a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, po vašem návratu z prázdninových cest jste jistě zvědavi, co je v našem
malebném městě nového. Náš Zpravodaj
je spolehlivým průvodcem o dění ve městě již více než 40 let, tak se opět nechte
zlákat k procházce klimkovickým létem…

Hospodářská škola
zachráněna!
Znáte tu nejnádhernější scenérii Klimkovic s pozadím Beskyd? Při pohledu
od naší památné lípy na zámek s bizarní
věží a hrobkou Wilczků nejsme na pochybách, že tady jsme doma. Do budoucna
nám v tomto výhledu nebude chybět ani
nejvyšší patro bývalé Hospodářské školy,
protože se tato první česká zemědělská
škola ve Slezsku bourat nebude! Zastupitelé učinili odvážný krok hodný srdnatých klimkovických patriotů a zachránili
tuto nádhernou budovu v hodině dvanácté před demolicí tím, že ji koupili do

září 2018
majetku města. Následně by měli umožnit
rekonstrukci budovy na původní využití –
školní budovu. Působit by zde měla Vyšší
odborná umělecká škola AVE-ART, která
si už podala žádost o dotaci na nákup
budovy a následnou rekonstrukci již ve
své režii. Kromě interiérového designu,
uměleckého kovářství a keramické tvorby
se tak studenti budoucí školy mohou učit
kreslit pohledy od památné lípy po vzoru
našich malířů Lubojackého a Tisovského.
Článek o osudu největšího obrazu naší
staleté lípy najdete pod úvodníkem.

Sucho v Klimkovicích
S problémy kvůli nedostatku vody, a tím
i vzduchu pro ryby, se potýkají i naši rybáři v zámeckém parku, kteří statečně bojují
s našimi hasiči o to, aby život v našich
zámeckých rybnících zůstal zachován.
Děkuji všem za obětavost. Zároveň mám
obavy z následků zhoršujícího se sucha.
Doufám, že mi předseda rybářů Jirka
Kváš už nebude muset volat, že v rybníce
zjistil další úhyn, který způsobí rybářům
škodu za další desetitisíce korun.

Z OBSAHU:
Novinky ze základní školy
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Kanalizace Josefovice
Příprava zahájení vybudování kanalizace v Josefovicích je v plném proudu.
Ceny stavebních prací se zvýšily, a tak
oproti projektované částce 32 milionů
korun nás tato kanalizace včetně technického a autorského dozoru bude stát cca
39,5 milionů Kč vč. DPH.
Jako zhotovitel byla vybrána společnost
VHS stavby a. s., a jako náš technický
dozor ﬁrma LAVI ENGINEERING s. r. o.
Termín dokončení stavební akce je 14
měsíců od předání staveniště 14. 9., takže
musí být kompletně hotova do konce roku
2019. Následně bude zahájen nejpozději
od 1. 1. 2020 zkušební provoz splaškové
kanalizace v součinnosti s novou čističkou odpadních vod (ČOV), jejíž spuštění
je podmíněno napojením alespoň 75 %
z celkem 108 projektovaných přípojek od
josefovických rodinných domů.

Územní plán
35. jednání zasedání zastupitelstva
města, konané dne 14. 8., se usneslo informovat občany o možnosti podat své
návrhy na změny Územního plánu Klimkovic do 31. 12. 2018. Podrobnou zprávu
Fontánový pozdrav účastníků příměstského tábora v klimkovické Mozaice.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
o způsobu a termínu podání připraví městský úřad do příštího vydání Zpravodaje.

Kulatý stůl k podpoře
živnostníků ve městě
Rada města rozhodla svolat setkání se
živnostníky, kteří zajišťují různé služby
pro občany a návštěvníky města. Setkání je otevřené pro všechny, proto vás zvu
10. září v 17.00 hod. do zasedací místnosti zastupitelstva města.

Kulatý stůl k bytovému domu
ul. Olbramická
Mít či nemít v Klimkovicích další bytové domy? V centru města nebo na jeho
okraji? S kapacitním parkovištěm i pro
návštěvníky nebo jako v Havlíčkově ulici?
Bytové domy si jistě přejí kvůli svému co
nejvyššímu zisku developeři z Business
Property, a. s., kteří vlastní pozemky na
ulici Olbramické v proluce mezi ulicí Bratří Čapků a ulicí Olbrachtovou. Byť koupili
pozemky pro rodinné domy, dožadují se
po městu jejich zhodnocení na bytové
dravým způsobem. Nejprve nám téměř
zabránili vyprojektovat cyklostezku mezi
Husovou a Olbramickou ulicí a pak úspěšně napadli náš územní plán na Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje přezku-

mem, takže jejich přičiněním máme dvě
třetiny zastavitelné plochy města v bílé
barvě – není tam možné stavět. Rada
města proto nechala svolat Kulatý stůl na
17. září v 17.00 hod. do zasedací síně
zastupitelstva města. Pozvu i zástupce
developera a zároveň zvu i vás všechny, kterým není stavební charakter a od
něho odvislá navazující hustota dopravy
v našem malebném městě lhostejná.

Celosvětový úklidový den
Vlastník pozemku není majitelem skládky odpadu, tím je stále ten, kdo odpad
odhodil, tedy jeho původce. Je nereálné
ho dopadnout, protože se sám neudá.
Nelegální skládky tak uklidí buď dobrovolníci nebo obce. Poté, co naše město
propáslo letošní jarní úklidový den celorepublikové akce Ukliďme Česko!, máme
možnost to napravit účastí v ještě větší
celosvětové uklízecí akci 15. 9. Sraz je
v 9.00 hod. před zámkem. Podrobnosti
o průběhu akce v Klimkovicích a tiskovou
zprávu organizátorů úklidu v Česku najdete v tomto čísle Zpravodaje. Pro účastníky
úklidu je přichystáno poděkování.

Kamínky vděčnosti
Naše knihovnice Mgr. Zuzana Konvičková byla opět úspěšná v získání dotace
z Ministerstva kultury, tentokrát ve výši

26 000 Kč na vyhotovení výstavních panelů k připomínce významných výročí
letošního roku spjatých s naší státností
pod názvem Osudové roky české státnosti, která je realizovaná ve spolupráci
s Centrem české historie v Praze.
Děkuji manželům Vašíčkovým, že se
vzorně v rámci možností starají o květinovou výzdobu našeho suchem sužovaného města, kterou jistě ocení také návštěvníci Jarmarku.

Kulturní vábení
Líbila se vám Lvíčátka při oslavách
140. výročí našich hasičů? Přijďte jejich
starší kamarády znovu povzbudit koncem
prázdnin v sobotu 1. 9. ve 20.00 hod.
na již tradiční Lázeňský pohár v soutěži
družstev mladých hasičů před zámkem.
Pojďme si užít v sobotu 8. 9. Klimkovický jarmark a na chvíli zapomenout, co nás
trápí. Bujarou zábavu na Náměstí můžete
vyvážit klidnou procházkou v našem parku, kde již tradičně naši chovatelé přichystali výstavu svých zvířecích mazlíčků.
Vážení spoluobčané, komunální volby
se blíží, sledujte pozorně předvolební
prezentaci všech kandidujících volebních
stran, ať se pak s dobrým pocitem rozhodnete podle svého srdce.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Z historie města

Příběh obrazu památné lípy
„Doma – to je jenom tam, kde je vidět
Beskydy“, napsala klimkovická spisovatelka Marie Blažková v románu Bez přístavu.
Jedny z nejhezčích výhledů na panorama

