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1946 – oprava zámku a kostelní věže v Klimkovicích
Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté,
dovolím si úvod červnového Zpravodaje tématicky rozdělit.
Ještě jedny složenky Vám chodí kvůli kanalizaci – stočné.
V našem městě je všeobecně málo známo, že za stočné naši
spoluobčané neplatí plnou cenu, ale asi od roku 2005, kdy město
platí za odevzdávané vody do kanalizačního systému OVaK, a.s., ji
dotuje městský rozpočet. Jen v roce 2011 město doplácelo na
občany na stočném 1 028 183,- Kč. Přesněji se jedná o rozdíl mezi
celkovými příjmy za stočné a veškerými výdaji placenými městem
za odevzdanou odkanalizovanou vodu a údržbu kanalizační sítě
(čištění, havarijní opravy, provoz ČOV).
Výše stočného se od zmíněného roku zvýšila jen o inflaci a dále se
asi deset let měnit nebude. Je to dáno podmínkami dotace na
kanalizaci v centrální části města, které neumožňují po dokončení
kanalizace zvednout cenu stočného (maximálně zase jen o inflaci,
což je zlomek ceny).
Na zvýšení daně z nemovitosti doplatí především spoluobčané
těch částí Klimkovic, kteří vlastní budovu a stavební pozemky,
komunikace k nim se dlouhá léta neopravují a přitom není možné
je připojit na kanalizaci, neboť v dané části města není
vybudovaná. Ptáte se, které to jsou a jaký je vůbec stav
vybudované kanalizace v našem lázeňském městě?
V centrální části Klimkovic je hotová hrubým odhadem z 90%,
v Josefovicích máme kompletně hotový projekt kanalizace a
čističky odpadních vod – to vše ve stadiu s platným stavebním
povolením, kdy ještě letos chceme podat žádost o dotaci opět na

Stočné a daň z nemovitosti
Kanalizace je sice vybudovaná v řádném termínu a podle plánu je
připravována na kolaudaci, ale stále ještě dokončujeme povrchy
dotčených cest, chodníků a trávníků. Zhotovení nových
asfaltových povrchů hradí u krajských komunikací - tj. ul.
Vřesinská, Husova, Olbramická a 28. října - Moravskoslezský kraj
v celé šíři, povrch nad výkopem v místních komunikacích hradí
Státní fond životního prostředí (SFŽP) v rámci financování
kanalizace a náš podíl z městského rozpočtu. Převažující část
povrchů místních komunikací mimo výkop hradíme zcela
na našeho rozpočtu v rámci samostatné zakázky, kterou s nejnižší
cenou vysoutěžila firma Eurovia. Můžeme si tak dovolit budovat
na našich místních komunikacích asfaltový povrch v celé šíři
vozovky díky tomu, že zastupitelé na 6. zasedání zastupitelstva
města dne 15.6. 2011 rozhodli použít výnosy daně z nemovitosti a
její trojnásobné navýšení tzv. místním koeficientem 3 právě na
opravu těchto povrchů. Bez takto nastaveného financování by se
v našich rozbitých ulicích po dokončení kanalizace prášilo ještě
více. Složenky k zaplacení této daně Vám nedávno přišly a
v ovzduší obav z dopadů hospodářské krize a zdražování tak ještě
více zatížily Vaše rodinné rozpočty. Při našem zadlužení však jiný
optimální způsob získání prostředků nebyl možný, zastupitelstvo
ale zároveň rozhodlo, že na jiné účely než na povrchy tyto finance
použity nebudou.
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odpadkové koše, naříznuté lavičky a rozbité lampy v parku mají
něco společného se stojícími auty v našich ulicích, kde pro
obousměrný provoz zbývá méně než 6 metrů. Zákon je v tomto
směru nekompromisní a nutí majitele přilehlých budov řešit si
parkování na vlastním pozemku.
Děkovné výhledy z radničního okénka
Poděkování ke zviditelnění našeho města a gratulaci ke stříbrným
medailím posílám trenérovi slovenské hokejové reprezentace
Vladimíru Vůjtkovi. Dále děkuji Klimkovickým Hulánům za
ukázku napoleonské bitvy v Kyjovicích a za dobrodružné putování
po staré Opavské cestě – sám jsem se svým dětem v lese
několikrát ztratil.
Pěveckému sboru města Klimkovic (nový název našeho
bývalého sdružení) děkuji za předvedený program k 45. výročí
založení, v rámci něhož poprvé oficiálně zazněla a byla pokřtěna
v našem kostelíku znělka, které přeji, aby byla v našem městském
rozhlase poslem jen těch dobrých a pozitivních zpráv.
Děkuji též pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou ZŠ za
bezchybnou organizaci sportovního trojutkání Klimkovic,
Mikolowa a Ilavy, všem žákům za jejich sportovní výkony, které
jistě budou korespondovat s jejich výsledky na vysvědčení.
Všem přátelům našeho fenomenálního Parčíku děkuji za úsilí, se
kterým dobudovali nádherný areál pro naše děti enormním
pracovním nasazením na brigádě dne 5.5., kdy vznikla kamenná
zídka ozdobená vlastními hrníčky. Uvnitř zídky bude jednou vonět
bylinkový záhon.
Trvalý obdiv zaslouží i naše dobrovolné organizátorky druhého
ročníku Farmářských trhů paní Seidlerová, Návratová, Hoňková,
Sikulová - Křížková a další.
Osadnímu výboru Hýlov děkuji za uspořádání stavění Máje
v hospodě U Rašků.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v nastávajících měsících o
dovolených úlevu od hektického světa, načerpání další energie a
motivace, ale i pocit spokojenosti nad tím, co se vám v tomto
období podařilo…
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

SFŽP. Hýlov je z poloviny odkanalizovaný do přetížené ČOV a její
modernizace s chybějící částí kanalizace se řeší zatím ve stadiu
studie. Odkanalizování Václavovic, Fonovic
a
Mexika je
v nedohlednu (pokud nebereme v úvahu hotovou polovinu ulice
Polanecké). Spoluobčané těchto městských částí po obvodu
klimkovického katastru tedy sice neplatí za stočné, ale hradí si
likvidaci odpadních vod jiným způsobem. Pro úplnost dodávám,
že jiný koeficient daně z nemovitosti - tzv. velikostní koeficient
- je v případě Václavovic, Fonovic, Josefovic a Mexika 1,0 a ve
zbývající části Klimkovic včetně Hýlova 1,4. Tyto rozdílné
koeficienty sice nezpůsobují velké rozdíly v odvodech do
městského rozpočtu, ale mají alespoň zčásti zohledňovat
rozdílnou úroveň vybudovaných inženýrských sítí v daných
lokalitách. I to se může jednou změnit…
Sami poznáváte, že výpočet daně z nemovitosti je velmi složitý
(komplikuje se dalšími koeficienty, které raději ani neuvádím), ale
aby se v kombinaci s dotovaným stočným v budoucnu tato daň
mohla stát spravedlivou pro všechny spoluobčany, musíme
všechny jejich nemovitosti napojit na jednotnou kanalizaci. Je to
sice cíl vzdálený, ale už jsme uprostřed cesty (první kanalizační
sběrače na území města, které právě vybudovaná kanalizace
využívá, se začaly budovat na počátku 90. let). V cíli nás čekají
nejen čisté vodní toky a rybníky, pohodlí koupelen a toalet bez
starostí, kam jdou splašky, ale i posílená sousedská solidarita a
semknutost jdoucí trvale k cíli. Možná je to právě ten fenomén,
který našim ambiciózním hokejistům umožňuje decimovat
mnohem silnější reprezentace.
Bezpečnost nyní s obecní policií Vřesina
Vedle kanalizace se problém se zhoršující se bezpečnostní situací
v našem městě zdá ještě více komplikovanější. Obecní strážníci
z Vřesiny začínají působit v našem městě 1.7.2012. Jistě budete
souhlasit s názorem, že tam, kde strážníci požívají vysokého
morálního kreditu u občanů a kde pohled do našich nově
vyasfaltovaných ulic dává tušit stejně vysoký respekt k dopravním
a dalším právním předpisům, se zloděj, vandal či jiný pachatel
necítí zrovna „bezpečně“. Vykradená auta, vytrhané stromy
k památné lípě, počmárané infotabule, vysypané popelnice a

II. etapa výměny starého kotle za nový se státní podporou již
v nyní v červnu 2012!
Připravuje se společná výzva krajského úřadu Moravskoslezského
kraje (MSK) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro II.
etapu výzvy „Výměna starého kotle za nový se státní
podporou“ tak, aby program mohl být schválen a podepsán
k 6.6.2012 radou MSK a MŽP.
Pokud se tak stane, bude bezprostředně následovat zveřejnění na
internetu a v tisku.
Žádost zájemci musí zpracovat a odevzdat na krajský úřad
v sobotu 16.6.2012. Od první etapy se nynější výzva liší nižší státní
dotací cca 40.000,- Kč na kotel a skutečností, že každý žadatel
může podat pouze jednu žádost (automatický kotel na uhlí,
biomasu nebo jeho kombinaci). Podací místo bude Krajský úřad
MSK a jeho detašované místo v Třinci.

•
•

•

Aby jste byli vážení spoluobčané komplexně informováni, jaké
změny se na úseku provozování malých kotlů pro domácnosti
chystají, uvádím následující:
•
V rámci schváleného zákona o ovzduší (chybí už jen podpis
prezidenta) vyvstanou i nové povinnosti pro majitele malých
tepelných zdrojů – viz dále.
•
Do roku 2016, kdy končí i přechodné období, musí každý
kotel projít komplexní odbornou revizí.
•
Autorizovaní pracovníci zkontrolují a zhodnotí, zda kotelní
zařízení odpovídá a splňuje platné zákony a emisní výstupy.
•
Závady a nedostatky zároveň se lhůtou k odstranění budou
formou protokolu postoupeny příslušné obci s rozšířenou
působností – v našem případě Magistrátu města Ostravy.
Město Klimkovice si může vyžádat kopii.
•
Pokud kontrola zjistí závažné nedostatky technologického
zařízení, že nesplňuje a nemůže splňovat základní

•

požadované parametry a emisní výstupy, může být zařízení
dokonce odstaveno a zaplombováno (v zimním období
si to nedovedu představit).
Zákon dále ukládá, že komplexní kontroly se musí u kotlů
na fosilní paliva provádět co dva roky.
Pokud je vaše kotelní zařízení tak zastaralé a velmi výrazně
překračuje emisní výstupy (což bude u mnoha komínů
místních majitelů více než pravděpodobné) bude hrozit
zastavení provozu kotle na fosilní palivo. Pokud máte zároveň
i plynový kotel, je řešení přejít na plynné palivo.
Když majitel prokazatelně ví, že dříve nebo později jeho kotel
na fosilní palivo nebude splňovat podmínky a chce mít kotle
dva (plynový a na fosilní palivo), může se rychle a velmi
zodpovědně rozhodnout, zda využije výzvy v rámci II. etapy a
kotel pořídí se státní dotací.
Když bude váhat a odkládat toto rozhodnutí a donutí ho až
kontrola, může se stát, že si kotel bude muset pořídit na
vlastní náklady.

Přeji vám při tomto rozhodování chladný úsudek a optimální
kalkulaci.
Pro všechny zájemce o dotaci organizuje Město Klimkovice
pracovní setkání v pondělí 11.6.2012 v 17:00 v budově MěÚ, kde
bude možno žádosti přímo vyplnit a dozvědět se všechny potřebné
informace, včetně představení vhodných kotlů. Více v přiložené
pozvánce.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Pozvánka - Kotlíková dotace pro Klimkovice!
Zveme všechny zájemce o dotaci na nový kotel !!!
Žádosti o dotace se budou podávat už od 15.6.2012, proto se přijďte
informovat!
Na setkání bude možno získat všechny potřebné
formuláře a společně je vyplnit pod vedením
pracovníka krajského úřadu.
Příslib úvěru od města Klimkovic budou
garantovat zástupci města Klimkovice.
K dispozici bude odborný poradce, který
představí vhodné typy kotlů a jejich instalaci.

Setkání se uskuteční v pondělí 11.6.2012 v 17:00
v zasedací místnosti MěÚ (2. patro zámku)
Zlepšeme společně ovzduší v našem lázeňském městě ještě letos!
Za Radu města Klimkovic
Ing. Jakub Unucka

Za Komisi Životního prostředí
Vladimír Rimmel

Z městských částí:

Veřejné setkání osadního výboru Hýlov s Radou města Klimkovic
Přítomní obyvatelé požádali radní, aby při hlasování o těchto
záměrech respektovali vůli a přání většiny obyvatel Hýlova.
Pan Unucka představil záměr vyzkoušet na Hýlově nový typ
veřejného osvětlení LED zářivkami.

