrzení z útulku) a dále držitel
psa nalezeného na území Klimkovic (na základě potvrzení odboru
správního Městského úřadu Klimkovice).
MěÚ

Rada města Klimkovice ve spolupráci s Komisí pro spolky a sdružení srdečně zve zástupce místních spolků, sdružení
a širokou veřejnost na besedu

U KULATÉHO STOLU
Kdy: středa 2. března 2011 v 17 hod.
Kde: zasedací místnost Zastupitelstva města ve II. patře zámku
Téma:

MODRÁ ŠKOLA
MÁME PŘEVZÍT OD KRAJE OBJEKT "MODRÉ ŠKOLY"? UDĚLÁME Z NÍ SPOLKOVÝ DŮM S KLUBOVNOU PRO MLÁDEŽ,
RODINNÝM CENTREM, ŠATNAMI PRO SPORTOVCE ČI KINOSÁLEM...? JAKÉ JSOU NAŠE FINANČNÍ MOŽNOSTI? MÁTE
VLASTNÍ NÁPAD, JAK BUDOVU VYUŽÍT? LETOŠNÍ ROZHODNUTÍ OVLIVNÍ KLIMKOVICKÝ ŽIVOT NA DLOUHÁ LÉTA
DOPŘEDU. POTŘEBUJEME SLYŠET VÁŠ NÁZOR, CHCEME ZNÁT VAŠE NÁPADY. JDE O SPOLEČNOU BUDOUCNOST NÁS
VŠECH. VYUŽIJTE MOŽNOSTI PODÍLET SE NA ŘEŠENÍ. POSAĎME SE KE KULATÉMU STOLU A PLÁNUJME SPOLEČNĚ!
Český červený kříž a Město Klimkovice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
* Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
* Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
* Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
* Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené a řádně zabalené
* Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
* Obuv – veškerou nepoškozenou, čistou
Sbírka se uskuteční v Kině Panorana
11.3.2011 pátek
8.ºº - 18.ºº hod.
12.3.2011 sobota
8.ºº - 18.ºº hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

ČČK pořádá tradiční

BURZU JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ,
SPOTŘEBNÍCH POTŘEB
Koná se v Hasičárně ve dnech:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

14.3.2011 – PŘÍJEM ZBOŽÍ
15.3.2011 – PRODEJ ZBOŽÍ
16.3.2011 – VÝDEJ ZBOŽÍ
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8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00
8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00
13:30 – 15:30

Zprávy ze základní školy

Zápis žáků do prvních tříd
V úterý 25. ledna proběhl na ZŠ Klimkovice
zápis dětí do 1. tříd školního roku
2011/2012.
Předškoláci
vyplňovali
pracovní listy a kreslili. Poté je zkoušely
paní učitelky, které zajímala jejich znalost
barev a geometrických tvarů. Zjišťovaly
rovněž jejich všeobecné znalosti, povídaly
si s nimi o pohádkách a obrázcích. Děti

přednášely básničky, zpívaly písničky.
Odvahu jim dodávaly paní učitelky MŠ a
jejich paní ředitelka Šárka Čáňová. Za
odměnu předškoláci dostali pěkné výrobky
a omalovánky starších žáků naší školy a
školní družiny. Rodiče si pak s dětmi
prohlédli školu, provedli je žáci 6. tříd.

Při zápisu bylo zapsáno 51 budoucích
prvňáčků. Takže vypadá, že ve dvou
prvních třídách bude asi po 25 žácích.
Mohou samozřejmě nastat změny. Někteří
rodiče zvažují odklad školní docházky.
Za ZŠ Klimkovice Jana Hulová

Škola drží krok s moderním světem
V současné budově školy jsou žáci
vyučováni více než 30 let. Za tu dobu se
částečně modernizovala budova, měnil tým
pedagogů, styl a obsah učení, mění se i
žáci. Dovoluji si vás prostřednictvím
tohoto článku pozvat do základní školy,
která se mění stejně jako všechno kolem
nás. Neubráníme se ani změnám, které
přinášejí nové technologie. Škola se
vybavuje audiovizuálními
zařízeními
(počítači, dataprojektory, interaktivními
tabulemi,…) za vydatné pomoci sponzorů,
získaných dotací na zpracované projekty a
z příspěvků města Klimkovice. Odborné
učebny jsou vybaveny dataprojektory
s počítačovým pracovištěm s připojením
k internetu. Ve dvou odborných učebnách
využíváme k výuce interaktivní tabule
Smart Board, financované z příspěvku
sponzora. Průběžně vybavujeme dvě
stávající počítačové učebny. V jedné je 24
žákovských
pracovišť
s internetovým
připojením, což umožňuje využívat
informační
technologie
a
výukové
programy zaměřené na efektivní učení a
procvičování učiva nejen v hodinách
informatiky, ale i v dalších předmětech. Ve
druhé se podařilo modernizovat 12
počítačových stanic, které byly postupně
pořizovány od roku 1998, a dnes jsou také