Beskyd nad Klimkovicemi maloval z návrší Na láni klimkovický akademický malíř
Josef Lubojacký. Jeho obraz z 30. let, ještě se stojící památnou lípou, byl pak věno-

ván našemu kmotrovskému městu Praze
jako poděkování za štědrou pomoc v akci
Budujeme Slezsko po druhé světové válce. Pravděpodobně byl předán pražskému
primátorovi Dr. Václavu Vackovi. Na rozdíl
od jiného darovaného obrazu od Heleny
Salichové se však nedostal do Galerie
hlavního města Prahy, ale do soukromých
rukou, neboť na rubové straně má nápis
„Romaně a Rudlovi k Vánocům 1952“. Pak
se obraz objevil znovu v devadesátých
letech, kdy jej před zkázou na ulici zachránil jeden pražský občan, který ho věnoval
svému příbuznému – jihočeskému řezbáři
Ivanu Hudičákovi. Ten obraz vyčistil, opravil rám a za pomocí internetu zjistil autora.
Oslovil naše město a za pomoci našeho
kronikáře Ing. Pillicha poznal historii tohoto krásného obrazu. Souhlasil i s vyhotovením kopie obrazu, který bude umístěn
na zámku. S jeho svolením a především
jeho zásluhou ho můžete v barevné reprodukci obdivovat i vy. Za celé město všem
zachráncům obrazu za jejich obětavý
a nezištný přístup děkuji.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z městského úřadu
Oznámení pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje
občanům, že 13. října 2018 ve 14.00
hodin se uskuteční ve smuteční síni a na
městském hřbitově v Klimkovicích slavnostní vsyp zpopelněných ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt, aby
se nejpozději do 27. září 2018 přihlásili
na MěÚ v Klimkovicích, odboru správním,
u Kateřiny Štěrbové, která s nimi dohodne
podrobnosti tohoto smutečního obřadu.
Bližší informace obdrží přihlášení zájemci
v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Vítání občánků

Nabídka pozemků
Chcete mít vlastnoručně vypěstovaná rajčata, okurky, brambory nebo třeba keříky rybízu či arónie? Nemáte dostatek sena pro svá domácí zvířata? Možná chcete
vysadit nové dřeviny pro vaše včelstvo? Pást dobytek?
Za tímto účelem nabízí město Klimkovice možnost pachtu pozemků. Jedná se
o pozemky parc. č. 4010, louka o výměře
3 634 m2 a parc. č. 3977, louka o výměře 3 140 m2 – za Benovým rybníkem,
a část pozemku parc. č. 3899, orná půda
o výměře 10 850 m2 – Farské doly. Ideálním využitím pro tyto pozemky jsou výše
zmiňované zemědělské aktivity, a nejen
ty. Fantazii se meze (skoro) nekladou.

Zájemci mohou své žádosti (v žádosti
musí být uvedena nabízená cena za m2)
o pacht doručit na Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, v zalepené obálce s textem: „NEOTVÍRAT, pacht
pozemků 4010, 3977, 3899“, nejpozději
do 13.00 hodin dne 7. 9. 2018.
Bližší informace podá Petra Janečková
Bílá na tel.: 556 420 108 nebo na e-mailu:
janeckovabila@mesto-klimkovice.cz.

Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu
do pamětní knihy, které se bude konat
v sobotu dne 22. 9. 2018 v obřadní síni
města Klimkovic. Pokud máte zájem se
slavnostního aktu zúčastnit, prosíme
o kontakt buď osobně na MěÚ v Klimkovicích, kanc. č. 10 u Kateřiny Štěrbové,
nebo na e-mail :sterbova@mesto-klimkovice.cz nebo na tel. čísle: 556 420 752.
Rodičům poté zašleme pozvánku.
Odbor správní MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Natálie Englischová
Pozvánka
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Senioři vítáni 2018

Výlet pro seniory
V úterý 26. června vyrazila naše výprava 57 osob na celodenní putování na Jesenicko. Autobus a tranzit dopravily účastníky do prvního cíle, kterou byla Stezka
v oblacích.
Na tuto stavbu s výškou 55 metrů
v nadmořské výšce 1 116 metrů vystoupali téměř všichni účastníci. Odměnou

nám byl nádherný ač zatažený výhled
z výšky do okolní krajiny. Při sestupu naši
výpravu zastihl déšť, který nás provázel

po celou dobu při sjezdu lanovkou. Promoklí, ale v dobré náladě, jsme se přesunuli do restaurace na společný oběd.
Po zaslouženém odpočinku byla naším
druhým cílem Hora Matky Boží s klášterem Králíky. Prohlídka kláštera s úžasnou
paní průvodkyní se nám moc líbila. Cesta domů pak byla plná sdělování zážitků.
Den se opravdu vydařil.
Tento první společný výlet seniorů
z Klimkovic a seniorů žijících v klimkovickém Domově pro seniory splnil své poslání – poznání nového, putování i společné
setkání.
Poděkování patří všem účastníkům za
pohodovou atmosféru a zvláště pak těm,
kteří byli nápomocni klientům DPS na
vozících a ti si tak mohli výlet plně užít.
Výlet proběhl v rámci projektu Senioři vítáni 2018 – společný projekt Centra
volného času MOZAIKA Klimkovice, klimkovického Domova pro seniory a města
Klimkovice podporující aktivní život seniorů v Klimkovicích. Těšit se můžete na
další aktivity projektu.
Za výletní výpravu a organizátory
Renata Návratová, Mozaika
Alena Švástová, DPS

Osadní výbor Václavovice

Ohlédnutí za setkáním sousedů
Dne 22. června se uskutečnil čtvrtý ročník setkání sousedů pod názvem Grilovačka na Porubské. Po předešlých ročnících se obyvatelé této části Klimkovic již
na avizovanou událost těšili.
Vzhledem k tomu, že občané žijící na
okraji Klimkovic nemají možnost setkávat
se jinak, než na soukromých pozemcích
svých sousedů, stalo se tak i v letošním
roce, a to pod přístřeškem na zahradě
manželů Marhevských, za což jim patří
poděkování.
Přes to, že v uvedený den nám počasí nepřálo, neubralo to na dobré náladě
v pěkně prožitém dni. O tom svědčí zápolení těch nejmenších ve sportovních soutěžích, za což byly děti po zásluze odměněny. Došlo i na hudební vložku již o rok
staršího Káji Schmeistera, který zahrál
k poslechu i zpěvu na harmoniku.
Po uložení malých dětí ke spánku zněl
zpěv dospělých za doprovodu kytaristy
Pítra, který vydržel až do časných ranních
hodin, a to i přes zimu, proti které jsme
se ubránili teplým oblečením a pokrývkami. Zpívaly se známé písně především
4

našich ostravských písničkářů a taky lidovky.
Ženy pro setkání tradičně připravily
různé dobrůtky, které byly beze zbytku
zkonzumovány. Nejvíce si však všichni pochutnali na výborných grilovaných
kuřecích čtvrtkách a dalších dobrotách,
které připravoval pan Kunetek. Vše bylo
zapíjeno točeným pivem, které však vlivem chladu nemělo většího odbytu. Více
frčel horký čaj a káva.
V setkávání vidíme přínos v utužování sousedských vztahů a vzájemného
poznávání. Byly zde také probrány bolesti, které nás v naší lokalitě trápí a na které
budeme v zastupitelstvech města i nadále
upozorňovat a budeme chtít hledat řešení. Jedná se zejména o provoz dálnice D1
a silnice II. tř., úsek Poruba–Klimkovice
a také o zamýšlené pokračování výstavby logistického centra v bezprostřední

blízkosti našich obydlí s negativním dopadem na bydlení. Doufáme v lepší přístup
zastupitelů města k našim požadavkům.
Setkávání sousedů nám dává pocit sounáležitosti a také možnosti pomoci, pokud
by ji někdo potřeboval. V započaté tradici
proto určitě budeme i nadále pokračovat.
Budeme rovněž usilovat o získání městského pozemku U Zahrádek k vybudování potřebného dětského hřiště a místa
k častějšímu setkávání sousedů v této
části Václavovic.
Za OV části Václavovic
Anna Pazděrová
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Zapojme se do zelené vlny

Miliony dobrovolníků ve 150 zemích vyčistí
svět za 24 hodin
Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne –
k řešení globálního problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže,
lesy, řeky… Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se
potáhne od Nového Zélandu po Havaj a zasáhne i Českou republiku.
úklidového dne vnímáme jako velikou
výzvu a věřím, že dobrovolníci z České
republiky přispějí velkým dílem k úspěchu
této největší dobrovolnické akce v historii
lidstva,“ dodává Miroslav Kubásek, jeden
ze zakladatelů Ukliďme Česko.
Ke zorganizování Celosvětového úklidového dne v ČR se spojily neziskové
organizace Ukliďme Česko, Trash Hero
a Český svaz ochránců přírody.
Přidejme se také a pojďme přiložit ruku
k celosvětovému dílu!