Ve čtvrtek 10. května se konalo veřejné setkání OV Hýlov, na které
byli pozváni i radní města. Vzhledem k návštěvě pana prezidenta
Václava Klause došlo ke zpoždění vydání Zpravodaje, a tak se
informace o veřejném setkání OV Hýlov s radními dostala
k obyvatelům Hýlova až 9. května, účast obyvatel Hýlova na tomto
setkání byla velmi nízká.

Problémy, které na Hýlově máme, jsou vleklé, jejich řešení je v
nedohlednu a to bylo pro všechny přítomné zklamáním.
Děkujeme za návštěvu radním a také paní Pavle Vavrošové, která
k některým dotazům podala důležité doplňující informace.

Za členy Rady setkání navštívili - paní Miroslava Hoňková, paní
Renata Návratová, pan starosta Zdeněk Husťák a pan
místostarosta Jakub Unucka.
Přítomní obyvatelé přednesli své dlouhodobé problémy
s dodávkou a tlakem vody, nedostatečnou kanalizací a bezútěšným
stavem jediné příjezdové komunikace na Hýlov. Radní byli
požádáni o urychlené řešení problémů s tlakem vody. Na schůzce
bylo dohodnuto, že OV Hýlov zpracuje písemnou stížnost, aby
město mohlo tento problém řešit se společností SMVaK.
Na setkání byly představeny petice obyvatel proti výstavbě
Kondominia
na
Hýlově
(www.atelier38.cz/projekty/kondominum-hylov), zakoupením a
provozováním turistického vláčku
a průzkum k projektu
golfového hřiště na Hýlově (www.klimkovice-golf.cz).

Na těchto místech můžete svým podpisem vyjádřit svůj
názor na výstavbu Kondominia, zakoupení a provoz
turistického vláčku, výstavbu golfového hřiště a
HLAVNĚ svým podpisem stížnosti k tlaku vody podpořit
urychlené řešení tohoto problému:
Penzion U Hasičů, restaurace U Rašků, Kulturní a informační
středisko Klimkovice (budova MěÚ Klimkovice)
Za OV Hýlov Radmila Jablonská

Stížnost na dodávku vody
Vzhledem k opakujícím se problémům s dodávkou pitné vody (a
to především s tlakem vody a omezením její dodávky v době
výpadků elektřiny) na Hýlově, hodlá MěÚ Klimkovice podat
oficiální žádost o vyřešení těchto problémů společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.
října 169, 709 45 Ostrava.
Tato žádost musí být podložena uvedením konkrétních
problémů jednotlivých odběratelů. Proto žádáme všechny,

kteří tento problém mají, aby jej sdělili nejpozději do 30. června
2012 Osadnímu výboru Hýlov.
Celé znění stížnosti bude
k vašemu vyjádření umístěno v penzionu U Hasičů a v restauraci
U Rašků. Je nutné vypsat jméno, adresu a stručný popis
problému.
Za OV Hýlov Radmila Jablonská
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Informace z MěÚ:

Jak vidíme svět z koňského
hřbetu a jak z chodníku

Kulatý stůl na téma golf
Rada města Klimkovic pořádá pracovní schůzku s tvůrci nového
územního plánu Klimkovic, včetně definice podmínek návrhu
zadání změny stávajícího územního plánu pro výstavbu golfového
hřiště. Veřejná část setkání se uskuteční dne 13.6.2012 od 17:30
v zasedací místnosti zastupitelstva ve II. patře zámku v
Klimkovicích.
Upozornění: nejedná se o oficiální veřejné projednávání nového
územního plánu.

Město Klimkovice, komise pro projednávání přestupků města
Klimkovic, vydává toto upozornění všem jezdcům na koních a
majitelům hřebčínů a jezdeckých oddílů, tedy těm, kteří při
projížďkách (a nejen) Klimkovicemi shlížejí na svět z koňského
hřbetu:
Znečišťování veřejného prostranství (např. koňským trusem) řeší
přestupkový zákon v § 47 odst. 1 písm. d). Ten, kdo veřejné
prostranství znečistí (v případě znečistění koněm nese za koně
odpovědnost jezdec) a nezajistí jeho úklid, se dopouští přestupku,
za který lze uložit pokutu do výše 20.000 Kč.
My ostatní, kteří se pohybujeme po zemi, nechceme chodit po
znečištěných chodnících ani cestách. Připravte se na tu situaci, že
budete muset po svém koni uklidit, je to vaše povinnost.
Bc. Andrea Jahnová, Komise pro projednávání přestupků

Prodej demontovaných parket
Město Klimkovice prodá větší množství starých bukových parket
demontovaných při rekonstrukci tělocvičen v základní škole.
Parkety nebyly lepené k podlaze asfaltem, vhodné na druhotné
použití. Rozměr bez péra, pouze podhledová plocha je 35 x 7 cm.
Cena dohodou. Bližší informace podá Jana Gramelová – referent
hospodářsko technického odboru,  556 420 108.
HTO MěÚ Klimkovice

Výzva k opatrovnictví psů
Problematika nalezených psů je městem Klimkovice dlouhodobě
ne zcela úspěšně řešena, možnosti města jsou omezené, útulek
Třebovice je dlouhodobě naplněný a nové psy nepřijímá.
V souvislosti se změnou obecní policie město přijde i o službu
odchytu prováděnou policií Ostrava.
Město by rádo nalezlo ochotné občany, kteří mají k psům vztah,
jsou schopni psa odchytit, disponují přijatelnými prostory pro
umístění psa a jsou ochotni se o psa starat do doby nalezení jeho
majitele nebo nalezení nového majitele. Město by tuto službu a
náklady spojené s krmením psa eventuelně s jeho zdravotním
ošetřením občanům hradilo.
Město Klimkovice vyzývá ochotné občany města, kteří mají zájem
se na opatrování nalezených psů podílet, aby se přihlásili na MěÚ
v kanc. č. 10 u Bc. Andrey Jahnové  556 420 752
jahnova@mesto-klimkovice.cz.

Očkování psů proti vzteklině
Středa 20.6.2011, cena 90,-Kč včetně DPH, s sebou očkovací
průkaz, náhubek.
8:00 – 8:30
8:45 – 9:00
9:15 – 9:30
16:00 – 16:30
17:00 – 17:30
17:45 – 18:15

MěÚ Klimkovice
ÖMV
Fonovice
Hýlov U Hasičů, U Lesa
Josefovice
MěÚ Klimkovice

MVDr. Andrle

Lázeňské okénko
kostelík, jehož stavba byla umožněna díky iniciativě a finanční
pomoci olomouckého arcibiskupa, kardinála Bauera.

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Poprvé představujeme další pestrou rubriku o lázeňství v ČR,
pojednávající o zaniklých lázeňských zařízeních a dalších místech,
které mají něco společného s péčí o tělo a duši, s názvem:

Roku 1940 byl postaven tzv. „Lesní pavilon“ pro pacienty s lehčím
průběhem onemocnění. V letech 1946 – 50 došlo k přístavbě
operačního sálu, pracoven lékařů a k postavení další obytné
budovy pro zaměstnance. Jednotliví stavitelé respektovali
původní konstruktivistický záměr Florův, takže po stránce
architektonické vzniklo spolu s lesoparkem unikátní dílo, které lze
dokumentovat např. zájmem filmařů o exteriéry.

Lázeňské osudy:
Kdo by to byl řekl, že
klimkovický rodák MUDr.
Rudolf Lubojacký
se stal prvním ředitelem a
zároveň budovatelem plicního
sanatoria v Jevíčku – města
vzdáleného
14
km
jihovýchodně od Moravské
Třebové. Ve své době vyzdvihl
léčebnu po všech stránkách na
jedno z předních míst nejenom
u nás, ale i v Evropě.
Se stavbou sanatoria pro léčbu
žen nemocných tuberkulózou
bylo započato v roce 1914 dle
projektu architekta ing. Jana
Flory. Vypuknutí I. světové
války stavební práce zastavilo,
avšak potřeba péče o nemocné
a raněné vojáky si vynutila v srpnu roku 1916 provizorní otevření
ústavu.
V letech 1918 – 26 byla dokončena hlavní budova s lehárnami a
její spojení koridory s budovou kuchyně a jídelnami. Brzy se stala
léčebna známou nejenom u nás, ale také v zahraničí. Původní
lůžková kapacita přestala stačit a musely být přistaveny další
budovy. Byl proto postaven další samostatný léčebný pavilon,
obytné budovy pro zaměstnance, hospodářské budovy a ústavní

Po předčasné smrti Lubojackého, který zemřel na rakovinu
žaludku ve věku 41 let, pokračovali v jeho odkazu postupně MUDr.
J. Blatný, J. Skládal, M. Skyba. Své zkušenosti získané v Jevíčku
uplatnila později většina z nich jako řádní profesoři lékařských
fakult. Dále následovali MUDr. M. Dvořák, P. Bartoň a tento výčet
uzavírá i první žena v této funkci, současná ředitelka ústavu Ing.
L. Smékalová. Každý z ředitelů dle svých schopností a možností
vždy usiloval o to, aby byl ústav modernizován a aby bylo
rozšiřováno spektrum poskytované zdravotní péče. V roce 1972 se
ústav stal jediným zařízením v Čechách, které se zabývá léčbou i
mimoplicní tuberkulózy.
V roce 1995 se spektrum poskytované zdravotní péče rozšířilo o
další významný obor - léčebnou rehabilitaci, což velkou měrou
přispělo k dalšímu rozvoji ústavu a jeho modernizaci.
V současné době je zřizovatelem ústavu Pardubický kraj a ústav
disponuje 176 lůžky. Nosnými programy jsou diagnostika a léčba
plicní, mimoplicní a osteoartikulární tuberkulózy, léčba
nespecifických plicních onemocnění a léčebná rehabilitace. Náš
rodák z Klimkovic MUDr. Rudolf Lubojacký stál u zrodu
tohoto potřebného léčebného zařízení.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Sdružení lázeňských míst (SLM) se představuje
poklesu zájmu na začátku 90.let opět znova dochází k nárůstu
počtu klientů, kteří jsou především z Německa, Ruska a asijských
zemí. Návštěvníci této turistické oblasti většinou přijíždějí na
dlouhodobé pobyty. K jejich nejčastějším aktivitám patří vycházky
a promenády, návštěva společenských akcí nebo bohatých
kulturních, technických a historických památek. Kvalitní vybavení
lázeňských míst umožňuje i rozšíření kongresové turistiky,
zejména v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Pro
sportovně založené hosty jsou k dispozici zařízení pro jezdecký
sport, golf a rozvíjející se síť cyklostezek.
I když hlavním cílem návštěvníků jsou lázeňská místa, existuje zde
i řada dalších atraktivních cílů, jako jsou cenné přírodní chráněné
lokality.
Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné
přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a málo narušené
přírody. Nejvyšší vrcholy jsou Lesný a Lysina. Významnou
součástí oblasti jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu.
Rozsáhlé lesní komplexy společně s rašeliništi tvoří ohromný
přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim
širokého okolí. Celá oblast je protkána sítí turistických cest, které
návštěvníky zavedou na atraktivní místa - hrad Loket, Bečov,
zámek Kynžvart nebo premonstrátský klášter v Teplé.
Komorní Hůrka je nejmladší středoevropskou vyhaslou sopkou
a nachází se asi 2 km od Františkových Lázní. Podnět
k prozkoumání sopky dal již J. W. Goethe.

