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Bývalý hlavní oltář v kostele sv. Trojice
Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
je to již rok, co jste dali důvěru nově či opětovně zvoleným
zastupitelům, kteří zvolili nové vedení města. Dovolte mi předložit
Vám zprávu na pokračování o tom, jak se nám daří naplňovat
představy a programy, které jsme Vám slíbili realizovat.
Lázeňské město
S novým vedením lázní vydáváme společný zpravodaj lázní a
města, společně se prezentujeme na propagačních materiálech, na
konferencích, v sanatoriích společně organizujeme kulturní akce
(Vzduchobraní, Reprezentační ples města, Klimkovický podzim).
Do budoucna chceme využít našeho lázeňského území k vyhlášení
nízkoemisní zóny, která by zabraňovala vjezd vozidlům určitých
emisních tříd do města. Doufám, že tuto třídu neobdrží náš
plánovaný turistický vláček…
Oživení Náměstí
Třemi Klimkovickými farmářskými trhy s bohatým kulturním
doprovodným programem a s novými stánky z dotace
Ministerstva životního prostředí jsme navázali nejen na tradice
našich předchůdců, ale i oživili představu našeho Náměstí coby
oázy klidu, kam se všichni rádi budeme vracet pro pocit sousedské
sounáležitosti. I tady najdeme spoustu výzev při pohledu na
bývalou prodejnu potravin, parkující automobily, nedořešené
dopravní značení nebo nefunkční osvětlení podloubí. Nabízí se i

vyhlášení městské památkové zóny a pojmenování celého
prostranství příhodnějším názvem…
Sokolovna a Dělnický dům
Zbouraný je Buduněk, Kulturní dům, měšťanské domy na
Náměstí, lihovar, rozebrané je i těleso bývalé dráhy. Pokud
nechceme v demolicích pokračovat, je třeba Sokolovnu i Dělnický
dům (Kino) rekonstruovat a hlavně v případě kina najít další
trvale udržitelné využití. Zatím jsme letos opravili střechu nad
vstupem do kina, změnili užívání předsálí na víceúčelové retro
kino a chystáme se obnovit zašlou slávu místního bufetu
s občerstvením. Ani hlavní sál kina nebude zahálet, přijďte
navštívit divadelní představení „Jak je důležité míti Filipa“ od
Oskara Wilde v sobotu 3.12.2011 v 18.00 hodin v podání
ochotnického spolku Jednoty Orel z Ostravy-Třebovic. Bude
jednou i z Klimkovic? V Sokolovně máme za zdí také divadelní
pódium i s nápovědou, nejen taneční parket pro nadcházející
plesovou sezónu…
Kanalizace
Pokud nám počasí v zimě bude přát jako dosud a stavba se stihne,
bude to už druhý velký úspěch této finančně nejvyšší investice.
Ten první úspěch přišel schválením změny poloviny projektu
z vložkované kanalizace na novou prováděnou výkopem, což je
ovšem daleko pracnější a časově náročnější řešení s ohledem na
veškeré negativní jevy od hluku, prašnosti až po omezení dopravy.

Do budoucna ovšem pro město daleko výhodnější - vzhledem ke
kvalitě nové kanalizační sítě. Nyní musíme ještě tuto stavbu
vydržet do 26.3.2012 a dále shánět další finance na stoky
v centrální části Klimkovic, na Hýlově a v Josefovicích, na které se
v rámci této velké akce nedostalo.
Zprávu o dalších záležitostech Vám podám
Zpravodaje lázní a města Klimkovic.

Letos naposledy Vás srdečně zvu na 9. zasedání zastupitelstva
města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. netradičně do Sanatorií
v Klimkovicích v místnosti naproti restauraci v I. patře. Jako
minulý rok i letos Vám doporučuji Vánoční koncert v podání
Pěveckého sdružení Klimkovice a Mgr. Aleše Rybky dne
27.12.2011 v 17.00 hodin v kostele sv. Kateřiny.
V novém roce se na spolupráci s Vámi těší

v lednovém čísle

Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
Přeji Vám, vážení spoluobčané, pohodové a klidné prožití
Vánočních svátků, v novém roce se nechte ovlivnit tolik
potřebným optimismem a pozitivním očekáváním.