Zajímavá fakta

„Cílem celosvětového úklidového dne
není jen samotné uklízení, ale posun
směrem k lepšímu nakládání s odpady
a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak
celosvětově, o závažnosti situace. A co je
ještě důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím,
že podpoříme a spojíme novou generaci
vůdců místních komunit, aby společně
našli nová řešení odpadových problémů“,
říká Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Let‘s
Do It, které globální úklid iniciovalo.

Let‘s Do It!
Hnutí Let‘s Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000
lidí vyčistilo celou zemi během pouhých
pěti hodin. Od té doby se akční model
– jedna země za jeden den – rozšířil po
celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji
rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni
se přes 100 zemí a 20 milionů lidí připojilo
k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve
svém okolí.
U nás se tento model také osvědčil
a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním termínu) pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko
– www.UklidmeCesko.cz. „Od roku 2014
se nám již podařilo aktivně zapojit do úklidu více než 300 tisíc dobrovolníků, kteří
společně uklidili přes 9 000 tun odpadů.
Podílet se na organizaci Celosvětového

https://www.facebook.com/UklidmeCesko
http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/
Kontakty:
Radek Janoušek, Ukliďme Česko z. s.,
radek@uklidmecesko.cz, 777 176 675
Jan Bareš, Trash Hero Czech Republic,
z. s., jan@trashhero.org, 608 967 349
Kateřina Landová, Český svaz ochránců
přírody, katka@uklidmecesko.cz,
773 198 015

Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let.
(National Geographic, červen 2018)
V severním Tichomoří, v oblasti tzv.
Tichomořského odpadkového víru, na
rozloze 1,6 milionů km² pluje zhruba 79
tisíc tun plastů. (Laurent Lebreton, 2018)
Každý rok se do našich oceánů dostává
4,8–12,7 milionu tun plastu z pobřežních
oblastí a řek. To znamená 15 pytlů naplněných plastovým odpadem na každý metr
všech pláží na světě. Kdyby se všechny tyto odpadky naložily na náklaďáky,
obkroužily by zeměkouli 24krát. (Jemma
Jambeck, University of Georgia, 2015)
To se také rovná vykládání obsahu jednoho nákladního auta do oceánu každou
minutu. Pokud nebude podniknuto žádné
opatření, očekává se, že do roku 2030
se tato hodnota zvýší na dvě za minutu
a čtyři za minutu do roku 2050. (Zpráva
nadace Ellen MacArthur, 2016)
Ze všech dosud vyrobených plastů bylo
recyklováno pouze 9 %. (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)
Více než 3,5 miliardy lidí nemá přístup k nejzákladnějším službám v oblasti
nakládání s odpady. (ISWA, Globalizace
a nakládání s odpady, 2012)
Odkazy:
www.SvetovyUklid.cz
www.worldcleanupday.org
www.UklidmeCesko.cz
https://www.facebook.com/svetovydenuklidu
5
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá…
Škola je připravena na nový školní rok 2018/2019. Byly zakoupeny potřebné
pomůcky, učebnice, pracovní sešity, výtvarné potřeby. Proběhla prázdninová
údržba školy zahrnující běžné opravy a malování.

Proběhla modernizace toalet v pavilonu B I. stupně, oprava části kanalizace
pod kuchyní, výměna dveří a podlahové
krytiny v chodbě u tělocvičen. V rámci
údržby školní ICT sítě proběhla migrace
PC na WIN10. Pro zvýšení bezpečnosti
byla upravena venkovní parkovací plocha, která byla zokruhována, aby rodiče
zajistili bezpečné vystupování svých dětí
na chodník. Obracíme se na všechny řidiče, aby podpořili plynulý provoz na této
parkovací ploše a připravili své děti na
rychlé vystupování z aut.
Do školy nastoupí asi 478 žáků. Žáci
budou vyučováni ve 21 třídách, z toho 11
tříd na prvním stupni (3 třídy ve druhém
ročníku a 3 třídy ve třetím ročníku) a 10
na druhém stupni (3 třídy v osmém ročníku). Ve dvou prvních třídách bude asi
po 21 žácích, což je optimální počet pro
výuku v počátcích vzdělávání. Do školy
rodiče přihlásili nově přistěhované žáky

a také žáky ze spádových škol Olbramic,
Zbyslavic, Vřesiny.
Školní družinu bude navštěvovat asi
135 dětí v pěti odděleních. Změny budou
také v personálním obsazení, které bude
upřesněno v příštím vydání Zpravodaje.
V rámci podpory inkluze bude v novém
školním roce působit 6 asistentů pedagoga a také školní psycholožka (informace
najdete na webu školy).
Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola
Klimkovice. Jeho hlavním cílem je vést
žáky k poznávání a rozvíjení vlastních
schopností, k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a toleranci, k osvojení si strategií učení
a motivaci pro celoživotní učení.
Škola je dostatečně vybavena pomůckami a digitálními technologiemi (interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory). Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Škola získala dotaci na projekt Zahrada s přírodními prvky v rámci vyhlášené
výzvy Ministerstvem životního prostředí ve výši 398 698 Kč. Příspěvek bude
ﬁnancovat nové prvky naučné stezky na
školním pozemku.
V realizaci dalších projektů bude škola
pokračovat, jedná se zejména o projekty
Spoluprací k profesionalitě a Vzděláváním ke kvalitě.

Škola podporuje také mimoškolní činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský,
Matematický, Sborový zpěv, Míčové hry.
Ve škole probíhají tréninky fotbalistů,
házenkářů, badmintonistů, tenistů, které
vedou trenéři angažovaní v klimkovických
spolcích. Zájmové aktivity budou žákům
nabízeny také prostřednictvím spolupráce s CVČ Mozaika. V prvních dnech školy
budou žákům rozdávány přihlášky.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy a v dalších číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího
školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Další Evropské
setkání mládeže
Ve středu 24. července jsme dorazili do střední školy do Caravacy de la
Cruz ve Španělsku. Přivítali nás zde
přátelští Španělé, se kterými jsme se
za celý pobyt sblížili.
Po příjezdu ostatních studentů z Portugalska, Německa, Slovenska, Rakouska
a Francie jsme hráli hry na probourání
ledů.
Další dny nás čekalo koupání v bazénu
a moři, poznávání měst Caravaca, Murcia
a prohlídka a poznávání tradic Caravaca
de la Cruz. Každý večer jsme zakončili
hraním her a písničkami. Poslední večer
nás čekal „galavečer“ se závěrečnou
diskotékou a rozloučení s novými kamarády.
Celý pobyt jsme si užili, počasí nám
přálo, máme spoustu zážitků a nových
kamarádů.
Účastníci zájezdu
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Střípky ze stavebněhistorického průzkumu zámku

Unikátní schodiště klimkovického zámku
Úloha šlechtického rodu Bzenců z Markvartovic při proměně středověké městské
tvrze v zámek v Klimkovicích je dost známá. A právě proto je poměrně překvapivé, jak málo bývá prezentováno jeho výstavné renesanční schodiště.
Stavební proměnu tvrze v zámek komentoval už svědek událostí, historik
a genealog polského původu Bartoloměj
Paprocki z Glogol a Paprocké Woly,
kterého Ondřej Bzenec hostil na svém
zámku, což Paprocki v roce 1593 ocenil
vzletnými slovy ve staré češtině: Člověk takový, který ze všech činův svých
pochválení hoden jest. Ten zámek v Klimkovicích, tolikéž i kostel velmi pěkně
vystavěti dal.
Zámek dostal za Ondřeje Bzence
v letech 1572–95 renesanční arkády
do nádvoří, které se zčásti dochovaly
v nádvorních zdech zámku, a také dvouramenné reprezentativní schodiště se
sochařskou výzdobou. Výjimečnost
Ondřej Bzenec
z Markvartovic
v Paprockého
knize
Zrcadlo
slavného
markrabství
moravského
z roku 1593.