Dříve než Vám v příštím prázdninovém Zpravodaji představím
jeden z klenotů českého lázeňství – Františkovy Lázně dovolte mi, abych nejprve zařadil tento první vrchol
Západočeského lázeňského trojúhelníku do kontextu
celého turistického regionu Západočeských lázní.
Západočeský lázeňský trojúhelník je jedinečná turistická
oblast, která je součástí většího turistického regionu Západočeské
lázně a leží v Karlovarském kraji.
V centrální části oblasti vynikají tři vrcholy nejen zmiňovaného
trojúhelníku, ale i českého lázeňství: lázně Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.
Na světě není žádná
podobná oblast, která
by se mohla úspěšně
srovnávat
s tímto
"lázeňským
trojúhelníkem" co do
četnosti a různorodosti
pramenů minerálních
vod a plynů, tak co do
pestrosti
jejich
chemického složení a
charakteristik.
Počet
vývěrů minerálních vod
v této oblasti dosahuje
několika
stovek.
Protože
je
tento
trojúhelník
svým
lázeňským charakterem
unikátní, usiluje o zápis
na Seznam světového
dědictví
UNESCO,
který je pro tento účel vymezen městskou památkovou rezervací
ve Františkových Lázních a městskými památkovými zónami v
Karlových Varech a Mariánských Lázních, jako jeden z
nejvýznamnějších příkladů světově proslulých lázeňských měst s
unikátním lázeňským, architektonickým a urbanistickým
dědictvím v celosvětovém měřítku. Z jiných českých lázeňských
měst se k úsilí o získání prestižního zápisu evropského fenoménu
lázeňství na Seznam světového dědictví UNESCO dokázaly
připojit pouze moravské Luhačovice.
Kromě zmíněných měst se na společné evropské nominaci podílí
také italské Montecatini Terme, belgické Spa, německé
Baden-Baden a Wiesbaden, anglické Bath a francouzské
Vichy. O nich se rádi zmíníme v některých příštích rubrikách
Lázeňského okénka.
Vrátíme se k okolí zmiňovaného trojúhelníku, neboť se v jeho
blízkém okolí vyskytuje nejvýznamnější koncentrace lázeňských
míst v republice: Konstantinovy Lázně, Lázně Kynžvart,
Jáchymov a Klášterec nad Ohří.

Národní přírodní rezervace Soos o rozloze 221 ha je
dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou
vývěry minerálních pramenů a výskyt CO2. V oblasti sooské
kotliny dlouhé 220 m a široké 1 400 m najdeme přes 200 vývěrů.
V minulosti se zde těžila rašelina pro karlovarské lázně a
z pramenů se získávala koupelová sůl. Největší zvláštností jsou
tzv. mofety - nálevkovité prohlubně, které připomínají miniaturní
sopky. Na povrch zde vyvěrá volně oxid uhličitý.
Kladské rašeliny se vyskytují v místech osady Kladská
uprostřed Slavkovského lesa. Jsou zde celkem čtyři rašeliniště, a
to vrcholového typu, pokryté borovicemi s výskytem masožravé
rosnatky okrouhlolisté a jiných. Rašeliniště napájejí četné vývěry
minerálních vod, které jsou zdrojem maránskolázeňských kyselek.
Chráněný přírodní výtvor Rotavské varhany

se nachází nad východním krajem Rotavy a tvoří jej strmá
čedičová skála zvětrávající v typických šestibokých sloupcích.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
Bohužel najdeme zde i lázně zaniklé: Čachovice, Milhostov,
Perštejn, Prameny, Ostrov nad Ohří, Korunní, Kyselka,
Víska a další…
V posledních letech došlo zde v lázeňství k dynamického vývoji a
postupně se začala měnit skladba lázeňských hostů. Po značném

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

5

Pojďme společně ochránit svůj unikátní park
Park Petra Bezruče v centru města, který se v současné době
revitalizuje, je jednou z nejcennějších lokalit v Klimkovicích.
Obnova dřevin, jež v něm odstartovala začátkem roku a hotova by
měla být letos na podzim, přijde celkem na 2 miliony korun.
Bezmála devadesát procent nákladů pokryje evropská dotace ze
Státního fondu životního prostředí. Původní odhad ceny za
úpravy, které je po více než dvaceti letech od posledních
zásadnějších zásahů nutno provést, byl 3,5 milionu korun.
Výběrovým řízením, v němž zvítězila společnost Graseko ze Staré
Bělé, se ji podařilo snížit. Protože by se v případě úhynu sazenic
jen těžko prokazovalo, že důvodem nebyla například nedostatečná
péče, rozhodlo se vedení města uhradit navíc ze svého rozpočtu
150 tisíc korun ročně za péči o park po celé tříleté období, kdy
bude v záruce. Do té doby by měly mladé stromečky, kterými se
park čerstvě osadil, vyrůst a zesílit.
Během rekonstrukce se zatím odstranily staré pařezy, ošetřily
stávající stromy, a vykácely se všechny stromy a keře, které byly
podle dendrologa nemocné nebo už staré, případně nevhodně
umístěné, takže omezovaly růst vzácnějších dřevin. Některé
vybrané kmeny využijí příští rok umělci, kteří se sjedou na druhý
ročník Řezbářského sympozia Klimkovice 2013. Tak se mnohé
v podobě uměleckých děl vrátí tam, kde vyrostly, protože několik
soch ze sympózia v budoucnu ozdobí právě park.
V parku nyní postupně přibude téměř čtyři tisíce nových
stromečků a keřů, což je také důvod, proč je jeho část nyní
nepřístupná. Mladé rostliny, které nebyly levné, potřebují nejprve
zakořenit. Existuje také obava, že by vandalové mohli malé
stromky záměrně poškodit nebo vytrhat.
Pro město je uzavření parku velmi nepříjemným kompromisem. A
to zvláště teď v létě, kdy ve stínu stromů lidé nacházeli příjemné
prostředí pro odpočinek. Navíc v minulých letech měla velký
úspěch většina akcí, které se v parku konaly, zejména Klimkovické
kulturní léto. Letos se musí mnohé odehrávat na jiných místech

Klimkovic, tedy v areálu bývalého koupaliště, na Myslivně a za
nepříznivého počasí v Sokolovně. Město tak přišlo o své přirozené
společenské a relaxační centrum. Rozhořčení vyvolalo také
zbourání voliéry, která stála v parku těsně pod budovou zámku od
roku 1968. Na jejím odstranění trvali památkáři, protože voliéra
bránila ve výhledu na historickou budovu. Naštěstí
s nepříjemnostmi se musí Klimkovičtí smířit jen na krátký čas.
Park se totiž pro lidi opět otevře, jen co to bude trochu možné, a
novou voliéru město nechá postavit na vhodnějším místě parku už
v příštím roce.
“Osobně se o to zasadím, a pokud se městu nepodaří na výstavbu
sehnat dotaci, zajistím peníze od sponzorů,“ slibuje místostarosta
Jakub Unucka s tím, že o ptáky, kteří teď voliéru obývají, se
dočasné doma postarají členové místní organizace Českého svazu
chovatelů.
Kdysi zámecký park se podařilo obnovit po válce z prostředků,
které pro město zdevastované osvobozovacími boji vybrala Praha.
Už tehdy byl velkou chloubou města. Mohl by se jí stát opět.
Rostou v něm vzácné stromy a keře jako javor dlanitolistý nebo
javor červenolistý, také červenolistá bříza či hroznovec hroznatý,
dřezovec trojtrný, jedle nádherná, různé druhy kalin a vilíny. Jeho
neopakovatelnou atmosféru dotváří i vodní plochy, které se v něm
nachází. Klimkovičtí obyvatelé si lokalitu zcela pochopitelně
oblíbili, s obdivem se o ní zmiňují také návštěvníci odjinud. Teď se
město snaží parku vrátit jeho největší lesk.
„Pomoci v této chvíli mohou všichni obyvatelé města. A to nejen
tím, že se na čas smíří s nepříjemnými omezením. Potřebujeme
společně park ochránit před těmi, kteří by ho chtěli ničit. Stačit
bude, pokud budeme všímaví a nedovolíme to,“ je přesvědčen
starosta města Klimkovic Zdeněk Husťák.
Ivana Gračková

Z života ve městě:
Fa. Gaben, fa. Cartime, fa. Mikes, Cukrárna Karolína, Textil paní
Kuncové, Město Klimkovice, ozvučení nám zajištovala fa. D-S-L
Jířího Langra, výborně nám to celé okomentoval p. Jiří Kubza a
video z celé akce, které budete moci najít např. na stránkách
našeho sboru, zajistilo Reichel studio. Poděkování patří za
zapůjčení hřiště i Základní škole v Klimkovicích.
Za SDH Klimkovice Radek Langer

Soutěž mladých hasičů
V neděli 20.5.2012 uspořádal na hřišti u základní školy Sbor
dobrovolných hasičů v Klimkovicích 7. ročník soutěže mladých
hasičů „ O putovní pohár města Klimkovic“. V letošním roce se
soutěžilo pouze v požárním útoku a soutěž byl zahrnuta do seriálu
Moravskoslezské ligy mladých hasičů jako její 5. kolo. Do
Klimkovic přijelo celkem 28 družstev, 9 mladších a 19 starších
žáků ze 17 sborů. Tento počet dával tušit, že uvidíme spoustu
kvalitních útoků, což se taky brzo potvrdilo. Jako první nastoupilo
družstvo mladších z Klimkovic a bohužel se dopustilo několika
chyb a čas 24:409s stačil jen na 7. místo, pak už nastupovalo
jedno družstvo za druhým. Jako třetí nastoupilo družstvo, které
k nám přijelo z největší dálky, a to Nýdek A starší. Časomíra se
zastavila na čase 13:025s a jak se ukázalo, nikdo již tento čas
nedokázal překonat. Naši starší žáci šli na start jako čtrnáctí a
nervozita z domácího prostředí se na jejích výkonu podepsala.
Spadlý koš znamenal čas jen 22:406s a to znamenalo až 13. místo.
Následně pak nastoupili mladší žáci z Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí a čas 15:888s je vynesl na první místo. Chvíli po poledni
již bylo známo celkové pořadí. Vítězem v kategorii mladších se
stalo družstvo z Nové Vsi (15:888s), na druhém místě pak
Jistebník (17:140s) a třetí místo si vybojovali děti z Mořkova
(17:311s).
U starších bylo pořadí následující: 1. Nýdek A (13:025s), 2.
Jistebník (13:237s), a 3. Oprechtice (13:328s).

Poděkování SDH Klimkovice
V sobotu 21. dubna 2012 náš sbor uspořádal sběr železného šrotu.
Chci
touto
cestou
poděkovat
jménem
Sboru
dobrovolných hasičů v Klimkovicích všem, kteří poskytli
k odvozu nepotřebné železo.
Radek Langer, starosta SDH Klimkovice

Vítáme nové občánky města

Petr Urban
Petr Juřina
Sára Demková

Tato soutěž by se neobešla bez podpory sponzorů a spousty
obětavých lidí. Sponzory byli:
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DPS je dočasně přestěhován do „Modré školy“
Technické správy postele a osobní věci obyvatel a po obědě se
přesouvali do již připravených pokojů (tříd) samotní obyvatelé.
Celá akce proběhla hladce, za vzájemné spolupráce všech
zúčastněných.
V „modré škole“ jsme se rychle zabydleli. Hodně nám pomáhá
slunné počasí, které od přestěhování převažuje. Obyvatelé domova
byli zvyklí na soukromí svých pokojů. Tady bydlí i po pěti v jedné
třídě, což není stav ideální. Všichni jsou hodně stateční, tolerantní
a s důvěrou očekávají konec července, kdy se přestěhujeme zpět
do opraveného domova.
Chtěla bych moc poděkovat zaměstnancům Technické správy,
zaměstnancům domova pro seniory, firmě Bajgar, samotným
obyvatelům domova a všem zúčastněným dobrovolníkům za
pomoc a osobní přispění, kterým se angažovali ve prospěch zdaru
akce.
Marie Zetková, ředitelka Domova pro seniory Klimkovice

Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. To druhé jsme si
vyzkoušeli a nebylo to tak strašné. V domově pro seniory
Klimkovice probíhá v termínu květen až červenec rozsáhlá
rekonstrukce. Budova domova je podmáčená, stěny jsou vlhké a to
vně i vevnitř. Na pokojích se tvořily plísně a v takovémto prostředí
jsme byli nuceni bydlet. To se však teď změní. Budova bude
podřezána a zaizolována. Součástí rekonstrukce budou i nové
rozvody vody a modernizace koupelen, spočívající v odstranění
bariér sprchových koutů.
Ve středu 25.4.2012 byl den, kdy jsme se všichni včetně vybavení
domova přestěhovali do tzv. „Modré školy“. Tady jsme našli
náhradní ubytování po dobu rekonstrukce. Přestěhovat jsme se
museli během jednoho dne. Bylo potřeba vše dobře naplánovat a
nachystat. Obyvatelům domova velice pomohli jejich blízcí, kteří
jim s balením a přípravami pomohli. Bez jejich podpory bychom
stěhování nezvládli. Během dopoledne přestěhovali zaměstnanci