Informace z Rady města Klimkovic
a Zastupitelstva města Klimkovic
Rada se během října a listopadu sešla na třech pravidelných
jednáních a konala se i dvě zasedání zastupitelstva.

•

Rada pověřila hospodářsko-technický odbor jednáním
s kompetentními orgány o možnosti regulovat dopravu
v průběhu výstavby kanalizace pomocí mobilních semaforů,
které by výrazně ztížily možnost nedodržování povolené
rychlosti v klíčových úsecích.

•

Na základě rozhodnutí rady bude projektová dokumentace
automatických semaforů u přechodů pro chodce rozšířena i
na přechod u kina z obou směrů

Předmětem jednání byla následující témata:
DOPRAVA
Rada si je vědoma, že doprava v našem městě je pro většinu
občanů nejdůležitějším bodem současnosti. Neustálý strach o
zdraví a život dětí i dospělých, poškozování soukromého,
městského i krajského majetku, jsou přímým důsledkem
zvýšeného průjezdu kamionů naším městem. Bezohledný a
agresivní styl jízdy řidičů, kteří v honbě za co nejvyššími výkony
nedodržují nejen předepsanou rychlost, ale i zákazy vjezdu,
předepsaný směr jízdy na kruhovém objezdu, zákaz jízdy v neděli
a ostatní podmínky provozu, včetně nutnosti přepravy nákladu
v uzavřených korbách, je postrachem nás všech. Převážnou část
nárůstu dopravy má na svědomí firma DT Logistic CZ, s. r. o.
ze Zbyslavic a její subdodavatelé z Polska. Na jednáních s vedením
města Klimkovic i okolních obcí (které trpí možná ještě více než
Klimkovice) sdělil majitel i jednatel společnosti pan Luděk Bárta
informace o tom, že zvýšený provoz je způsoben zejména zavážkou
kameniva z lomů na Opavsku na stavbu polských dálnic před
blížícím se mistrovstvím Evropy ve fotbale. Tato zakázka by měla
skončit počátkem léta 2012. Nezodpovězenou otázkou je, zda na ni
nenaváže jiná obdobná zakázka.

Od 1.12.2011 budou na základě požadavku MěÚ Klimkovice na
všech krajských komunikacích v katastru našeho města dotčených
kanalizací (Olbramická, Husova, 28. Října, Vřesinská) osazeny
značky omezující rychlost na 30km/h, které budou důsledně
kontrolovány Policií ČR. Tato úprava se dotkne i řidičů osobních
automobilů, ale jiné efektivní řešení není možné.
Pro zklidnění dopravy a zejména pro vyšší bezpečnost dětí u ZŠ
rozhodla rada města na základě doporučení Komise dopravy a
bezpečnosti o pořízení dopravní studie pro lokalitu „Fifejdy“.
Zadání bude ve dvou variantách (s využitím jednosměrek a bez
nich):

Starosta našeho města se zúčastnil mnoha jednání
s kompetentními činiteli Moravskoslezského kraje, bohužel pro
nás s velmi nepříjemným výsledkem. Do doby dokončení výstavby
silnice č. 11 (prodloužená Rudná) není vůle nákladní dopravu
v tomto regionu jakkoliv regulovat. Z „vyšších míst“ se tedy
pomoci nedočkáme.

•

vyřešit parkování na chodnících

•

vyřešit průjezd a krátkodobé parkování vozidel rodičů
přivážejících děti do ZŠ

Rada navrhla a zastupitelstvo schválilo doplnění Jednacího řádu
zastupitelstva o možnost jmenovitého hlasování zastupitelů
v případech, kdy to schválí většina přítomných zastupitelů.

KANALIZACE
Rada rozhodla o zřízení kanalizační přípojky na ulici Lagnovské
tak, aby se 6 tamních nemovitostí mohlo na zrekonstruovanou
kanalizaci připojit.
Zastupitelstvo nesouhlasilo s požadavkem majitele pozemku na
ulici Hraniční o úplatném zřízení věcného břemene kanalizace za
částku o několik řádů vyšší, než u ostatních subjektů.