soustavy se odvíjí od jeho konstrukce
dvouramenného schodiště s podestami,
navázané na střední zeď – vřeteno, i od
jeho minuciózní sochařské výzdoby, provedené v nízkém reliéfu. Schodiště zámku
v Klimkovicích zhodnotila už v roce 1983
historička architektury Jarmila Krčálová.
Vyzvedla řešení přímého schodiště, jehož
protisměrná ramena dělí soustava
oblouků, zatímco ostatní obvykle řešená
schodiště té doby mívala dvě protisměrná
ramena oddělena pouhou plnou zdí.
Klimkovického schodiště si všimli rovněž autoři mnohasvazkového díla
Dějin českého výtvarného umění. Oceňují schodiště jako soustavu kamenných
pilířů, sloupů, arkád a balustrád s tím, že
jeho vřetenová zeď umožňuje průhledy.
A také uvádějí výrazně renesanční charakter schodiště, které jako typ předkládá
i známý teoretik architektury Andrea Palladio.
Toto schodiště zaznamenávají i raně
novověké prameny o zámku, jako třeba
pozůstalostní inventář ze 14. 12. 1665,
kde se dočteme, že je po levej straně
schod z velšského kamení vytesané-

Renesanční schodiště zámku v Klimkovicích, pohled z podesty, foto, 2017.

Renesanční schodiště zámku v Klimkovicích, prolamované vřeteno, foto, 2017.
ho, až na pavlač. Přívlastek velšský je
bezpochyby zkomoleninou slova vlašský, což ve staré češtině značilo „italský“,
a je tak zdůrazněna souvislost schodiště
s pracemi slavných kameníků, kteří k nám
přicházeli zvláště v 16. století z kolébky
renesančního umění – Itálie.
Na stavu schodiště se samozřejmě podepsaly i živelní katastrofy, které postihly
zámek, jako oba novodobé požáry. Při
opravách zámku po požáru v roce 1945
bylo pamatováno i na jeho dvouramenné
renesanční schodiště: Rovněž provedení
úpravy portalu a uvedení celého schodiště do původního stavu bylo by nutné, aby
byl zachován jeho starobylý ráz.
V letech 1995–1997 proběhla další
obnova schodiště. V roce 1996 byly
ve všech 4 schodišťových ramenech
vybourány poškozené pískovcové stupně
a osazeny nové. Na obou mezipodestách
byly položeny kamenné dlažby.
Už více než čtyři sta let tak zůstává
renesančním klenotem architektury klimkovického zámku jeho dvouramenné
schodiště. Ať už dnes přichází na zámek
v Klimkovicích občan vyřizovat administrativní záležitosti či zvídavý návštěvník,
jistě se jim vyplatí vyjít po slavném schodišti a zastavit se třeba jen na okamžik
na jeho podestě, aby mohli obdivovat
promyšlenou konstrukci a nádhernou
sochařskou výzdobu.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
7
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Oznámení

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KLIMKOVICE
pořádá tradiční

BURZU DĚTSKÉHO
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
OBLEČENÍ A POTŘEB
v HASIČSKÉ ZBROJNICI ve dnech:
pondělí

17. 9.

příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

18. 9.

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

středa

19. 9.

výdej zboží

13.00–15.30 hod.

Na hojnou účast se těší výbor ČČK Klimkovice.

Český červený kříž Klimkovice
a Charita Broumov pořádají

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Y Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– nepoškozené
Y Domácí potřeby – funkční
Y Přikrývky, polštáře, deky
Y Hračky
Y Obuv

Sbírka se uskuteční v kině Panorama.

pátek 21. září

8.00–18.00 hod.

sobota 22. září

8.00–18.00 hod.

Děkujeme za vaši pomoc.

Ekologická doprava

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

www.kis.mesto-klimkovice.cz
a na facebooku: Elektrotaxi Klimkovice

DAJMND BRAND s. r. o.
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino:
Tři billboardy kousek za Ebbingem
Mildred Haynesové (Frances
McDormand) zavraždili dceru.
A protože se vyšetřování už
několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy
velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní
policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva
mezi Mildred a zástupci zákona.
Když se do věci vloží ještě další policista (Sam Rockwell), nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí, souboj mezi místním policejním oddělením a osamělou, ukřivděnou a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.
Drama, krimi, Velká Británie, USA, 2017, 115 minut.
Úterý 4. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Poznávací procházka po historickém
centru Klimkovic s průvodcem
Příjemnou procházkou se dozvíme mnohé zajímavé informace
o historii města Klimkovic. Provede nás kronikář města Klimkovic pan Jiří Pillich. Odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice
bude v 18.10 hodin.
Čtvrtek 6. 9. v 18.10, Sanatoria Klimkovice, vstup volný.

Lázeňské kino: Láska bez bariér
Jocelyn (Franck Dubosc) představuje přesně ten prototyp muže,
který se snaží obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj tře-

10

ba jen projde a stojí za hřích. Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje se a především neustále lže. A když jej náhodou
přistihne nová sousedka Julie (Caroline Anglade) v situaci, kdy
zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, a chce o něj začít
pečovat, jeho srdce zajásá. Repertoár svůdnických postupů si
právě rozšířil o nový trik a navíc se díky němu seznámil s krásnou ženou. Ale vše se zkomplikuje, když přijme její pozvání na
oběd k rodičům. Setká se zde totiž s Juliinou sestrou Florence
(Alexandra Lamy). Což by v jiné situaci určitě uvítal, jenže i ona
sedí na vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedokáže jen tak
zvednout. A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně
a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že
jim na procházku stačí jen jeden vozík?
Komedie, romantický, Francie, Belgie, 2018, 107 minut.
Úterý 11. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.
Čtvrtek 13. 9. v 19.30 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino: Pýcha a předsudek
Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších knižních bestsellerů
Pýcha a předsudek britské spisovatelky Jane Austen, se po více
než šedesáti letech vrací na ﬁlmové plátno. Snová výprava do
Anglie konce 18. století s hvězdným obsazením, okouzlující
kamerou a nesmrtelným příběhem dokáže alespoň na dvě hodiny zpomalit zběsilé tempo moderní doby.
Klasický příběh lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných
sester Bennetových, které jejich matka (Brenda Blethyn) vede
pevnou rukou k životnímu názoru, podle něhož je žena šťastná jedině tehdy, když se bohatě provdá. Jediná Elizabeth (Keira
Knightley) se tomuto modelu zatím úspěšně vzpírá, plně podporována dětinským otcem (Donald Sutherland). Když se v blízkém zámečku zabydlí svobodný a hlavně bohatý pan Bingley,
všichni Bennetovi v čele s maminkou zavětří šanci na výhodný
sňatek. Nejstarší dcera Jane (Rosamund Pike), citlivá a krásná
dívka panu Bingleymu okamžitě podlehne. Mladší Elizabeth se
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zase zamlouvá jeho přítel pan Darcy (Matthew Macfayden), který ovšem vypadá jako ukrutný snob a navíc má podle všeho prsty v krizi, která později naruší vztah Jane a pana Bingleyho. Je
možné jednoho člověka stejně vášnivě nenávidět jako milovat?
„Pýcha a předsudek poskytla základní zápletku tolika romantickým komediím, že je s podivem, že se ji nikdo tak dlouho
neodhodlal natočit,“ říká producent Paul Webster. Režisér Joe
Wright se ovšem pokusil zpracovat toto důvěrně známé téma
po svém. „Rozhodně jsem se chtěl vyhnout bezstarostné idylce, kterou se filmy z tohoto historického období často vyznačují.
Snažil jsem se Pýchu a předsudek co nejvíc přiblížit skutečnosti
a současnosti. Je to film o mladých dívkách, které se poprvé
v životě zamilují. To se před dvěma sty lety vyjadřovalo stejně
jako dnes,“ říká režisér. Tomu se do ﬁlmu podařilo obsadit elitu
britského herectví (Judi Dench, Brenda Blethyn), mladé hvězdy
(Keira Knightley, Rosamund Pike) a jako pomyslnou třešničku
na dortu hollywoodského veterána Donalda Sutherlanda.
Romantický, drama, Velká Británie, Francie, 2005, 127 minut.
Úterý 18. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Koncert Patrika Kee
Hlasový improvizátor, zpěvák a skladatel, který svou hudbou míří
do srdce každého, kdo je ochoten se na chvíli ztišit a OTEVŘÍT,
bude hýčkat vaši duši v divadelním sále Sanatorií Klimkovic,
kde často vystupuje v představeních Léčivého divadla Gabriely
Filippi.
Za libozvučných tónů se můžete na chvíli zastavit a spočinout
sami v sobě nebo se podílet na spolutvoření s Patrikem, který
rád citlivým způsobem zapojuje publikum do světa tónů, zvuků,
hudebních vln, ozvěn a improvizovaných proměn. Můžete se
těšit na úplně nové, ale i starší skladby relaxačně – meditativního charakteru.
Čtvrtek 20. 9. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 200 Kč – v prodeji u paní Sylvy Hankeové,
tel.: 737 980 125.