Čarodějnické rejdění v mateřské škole
Konec měsíce dubna patřil v naší mateřské škole, jako už
každoročně „Čarodějnickému rejdění“. Malí čarodějové a
čarodějnice začátkem týdne sbírali a poznávali nejznámější léčivé
bylinky (podběl, petrklíč, sedmikrásku…), ze kterých pak vařili
voňavé čaje a na pískovišti míchali „kouzelné lektvary“.
Začarovaný les zbavili kouzla říkadly a zakletým zvířátkům vrátili
svobodu písničkami o zajíčkovi a veverce.
Nejočekávanější událostí a vyvrcholením všeho však byl slavnostní
pochod čarodějů a čarodějnic městem. Už od časného rána se ve
školce děti scházely v těch nejroztodivnějších kostýmech. Po
svačině se převlékly i paní učitelky a po posledních drobných
úpravách se mohlo vyrazit. Celý průvod procházel Klimkovicemi
za ohromného lomození, bubnování, řinčení, ťukání a křiku, což si
děti nesmírně užívaly. Těžko se dalo odhadnout, zda pozornost

více vzbuzuje tento „čarodějnický povyk“ nebo rozmanitost a
nápaditost všech kostýmů vytvořených šikovnými maminkami
doslova z toho „co dům dal.“ Různé klobouky a čepice zdobené
pavouky, brouky i hady, střídaly zaplátované šátky či střapaté
paruky. Vedle otrhané čarodějnice jste tak mohli vidět elegantního
černokněžníka. Aby si děti Rej čarodějů a čarodějnic opravdu
užily, paní učitelky pro ně na školní zahradě připravily různé
soutěžní disciplíny a občerstvení. Celé dopoledne završilo veselé
tancování podle hudby.
I když nám všem bylo trošku líto, že se s čarodějnickým tématem
musíme rozloučit, víme, že s pokračujícím jarem a nadcházejícím
létem na nás čekají další akce, které, jak doufáme, budou stejně
zdařilé.
Učitelky MŠ 28. října, Klimkovice
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Pálení čarodějnic a stavění máje U Rašků
V pondělí 30. dubna odpoledne se na Hýlov začaly slétat
čarodějnice. Za všechny jmenujme alespoň tři z nich: Anurovnu
Martinca z Bartova, Hurikánu Jenkovna ze Ště, Nežkovnu
Dohnalka z Kufova.
Děti na sanatoriích si s čarodějnicemi popovídaly, zasoutěžily a
samozřejmě získaly sladké odměny.
V restauraci U Rašků potom čarodějnice zpívaly a nabízely
certifikované byliny z Hýlovských kotárů v BIO kvalitě a bez
uhlíkové stopy! ☺ Také všem, kteří projevili zájem a odvahu
věštily budoucnost. Máme velké štěstí, že na Hýlově jsou hodné

čarodějnice a tak jsme pálili jen papírovou čarodějnici Gertrudu!
☺
Našim čarodějnicím moc děkujeme za krásné odpoledne a těšíme
se na ně zase příští rok!
Také jsme toho dne U Rašků stavěli májku. Holčičí část
návstěvníků uvázala pentličky na ozdobu a pánové májku
postavili.
Celá akce se moc povedla a děkujeme všem z restaurace U Rašků
za hezké odpoledne!
Za OV Hýlov Radmila Jablonská

Stavění máje v penzionu U Hasičů Pirátománie v penzionu U Hasičů

Paní Holá z Penzionu U Hasičů pozvala všechny své sousedy
k přátelskému poklábosení a postavení májky již 27. dubna. Užili
jsme si všichni hezký večer, vypili spoustu piva, které pro nás paní
Holá připravila, snědli všechny dobroty a opekli horu špekáčků,
z čehož měly největší radost děti. ☺
Děti se celý večer proháněly po hřišti a někteří tatínci si s nimi
zahráli fotbálek.
Samotné stavění májky se opravdu povedlo. Všechny příslušnice
ženského pokolení májku nazdobily pentlemi a pánové ji postavili.
Za bezchybné postavení májky sklidili pánové obrovský potlesk! ☺
Paní Holé moc děkujeme za krásný večer a těšíme se, až
se opět sejdeme, tentokrát u bourání májky!
Za OV Hýlov Radmila Jablonská

V sobotu 19. května se konala v penzionu U Hasičů akce s názvem
Pirátománie pořádaná k blížícímu se dni dětí. Na Hýlov zavítalo
více než 100 pirátů se svými kormidelníky – rodiči a prarodiči – a
díky krásnému počasí, které paní Holá zajistila ☺, si všichni
užívali pohodový den. Děti soutěžili v 9 disciplínách a za splnění
všech úkolů dostal každý malý pirát odměnu. Děti se projížděli na
koni, pobavili se s Hopsalínem, vyskákali se na trampolíně a
hlavně díky jejich smíchu a radosti všichni dospěláci na chvíli
zapomněli na své starosti! ☺ A to bylo moc prima.
Za OV Hýlov Radmila Jablonská

Jarní koncert Klimkovického souboru akordeonů a fléten
Pro své letošní jarní vystoupení si Klimkovický soubor akordeonů
a fléten opět po čase zvolil historické prostředí místního kostelíku
sv. Trojice. Program koncertu, s nímž se mladí hudebníci v
pátečním podvečeru 25. května 2012 představili, byl sestaven
tentokrát ze skladeb od autorů ze zemí několika světových
kontinentů. Jeho úvodní části dominovala hudba slavnostní a
taneční včetně temperamentního a rytmicky dokonalého tance
passo doble, avšak největší ohlas u posluchačů měla píseň ze
známého filmu "Pán prstenů", kterou pro nástrojové obsazení
tohoto souboru připravila jeho dirigentka a současně i umělecká
vedoucí paní Ivana Neuwirthová.
S provedením poněkud lyricky laděné skladby s názvem "Císařův
slavík" skladatele Václava Trojana, se poté jako host jarního
koncertu posluchačům představilo trio pedagogů z ostravské
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia, ve složení Mgr. Marcela
Halmová – bajan, MgA. Jan Niederle – housle a MgA. Ondřej
Gillig – kytara. Stylově náročně komponované dílo českého

hudebního skladatele provedli hosté s mimořádným citovým
zaujetím a s vysokou profesionalitou, což také publikum ocenilo
svým dlouhým a srdečným potleskem.
Téměř třicetičlenný Klimkovický soubor akordeonů a fléten pak v
závěrečné části svého koncertu předvedl ukázku několika skladeb
ze svého tradičního repertoáru, který je za bezmála dvě desetiletí
existence tohoto souboru opravdu velice pestrý a žánrově bohatý.
Připomenuty byly i písně dalekého severu i Traditionaly. Program
letošního jarního koncertu byl velice zdařilý, což v samotném
závěru ocenilo nejen publikum zcela zaplněného historického
kostelíku, ale i Mgr. Miroslava Hoňková, členka rady našeho
města, která spolu s ředitelkou klimkovické ZUŠ Blaženou
Bräuerovou upřímně a srdečně všem členům souboru a jejich
hostům z Janáčkovy konzervatoře poděkovala a současně předala
dlouholeté vedoucí a dirigentce klimkovického souboru paní Ivaně
Neuwirthové velkou kytici květů.
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Dny italské kuchyně v Restauraci Zahrada, 21.6.-24.6.2012
Italská kuchyně je dnes bezpochyby jednou z nejpopulárnějších na celém světě. V každém
větším městě na zeměkouli najdete alespoň jednu restauraci, která nabízí italská národní
jídla. Dnes má každý italský region svoje specifické kulinářské speciality. Velký vliv na složení
jídelníčku má přítomnost moře nebo naopak horských masivů. Celoitalským symbolem této
národní kuchyně se stala pizza, těstoviny ve všech podobách a skvělá italská vína. Mezi další
speciality, které si získaly celosvětovou popularitu patří sušená šunka prosciutto a sýry
parmazán a gorgonzola. Pověstné jsou také italské moučníky, jejichž nekorunovaným králem
je tiramisu.
Vážení přátelé gastronomie,
Sanatoria Klímkovice si Vás dovolují, co nejsrdečněji pozvat na gastronomickou akci Dny Italské kuchyně.
Přijměte, prosím, osobní pozvání Jana Černého, šéfkuchaře Restaurace Zahrada a celého jeho týmu na tradiční Italské pokrmy
spojené z jejich nezaměnitelnou chutí a vůní pravého sýra parmigiano reggiano a šunky prosciutto di parma, které Vám rádi
připraví od čtvrtku 21.6. do neděle 24.6.2011
A zde přinášíme malý recept na ochutnávku.
Tradiční hustá italská zeleninová polévka Minestrone. Název Minestrone pochází z italského slova minestra –
polévka.
Ingredience: 3stroužky česneku, 2lžíce rajčatového protlaku, čerstvou bazalku, 2ks celeru, 2ks brambory, 100g
rajčete, 60g másla, 2ks mrkve, 1,5l zeleninového vývaru, 50ml, olivového oleje, 100g cukety, 80g špaget, 60g anglické slaniny, 3ks
cibule, 100g fazolek, parmazán, sůl a pepř.
Postup: Česnek, cibuli, celer, mrkev, brambory, fazolky, cukety a rajčata nakrájíme nadrobno.
Slaninu mícháme na másle a oleji ve velkém hrnci asi 2 minuty, potom přidáme česnek a cibuli
a za častého zamíchání asi 2 minuty opékáme. Vmícháme celer, mrkev a brambory a opékáme
je ještě zhruba 2 minuty. K zelenině se slaninou přidáme fazolky a směs opět 2 minuty
opékáme, vmícháme cukety a opékáme další 2 minuty. Hrnec přikryjeme a vše za častého
míchání dusíme asi 15 minut.

Zeleninovou směs podlijeme vývarem, přidáme rajčata,

rajčatový protlak, bazalku a podle chuti osolíme a opepříme. Přivedeme k varu, potom teplotu
snížíme a polévku asi 30 minut povaříme na mírném ohni. Do polévky Minestrone vložíme
rozlámané špagety a povaříme je asi 10 minut. Hotovou polévku podáváme v předem
nahřátých polévkových miskách nebo talířích. Porce zdobíme čerstvě nastrouhaným
parmazánem. Přejeme Vám dobrou chuť.

Sladká odměna pro šikovné školáky, aneb „za
jedničky na buchtičky“
Milí školáci a jejich rodičové, pro poslední školní den, kdy jsou žáčci odměňováni za
celoroční píli vysvědčením, jsme připravili speciální gastronomickou odměnu pro
malé gurmány.
Školáci, kteří se v Restauraci Zahrada prokáží vysvědčením se samýma jedničkama
budou odměněni talířem plným voňavých buchtiček s vanilkovým krémem zcela
zdarma. Šikovní jedničkáři mohou na buchtičky chodit v pátek 29.6. od 11 do 15 hod
do Restaurace Zahrada. Sladká tečka za úspěšným školním rokem. Co říkáte?
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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, 7.6., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč
Muzikoterapeutická škola - bubnovací kruh – Večer je určen pro všechny, kteří mají
zájem o hru na bubny a nemají s tím ještě žádné, anebo malé zkušenosti. Budeme hrát
především na bubny djembe, ale s možností vyzkoušet si i šamanský buben, buben udu, a
různá chřestidla. Počet míst pro přímé účastníky bubnovacího kruhu je omezen – rezervujte si
své místo včas na tryskova@sanklim.cz, nebo na 603 299 138
Pondělí, 25.6., 19:30, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné pro
„nelázeňské“ hosty – 120Kč, v případě použití vlastního bubínku vstup 90Kč
Taneční vystoupení - taneční příběh Fantastica – okouzlující vystoupení malých a mladých
baletek na motivy příběhu Alenka v říši divů. Téměř hodinový blok plný tance a hudby.
Nechejte se okouzlit krásnou pohybů a synchronizace malých tanečnic pod vedením paní Aleny
Koldové. Krásné a barevné kostýmy, strhující hudba. Jejich vystoupení je vážně fantastické!
Středa, 6.6., 18:30, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné dobrovolné
Čarodějnictví moderní doby -

přednáška a povídání, ve kterém se bude rozebírat jev

čarodějnictví. Jak vlastně vzniklo? Negativní pohled lidí na čarodějnictví a černou magii. Její historie a
jak je a byla vnímána v různých historických obdobích. Rituály a čarodějnické postupy v dnešní době.
A mnohé další. V závěru přednášky bude zájemcům poskytnut výklad karet, který je již zahrnut v ceně.
Přednáší André Skalon.
Čtvrtek 28.6., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Salonek za kinosálem, vstupné 60Kč

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 červen 2012:
Pondělí 4.6. – Quilling – tvoření z proužků barevného papíru
Pondělí 11.6. – Vyšívání do papíru – přání k narozeninám, záložka do knihy
Pondělí 18.6. – Pletení z papíru I. – základy techniky, košíček, ošatka, věnec
Pondělí 25.6. – Pletení z papíru II. – rozšiřující kurz, kytky z papíru, zvířátka, květníky
Filmová klasika v lázeňském kině
Od června spouští kino v Sanatoriích Klimkovice nový projekt pod názvem Biograf – filmová klasika. Vždy minimálně 1krát do
měsíce bude kino promítat českou filmovou klasiku. Průřez českým filmem různých žánrů od 60. let po současnost.
Milovníci českých filmů si přijdou na své za speciální snížené vstupné 25Kč.
Začínáme již v úterý 19.6. nesmrtelnou českou komedií Světáci.
Dále: 3.7. Noc na Karlštejně, 31.7. Na samotě u lesa, 14.8. Jára Cimrman, ležící, spící
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Pozvánky:

Kulturní kalendář – program na červen v Klimkovicích
DEN

pá

DATUM

1.6.