připojeny k internetu. Starší počítače
využívají žáci ve třídách prvního stupně.
Nejsou sice připojeny k internetu, ale
nainstalované výukové programy využívají
žáci k procvičování učiva v hodinách nebo
o přestávkách. Plánujeme rozšíření druhé
počítačové učebny o dalších 12 počítačů a
vybavení dalších učeben interaktivními
tabulemi. Tuto nákladnou investici bude
škola
financovat
z přijaté
dotace
z Evropských
fondů
prostřednictvím
vypracovaného dvouletého projektu MŠMT
pod názvem Šablony. Projekt umožňuje
škole vybavit se těmito technickými
zařízeními.
Podmínkou
projektu
je
zpracování výukových materiálů a další
úkoly, které budou škole a jejím žákům
sloužit při vzdělávání. Odbornými poradci
při plánování a realizaci těchto složitých
technologií, které se s úžasnou rychlostí
vyvíjejí, jsou členové občanského sdružení
KlimNet. Jeho vedení a členové ve svém
volném čase spolupracují se školou
v oblasti poradenství, instalaci některých
zařízení, podílejí se na údržbě a
modernizaci školní sítě, některé z těchto
činností taky sponzorují. Sponzorsky škole
v roce 2006 vybudovali a instalovali
bezdrátové
a
kabelové
připojení
k internetu ve většině učeben, v dalších

letech síť modernizovali a rozšiřovali.
Sdružení je poskytovatelem připojení
k internetu. Je radostné zjištění, že mnozí
členové občanského sdružení jsou bývalí
žáci školy, do které se vracejí s pomocnou
rukou. Jednou z jejich posledních akcí ve
škole byla instalace kamery při vstupu do
školy. Na základě podnětu několika rodičů
tímto
způsobem
škola
zabezpečila
vyzvedávání žáků ze školní družiny.
Vychovatelky ve školní družině i vedení
školy mohou prostřednictvím webové
kamery sledovat, kdo vstupuje do budovy
školy. Podpora informační a počítačové
gramotnosti žáků i pedagogů s sebou
přináší nové možnosti: zkvalitňování
vzdělávání, rychlé získávání širokého
okruhu poznatků, prezentování prací žáků
školy, nové postupy pro vydávané školní
časopisy,
bulletiny,
apod.,
využití
elektronické komunikace.
Získané dovednosti žáci uplatní při
přípravě na svá budoucí povolání, ve své
práci nebo při svém osobním rozvoji.
Děkujeme občanskému sdružení KlimNet,
Sdružení rodičů a přátel školy, firmě 3E
Projekt zastoupené panem Martinem
Eliášem a dalším sponzorům, kteří
podporují školu ve své činnosti.
Za ZŠ Klimkovice Miroslava Hoňková

„Mohlo se to stát i tobě“ (Projekt o holocaustu na ZŠ při ZZ Klimkovice-Hýlov )
Problematika II. světové války, osudy Židů,
rasismus, genocida – pro současnou
mladou generaci jsou to pojmy vzdálené a
často zcela neznámé. V dějepise se o nich
hovoří většinou způsobem, který není pro
mladé lidi přitažlivý, zdůrazňuje se počet
obětí, ale jednotlivé lidské osudy a rozměry
celé tragédie zůstávají skryté. Na 27. ledna
připadá Den památky obětí holocaustu a
my jsme v naší škole tento den zvolili pro
zahájení
týdenního
projektového
vyučování o holocaustu „Mohlo se to stát i
tobě“. Projektu se účastnili žáci II. stupně
– od 6. do 9. třídy. Nejprve se studenti
seznámili s tématem a rozdělili se do
pracovních skupin. Důraz jsme kladli na
prožitek, snažili jsme se, aby žáci chtěli
danou problematiku dále poznávat, aby
pátrali po příčinách násilí, uvědomili si, že
historie se často může opakovat. V úvodní
části projektu se žáci dozvěděli o historii
Židů, seznámili se se symbolem Davidovy
hvězdy, zabývali se tématikou odlišnosti,
historií holocaustu, pracovali s power
pointovou prezentací a videem o
terezínském ghettu. Závěr prvního dne
projektu byl věnován neonacismu a