Lázeňské kino: Prázdniny v Římě
Romantická komedie s A. Hepburn a G. Peckem v hlavních
rolích. Prázdniny v Římě byly nominovány na 10 Oscarů a Audrey Hepburn získala Oscara za svou roli novodobé princezny,
která se vzpřela svým panovnickým povinnostem a díky americkému novináři (G. Peck) poznala Řím jako obyčejná mladá
dívka.
Úterý 25. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Divadlo Devítka – May Day
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy a jednoho
mrtvého muže. Proč všem pěti odkázal divadlo, kde se již léta
nehraje a které je v zanedbaném stavu. Jak s tím naloží jeho
svérázná energická matka, uťáplá intelektuální dcera, ublížená
bývalá manželka, milá perfektní současná manželka a ztřeštěná svobodomyslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí
nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti současného
popu? Ženská pětka se s tím vypořádá po svém, když se ukáže,
že víc než o divadlo, jde o tým, toleranci, schopnost odpouštět
a pochopit.
Čtvrtek 27. 9. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.
11
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
sobota

1. 9.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

VYCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

od zámku

15.30

30,-

SOUTĚŽ

Noční soutěž hasičů

před zámkem

20.00

volný

pondělí

3. 9.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

4. 9.

LÁZEŇ. KINO

Tři billboardy kousek za Ebbingem

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

5. 9.

SLAVNOST

Zahradní slavnost pro seniory

zahrada Domova pro sen.

15.00

volný

KINO

Ant-Man a Wasp

kino Panorama

18.00

100,-

HUDBA

Taneční večer s Mirkem

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,volný

čtvrtek

6. 9.

PROCHÁZKA

Historické centrum Klimkovic s průvodcem

město Klimkovice

18.10

pátek

7. 9.

VÝSTAVA

Chovatelská výstava

park

14–18

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

od zámku

19.00

volný

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

ZÁBAVA

Klimkovický jarmark

centrum města

8–22

volný

VÝSTAVA

Chovatelská výstava

park

8–16

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

SK, kolonáda

15–16

volný

pondělí 10. 9.

HUDBA

Poslechový večer s kapelou Bosobos

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

11. 9.

LÁZEŇ. KINO

Láska bez bariér

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

12. 9.

KINO

Kubík hrdina

kino Panorama

17.00

100,-

TANEC

Poslechový večer s Pete Saxem

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

čtvrtek 13. 9.

HUDBA

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.30

75,-

pátek

TANEC

Starý desky jsou hezký: Dj Karlson

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

neděle 16. 9.

KONCERT

Koncert smíšeného sboru Cantabo Orlová

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 17. 9.

KINO

Film pro náročného diváka: Tísňové volání

kino Panorama

18.00

80,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

LÁZEŇ. KINO

Pýcha a předsudek

SK, společenský sál

18.00

50,-

KINO

Mamma Mia! Here we go again

kino Panorama

18.00

110,-

KONCERT

Koncert Patrika Kee – předprodej

SK, společenský sál

19.00

200,-

21. 9.

HUDBA

Diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

sobota 22. 9.

ZÁBAVA

Klimkovické vzduchobraní

Sanatoria Klimkovice

14–18

volný

SPORT

Madeja Run (prezentace 11.00-13.30)

Sanatoria Klimkovice

14.00

neděle 23. 9.

KONCERT

Koncert dechové hudby Děrničanka

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 24. 9.

HUDBA

Poslech. večer s Evergreen bandem Slatina

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

25. 9.

LÁZEŇ. KINO

Prázdniny v Římě

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

26. 9.

KINO

Po čem muži touží

kino Panorama

18.00

130,-

HUDBA

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

čtvrtek 27. 9.

DIVADLO

Divadlo Devítka: Mayday

SK, společenský sál

19.30

75,-

pátek

TANEC

Taneční večer s kapelou Good Mates

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

KONCERT

Koncert loutny a akordeonu

SK, kolonáda

15.00

volný

sobota

neděle

úterý

8. 9.

9. 9.

14. 9.

18. 9.

čtvrtek 20. 9.

pátek

28. 9.

neděle 30. 9.

Více na http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2018
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.

www.sanatoria-klimkovice.cz

Změny v programu vyhrazeny.
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Historie

Osmičková výročí v kalendáři Klimkovic
V průběhu letošního roku si postupně připomínáme jubilea
významných „osmičkových“ výročí vztahujících se k historii naší vlasti. K nim se bezesporu řadí i další tzv. „osmičková léta“, která jsou neméně důležitá a významná také pro
samotné město Klimkovice. Připomeňme si tedy v následujícím stručném shrnutí ty nejvýznamnější z událostí, jež
skrze již zmíněnou číslici osm na konci letopočtu zanechaly
v historii našeho města svoji nesmazatelnou stopu.
1738 – u kostela sv. Kateřiny byla dokončena Pohřební kaple
sv. J. Nepomuckého s hraběcí hrobkou rod. Wilczeků
1758 – město Klimkovice postihla rozsáhlá epidemie moru,
nákazu nepřežilo 384 osob z téměř tisícovky tehdejších
obyvatel města

– snahy o změnu a o obnovu zemského zřízení v Klimkovicích snad připomíná strom platanu zasazeného na
prostranství mezi zámeckou budovou a farním kostelem
sv. Kateřiny v období tzv. Pražského jara 1968
– z iniciativy členů místní ZO ČSCH byla v městském parku zprovozněna velká voliéra okr. ptactva (1. květen)
1978 – v areálu „nového“ hřbitova v Klimkovicích byl slavnostně
zahájen provoz smuteční síně (dne 29. září)
– ukončení provozu lokální tramvajové dopravy na trati
ostravské sítě MHD ze Svinova do Klimkovic (1. leden)