PROGRAM

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS KONÁNÍ

VSTUPNÉ

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

Beseda s kronikářem Klimkovic

II. patro zámku Klim.

17:00 - 20:00

volný

Noc kostelů

K.sv.Kateřiny a Trojice

18:00 - 23:00

volný

Velká muzejní noc

Muzeum Klimkovice

18:00 - 23:00

volný

Dětský den - Pohádkový les a zvířátka

Venkovní areál lázní

10:00 - 17:00

volný

Diskovečírek

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Quilling

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Večer s písničkou a klavírem

Restaurace Zahrada

20:00 -22:00

volný

Kino - Viditelný svět

Společenský sál

19:30 - 21:15

50,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

30,-

Kino - Lorax

Panorama Klimkovice

18:00

60,-

20:00 - 21:15

70,-

so

2.6.

ne

3.6.

po

4.6.

út

5.5.

stř

6.6.

čt

7.6.

Travesti show Šemerón

Restaurace Zahrada

pá

8.6.

Hrajeme spolu rádi - koncert ŽUŠ Klimkovice

Kolonáda

18:15

dobrovolné

so

9.6.

Diskovečírek

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

ne

10.6.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Vyšívání do papíru

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Kino - Líbáš jako ďábel

Panorama Klimkovice

17:00 a 19:15

80,-

Country večer s Tulákem

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

volný

Kino - Dluh

Společenský sál

19:30 - 21:30

50,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

30,-

Kino - Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Panorama Klimkovice

18:00

65,-

po

11.6.

út

12.6.

stř

13.6.

čt

14.6.

Taneční koncert ZUŠ Klimkovice

Společenský sál

18:15

dobrovolné

pá

15.6.

Diskotéka na Vaše přání

Společenský sál

19:30 - 23:00

40,-

so

16.6.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

ne

17.6.

TátaFest - akce pro rodiny s dětmi

koupaliště Klimkovice

15:00 - 20:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

po

18.6.

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Večer s písničkou a klavírem
Biograf: filmová klasika - Světáci

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

volný

út

19.6.

Společenský sál

19:30 - 21:00

25,-

Kino - Přednosta stanice

Panorama Klimkovice

19:00

50,-

Jarní koncert pěveckého sdružení Allegro
Kino – Tady hlídám já

Kolonáda

15:00

volný

Panorama Klimkovice

18:00

65,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

30,-

stř

20.6.

čt

21.6.

pá

22.6.

so

23.6.

ne

24.6.

po

25.6.

Dny italské kuchyně

Restaurace Zahrada

21. - 24. 6.

Beseda se specialistou: přírodní léčba pohyb. ústrojí

Společenský sál

19:00 - 20:00

volný

Taneční večer s Petem Saxem

Restaurace Zahrada

20:00 - 23:30

30,-

Diskovečírek

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

Otvírání parku - Klimkovické kulturní léto

park Klimkovice

15:00 – 23:00

volný

13. Kytarobití

park Klimkovice

18:00 – 23:00

60,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Muzikoterapeutická škola - bubnovací kruh

Společenský sál

19:30

90,-
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út

26.6.

stř

27.6.

čt

28.6.

pá

29.6.

so

30.6.

Kino - Tohle je válka!

Společenský sál

19:30

50,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

20:00 - 22:00

30,-

Ocenění nejlepších sportovců, Beseda s Vůjtkovými

kino Panorama

17:00

volný

Čarodejnictví moderní doby

Salónek za kinosálem

19:00 - 20:00

60,-

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

Mejdan v parku III.

koupaliště/sokolovna

20:00

volný

Diskovečírek

Kolonáda

20:00 - 23:30

30,-

V sobotu 9. června od 13:00
proběhnou v restauraci U Rašků
Rodinné centrum Želvička v Klimkovicích
zve širokou veřejnost na další setkání z cyklu
Čaj o páté
tentokráte na téma:

OSLAVY DNE DĚTÍ
Můžete se těšit na soutěže, projížďky na koních a další atrakce.

PRVNÍ POMOC u kojenců a malých dětí
Jako přednášející mezi sebou opět uvítáme
MUDr. Andreu Hladíkovou a Ph.D. a MUDr. Andreu
Gřegořovou, lékařky Fakultní nemocnice Ostrava.
Nejčastější úrazy a kritické stavy u malých dětí, jak jim
předcházet, jak reagovat, jak postupovat.
Tento čaj určitě není jenom pro maminky, přiveďte
s sebou partnery, prarodiče, známé. V kritické situaci se
dovednosti první pomoci mohou více než hodit.

Za OV Hýlov zve všechny děti i dospěláky Radmila Jablonská.

Všichni, kdo chcete být informováni o aktuálním dění
na Hýlově, pošlete nám svou e-mailovou adresu na:
hylov@mesto-klimkovice.cz

Ve středu 6. června v 17:00 hod.
v prostorách RC Želvička
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese rc.zelvicka@seznam.cz
nebo přímo v herně u služebních maminek. Po předchozí domluvě
je možné zajistit i hlídání dětí. Minimální vstupné 30 Kč.

¨
Základní umělecká škola Klimkovice společně se SRPDŠ Vás zve
na přehlídku souborů s názvem

HRAJEME SPOLU RÁDI
Vás zve na

která se koná v pátek 8. června 2012 v 18,15 hodin
na kolonádě Sanatorií Klimkovice

Literární procházku Klimkovicemi

V programu vystoupí všechny soubory školy
děti z přípravné hudební výchovy a taneční obor
Na Vaši účast se těší žáci a učitelé

Znalec české literatury PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.
nás provede po místech spjatých s životem a dílem

Líbilo by se ti hrát na housle?
Přidej se k nám !

českých spisovatelů.

ZUŠ Bílovec přijímá pro šk.rok 2012/ 2013 děti od 5 let, se
zájmem o hru na housle. Průzkum hudebnosti se uskuteční ve
dnech 22.6.2012 od 10.00 - 11.30 hod. a 25.6.2012 od 15.00 17.00 hod. Bližší informace o škole a přijímání žáků na
www.zusbilovec.cz nebo na tel:739 558 681 (p.uč.Žídková).
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!!!
ZUŠ Bílovec

Vyrážíme v neděli 10. června 2012 v 15 hodin
od zámku v Klimkovicích.

MEJDAN V PARKU III. 29.6.2012 – SLEDUJTE PLAKÁTY A WEBY!
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Klimkycup 2012 – pozvánka na volejbalový turnaj
Volejbalový oddíl DTJ Klimkovice pořádá otevřený volejbalový turnaj smíšených družstev.












Kdy – 9.června 2012 (sobota) – doba konání turnaje
9.00 – 16.00 hodin.
Počet startujících – přihlášené týmy.
Místo konání – Základní škola v Klimkovicích, ul.
Vřesinská, víceúčelové hřiště DTJ.
V případě nepřízně počasí se hraje v tělocvičně ZŠ –
nutno vzít s sebou i obuv do tělocvičny!
Zástupce pořadatele - Dobiáš Lumír + Ulmann Václav.
Losování - proběhne v 8.50 hodin dne 9. června
2012 z přítomných týmů v zastoupení kapitánů a
je veřejné.
Složení družstev - hrají se mixy (4 muži a 2 ženy bez
omezení věku, minimálně dvě ženy v družstvu
podmínkou).
Občerstvení, míče a hrací plochu (umělá tráva,
tělocvična) zajišťuje pořadatel.
Pojištění, zdravotní zabezpečení – každý účastník turnaje
startuje na své vlastní nebezpečí.











Technická ustanovení
Hraje se dle platných Pravidel ČVS, soutěžního řádu a
pokynů pořadatele turnaje.
Způsob hry - hraje se systémem dle počtu přihlášených
týmů, určeném v den konání akce, každý zápas na dvě
vítězné sady s rozdílem dvou bodů, třetí set do 15
s rozdílem 2 bodů.
Vklady - každý tým startuje po zaplacení zápisného –
900,-Kč/družstvo; (150kč/hráč-ka).
Přihlášky - podávají se průběžně telefonicky,
mailem. Uzávěrka přihlášek nejpozději
dne
5.6.2012 do 8.50 hodin.
Informace – podává p. Dobiáš Lumír, e-mail
dobias@szdc.cz; MT:724 039 287.
Ceny – po sportovní části turnaje je zajištěno pro
všechny hrající týmy tradiční společenské
posezení v Karolině a předání věcných cen!

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Pozvánka na turnaj v nohejbalu
Pivnice Klenba ve spolupráci s DTJ Klimkovice pořádá dne
23.6.2012 již 7. Klenba Cup - turnaj trojic v nohejbalu. Akce se
koná na hřišti DTJ u ZŠ v Klimkovicích od 9:00, prezentace 8:15 8:45. Startovné činí stovku na osobu, za ni dostanete výborné
taliány, pivko nebo nealko a samozřejmě možnost se pořádně
zapotit a udělat si správnou žízeň. K jejímu uhašení bude pro Vás

připraven stánek s občerstvením, ve kterém si jistě vyberete
některý z mnoha druhů nápojů. Maximálním počtem je 14 týmů a
každý může mít nanejvýše dva náhradníky. Informace prosím na
tel. č. 739 057 535 - p. Štelar.
Těšíme se na vaši účast! S přihláškami však neváhejte, loni jsme
měli vyprodáno!
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Klimkovické kulturní léto 2012, Letní minikino Klimkovice 2012
Uplynul již téměř rok od konání prvního ročníku klímkovického
kulturního léta 2011 a již se na nás v areálu sadu P. Bezruče chystá
ročník druhý.
Těšit se proto můžeme každou sobotu po celé léto, na již tradičně
bohatý program jak pro nejmenší tak i ty starší, a chybět i letos
nebude ani projekce letního kina.
Letošní ročník odstartujeme již 23.6.2012 a to lehce netradičně.
Společnou akcí Odemykání parku a klimkovické Kytarobití, takže
hned dvojitá porce zábavy.

!!!

Odemykání parku odstartujeme v 15:00, těšit se můžeme na
bohatý doprovodný program (ježdění na poníku, trampolína,
klauni pro děti a prvních sto piveček zdarma). Následovat bude již
tradiční klimkovické Kytarobití s velkou dávkou folkové zábavy
v podání kapel Labyrint, Blaf a Dobrá poloha.
Budeme se na Vás těšit 23.6.2012 v parku.
Více informací o chystaných akcích a projekcích letního kina
najdete na facebooku KLIMKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO, ve
Zpravodaji města Klimkovice i na plakátovacích plochách.
Martin Valenta

Sportovec roku 2011/2012 – výzva !!!

Znáte ve Vašem okolí dítě či dospělého,
který se se svými sportovními výkony umístil v krajské či republikové soutěži?
Možná není registrován v žádném z našich sportovních spolků, proto o něm nevíme.
Pokud je občanem Klimkovic, přihlaste jej či ji, přihlaste se!
Nominace přijímá Kulturní a informační středisko Klimkovice do 22.6.2012,
tel. 556 420 005, kis@mesto-klimkovice.cz.
Ocenění sportovců proběhne v kině Panorama v Klimkovicích
ve středu 27.6.2012 v 17:00.
KIS Klimkovice
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Kulturní a spolková komise při Radě města Klimkovic pořádají
ocenění nejúspěšnějších sportovců z řad dětí, mládeže i dospělých

SPORTOVEC ROKU
v kině Panorama v Klimkovicích
ve středu 27.6.2012 v 17:00 hodin.
Chceme vyzdvihnout naše rekordmany, předat jim ocenění a projevit jim úctu a uznání.
Přijďte u této slavnostní příležitosti povzbudit své spoluobčany!
Ocenění předají členové vedení města Klimkovice.
Významnými hosty budou klimkované

Vladimír Vůjtek st.,
který svůj tým dovedl ke stříbru na mistrovství světa a

Vladimír Vůjtek ml.,
úspěšný hokejista a zastupitel města Klimkovic.
Po předání ocenění bude následovat

BESEDA S HOKEJISTY
VŮJTKOVÝMI!

Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno.
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Kino Panorama – program na červen
Kino.Klimkovice@seznam.cz , tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
LORAX
Středa 6. června v 18:00
Dvanáctiletý Ted žije v městečku, které je celé umělé, včetně
zvířat, kytek a stromů, kde si můžete dálkovým ovládačem
nastavit jarní, letní, podzimní, zimní i disco variantu. Animovaný
zábavný příběh plný bláznivých akčních gagů potěší děti i dospělé.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,- Kč

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Pondělí 11. června v 17:00 a 19:15
Volné pokračování divácky velmi úspěšného „Líbáš jako bůh“,
scénáristky Marie Poledňákové. V hl. rolích Kamila Magalová, Jiří
Bartoška, Oldřich Kaiser, Eva Holubová. Dále hrají: Nela
Boudová, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Roman Vojtek,
Martha Issová, Milan Šteindler, Petr Nárožný, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 115 minut
80,- Kč
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
Středa 13. června v 18:00
To nejlepší nakonec. Hrdinové komediální série se příliš
nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají

trapasy a ztráty. Třináct let poté se na scénu vracejí všichni
oblíbení „sexuální štvanci“.
Dop. přístupnost od 15 let, USA, 115 minut
65,- Kč
PŘEDNOSTA STANICE
Úterý 19. června v 19:00
Král komiků Vlasta Burián tentokrát jako černý pasažér a falešný
přednosta stanice! Pamětníci, přijďte zavzpomínat! Mladí, přijďte
se přesvědčit o kvalitách tradiční české kinematografie. A všichni
se přijďte pobavit u skvělé české komedie z prostředí venkovského
nádražíčka. Chybět nebude, ani nádražácká uniforma, štípací
kleště a retro jízdenky.
Mládeži přístupno, ČR, 90 minut
50,- Kč
TADY HLÍDÁM JÁ
Středa 20. června v 18:00
Rodinná komedie o tom, jak Vám zvíře změní život … k lepšímu.
V hl. roli 8letá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hrají:
Veronika Divišová, Pavel Nový, Lukáš Vaculík, Vladimír Javorský,
Simona Stašová, Jitka Ježková, Klára Jandová, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 110 minut
65,- Kč
Připravujeme: Doba ledová 4, Madagaskar 3

Kino Sanatoria – program na červen
www.sanklim.cz, tel. 556 422 111
VIDITELNÝ SVĚT
úterý 5. června v 19:30
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník,
jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných.
Vždycky se připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický
thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar
Bruckmeyer, Martin Mňahončák, Ivan Palúch, Marián Mitaš,
Dagmar Bajnoková, Peter Trník,..
Mládeži přístupno od 12 let, ČR, thriller, 104 min.
DLUH
úterý 12. června v 19:30
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer, David Peretz
a Stephan Gold vrátili domů jako hrdinové, poté co ve Východním
Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného
zločince, bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď již
vysloužilí agenti Mossadu, Rachel, David a Stephan mají status
národních ikon, Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se
zavázali nikdy neprozradit... Co se tenkrát vlastně stalo ve
Východním Berlíně? Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán
Hinds, Sam Worthington, Marton Csokas, Jessica Chastain
Mládeži přístupno od 12 let, USA, drama, 114 min, film
v původním znění.

SVĚTÁCI
úterý 19. června v 19:30
Komedie světáci je bujným a trochu nostalgickým příběhem tří
venkovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit alespoň jednu
noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci.
Hrají: Oldřich Nový, Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský,
Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Jiřina Jirásková, Iva Janžurová,..
Mládeži přístupno, ČR, komedie, 99 min.
TOHLE JE VÁLKA!
úterý 26. června v 19:30
Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na
smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže
slečny. Nebyli by to ale správní agenti, aby se vzdali své vysněné
dívky tak snadno. Na řadu přichází série promyšlených
špiónských útoků s jediným cílem - co nejvíce ztrapnit a zkazit
rande toho druhého. Jak tato stále se stupňující bitva dopadne a
pro koho se Lauren nakonec rozhodne?
Hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon, Laura
Vandervoort, Til Schweiger
Mládeži přístupno od 12 let, USA, akční komedie, 96
min, film v původním znění.

Rodinné centrum Želvička – program na červen
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 9:30 hod. Vstupné je 30,-Kč není-li v programu
uvedeno jinak.
Úterý
5.6. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka
Středa

6.6. Čaj o páté – 17:00 na téma – První pomoc u kojenců a malých dětí

Čtvrtek

7.6. KAŠPÁRKOVINY – razítkování

Úterý

12.6. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Čtvrtek

14.6. ŽELVÍČATA, HÝBEJME SE – cvičení na opičí dráze

Neděle

17.6. TÁTA FRČÍ – odpoledne pro děti, pořádá Želvička a tátové,
klimkovické koupaliště od 15:00

Úterý

19.6. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO – pohádky pro nejmenší

Čtvrtek

21.6. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

26.6. KAŠPÁRKOVINY – tvoření ze šuplíku

Čtvrtek

28.6. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s padákem a balónky
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Co se koná za humny:

Odřivousovy slavnosti 2012
Město Bílovec připravuje na sobotu 23. 6. 2012 velké soutěžní
klání 4 družstev. V odpoledních hodinách se na Slezském náměstí
v Bílovci utkají borci z Bílovce, Bítova, Studénky a Fulneka.
Pro diváky je připravena atraktivní podívaná jak tato šestičlenná
družstva zvládnou měření síly na siloměru, jak překonají trasu na
týmových lyžích, jak jsou zruční a rychlí při jízdě na Segway. Mezi
další soutěže bude patřit lidský stolní fotbal a soutěž ve stavění
přepravek z plošiny.
Pro návštěvníky akce je vedle podívané na soutěže připravena
herní zóna, kde si budou moci sami na vlastní kůži atrakce
vyzkoušet. Pro děti jsou navíc připraveny další atrakce.

Odřivousovy slavnosti na Slezském náměstí v Bílovci budou
zahájeny ve 13.00 hodin. Pro děti je připraven zábavný program
Bonbóňoviny s Fešákem Pínem a Tóňou Bonbóňou. Ve večerních
hodinách vystoupí Jan Budař se skupinou Eliščin Band, Markéta
Konvičková se svou kapelou a Nightwish revival. Více najdete na
www.bilovec.cz.
Město Bílovec vás srdečně zve na Odřivousovy slavnosti 2012!
Přijďte povzbudit borce z Bílovce, Bítova, Studénky a Fulneka!
Marie Velká, vedoucí odboru kultury a sportu MěÚ Bílovec,
556 414 219, 603 852 054

Městská policie zve na dětské dopravní hřiště
Dne 16.06.2012 zveme děti a širokou veřejnost na akci, která se
bude konat v době od 10:00 do 16:30 hodin na dětském
dopravním hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze.
Na tento den strážníci úseku prevence připravují pro děti zajímavý
program:
 procvičování znalostí ze zdravovědy
 procvičování dopravních znalostí
 procvičování jízdních dovedností

Připravený program je vhodný pro děti ve věku od 3 do 15 let. Pro
soutěžící jsou připraveny drobné dárky.
Upozorňujeme, že v souladu s provozním řádem dopravního
hřiště musí být děti ve věku 3–6 let v doprovodu osoby starší 18
let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný „dopravní prostředek“,
zapůjčíme zdarma kola, koloběžky nebo odrážedla. Zapůjčujeme i
bezpečnostní přilby.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Náhradní termín
pak bude sdělen dodatečně.

Sport:

Honza Somerlík mistrem republiky!!!
O víkendu 21.-22.4.2012 se v Benátkách nad Jizerou konalo
mistrovství republiky jednotlivců žáků do patnácti let
v badmintonu pro rok 2012. Sjelo se sem 58 nejlepších děvčat a
chlapců z celé ČR. Dva dny soupeřili o čest nosit nové tituly mistrů
ČR pro rok 2012.
Náš oddíl TJ Sokol Klimkovice reprezentovali Dominika
Budzelová, Tereza Švábíková, Michal Vašátko a Jan
Somerlík. Naše početná výprava začala soutěžemi ve smíšené
čtyřhře, kde se dařilo především dvojici Budzelová-Somerlík.
Ve druhém kole zdolali Hadáčka s Bočkovou (BudějoviceŠtěpánovice) 2:0 (17,17), ve čtvrtfinále pak Pistulka-Vataschuk
(Plzeň-Karlovy Vary) 2:0 (23:21,8). V nedělním semifinále pak
v nervy drásajícím souboji prohráli těsně s párem KukačJánoštíková (Kremže-Budějovice) 1:2 (12,20:22,-19). Nicméně
byla z toho pro naše borce bronzová medaile. Ve čtyřhrách se
našim nedařilo, skončili vždy před branami semifinále.
Ve dvouhře dívek si vedla znamenitě teprve jedenáctiletá
Terezka Švábíková. V prvním kole zdolala Romanu Vataschuk
2:0 (11,14) a ve druhém kole prohrála po vyrovnaném průběhu se
starší sestrou Romany Katerynou 1:2 (-18,16,-18). Ještě lépe si
vedla Dominika Budzelová. Zvítězila ve druhém kole nad
Švecovou (Podivín) 2:0 (10,15) ale ve čtvrtfinále bohužel narazila
na turnajovou jedničku Světničkovou z Brna-Jehnic a prohrála
0:2 (-18,-17). Michal Vašátko porazil v prvním kole Odehnala
(Brno-Jehnice) 2:0 (11,11) ale ve druhém kole narazil na Loudu
(Plzeň) a prohrál 0:2 (10,20:22). Nejlépe si vedl Jan Somerlík.
Postupně vyřadil Tichého (Benátky) 2:0 (10,13) a Hadáčka
(Budějovice) 2:0 (14,17). V semifinále narazil na velkého soupeře,
kterého zná i z krajských soutěží, Adama Šářece z Českého Těšína.
Byla to bitva jak se patří a nakonec se po výsledku 2:1 (6,-15,18)
radoval náš hráč. Ještě větší bitva jej však čekala ve finále proti
Ondrovi Klimešovi ze Slovanu Vesec. Zvítězil náš Honza po
velkém boji nervů a samozřejmě vítěz musí mít i to štěstíčko na
své straně 2:1 (18,-14,19) a stal se tak mistrem ČR ve
dvouhře!!!
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Tereza Švábíková dvojnásobnou vicemistryní republiky!!!
Další víkend 28.-29.4.2012 patřil v Praze-Vinoři mistrovství
republiky jednotlivců žáků do třinácti let v badmintonu pro rok
2012. Sjelo se sem 64 nejlepších děvčat a chlapců z celé ČR. Náš
oddíl reprezentovala Tereza Švábíková.
Vynikajícího úspěchu dosáhla se svým mixovým partnerem Vojtou
Lapáčkem (Budějovice) ziskem bronzových medailí. Porazili
postupně Jindru se Srncovou (Budějovice-Židlochovice) 2:0
(13,15) a nasazený pár č.4 sourozence Jakešovy z Českého
Krumlova 2:0 (19,16). V semifinále již nestačili na nasazený pár č.l
Berana s Krpatovou 0:2 (-16,-14).
Ještě lépe si vedla Terka s deblovou partnerkou Terkou Járovou
(ASTRA Praha). Získaly druhé místo za vítězství nad páry
Typltová-Vacková (Praha-Radotín) 2:0 (9,11), ReitmayerováVataschuck (BH Plzeň-Karlovy Vary) 2:0 (10,10) a v semifinále po
velkém boji nad Fuchsovou s Krpatovou (Pardubice-Polabiny) 2:1
(-16,23:21,22:20). Ve finále prohrála děvčata s Ausbergerovou a
Srncovou (Praha-Prosek-Židlochovice) 0:2 (20:22,15).
Nejlépe se Terezce povedla dvouhra. Porazila Škakrovou
z Kopřivnice 2:0 (9,2), Ausbergerovou 2:0 (10,12) a v semifinále
ve vyrovnaném souboji i Srncovou 2:0 (22:20,22:20). Ve finále
seivedla zpočátku zakřiknutě a prohrála s Dobiášovou z Mostu
první set 18:21. Ve druhé se situace obrátila a bylo z toho vítězství
21:14. Třetí bohužel se nevyvíjel dobře pro nás a byla z toho
porážka 16:21. Zisk druhé stříbrné medaile je však fantastický a
navíc Terezka jako dvojnásobná vicemistryně republiky
zůstává v této kategorii i příští rok!!!