pravicovému
extremismu.
V průběhu
celého týdne se motiv holocaustu objevil ve
všech předmětech – ve fyzice žáci vážili
příděly
potravin,
jaké
měli
Židé
v terezínském
ghettu,
v matematice
počítali příklady, které se vztahovaly
k Terezínu (např. velikost ubytovací plochy
v ghettu), v literatuře jsme četli ukázky
vztahující se k holocaustu, v informatice
studenti vypracovali prezentace o Terezínu
a hledali bližší informace o transportech,
v zeměpise
zpracovali
údaje
o
koncentračních táborech, v angličtině a
němčině zjišťovali, kdo byla Anna
Franková a zpracovali téma památníků
holocaustu. Ve výtvarné výchově navrhli
žáci památník obětem a výtvarně
zpracovali
téma
Davidovy
hvězdy.
Závěrečný den projektu byl promítnut film
Síla lidskosti o Nicolasu Wintonovi a
studenti představili výsledky své práce za
celý týden. V dotazníku potom studenti
zhodnotili celý projekt velmi pozitivně,
nestyděli se za silné emoce, které u nich
téma vyvolalo.
Projekt byl připraven za pomocí materiálů
a metodických modelů získaných během

5

semináře
Terezín.

pro

pedagogy

Karla Ondráčková

v Památníku

Historie

Historie dechové hudby v Klimkovicích
u příležitosti 140-ti letého výročí - 2. část
rádia, televize, nebylo v Ostravě symfonického tělesa a cesta do
Ostravy do divadla pěšky nelákala. Proto lidé spojovali každou
význačnou událost v rodině, ve spolcích, v obci s hudbou. Rádi jí
naslouchali, dovedli ocenit, co jim přinášela. Koncerty na náměstí
v Klimkovicích se konaly každou neděli. Byl to svátek pro občany,
kteří v hojném počtu se procházeli po náměstí, příjemně se bavili,
naslouchajíc prováděným skladbám, jak o tom píše Jarmila
Glazarová v knize Roky v kruhu.
V roce 1930 nastoupil jako kapelník p. Karel Vyležík, povoláním
poštovní doručovatel, vedl kapelu o počtu 24 až 28 členů. Byl to
nadaný hudebník, výborný křídlovák a časem se z něho stal i
dobrý dirigent. Pokračoval dále v tradici Pavlíčkově a udržoval
soubor na vysoké úrovni.
V roce 1939 se utvořil v Klimkovicích jazz. Byl to první jazz
v okrese Bílovec. Na saxofon v něm hrál výborný klarinetista
František Vyležík, který už v roce 1928 hrál jako prvý hudebník
v okrese na saxofon s dechovkou píseň Kde je moje máma.
V letech 1938 – 1947 hráli hudebníci pohřby i zábavy „na černo“
bez firmy jako muzika bez kapelníka, protože p. Karel Vyležík byl
od r. 1937 a v době okupace v Kunčicích v Protektorátě.
Zábavy a plesy měly už jiný ráz, než za „Starých Vyležíků“. Krásné
lidové tance byly zapomenuty, tančily se jen na tehdejší dobu
moderní tance: tango, waltz, fox, foxtrot, slowfox, swing, polka,
valčík, polonéza, česká beseda, čtverylka, šotyška. A k tomu hrál
jazz, který se utvořil roku 1939 přeměnou smyčcové hudby na
jazzovou v tomto obsazení: 3 saxofony, 2 trumpety, tahací
trombón, klavír, smyčcová basa, bicí nástroje (buben šlapák). Lidé
se dožadovali častého hraní, za jeden večer se odehrálo 95
skladeb. Uspěchanost a nervozita se přenesla z denního života i na
plesy, lidé nevydrželi se sami bavit, jakoby klidná zábava,
posezení, promenádování bylo ztrátou času.
V roce 1946 přebírala Praha kmotrovství nad Klimkovicemi.
Dechovka hrála na náměstí písně k Slezským tancům a Slezskou
besedu. Oba tyto tance se tančily ve slezských krojích.
Roku 1953 se stává soubor hudbou Osvětové besedy při místním
Národním výboru v Klimkovicích. Příležitostí ke hraní ubývá.
Rozhlas a dobré spojení s Ostravou vykonaly své. Lidé pozbývají
zájem o náročnější hudbu, koncerty na náměstí se už nekonají.
V okolí vznikají hudby jako ve Zbyslavicích, Vřesině, Svinově,
Teškovicích, Krásném Poli, Velké Polomi, Jistebníku a od roku
1920 v Polance. Okolí už má své hudby, hraní se omezuje na
Klimkovice. Pořádá se jeden výlet, přestávají vycházky do přírody
s pečením vajec, přestávají se pořádat dožínky, na zábavách chtějí
pořadatelé co nejméně hudebníků. Do Klimkovic se tlačí a začínají
chodit hrát na plesy i na pohřby cizí hudby ze Svinova a z Ostravy.
Klimkovičtí hudebníci tak mají stále méně příležitostí ke hraní,
není mladých, v dechovce vypomáhají křidlováci a tenoristé cizí a
tak v roce 1962, když se Karel Vyležík pro nemoc vzdává funkce
kapelníka, někteří hudebníci odcházejí hrát do Polanky, jiní do
Třebovic, někteří vystupují ze souboru, takže zbytku nezbývá, než
přestat hrát a nastává asi půlroční přestávka v činnosti hudby,
která je rozpuštěna.
Na 1. května 1962 se sešli občané z Klimkovic v 9 hodin k oslavám
a čekali na cizí hudbu z Bílovce až do 12 hodin. Klimkovice
pocítily, co je to nemít vlastní dechovku.
Za dechovou hudbu Veselka Jaroslav Strakoš