1848 – revoluce svrhla feudální řád a obyčejný lid získal svobodu od poddanských povinností, petice obyvatel města
– město Klimkovice vyhořelo (v nočním ohni shořelo
98 domů, 37 stodol, pivovar, zahynuli 3 lidé – 30. srpen)
1878 – založen Sbor dobrovolných hasičů v Klimkovicích (ustavující valná hromada 86 činných členů – 30. červen)
1908 – zavedení první telefonní stanice v Klimkovicích (hovorna
součástí telefon. sítě Ostrava – Fulnek od 12. září)
– založen první Včelařský spolek pro Klimkovice a okolí
(ve schůzi v Porubě ustaven 19 včelaři dne 6. září)
1918 – ukončení bojů I. světové války, v jejímž průběhu na bojištích padlo 63 obyvatel z dom. obce Klimkovice
– vznik Československé republiky (ČSR) jako samostatného státu nezávislého na rak. mocnářství (28. říjen)
– ustanovení okresního národního výboru se sídlem
v Klimkovicích (slavnostní vyhlášení dne 29. října)

– v místní části Josefovice byl dán do užívání nový vodojem a vodovod napojený na „kružberský přivaděč“
– místní ZO ČSCH byla pořadatelem IX. Národní výstavy
mláďat králíků (městský park P. B. 25.–27. srpen)
1988 – demolice a likvidace zchátralého a již neprovozovaného
areálu bývalého „lihovaru“ na ul. ČSA (duben)
– dokončení a slavnostní zahájení provozu nové prodejny potravin na ul. Lidické (4. listopad) a dokončení přestavby a modernizace interiéru budovy býv. „kláštera“
s umístěním městské knihovny (7. listopad)

1928 – sloučení čsl. Slezska s Moravou do Země moravskoslezské (zákon č. 127/1927 Sb., s platností od 1. 1.
1928)

– zahájení výstavby nového městského zdravotního střediska na ul. Lidické naproti far. kostela sv. Kateřiny

1938 – vláda ČSR přistoupila na tzv. Mnichovský diktát o odstoupení čsl. pohraničí Německu (30. září)

1998 – dokončení výběrového řízení, rozhodnutí a konečné
určení trasy budoucí dálnice D-47 v katastru Klimkovic

– začleněním města Klimkovice do tzv. pátého okupačního
pásma (6. října) započala německá okupace města, ta
byla zahájena vojenským obsazením dne 9. října 1938
a trvala do osvobození města RA dne 1. 5. 1945

– realizace celoplošné sítě spol. SPT Telecom vč. ÚPS
a pokládky optického dálk. telef. kabelu v Klimkovicích

1948 – komunistická strana po Únorovém puči získala veškerou
moc v zemi a ovlivnila tak poválečný vývoj města
– v Klimkovicích začalo znárodňování a rušení soukromých ﬁrem i živností (řemeslníci, zemědělci, obchod)
– pro organizaci kulturního a spol. dění v Klimkovicích
začala fungovat nově zřízená Osvětová beseda (OB)
1958 – k uctění památky básníka slezského lidu P. Bezruče
(zemřel v únoru 1958) byl pojmenován místní městský sad a na památném návrší Na Lání byla zasazena
památná lípa Bezručova
– po přestavbě a modernizaci Dělnického domu byl zahájen provoz širokoúhlého kina Panorama (23. prosinec)
1968 – vojska pěti států Varšavské smlouvy vstoupila na území
ČSSR a zahájila tak její vojenskou okupaci (21. srpen)
18

2008 – dokončení a slavnostní zprovoznění dálničního Klimkovického tunelu v trase dálnice D-47 (6. květen)
– v nově koncipovaném tzv. „středovém objektu“ na Náměstí v Klimkovicích byly po dokončení povrchových
úprav zasazeny čtyři solitéry lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.). Jsou součástí oddechové zóny náměstí.
Pozn.: údaje k jednotlivým shora uvedeným letopočtům jsou převzaty z historických pramenů, publikací, dokumentů a letopisů
Kroniky města Klimkovic.
Uvedl jsem pouze strohý výčet těch nejvýznamnějších výročí
letošního roku, z nichž především léta 1918, 1938, 1948, 1968
jsou pro náš stát i náš národ, ať pozitivně či negativně osudové.
A právě z tohoto důvodu je zapotřebí si dobře uvědomovat jejich
význam i hodnotu a předávat je pravdivě a nezkresleně také dalším generacím.
Ing. Jiří Pillich
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Házená

Střelci

Pozvání na hřiště házené v Klimkovicích

Střelnice V. A. Staška Klimkovice pořádá

Srdečně zveme příznivce házené k mistrovským
a pohárovým utkáním na našem hřišti v podzimní části
ročníku 2018–2019. Přijďte povzbudit hráče družstev
miniházené, mladších a starších žáků a také družstva mužů
v soutěžích Moravskoslezského svazu házené
a Českého poháru.

5. ročník STŘELECKÝCH ZÁVODŮ
pro děti

Sobota 1. 9. 2018
10.00 hod. – Český pohár mužů
Sokol Klimkovice – KH Zbrojovka Vsetín

Sobota 15. 9. 2018
9.00 hod. – mladší žáci: Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
10.15 hod. – starší žáci: Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
11.45 hod. – muži: Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec

Sobota 22. 9. 2018
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – HCB Karviná „B“
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – HCB Karviná „B“
12.00 hod. – miniházená:
– mistrovský turnaj za účasti 5 družstev:
Sokol Klimkovice A+B, SKH Polanka A+B a Sokol Poruba C

Sobota 6. 10. 2018
9.00 hod. – mladší žáci: Sokol Klimkovice – KH Kopřivnice
10.15 hod. – starší žáci: Sokol Klimkovice – HC Hlučín
11.45 hod. – muži: Sokol Klimkovice – HC Hlučín

Sobota 20. 10. 2018
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – SKP F-Místek „B“
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – SKP F-Místek „B“

9. září 2018 od 9.30 hodin
Srdečně zveme všechny děti z Klimkovic
a blízkého okolí na střelecké závody
ze vzduchové pušky.
Střílet se bude na vzdálenost 10 metrů vleže
na střelnici v Klimkovicích.
Děti budou rozděleny do kategorií podle věku.
Celkem budou tři kategorie:
do 10 let, do 13 let a do 16 let věku.
Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny medaile,
diplomy a poháry.
Také pro poražené budou připraveny sladké odměny.
Na všechny děti se moc těší střelci z Klimkovic.

Pozvánka

PRAVIDELNÉ LEKCE CVIČENÍ
v základní škole a mateřské škole
školní rok 2018/2019
MIX AEROBIK
Pondělí
Středa
Ceny:

10.15 hod. – starší žáci: Sokol Klimkovice – Sokol Krmelín
11.45 hod. – muži: Sokol Klimkovice – Sokol Krmelín
Za oddíl házené: Mário Dobosz

18.45–19.45
1 vstup
10 vstupů
30 vstupů

základní škola

50 Kč
300 Kč
600 Kč

Začínáme cvičit 10. září 2018!

Sokol Klimkovice – Házená Paskov

9.00 hod. – mladší žáci: Sokol Klimkovice – Sokol Krmelín

základní škola

KRUHOVÝ TRÉNINK

11.45 hod. – muži:

Sobota 27. 10. 2018

18.30–19.30

CVIČENÍ STARŠÍCH ŽEN
Středa 17.30–18.30
Cena:

MŠ 28. října

celoroční příspěvek 170 Kč

Začínáme cvičit 5. září 2018!

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Fotbal

Fotbalový kemp mládeže TJ Klimkovice
Ve dnech 29. 6.–1. 7. 2018 proběhl v areálu sokolovny a hřiště TJ Klimkovice již
4. ročník víkendového fotbalového kempu mladší a starší přípravky žáků. Účast
v letošním roce byla opět hojná, celkem se kempu zúčastnilo 25 kluků.
Program fotbalového kempu se po
celou dobu nesl ve svižném tréninkovém
tempu. Kluky čekal vždy ranní a odpolední dvoufázový trénink s pauzami pro
dodržení správného pitného a stravovacího režimu pro malé sportovce. Na jídlo
(obědy a večeře), jsme jako každoročně
chodili do restaurace „Růžovka“ naproti sokolovny, kde nás vždy čekala teplá
jídla, v kvalitě dosahující úrovně „jako od
maminky“. Klukům i realizačnímu týmu
jídlo moc chutnalo a tak máme pro příští
rok v tomto směru opět jasno.
Páteční program byl doplněn přátelským posezením s rodiči, kterých se
vzhledem k počtu zúčastněných kluků sešlo hodně, za což jsme velmi rádi
a tímto jim děkujeme. Rodiče byli detailně
obeznámeni s průběhem a výsledky turnajů a utkání uplynulé zimní a jarní sezóny. Poté dostali možnost předvést svým
dětem, jak ovládají kopací techniku a jak
si „rozumí“ s míčem. Byly pro ně připraveny fotbalové soutěže, a to zvlášť pro
tatínky a zvlášť pro maminky. Samozřejmě s cenami pro první tři umístěné v každé kategorii a soutěži.
V sobotní podvečer, dříve než ulehli
ke spánku ve velké tělocvičně sokolovny, měli kluci možnost sledovat fotbalové
utkání probíhajícího MS ve fotbale, promítaného na stěnu sálu sokolovny projektorem.