Dvě zlaté pro Klimkovice z přeboru ČOS
První květnová sobota 5.5.2012 patřila sletu nejlepších Sokolských
mládežnických družstev a bylo to opět v Praze-Vinoři. Bojovalo se
o tři sady medailí a to v kategorii juniorů, starších (do 15 let) a
mladších žáků (do 13 let).
Fantasticky si vedli naši junioři již ve skupině. Porazili Sokol
České Budějovice 4:0 a stejným rozdílem i domácí Sokol Meteor
Praha-Radotín „B“. Ve finále pak sehráli vyrovnanou bitvu
s domácím áčkem. Na zápasy byl výsledek 2:2 a musely tedy
rozhodnout vítězné sety a zde jsme poměrem 5:4 zvítězili.
Družstvo ve složení Zuzana Bláhová, Tomáš Komár a Filip
Budzel si odváží z Prahy zlaté medaile.
Suverénně si počínalo naše „A“ družstvo ve složení Dominka
Budzelová, Eliška Kelnarová, Michal Vašátko a Jan
Somerlík. Všechny soupeře postupně porazili 5:0 a získali rovněž
zlaté medaile a tím i titul přeborníka republiky ČOS pro rok 2012.
Zde nás reprezentovalo i „B“ družstvo Gabriela Peschlová,

Marika Davidová, Filip Rutar a Tomáš Twardzik, které
mělo za cíl získávat hlavně zkušenosti na této republikové úrovni.
Zlepšovali se zápas od zápasu ale bohužel dvě porážky od Sokola
Židlochovice a ASTRY Praha v úvodu rozhodly o tom, že jejich
umístění již nemohlo být lepší než páté.
V soutěži mladších žáků jsme měli dvě mladá družstva, která si
sem přijela především pro zkušenosti a bohužel proti starším
soupeřům moc šancí neměla. Přesto získali čtvrté a páté místo, což
je dobrý odrazový můstek do dalších sezón. Složení A družstva:
Tereza Švábíková, Adéla Závodná, Jan Slíva a Jakub
Láznička. B družstvo: Martina Unucková, Klára
Petrušková, Tomáš Černík a Ondřej Besta.
Věřím, že načerpané zkušenosti zhodnotí v dalších sezónách a
brzy o nich uslyšíme.
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Bronz z MČR žákovských družstev
Druhý květnový víkend 12.-13.5.2012 patřil vítězům krajských
přeborů žákovských družstev, kteří se sjeli do Benátek nad
Jizerou, aby si to rozdali o titul mistra republiky.
Naše družstvo žáků na MČR v Benátkách nad Jizerou
vybojovalo /spíše vydřelo/ bronzové medaile!!! Bohužel
jsme se potýkali se zraněními a jinými onemocněními právě
našich nejlepších borců a tak pro nás má bronzová medaile
rozhodně cenu zlata. Náš oddíl, město, MS župu ČOS, MS kraj a
vlastně celou obec Sokolskou reprezentovalo družstvo ve složení:
Eliška
Kelnarová,
Dominika
Budzelová,
Tereza
Švábíková, Marika Davidová, Jan Somerlík, Michal
Vašátko, Tomáš Twardzik a Filip Rutar. Naši ve skupině
porazili Sokol Pardubice-Polabiny 7:0 a Sokol Veselý BrnoJehnice 6:1. Již zde měl zdravotní problém Honza Somerlík
(zřejmě si dovezl namožení stehenního svalu ze soustředění
reprezentace) ale problém se naplno projevil v zápase s Benátkami

kde navíc měl značné problémy i Michal Vašátko s virózou a
alergií a prohráli jsme 2:5. Nic se však nedělo, byli jsme v
semifinále. Naplno se však naše smůla projevila v nedělním
semifinálovém zápase se Sokolem České Budějovice, kde se navíc
zranila Dominika Budzelová a porážka 2:4 byla na světě. V zápase
o třetí místo jsme přehráli USK Plzeň již bez Dominiky 4:1.
Největší dík, dle mého soudu, patří Elišce Kelnarové, která
prohrála jen jeden zápas a Honzovi, který hrál se sebezapřením,
hlavně proti Plzni vybojoval jedny z rozhodujících bodů a také
Michalovi Vašátkovi, jenž se alespoň trochu dal přes noc do
pořádku a také bodoval. Nesmím zapomenout na Terku
Švábíkovou, která neprohrála ani jeden zápas. Většina družstva
zůstává v této kategorii a tím mají šanci minimálně zopakovat svůj
výsledek i v příští sezóně 2012-13.
Za TJ Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu Jiří Halfar

Historie:

V letošním roce slaví nejstarší tělocvičná organizace v České
republice SOKOL 150 let od svého založení
Zní to téměř neuvěřitelně, ale Sokolské hnutí se začalo šířit
v českých zemích již od roku 1862. Vzniklo z iniciativy Dr.
Miroslava Tyrše a jeho přítele Jindřicha Fügnera v době
probouzejícího se národního uvědomění. Vliv tohoto hnutí na
utváření identity našeho národa, a to nejen v době jeho vzniku, ale
i mnohem později, je nesporný. Sokolský program vytýčil
Miroslav Tyrš v roce 1870 ve Švýcarsku, kde se léčil. Tam napsal
sokolskou programovou úvahu „Náš úkol, směr a cíl“, kterou
uveřejnil jako úvodní článek v prvním čísle měsíčníku „Sokol“,
který založil a řídil. Tyrš byl přesvědčen, že v soutěži národů si
uhájí přední místo jen ty národy, které o svou tělesnou, duševní i
mravní zdatnost neustále pečují. Rozhodnou sokolskou činností
nejsou pouze veřejná vystoupení, nýbrž každodenní, ustavičná a
neokázalá činnost v tělocvičně, na cvičišti i v přednáškovém sále a
povinností každého sokolského příslušníka je, aby v pravdě
sokolským chováním v rodině, ve svém povolání i v životě
veřejném přispěl k tomu, aby si naše národy ve společnosti národů
ostatních zachovaly i nadále pověst národů zdatných, vzdělaných,
mírumilovných a pokrokových. Dr. Miroslav Tyrš ukládal tedy
Sokolstvu zachovávati národ při zdravosti tělesné, duševní a
mravní. Tyto zásady jsou nedělitelné a nelze upřednostňovat

jednu před druhou. Shrneme-li sokolské zásady a hesla, kterými
se mají řídit v životě soukromém i veřejném všichni sokolští
příslušníci, pak to jsou:
síla, statečnost, činnost a vytrvalost,
láska k vlasti, láska k volnosti,
bratrství, střídmost, mravnost a kázeň.
Sokolská myšlenka si postupně získávala stále více příznivců a
brzy se rozšířila v organizaci masovou. Hnutí mělo svou pevnou
organizační strukturu, tělocvičné jednoty se sdružovaly podle
krajů v župy. V roce 1889 vznikla v českých zemích Česká obec
sokolská a v roce 1892 i Moravskoslezská obec sokolská. V roce
1904 se obě obce spojily.
Právě v tomto roce 1904 vznikla také místní tělocvičná jednota
SOKOL v Klimkovicích, do svazku župy Moravskoslezské byla
přijata v r. 1907. Jejím zakladatelem byl místní advokát vlastenec Judr. Rudolf Hess. Činnost jednoty vyplývala z Tyršova
požadavku harmonického rozvoje tělesné, duševní i mravní
stránky lidské osobnosti a z jeho ideálu zdravého a všestranně
vyspělého národa. V tomto pojetí Sokol vychovával své členy.
Pravidelně nacvičoval akademie s tělocvičným i kulturním
programem, pořádal veřejná tělocvičná cvičení – a to

19

v neskutečně skromných podmínkách, kdy neměli k dispozici
vlastní cvičiště (hřiště) a vhodný objekt, ani tělocvičné nářadí.
Vzhledem k tomu, že se nedochovala kronika, tak jsem při popisu
historie Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice odkázán na
podklady, které se podařilo shromáždit a sepsat bratru Josefu
Teichmanovi a které naší sokolské organizaci věnovala po jeho
úmrtí manželka paní Teichmanová i s několika cennými
fotografiemi. Činnosti Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice je
také věnována kapitola v knize pana učitele Antonína Huba
„Klimkovice“ z roku 1994.
Počátky činnosti Sokola v našem městě zachycuje projev jednoho
z prvních činovníků Sokola Klimkovice bratra Josefa Franze –
knihaře, který zde působil v letech 1911 – 1918 jako náčelník a
poté
stál jako starosta v jeho čele v letech 1918 – 1920,
předneseném na vzpomínkové schůzi k 50. výročí založení Sokola
v Klimkovicích. Cvičilo se na různých místech ve městě, která
však nebyla zcela vhodná – např. na Hrázi, v na dvoře a v sále
hostince „Na Špici“, v Městském hotelu na náměstí, později
bezplatně pronajímal sokolům ke cvičením svůj pozemek – louku
pod školní zahradou bratr Perník-krejčí v Klimkovicích. Tato
louka již byla pro hromadná cvičení vhodná a byla později od br.
Perníka odkoupena při stavbu sokolovny. Cvičenci měli k dispozici
pouze jednu činku o váze 20 kg, kterou sokolům daroval Mudr.
Podivínský, cvičenci si sami pořídili žíněnku, můstek, stojany ke
skoku a taktéž tyče. Sokol Poruba zapůjčil několik kuželů, později
daroval stojánky k americké hrazdě. Sokol Nymburk daroval
železná bradla. Takové byly počátky cvičení v Tělocvičné jednotě
Sokol Klimkovice, jak na ně vzpomíná bratr Josef Franz. Zpočátku
cvičili v jednotě pouze muži, ale zájem měly o cvičení i ženy. V té
době neměli ve vedení tělocvičné jednoty ani potuchy, jaké
oblečení se pro ženy hodí. Vždyť hluboký dřep se v té době
pokládal u žen za nemravný. Ale vše se postupně podařilo
překonat a také ženy a mládež našli v Sokole své místo. Od roku
1920 se při místní tělocvičné jednotě SOKOL rozvíjel i odbor
házené.
K nejvýznamnějším počinům v činnosti Sokola v Klimkovicích
bylo postavení vlastního objektu – sokolovny. Z dnešního
pohledu je neuvěřitelné, že se naši předkové pustili do stavby
sokolovny, kdy nějakým větším finančním obnosem vůbec
nedisponovali. Vlastníkem pozemku byl br. Perník, který ho
Tělocvičné jednotě SOKOL Klimkovice pro stavbu sokolovny a
pro získání plochy pro stavbu stadionu-hřiště prodal. Právě
z důvodu nedostatku financí byla výstavba rozložena do tří
časových etap. Základní kámen byl položen v roce 1921, kdy byl
starostou Tělocvičné jednoty br. Josef Teslík, a v roce 1923 byl

postaven hlavní cvičební sál. Ve druhé etapě bylo v roce 1927
postaveno průčelí a ve třetí etapě malý sál - byl postaven
počátkem 30-tých let minulého století. Za toto období se ve funkci
starosty postupně vystřídali – br. Alois Jašek (1923-1925), opět br.
Josef Teslík (1925-1932), v roce 1933 byl na valné hromadě zvolen
starostou br. Josef Schop, náčelníkem byl na této VH zvolen
dlouholetý a známý učitel základní školy v Klimkovicích br.
Vojtěch Karnovský.
Velký sál sokolovny byl určen pro tělocvik, tanec – plesy a taneční
zábavy, divadlo s jevištěm, pro promítání filmů - tedy pro kino,
pro schůzovní činnost – valné hromady. Promítací kabina byla
přistavěna v roce 1927 a promítačem byl br. Trnka. Dřevěné
schodiště do promítací kabiny postavil stolař br. Augustin Gelnar.
Sokolovna byla postavena podle stavebního projektu br. Ing.
Dubiny, který rovněž
vykonával stavební dozor. Projekt počítal nejen s cvičebním
sálem, ale také se všemi potřebnými místnostmi – schůzovnou,
šatnami, pokladnou a dalšími prostory.
Nakonec byla sokolovna postavena mnohem skromněji, ale přesto
dovolovala vedle tělocviku organizovat také společensko-kulturní
život. Divadlo vedl br. Chalupa, znamenitý režisér s velkými
zkušenostmi, které získal s kočující divadelní společností.
Potřebný nábytek a inventář pro divadelní hry se získával
z různých rodin. Mnohdy se pak zase musel vracet zpět, takže to
byla nelehká práce, ale všichni ji dělali s láskou a nadšením,
protože Tělocvičná jednota měla z této činnosti jediný příjem.
Venkovní cvičiště se nacházelo na východní straně od sokolovny
za hospodou br. Valentina Vyležíka, který byl členem Sokola.
Zbytek pozemku sloužil jako hřiště na odbíjenou, ale byla tam také
běžecká dráha pro atletiku.
Na závěr si můžeme připomenout na
fotografii
zakladatele
klimkovické
Tělocvičné jednoty SOKOL v roce 1904 –
Judr. Rudolfa Hesse
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje
Použité materiály: písemné záznamy br.
Josefa Teichmana, vystoupení br. Josefa
France na vzpomínkové schůzi TJ SOKOL
Klimkovice k 50. výročí jejího založení,
kniha „Klimkovice“ pana učitele Antonína
Huba z r. 1994
Zpracoval: Ing. Jiří Hudeček, starosta TJ SOKOL Klimkovice