Pokračování o dějinách dnešní dechové hudby Veselka – čerpáno
z kroniky hudebníků.
V roce 1908 založil v Klimkovicích Stanislav Pavlíček dechový
orchestr, který řídil jako kapelník až do roku 1930. Byl to obětavý,
zanícený hudebník. Nakoupil všechny nástroje pro dechovou i
smyčcovou taneční hudbu, učil hrát chlapce na všechny nástroje
dechové i smyčcové v jeho domě na „Kuřilovci“ (dnešní jídelna
dřevovýroby). Tam visely na zdi v jedné veliké světnici ony
nástroje, tam prováděl i zkoušky. Z počátku se zkoušky konaly u
ševce a radního p. Opavského na náměstí, potom v létě na zahradě
Dr. Podivinského a posléze nejdéle na „Kuřilovci“. Zkoušky byly
2x týdně.
Po roce 1908 byla Pavlíčkova hudba souborem, kterému nebylo
v okolí rovno. Jméno Pavlíček bylo zárukou dobré muziky,
dobrého plesu a zaručené návštěvy. Plesy měly vysokou
společenskou úroveň a lesk. Hrály se Strausovy valčíky celé i jiné
obtížnější skladby. Předem se vyvěsil program a pořad tanečních
skladeb, který se dodržoval, a muži si mohli zamluvit tanečnici
dopředu na tanec pod pořadovým číslem. Do půlnoci se hrálo asi
12 a po půlnoci také 12 skladeb. Přestávky mezi hraním byly dosti
veliké, lidé se bavili u stolu, chodili v párech okolo sálu, dovedli se
bavit slušně sami.

Roku 1912 hrála kapela v Ostravě v průvodu na Sokolském sletu.
Hrály tam jen tři nejlepší hudby v celém kraji, a to Klimkovice,
Kmochova hudba z Kolína a Slezská Ostrava. Buben na vozíku táhl
pes Rek. V roce 1913 hrála Pavlíčkova kapela v Kyjovicích na
svatbě hraběte Stolwerka, který přijel na své panství z Vídně
s novou manželkou. Dechovka hrála při uvítání hraběte, potom
koncert v parku a od večera do rána na muzice v hospodě u
Štafína. Všichni občané Kyjovic, myslivci, adjunkti, úředníci i
hudebníci dostali jídla kolik snědli a pití kolik vypili.
Roku 1914 se měla konat v hospodářské škole zemědělská výstava,
při níž se měly denně po 14 dnů hrát promenádní koncerty. Mělo
hrát 40 hudebníků, na pořadu těžké věci symfonické. Pilně se
prováděly zkoušky, hudebníci už si koupili buřinky na hlavu, když
tu vypukla 1. světová válka, výstava se nekonala a z koncertu sešlo.
V roce 1923 se hrálo při otevření Sokolovny – uvnitř se hrál
smyčcový koncert „Žebravý student na Sávě“. Roku 1929 se hrála
opereta Mam'zelle Nitouche s ochotníky v Polance, v Bílovci a
v Klimkovicích 2x. Jejich koncerty měly vysokou úroveň a učily
lidi naslouchat i náročnějším skladbám. Bylo to v době, kdy nebyla