V nedělní odpoledne byl kemp zakončen
dvěma přátelskými utkáními s týmy starší
a mladší přípravky ŠSK Bílovec. I přesto,
že měli „naši“ kluci v nohách náročné tři
dny tréninků, brali tyto zápasy velice vážně a zodpovědně a bylo vidět, že se snaží
zúročit to, co se v průběhu sezóny a na
tomto fotbalovém kempu naučili. Byla
radost se na naše malé klimkovické fotbalové naděje dívat a i když zejména u těch
mladších nešlo nikomu o konečné skóre,
nadšení, zápal a radost ze hry byly ukázkové. Po těchto závěrečných přátelských
utkáních, které byly doprovázeny skvělou
a hojnou rodičovskou kulisou, čekalo na
všechny zúčastněné ještě kvalitní občerstvení, dárky v podobě různých sladkostí
a drobných upomínkových předmětů.
Bylo potěšením sledovat, jak kluci po
sbalení všech osobních věcí z prostor sokolovny hned sdělují s rozzářenými výrazy v obličeji rodičům své zážitky a dojmy
z tohoto kempu.
Jsme moc rádi, že kromě bohatých zážitků z tohoto víkendu si díky sponzorům
mohli kluci odnést kromě drobných dárků
také kompletní sadu dresů s potiskem pro
všechny přítomné.
Letošní ročník tohoto již tradičního fotbalového kempu se opět vydařil, a to jak
po stránce sportovní a organizační, tak
i počasí, které nelze z naší strany ovlivnit, nám zůstalo po celou dobu nakloněno

a mohli jsme veškeré aktivity uskutečnit na
kvalitním travnatém hřišti TJ Klimkovice.
Poděkování patří samozřejmě celému
organizačnímu týmu (trenéři, asistenti
a zdravotnice), tak i sponzorům, rodičům
a hlavně zúčastněným klukům za bezproblémový průběh tohoto sportovního
víkendu.
Již nyní se všichni těšíme na další ročník tohoto fotbalového kempu a věříme,
že v příštím roce bude účast opět hojná
a začátek prázdnin si všichni společně
užijeme.
Za TJ Klimkovice trenéři přípravek
Radim Homola a Karel Pokorný
Více fotografii na https://tjklimkovice.
rajce.idnes.cz/2018_Fotbalovy_kemp_
pripravky_30.6.–2.7.2018/

41. ročník Lázeňského poháru – Mšené-lázně
Již 41. ročník Lázeňského poháru se odehrál o víkendu 20.–22. 7. 2018 na hřišti
v Mšené-lázních v okrese Litoměřice, nedaleko od Prahy.
Cesta pro klimkovickou výpravu byla
dlouhá a náročná. Autobus vyjížděl od
naší sokolovny v pátek již ve 14.00 hod.
a do cílové stanice jsme dorazili po 6,5
hodinách cesty autobusem. Mšené-lázně nedisponují dostatečnou ubytovací
kapacitou a tak tentokrát naši hráči zvolili
ubytování v trempském stylu ve stanech,
které si mohli postavit hned vedle hlavního hřiště, což byla z logistického hlediska
velká výhoda. Areál byl připraven, jako
tradičně u všech hostitelů Lázeňského
poháru, dokonale. Travička hlavní hrací
plochy byla krásně zelená, hustá a rovně
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střižená, stánky s občerstvením nabízely
rozmanité pochutiny z grilu i udírny a pro
žíznivce byl připraven dostatek tekutin.
Los turnaje našim chlapcům přál a do
sobotních bojů zasáhli prvním zápasem
až v 10.30 hod., čili měli spoustu času na
odpočinek po náročné cestě. V prvním
utkání se proti nám postavil soupeř z Velichovek, hrající okresní přebor Náchodska. Po jednoznačném průběhu utkání
jsme po brankách D. Mikoláše, J. Gelnara a J. Vaňka zvítězili 3:0 a dobře tak
odstartovali turnajové tažení. Všem bylo
jasné, že o tom, jestli budeme mít šanci

hrát nedělní ﬁnále, rozhodne náš druhý
zápas s Luhačovicemi, které každoročně patří mezi hlavní favority turnaje. FK
Luhačovice hraje krajský přebor Zlínského kraje a již několik let po sobě nakukuje za postupem do Divize. Utkání to pro
nás proto bylo velmi náročné. Nakonec
jsme na lepšího soupeře nestačili a podlehli 0:2. Motivace do posledního zápasu
s Janskými Lázněmi ovšem pořád byla,
protože ve hře bylo 2. místo ve skupině
a nedělní souboj o bronzovou medaili.
Janské Lázně, hrající okresní přebor
Trutnovska, přijely na turnaj v hodně
oslabené sestavě a podle toho taky vypadal průběh posledního utkání. Hrálo se
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prakticky jen na jednu branku a utkání
skončilo nejvyšším výsledkem dne v poměru 6:0 pro Klimkovice. O naše branky se podělili 3x Daniel Mikoláš, 2x Jirka
Bajgar a jednou Honza Vaněk. Ve skupině jsme tak obsadili 2. místo a v neděli nás čekal souboj s domácím výběrem
o konečné 3.–4. místo na turnaji.
Před tím, než dojde na nedělní fotbalové boje o konečné umístění, probíhá
tradičně v sobotní večer zábava plná
setkávání s dobrými přáteli a tradičními
účastníky Lázeňského poháru, která se
mnohdy protáhne až do brzkých ranních
hodin a ne jinak tomu bylo i tentokrát.
V nedělním utkání o celkové 3. místo
jsme nakonec nestačili na dobře připravený domácí tým Mšené a podlehli jsme 0:3.
Ze 41. ročníku Lázeňského poháru si tak
vezeme bramborovou medaili za 4. místo. Velké ﬁnále mělo tradiční účastníky
několika posledních let, a to Luhačovice
a Lázně Bělohrad. Luhačovice tentokrát
prokázaly svou kvalitu a herní převahu
proměnili ve vítězství 2:0 a získali tak pro
svůj tým již sedmé vítězství na Lázeňském poháru.
Po skončení ﬁnále následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, kde každý tým
obdržel pohár za své umístění, a v individuálních kategoriích se dostalo i na hráče
Klimkovic, když nejlepším střelcem turnaje byl se 4 vstřelenými brankami vyhlášen
Daniel Mikoláš.
Zajímavý fotbal v našem podání předváděla tato mladá sestava: Bača Michal,
Bajgar Jiří, Bednář Jaroslav, Černý Denis,
Drábek Jakub, Gelnar Jan, Chobot Adam,
Klemiš Michael, Konečný Karel, Krpelík
Radim, Lubojacký Marek, Mikoláš Daniel,
Niemczyk Jiří, Sikora Vojta, Strnka Václav, Švec Rostislav a Vaněk Jan, to vše
pod vedením trenéra Jana Woznici.
Konečné pořadí 41. ročníku Lázeňského poháru: 1. Luhačovice, 2. Lázně
Bělohrad, 3. Mšené-lázně, 4. Klimkovice,
5. Železnice, 6. Velichovky, 7. Konstantinovy Lázně a 8. Janské Lázně.
Nejlepší hráč: Petr Kazda (Lázně
Bělohrad). Nejlepší brankář: Václav Fiala (Mšené-lázně). Nejlepší střelec: Daniel Mikoláš (Klimkovice).
Na schůzce účastníků Lázeňského poháru byl potvrzen jízdní řád poháru pro
příští roky. V roce 2019 se turnaj uskuteční v termínu 20.–21. 7. v Konstantinových
Lázních, v roce 2020 ve Velichovkách
a v roce 2021 je pořadatelství přiděleno
Klimkovicím!