Po konzultacích se členy Komise dopravy a bezpečnosti vyplývá,
že snížení průjezdnosti kamionů dosáhneme pouze netradičními
metodami:

•

zklidnit dopravu

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

Rada města zvažovala všechna možná řešení. Bylo rozhodnuto o
přípravě Vyhlášky o nízkoemisní zóně dle zákona o Ochraně
ovzduší v celém našem městě. Bohužel se ukázalo, že ačkoliv nám
statut lázeňského místa umožňuje zakázat vjezd do našeho města
neekologickým automobilům, kamiony mezi ně nepatří. Zde
nezbývá než povytáhnout obočí nad skutečným a deklarovaným
záměrem zákona. Kamion, převážející na otevřené korbě jemně
drcené kamenivo, řítící se po Olbramické ulici 90-ti kilometrovou
rychlostí, poskakující na desítkách rýh po kanalizaci měl být zcela
jistě předmětem úvah zákonodárce, který měl na mysli snížení
prašnosti.

•

•

Zastupitelstvo rozhodlo o změně podmínek úvěru financování
kanalizace s ohledem na změnu výše dotace z krajského úřadu a
úpravy jednotlivých položek projektu.

Starosta byl radou města pověřen k jednáním s vedením
Policie ČR, která by do poloviny prosince, kdy se doprava na
několik týdnů přeruší, prováděla každodenní kontrolu
dodržování rychlosti, povolené váhy a dodržování zaplachtění
kamionů.

Rada města vzala na vědomí výsledky rozborů odpadních vod ze
všech volných výustí kanalizace na katastru města.
Stejně tak vzala rada na vědomí špatný stav kanalizace v ulici
Jiráskově a nesouhlasí s napojením dalšího rodinného domu
vzhledem k tomu, že to neumožňují technické požadavky na
kanalizaci.

Firma DT Logistic CZ, s. r. o. byla požádána o okamžitou
instalaci radaru s fotografickým záznamem, který by
dokladoval dodržování rychlosti. Pokud nedojde k dohodě,
rada vyčlení na tento účel městské prostředky obratem.

2

budou zveřejněny na úřední desce. Předpokládá se především
využití pro potřeby středního školství a spolkového života.

VÝSTAVBA
Rada rozhodla o výběru zhotovitele zakázky "Souvislé opravy
místních komunikací (povrchy)“ a uzavření smlouvy o dílo na
dodavatele stavby s firmou EUROVIA CS, a. s. za cenu 5 525
450,00 Kč bez DPH. Termín ukončení prací je stanoven na konec
června příštího roku.

Rada rozhodla o výpůjčce prostor kina Panorama organizaci Orel
pro první ochotnické divadelní představení. Po dlouhé době tak
Klimkovice ožijí ochotníky.
Rada rovněž rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce sokolovny TJ
Klimkovice pro Mikulášskou nadílku pro děti. Těm rada města
přeje málo uhlí a hodně sladkostí.

Rada rozhodla o zřízení více než 10 věcných břemen pro uložení
inženýrských sítí nově budovaných staveb na katastru Klimkovic.
Rada souhlasila s navrženými úpravami chodníku na podloubí
pro zřízení bezbariérového přístupu do prodejny elektro a nově
budovaného hotelu v budově bývalého papírnictví .

Sokolovnu rada svým rozhodnutím pronajala ZO ČSZ Klimkovice
pro další ročník Zahrádkářského plesu.
Rada prodloužila dobu nájmu Regionálnímu centru EIA pro
provozování Zámeckého vinného sklepa do roku 2022 a souhlasila
s krátkodobými výpůjčkami těchto prostor dalším subjektům.

Rada rozhodla o opravě přítoku vody od pramene v Krči až na
koupaliště z důvodu havárie a prosaku vody.
Rada rozhodla doporučit zastupitelstvu neprodávat pozemky
v lokalitě „Klimkovice – západ“ a vyčkat na další kroky do
vypracování urbanistické studie celé lokality. Rada pověřila
starostu a místostarostu jednáním s majiteli přilehlých pozemků o
možnosti společného postupu.