Poděkování Ing. Jiřímu Hudečkovi
Vážený pane Hudečku, s velkým zájmem jsem přečetla
vzpomínkovou kroniku na pokračování v jednotlivých číslech
Zpravodaje, kterou jste napsal k 60. výročí založení mezinárodní
házené v našem městečku Klimkovice. Můj děda Emil Gelnar,
jeden ze zakladatelů a dlouholetý předseda oddílu, měl pro
házenou ve svém srdci vymezený velký kus místa. Můj otec
Miroslav Gelnar byl jedním z hráčských aktérů vítězného tažení
házené v 60. letech. Také maminka Jana načas propadla kouzlu

házenkářského míče. Všechna ta jména slavné házenkářské éry
v Klimkovicích – Langer, Teichman, Kavala, Haas, Surý,
Kukuczka a mnoho dalších – by nebyla úplná bez svého
„kronikáře“ - pana Jiřího Hudečka. Děkuji Vám za kus poctivé
práce, které si velice vážím. Poděkování je od všech, kterým jste
udělal házenkářskými vzpomínkami radost.
Iva Eršilová
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Kultura, společenské akce

Masopustní průvod odedávna podnes

Udržování starých lidových zvyků patřilo
odpradávna k dobrým tradicím, které
obohacovaly život snad v každé obci či
vesnici. A jinak tomu nebylo za starých
časů ani v našem městě. Tradice
masopustního
veselí
spojovaná
s obchůzkou maškar bývala jakýmsi
časovým klínem v období mezi Vánocemi a
Velikonocemi. Naši předkové si na bujarost
masopustního veselí velmi potrpěli, což
sice nevycházelo z tradic křesťanské
liturgie - příprav na nadcházejí období
čtyřicetidenního půstu, ale s koncem
nevlídné zimy a s očekáváním nástupu
nového jara. Snad také proto se lidé snažili
užívat masopustního veselí, jak nejlépe

uměli. Veselil se bohatý i chudý, pán i
sluha, mistr i tovaryš. Konec masopustu
byl všude ve znamení hojnosti jídla,
k němuž kromě masitých pokrmů patřily
hlavně masopustní šišky a koblížky, vesele
se popíjelo, zpívalo, hrálo a tancovalo.
Vyvrcholení bylo o masopustním úterku,
který býval v minulosti uctívaným dnem
lidového svátku. Byl též i vyhlášeným
dnem maškar, kterých bylo všude plno.
V obchůzkovém průvodu byly masky
nejrůznějších druhů a platilo, že čím byla
ta která maska pitvornější, tím budila u
ostatních větší pozornost. Mezi maškarami
býval většinou i pestrobarevný šašek
s čepicí na hlavě a s bičem na odhánění
„nemaskovaných“.
Ústřední
postavou
masopustní obchůzky byl huňatý medvěd
držený na řetězu svým medvědářem. Před
každým stavením se na náměstí průvod
zastavil, hudba zahrála maškarám do
tance. Ty pak od měšťanů byly odměněny
koblihami, vejci, uzenkou, ale i obilím či
drobným penízem.
Obnovit tuto tradici se po mnohých
desetiletích vlády jedné strany pokusili již
brzy po sametové revoluci členové místní
lidové strany, kdy před půlnoci na
posledním
bále
sezóny
v bývalém
Kulturním domě prováděli „rozloučení

s basou“. Avšak největší zásluhu na
znovuoživení masopustních tradic měli
členové DTJ, kteří celou akci včetně
pochování basy poprvé připravili před
deseti lety, v roce 2002. Masopustní
průvod městem tedy letos proběhne
(jubilejně) již podesáté. A tak se můžeme
letos, stejně jako v minulých letech, těšit na
všechny
ty
pestrobarevné
maškary
v průvodu s místní Veselkou, na veselý
tanec s medvědem na našem náměstí i na
srdečné úsměvy našich seniorů z DPS i na
to, až celý průvod se přijde v truchlivosti
symbolicky rozloučit s letošní paní basou
Barborou Libozvučnou. Vždyť ona si to
určitě zaslouží, aby ji přítomné maškary i
všichni ostatní řádně oplakali a zapili. Basa
tak bude v celé době postní, až do
Velikonoc jen tiše spát. A masky, ty zase
můžete u nás v Klimkovicích potkávat zase
až za rok v čase masopustním.
Tak a teď se již rychle chystejte všichni
malí i velcí „maškarníci“ do veselého
průvodu městem, na který se s Vámi těší
v sobotu 5. března 2011 především ti, kdo
tuto akci na zakončení letošního
masopustu pořádají.
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice

DTJ Klimkovice ve spolupráci s městem Klimkovice pro Vás pořádají

Masopustní průvod
sobota 5. března 2011 v 10:00
Odchod průvodu od zámku, ukončení průvodu na Myslivně v Klimkovicích - posezení,
pobavení, zabijačkové občerstvení! Po Pochování basy proběhne vyhodnocení tří nejlepších
dětských a jedné dospělé masky – výherci obdrží zajímavé odměny!
Pod maskou můžete tančit, zpívat a provádět alotria!
Fantazii se meze nekladou, tradice velí hlavně veselí!
Štěrkačky, cinkačky, vyluzovače zvuku s sebou!
Doprovází dechová hudba z Klimkovic – Veselka.