Rozpis mistrovských utkání
PODZIM 2018 – TJ Klimkovice

Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka
Fotografie na https://tjklimkovice.rajce.
idnes.cz/2018_LP_Msene_Lazne
_20.–22.7.2018/
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Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

Pronajmu prostory
bývalé hospody Lidovka
(120 m2) v centru Klimkovic.
Vhodné pro znovuotevření
hospody, obchod, služby, apod.
Tel.: 777 239 303

Nabízím práci na DPP
do skladu ovoce zeleniny
v Klimkovicích (vedle bývalé
dřevovýroby) na pozice skladník
(vychystávání zboží)
a řidič skupiny „B“.
Prac. doba – Po a Ne dopoledne,
v týdnu podle potřeby.
Plat po zapracování 150 Kč/hod.
Požaduji pečlivost, zodpovědnost,
ak vní přístup. Tel.: 777 239 303

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005

Cvičení PILATES
Přijďte si zacvičit do MŠ na ul. 28. října v Klimkovicích.
Zpevníme si střed těla, pánevní dno a protáhneme se.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Kdy: každé pondělí a středu od 18.30 hod.
a v pátek od 18.00 hod.
Cena: 80 Kč (permanentka 10 lekcí 700 Kč)

Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácností!
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Rezervace: 605 778 330 nebo sylvahrbacova@seznam.cz
Těší se na vás lektorka Sylva Hrbáčová
Začínáme v pondělí 3. září 2018!
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SPOžeLníE
nezávislý

Ing. Pavla VAVROŠOVÁ,
61 let, tajemnice Městského
Úřadu Klimkovice,
nezávislý kandidát

 sdru

Bc. Jan ŠVÁBÍK
Bc. Lukáš LYČKA,
26 let, IT technik,
39 let, procesní auditor,
místopředseda spolku
jednatel fotbalového odd. TJ Klimkovice,
Moravian-Silesian Hearts, z.s.,
nezávislý kandidát
Mgr. Ivana SIKULOVÁ KŘÍŽKOVÁ,
nezávislý kandidát
39 let, galerijní pedagožka,
RC Želvička Klimkovice,
nezávislý kandidát

Bc. Renata NÁVRATOVÁ,
43 let, ředitelka CVČ Mozaika Klimkovice,
zastupitelka města,
nezávislý kandidát
Ondřej MIKA,
29 let, státní zaměstnanec,
velitel jednotky SDH Klimkovice,
nezávislý kandidát

Michal HABUSTA,
39 let, řidič,
organizátor stavění májky,
nezávislý kandidát

Jiří HALFAR,
35 let, technik,
předseda oddílu badmintonu
T. J. Sokol Klimkovice,
nezávislý kandidát

Jiří HORNÍČEK,
21 let, student,
aktivní člen sdružení
Junák Klimkovice,
nezávislý kandidát

Ing. Karel ČERNÍK,
46 let, vedoucí střediska vodovodních
sítí, aktivní člen T.J. Sokol Klimkovice,
nezávislý kandidát

Linda VŮJTKOVÁ,
21 let, studentka práv,
nezávislý kandidát

Ing. Petr VEČERKA,
56 let, podnikatel,
místostarosta města
Klimkovice, ODS

Daniel MOZGA,
36 let, finanční poradce,
nezávislý kandidát

Mgr. Hana ŠKUTOVÁ,
50 let, zástupkyně ředitelky
ZŠ Klimkovice, zastupitelka města,
nezávislý kandidát

Mgr. Hana PETROVÁ,
55 let, středoškolská učitelka,
zastupitelka města,
nezávislý kandidát
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Richard FELD,
45 let, restauratér U Feldů,
nezávislý kandidát

Ing. Jakub UNUCKA, MBA,
49 let, radní města Klimkovice
a náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje, ODS
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Program sdružení nezávislých kandidátů
ZELENÉ KLIDNÉ KLIMKOVICE
Vážení a milí spoluobčané,
máme to štěstí, že žijeme v krásném lázeňském městě s bohatou historií. Urbanistický a průmyslový rozvoj
je neodvratně spojen s rostoucí zátěží v oblasti dopravní a environmentální. Naším cílem je ochránit a zlepšit naše
životní podmínky tak, aby platilo:
KLIMKOVICE – MÍSTO PRO ŽIVOT
Sdružení Zelené klidné Klimkovice se uchází o vaši důvěru s následující vizí:
KLIMKOVICE KLIDNÉ
Naším cílem je zklidnit dopravní situaci v Klimkovicích dalším vymísťováním nákladní dopravy ve zbývajících
částech města a omezení tranzitní dopravy na průtahových komunikacích zabráněním výstavby logistických center
v sousedních obcích. Vymůžeme na Ředitelství silnic a dálnic ČR plnění jejich povinností vůči našemu lázeňskému
městu ohledně snižování hluku, emisí a vibrací z dálnice D1.
KLIMKOVICE ZELENÉ
Nechceme žít v betonovém a asfaltovém městě. Chceme zachovat tradiční maloměstský charakter Klimkovic
s převahou zástavby rodinných domů, se zahradami, parky, rybníky. Zeleň ovlivňuje mikroklima města,
zachycuje emise a tvoří přirozené protihlukové stěny.
KLIMKOVICE BEZPEČNÉ
Chceme se v našem městě cítit bezpečně. Pomůžeme tomu jak vybudováním policejní stanice, tak nových chodníků,
cyklostezek, přechodů pro chodce a kruhových objezdů. Zajistíme bezpečné přecházení na frekventovaných
komunikacích a řešení nevyhovující dopravní situace u základní a mateřské školy pro naše děti.
KLIMKOVICE ČISTÉ
Chceme dýchat čistý vzduch v našem uklizeném lázeňském městě, ochránit naše povrchové i podzemní vody,
snižovat energetickou náročnost veřejných budov, podporovat ekologicky šetrnou dopravu a rozvoj elektromobility.
KLIMKOVICE EKOLOGICKÉ
Chceme se zaměřit na podporu ekologické výchovy a vzdělávání dětí, aby z nich vyrostli vnímaví a zodpovědní lidé
vůči sami sobě, svému okolí a přírodě jako celku, např. vybudováním krajského centra ekologické výchovy v areálu
bývalých stájí Hospodářské školy.
KLIMKOVICE KOMUNITNÍ
Život není jen o práci, chceme také odpočívat, setkávat se a užívat si společně volného času. Proto podporujeme
rozvoj sportovního, společenského a kulturního vyžití všech generací s ohledem na speciﬁcké potřeby dětí a seniorů.
KLIMKOVICE PARTNERSKÉ
Posílíme zastupování občanů a vzájemnou informovanost mezi samosprávou a občany města zvýšením počtu
osadních výborů zvlášť pro centrum a okrajové lokality se svými speciﬁckými potřebami.
Obnovíme stavební úřad v Klimkovicích. Pro rychlejší informovanost zřídíme službu zasílání informací o uzavření
tunelu a dalších krizových jevech e-mailovou a sms formou.

Jsme vděčni za vaše podněty na našem webu a e-mailu:
www.zelene-klimkovice.cz

zeleneklimkovice@seznam.cz

Vaši kandidáti za místní sdružení Zelené klidné Klimkovice
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Pozvánky
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Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
Sledujte nás na: www.vshry.cz
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