Sokolovnu po její dostavbě zachycuje i s tehdejšími členy fotografie z roku 1926
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Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování
Z předchozích zápisů by se mohlo zdát, že období Jindřicha
Viléma a jeho syna Josefa Maria bylo v celku poklidné a idylické.
Opravdu se dá říct, že na panství dochází k určitému
hospodářskému vzestupu. I když Klimkovice zůstaly jen malým
venkovským městem, měly zhruba asi 90 domů, konaly se zde
ročně již dva výroční trhy a dva trhy na vlnu a dobytek. Byly zde
řemeslnické cechy krejčovský, ševcovský a společný, který
sdružoval dále tkalce a kováře.
Celou tuto idylu narušila sedmiletá válka, kdy jednotlivé mocnosti
Velká Británie, Francie, tehdejší Habsbuská říše, Pruské království
a Carské Rusko vstoupily postupně do válečného stavu. Je právem
považována za první celosvětové střetnutí. Byla vedena do té doby
na nepředstavitelné ploše – v Evropě, Americe, Asii i na hladinách
oceánů. Než se spustila tato nová válečná vřava, dá se říct, že po
třicetileté válce došlo zhruba k rovnováze sil. Část mocností se
snažila tuto rovnováhu zachovat, část změnit. Tato rovnováha byla
narušena 18. května 1756, kdy Velká Británie vstoupila s Francií
do válečného stavu. Postupně se přidaly další výše zmiňované
mocnosti.
Jak se to dotklo Vlčkova panství? V roce 1739, kdy panství
Jindřicha Viléma zdědil jeho syn Josef Maria Leopold, došlo
právě touto válkou a ve spojitosti se slezskými válkami k rozdělení
panství na dvě části. Jednu část tvořilo panství Klimkovice, Velká
Polom, Poruba, Polanka, Polská Ostrava, Heřmanice, Hrušov a
Vrbice. Do další části patřily Velké Petrovice a další statky
spadající po rozdělení Slezska do knížectví vratislavského.
První část převzal Josef Maria Leopold Vlček, druhou zdědil jeho
mladší bratr Josef Maria Baltazar Vlček. Právě na panství Josefa
Maria Leopolda nastává hrubý útisk poddaných a to je příčinou
mnohých selských bouří, které v roce 1766 vypukly na Opavsku i
Těšínsku. Tohoto povstání se zúčastnili i poddaní z Klimkovicka.
Deset z nich bylo potrestáno půlročním vězením v Opavě. Přesto
se tyto bouře podepsaly v urbáři panství Klimkovice z r. 1769, kdy
nově zřízená urbariální komise slezská vybízí majitele panství ke
zmírnění robotních povinností. Další nepokoje poddaných se
objevují ještě v létech 1775 a 1779.
Za sedmileté války trpěly nejen Klimkovice ale i celé panství. A tak
se dočteme v kronice: „V 7leté válce (1758 - 1765) trpěly
Klimkovice mnoho pod rekovisicemi pruského vojska; ještě však
větší neštěstí je potkalo roku 1758, když se rozzuřil
v Klimkovicích mor a trval od konce r. 1758 až do poloviny r.
1759. Záznam v umrtní matrice Tom: III pag. IV. takto zní“ (dále
je text v latině a v překladu zní:) „Zde pro věčnou památku budiž
zaznamenáno následující: V roce 1758, 25. prosince, z Frýdku do
Klimkovic bez lidského popudu, ale z božího úradku, kvůli
potrestání našich provinění císařští vojáci Joschkani přišli, když
během léta obléhali město Nisu ve Slezsku, a tolik vojáků bylo
nakaženo francouzskou nemocí, která s sebou přinášela horkost,
vyrážku, hlízy (boláky). Ti bezprostředně po vyhnání měšťanů
naplnili šestnáct domů samými nemocnými. Když postrádali
vojenského kaplana, tu současný správce (administrátor)
klimkovický, důstojný pán Josef Pospěch on jediný a sám
všechny tyto nemocné (bylo jich čtyřicet dva) opatřil svátostmi,
z kteréhožto ustavičného a stálého opatrování jej samotného ta
nemoc postihla, takže po osm týdnů velmi těžce stonal, opatřen
všemi svátostmi připravil se na věčnost. Ale z milosti nejvyššího
se uzdravil a sám opatřoval lazarety a jiné domy nemocných.
Když on sám byl nemocen, když Klimkovičtí byli obtíženi
nakaženými vojáky, tak Polanští se tak velmi nakazili tou
nemocí, že těžko by se našel dům, ve kterém by jak zdravé, tak
nemocné osoby by nebyly opatřeny všemi svátostmi. A v této
nemoci za nemocného administrátora opatřili nemocné
svátostmi znamenitý pan farář klimkovický Josef Gillar,
znamenitý pan farář porubský Josef Adamec a důstojný pán otec
Andreas Kubis pocházející z frýdecké diecéze, který ze strachu
z nemoci později odešel.
Kteréžto nemoci aby se učinila přítrž, přišel z nařízení
královského úřadu opavského, lékař Schwartz se čtyřmi
ranhojiči, z kterých jeden nakazíc se nemocí zemřel a druhý byl

dlouho nemocný. Ač byla nemoc potlačena, také z celého okolí
sem dorazila a trvala od 7. ledna 1759 až do měsíce června.
V lidu byl zármutek, strach a neutišitelný nářek. Ať se Bůh
smiluje nad lidem.
V této farnosti bylo také od společenství na věčnou památku
učiněno neporušitelné rozhodnutí o stálých poutích do
Čenstochové k blahoslavené Panně. Bože trojjediný, právem jsi
potrestal dlouhou nemocí i četnými úmrtími, jak lze číst
v matrice, tak na každém místě od té doby jednotlivé hříšníky
k řadě vin milosrdně povolej a trestající v milosti své zachovej.“
Jak dále poznamenává kronika, zemřelo v té době 384 lidí. Na
památku této morové rány byla r. 1760 postavena socha sv.
Šebastiána, u které se potom každoročně 20. ledna zpívala píseň
s hudbou v šest hodin večer a před každým svátkem a v neděli se u
této sochy rozsvěcovala lampa
.
Ženy klimkovické a lagnovské zpívávaly u této sochy zbožné písně,
aby Bůh rodiny jejich od morové rány a nakažlivých nemocí
ochránil. Dále se dočteme v kronice:
„Důstojný pán Josef Pospěch, neohrožený kněz, který se nebál
nakažlivé nemoci, umírá 7. května r. 1765 jako zámecký kaplan
v Polance. Po něm byl administrátorem fary P. Jan Tichý, rodák
z Budišova. Za jeho pastorace byla r. 1766 při farním chrámu
Páně z umrlčích komor přestavěna sakristie dosud stojící, a
hřbitov té doby okolo farního kostela sv. Kateřiny přeložen k sv.
Trojici. By se plácek kolem kostela vyrovnal a lid nechodil zrovna
po hrobech, bylo místo, kde hřbitov stával násypem zavezen, tak
že nyní zdá se ležeti kostel níže a poněkud v zemi.“
To je ostatně patrné i dnes, neboť vstup do kostela oproti
okolnímu terénu je níže o 30 cm a je tedy nutné sestoupit po dvou
schodech, chceme-li vejít dovnitř, což je velmi neobvyklé. A tento
stav zůstal zachován i při nedávné úpravě terénu kolem kostela.
Pozorný čtenář si jistě povšiml, že přebudování sakristie
z umrlčích komor se stalo za doby působení kněze Antonína
Gillara a zároveň za působení kněze Jana Tichého. To není žádná
chyba v zápisech, ale jak se poznamenává v kratičké větě
v kronice, v té době v Klimkovicích bylo až pět kněží najednou. Za
působení kněze Jana Tichého došlo ještě k jedné úpravě v kostele.
Roku 1767 byl se svolením biskupského Ordiariátu zrušen
samostatný hrob, v němž byl pochován pán Zenicz (Bzenec - není
uvedeno který) a jeho ostatky byly uloženy do hrobky rodiny
Bzenců.
Kněz Jan Tichý působil v Klimkovicích pouhé tři roky a potom se
stal farářem v Porubě. Z Poruby do Klimkovic přišel farář P. Josef
Adametz, který zde působil až do své smrti 20. března 1781.
Pokračování příště…

Bohumír Kaštovský
Literatura:
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Živá HISTORIE březen 2012
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V studio, Lidická 132 (kruhový objezd), nabízí novinku

Body-Space VacuTherm běžící pás TX5 "2v1"
• rychlejší spalování tuků
• redukce hmotnosti (snížení nadváhy)
• odstranění celulitidy
• formování postavy
• zlepšení krevního oběhu a lymfatického oběhu
Hlavní výhodou této jedinečné kombinace vakua s infračerveným zářením vytváří doposud nejdostupnější
a nejúčinnější možnosti k rychlému úbytku hmotnosti díky intenzivnímu prohřívání tkání a svalů.
Také Vás zveme do solária, od 15. 5. 2012 nové trubice.
Cena zůstává stejná 7 Kč/min, permanentky 360 Kč/60 min., 660 Kč/120 min.
Těší se na Vás kolektiv V studia. Objednávky na tel. č. 606 63 63 73

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.

23

Hledáte vhodnou, restauraci
pro svoji oslavu nebo svatbu?
Nevíte, kde strávit volný čas s dětmi?
Restaurace v přírodě

Údolí mladých
Vám nabízí prostory s kapacitou 55 osob, 24 + 24 osob.
Venku v pergole s barem, obsluhou a projekční TV - 80
míst k sezení a kolem pergoly 120 míst.

Více na www.udolimladych.cz
mob: 604 554 144
Dětské hřiště, trampolíny, plážový volejbal, ping-pong ,
fotbálek, ruské kuželky.
Česká kuchyně, jídla z grilu, pizza,
vše pro spokojenost naších hostů.
K nám se dostanete na kolech, motorkách, čtyřkolkách,
turistika.
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MINIŠKOLKA PINGU
v Krásném Poli
oznamuje, že od září 2012
opět zahájí provoz.
Více na www.skolkapingu.cz
Volejte ihned, počet míst je omezen!

STŘECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel: 603 442 247
PRODÁM

Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech, Zateplení stěn budov
Hydroizolace, zednické práce
Montáž dřevěných podhledů, stavba pergol
Odvoz a likvidace odpadů
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu
Zdarma zhotovení nabídky. Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz, chrastinar@seznam.cz

GLASSAGE, s.r.o.

TAXI
5ks 4metrových
dřevěných latí.
Cena dohodou.

KLIMKOVICE
604 70 30 87

Služby rodině
• péče o seniory
• pomoc v domácnosti
Na Vaše přání Vám zařídíme
jakékoliv služby týkající se
Vašich starších příbuzných či
domácnosti.
Více informací získáte na:
Tel.: + 420 739 366 614

Tel 556 420 343.

Tato inzertní plocha stojí
200,-Kč. Využijte ji!
Zpravodaj čte 1600
domácností v Klimkovicích
a lázeňští hosté.
kis@mesto-klimkovice.cz

E-mail: sluzby@glassage.cz
www.sluzbyrodine.cz

Tato inzertní plocha stojí 400,-Kč. Využijte ji!
Zpravodaj čte 1600 domácností v Klimkovicích
a lázeňští hosté.
kis@mesto-klimkovice.cz

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 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava

Na následujících stranách foto z květnových akcí:
Výroční jarní koncert Pěveckého sboru města Klimkovic a hostů
19.5.2012, Klimkovické farmářské trhy 26.5.2012 →
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Křest nové znělky do městského rozhlasu.. Více na www.mesto-klimkovice.cz (fotogalerie).
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