Rodinné centrum Želvička zve malé i velké na

Vítání jara
Kdy? v neděli 20.3.2011 v 15:30 hod.
Kde? sraz u Městského úřadu
Společně se rozloučíme s Paní Zimou a vesele přivítáme přicházející jaro. Přijde za námi i kašpárek s pohádkou!

Dětský klub Strom
www.dk-strom.ic.cz „Hrajeme si, poznáváme, učíme se, tvoříme... s maminkou v přírodě".
Dětský klub Strom pořádá pro rodiče s dětmi pravidelný dopolední program: "Lesní miniškolka aneb setkávání s přírodou".
Nabízíme prožitkový program inspirovaný lesní mateřskou školou pro děti ve věku 2-6 let v doprovodu rodiče i mladšího
sourozence. Cílem je podporovat hrou dětí v přírodě jejich poznání, kreativitu, šikovnost, pohybem rozvinout jejich
motoriku, orientaci v prostoru, posílit vztah dětí a rodičů k přírodě a tím související ochraně životního prostředí.
Setkávání budou probíhat 1x co 14 dní v pátek na bus zastávce Hýlov u Dvora v 9:00 (linka 64). Více informací týkající se dopoledního
harmonogramu, aktuálního programu a vše o dětském klubu získáte na našich stránkách: www.dk-strom.ic.cz . Začínáme 1. dubna
2011, toto datum je Mezinárodním dnem ptactva, takže program bude připraven v tomto duchu. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na
adrese: dk-strom@centrum.cz
Za DK Strom Ing. Markéta Fojtíková
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SEZÓNNÍ BUZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
A POTŘEB PRO DĚTI DO 10 LET
(velikost 50-146 cm) včetně kočárků a autosedaček
proběhne ve dnech 24. - 28. března v prostorách KLIMKOVICKÉ HASIČÁRNY
Pátek 25.3. VÝKUP
9:00 – 11:30 a 15:00 – 18:00
Sobota 26.3. PRODEJ
9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00
Pondělí 28.3. VÝDEJ neprodaného zboží
15:00 – 18:00
Předtištěný formulář na sepsání prodávaných věcí si můžete vyzvednout v Rodinném centru Želvička (zámek, 2. patro) každé úterý a
čtvrtek dopoledne nebo si ho můžete stáhnout na webových stránkách RC: www.zelvicka.info, kde se také můžete o průběhu burzy
informovat. Více informací také na tel. 606 905 026
Pořádá Rodinné centrum Želvička

Rodinné centrum Želvička – program na březen 2011
2. patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email: rc.zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info
Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30,-Kč není-li v programu
uvedeno jinak.
Úterý
1.3. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s lanem
Čtvrtek

3.3. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

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

Úterý

8.3. KAŠPÁRKOVINY – prstíkové barvičky dělají krásné věcičky a zašpiní (nejen) ručičky

Čtvrtek 10.3. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení se zvířátky
Úterý

15.3. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Čtvrtek 17.3. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s vařečkami
Neděle 20.3. VÍTÁNÍ JARA – 15:30 sraz před zámkem, písničky, říkadla pod otevřenou oblohou
Úterý

22.3. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek 24.3. ZAVŘENO
Pátek

25.3. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – příjem

Sobota 26.3. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – prodej
Pondělí 28.3. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – výdej neprodaného
Úterý

29.3. ZAVŘENO

Čtvrtek 31.3. KAŠPÁRKOVINY – tvorba jarního ptačího hnízda

Kino Panorama Klimkovice – program na březen 2011
Kino.Klimkovice@seznam.cz , Tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
NEVINNOST
Pondělí 14. března v 17:00 a 19:00
Hledání pravdy, otázka viny či neviny a nejtemnější podoba lásky,
kdy její síla má moc ničit a zabíjet. Duo Jan Hřebejk a Petr
Jarchovský jsou tvůrci již desátého filmu. Snímek s výborným
hereckým obsazením, hudbou i ztvárněním. Hrají: Ondřej Vetchý,
Luděk Munzar, Aňa Geislerová, Hynek Čermák, Zita Morávková,
Alena Mihulová aj. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, ČR, 105 minut.
70,-Kč
CIZINEC
Pondělí 21.března v 18:00
Film plný akce i humoru a hlavně dvou největších filmových hvězd
zářících na pozadí Paříže a Benátek. V hl. roli Angelina Jolie a
Johnny Depp.
Mládeži přístupno, USA, 105 minut.
65,-Kč
NA VLÁSKU
Středa 23. března v 17:00
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o
princezně, která má kouzelné vlasy zlaté barvy. Příběh je
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů. V českém znění
Ivana Korolová, Vojtěch Kotek, Helena Vondráčková, Jaromír
Meduna.
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění.
60,- Kč

ZELENÝ SRŠEŇ
Neděle 27. března v 18:00
Britt, dědic obrovského mediálního impéria, se spřátelí s mužem
jménem Kato a společně začnou bojovat proti zločinu s pomocí
nezničitelného auta. Akční thriller.
Dop. přístupnost od 12 let, SA, 120 minut
65,- Kč
Připravujeme na duben:
6.4.2011
Fimfárum - do třetice všeho dobrého
11.4.2011
Gulliverovy cesty
18.4.2011
Gnomeo a Julie
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Pozvánky, různé

Creontech LAN party 2 – ráj fanoušků počítačových her
Už podruhé bude Dům kultury v Bílovci hostit největší LAN party
na Ostravsku a stane se tak na několik dní rájem hráčů a fanoušků
počítačových her. 18. až 20. března se utká 100 českých a
slovenských hráčů ve čtyřech hlavních a dvou vedlejších turnajích
her jako Counter-Strike, Warcraft 3, Trackmania Nations nebo
legendární Age of Empires 2.
Po první velmi úspěšné zimní akci jsme pro všechny hráče i diváky
připravili několik novinek. Hráči dostanou větší prostor, více
turnajů a vyhrazené místo na spaní přístupné pouze pro ně.

Počítačová síť bude opět postavena na špičkových profesionálních
prvcích Juniper s odborným dohledem. Pro diváky budou
připraveny soutěže na herních konzolích Xbox 360 s pohybovým
ovládáním tělem Kinect, Playstation 3 s ovladači Move a možnost
zahrát si bez vlastního počítače na připravených sestavách
Premio. Pro všechny pak bude otevřen bar s míchanými drinky a
dalšími dobrotami. Hráči se registrují na lan.creontech.cz, diváci
mají vstup ZDARMA.
Pořadatelé Creontech LAN party

Dům kultury Bílovec
Čtvrtek 24.3.2011, 19:00 hodin

Marc Camoletti: Dva na kanapi
Hrají: Ernesto Čekan, Radek Valenta /Jindřich
z pohádky rincezna ze mlejna/, Světlana Nálepková, Martin
Sochor, Martin Kavan /pošťák Ondřej z pošty pro Tebe/, Hana
Baroňová /jedna z postav VKV/.
Vstupné 150,- a 140,- Kč, předprodej v Informačním centru na
Slezském náměstí v Bílovci.

Koncert
Peter Nagy
a skupina Indigo
5. dubna 2011 od 19:00 hodin
– Dům kultury Bílovec

Přijďte oslavit MDŽ do Penzionu U Hasičů od 5 .- 8.3.2011! Na každou ženu čeká překvapení.
Staročeské hody 25 - 27.3.2011. Denní menu Po - Pá 11°° - 14°°hodin.Výběr ze dvou druhů, váha masa 130g. Více info najdete na
www.uhasicu.cz

V současné době nejlepší klimkovický biatlonista Tomáš
Gerlich se stal vítězem prvního ročníku Polaneckého biatlonu
pořádaného dne 5.2.2011 na Kraví hoře v Polance nad Odrou.
←

Mirek Šproch: O plese Srdíčkovém
„Koupil jsem lístky,“ halasím ve dveřích bytu. „Lístky na ples. Na Srdíčkový ples.“
Milá si ukazuje na čelo. Že bych na něm měl smítko? Aha, již chápu. Na plese, jak
tvrdí, nebyla už více než milión let. To patrně nepůjde. Prý neumí tančit, nemá co
na sebe, a, a vůbec. A srdíčkový? To budeme převlečeni za srdíčka? „Vidíš, to jsem se
neptal,“ kloním hlavu. Ale snad slušným civilem v podobě obleku a večerní róby, nic
nepokazíme. Nějaká ta čančátka, na to živé květy a jde se. Celý druhý den běhám po
kamarádech a sháním dechovku. Modernu nějak zvládneme, ale s „polčíkem“ a
valčíkem jsme jaksi na štíru. Tak je prostě nebudeme tančit. Tak to ani náhodou. Se
naučíme a budeme ozdobou salónu. „Jo, jo, kluci, babička je moc hodná, že
zapůjčila. Vrátíme bez vady,“ ujišťuji známé. Neboj, neboj drahá, v bytě je málo
místa, na parketu v sále bude hej. Říkám si pro sebe vzpomínaje na přísloví ‚těžko na
cvičišti lehko na bále‘. Sice netuším zda z „repráků“ linoucí se hudba je polka, či
valčík. „Na tom ale nesejde, myslíš, že lidi to poznají?“ Klidním atmosféru. Po dvou
hodinách usilovného tréninku končíme. Mokří až za ušima, dvě rozbité vázy.
Totálně vyřízení. Všechny prsty na nohách trošku více placatější, jak si na ně
navzájem šlapeme. To se srovná, neboj. Modřiny po celém těle, jak v té rychlosti
nestihneme vybrat zatáčku a narážíme do stěn. Definitivní konec je, když vrazíme do
akvária a tři rybky raději páchají sebevraždu skokem na zem. „Vidíš,“ slyším, „ani ta
němá tvář se na nás nemůže dívat.“ Bojím se že návštěvu plesu nepřežijeme. Přežili, dokonce úplně v pořádku. Den D, totiž S, nastal.
Sobota. Přicházíme blíž a blíž Kulturnímu domu a zarazí nás podivné ticho. Patrně je pauza. S odvahou vstupujeme dovnitř. „Jste
první,“ volají na nás všichni z pořadatelské služby. „Na plesy se chodí zásadně později,“ slyším poznámku. My ne. My vždycky na čas.
Jsme tady dříve protože toužíme si prohlédnout bohatou tombolu. Která že výhra bude naše? Hmm, televize a bruska. Tak jo. Není co
řešit. Zase musíme nechat taky pro ostatní. Jako malou pozornost dostáváme perníkové srdíčko. Aha, srdíčko. Jedno? Aha, takže jenom
pro krásnější poloviny páru. Jediné štěstí, že sladké nejím. Téměř nejím. Sál se pomalu ale jistě začíná plnit. Za pár chvil jsou všechna
místa obsazená. Hudba se line sálem. Oni nehrají nic od Moravanky? Nač tedy to usilovné cvičení. Klid, náš čas teprve přijde. Modernu
zvládáme levou zadní. Atmosféra pohádková. Bavíme se, tančíme a následně se stále častěji vracíme do baru. Doplňovat tekutiny.
Nutno říci, že všechna děvčata, jak z baru, tak i ta z kuchyně, se o nás pečlivě starají. Hlady a žízní určitě nezhyneme. Právě naopak.
„Ano,ano, kup losy, ty se zajíčkem. Ty určitě vítězí,“ slyším radu. Nevítězily. Domů tedy půjdeme s prázdnou. Prázdnou? Ne. Jsme plni
dojmů z parádního srdíčkového bálu. A pak, jistě znáte, neštěstí ve hře, znamená štěstí v lásce. My víme své. „Pssst, slyšíš, milá moje?“
chytám svou krásnější polovičku za ruku. Jo, je to polka. „Nástup!“ Velím a neberu v potaz jakékoli námitky. Prý kvůli únavě. Zamítá se.
Teď nadešel náš čas. Jestli sebou picneme na zem! Bude trapas. Kupodivu se točíme úspěšně. Bez jakéhokoli zakolísání. Po
nekonečném létání po parketu přejeme si odpočinout, ale ještě dvě minuty se nám točí hlava. Hvězdičky kolem očí. Další tři zjišťujeme,
že hudba už dávno nehraje a jsme na parketu sami. No, jsme tak dobří, my k tanci nepotřebujeme ni jediný tón. Skotačení na parketu
pokračuje úspěšně do pozdních nočních chvílí. Či brzkých ranních? Doma leháme do postýlky totálně unaveni. V šatech. Se srdíčkem v
náruči. Více není síla.
„Já vím, sousedko, že je teprve osm ráno a před chvílí jste přijela domů. Víte, chtěl bych jen zamluvit dva
lístečky. Na příští rok. Na Srdíčkový ...“
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Vzpomínka na plesovou sezónu v Klimkovicích :)

Reprezentační ples města Klimkovic 29.1.2011
Více na www.mesto-klimkovice.cz

Sousedský ples v Sokolovně 19.2.2011

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 1.450 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Repronis, ul. Teslova 2, Ostrava
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