Rada rovněž svým rozhodnutím pronajala prostory před zámkem
pro pořádání Svatomartinských hodů a souhlasila se spoluprací
města formou zapůjčení mobiliáře a výpomocí Technické správy
města Klimkovic.

Radní nesouhlasili s vybudováním parkoviště u bytového domu na
ul. Nerudově s tím, že problematika parkování u panelových domů
se musí řešit komplexně a předala podnět stavební komisi.

NÁVRH PODPORY CYKLISTIKY OD SPOLEČNOSTI 3E
PROJEKT a.s.
Rada byla oslovena společností 3E PROJEKT a.s., která může
v rámci odvodů na veřejně prospěšné účely z loterijní činnosti dle
paragrafů &4 a &16 zákona č. 202/1990 Sb. poskytnout
prostředky na sociální, kulturní, zdravotní, ekologické, sportovní
nebo jiné veřejně prospěšné účely. V minulých letech byly takto
věnovány městu prostředky ve výši několika miliónů korun
zejména na podporu ZŠ, sportovních klubů a dalších aktivit.
V letošním roce již byl Radou města Klimkovic udělen souhlas ZŠ
s přijetím daru od společnosti 3E projekt ve výši 250 000Kč.
Pro rok 2012 společnost 3E projekt a.s. představila komplexní
návrh na podporu různých forem cyklistického sportu v městě
Klimkovice. Je zaměřen zejména na kategorii „náctiletých“, pro
které dle slov představitelů 3E PROJEKT a.s. (i většiny členů
rady) není ve městě dostatečné sportovní vyžití a kteří provozují
své aktivity na místech ne zcela vhodných (parkoviště, park,
parčík…). Návrh je tvořen souborem projektů, které spolu souvisí
rámcově hlavním účelem.
•
Skateboard/BMX pevné hřiště v centrální části Klimkovic
s certifikovanými překážkami
(předpokladem je finanční dar městu na výstavbu)

Opakovaně se rada města věnovala rozšíření pohřebiště, kde je
k dispozici jen několik málo posledních míst a pověřila
hospodářsko-technický odbor hledáním úspory stávajícího
projektu na rozšíření pohřebiště, případně možností rozšíření
pohřebiště směrem na sever.

TURISTICKÝ RUCH
Rada rozhodla o výrobě turistických map města Klimkovic,
tentokráte bez sponzorských log a obrázků.
Rada souhlasila s úhradou ½ nákladů za novou kolekci
uměleckých fotografií našeho města pro vytvářenou internetovou i
tištěnou publikaci o našem městě a lázních. Fotografie jsou již
nyní umístěny ve fotogalerii města.
Rada ve spolupráci se Sanatorii pozměnila navrhovanou podobu
nových grafických billboardů a souhlasila s jejich pořízením na
náklady Sanatorií.
Na základě úspěšného prvního ročníku klimkovických
farmářských trhů souhlasila rada města s konáním čtyř
farmářských trhů v příštím roce - jarní, letní, podzimní a vánoční
s kulturním programem a upravuje podmínky pro pořadatele.

SMLOUVA S LOGIC BUILDING INVEST a.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí absolutní neplatnost smlouvy pro
výstavbu polyfunkčních domů na ulici Husově, uzavřenou v roce
2009. Důvodem je regulace a zákaz tohoto typu výstavby v této
lokalitě. Aby se předešlo případným právním sporům, byl
zastupitelstvem opětovně vyhlášen záměr na prodej tohoto
pozemku, tentokrát již bez doplňujících kritérií a rada byla
pověřena k opětovnému jednání s firmou o možné dohodě.

•

Outdoor dráha pro Freestyle závody na vybrané lokalitě
mimo centrální část Klimkovic
(zakoupení pozemku a výstavba na vlastní náklady
společnosti)

•

Zokruhování klimkovických cyklotras
(předpokladem je finanční dar na podíl města v dotačních
titulech)

•

Podpora sportovních a občanských sdružení v Klimkovicích
za účelem obnovy nebo výstavby sportovních zařízení
(předpokladem je finanční dar městu)

Celková výše investice je cca 3,5 mil Kč, z čehož cca 2,2 mil. Kč
budou věnovány městu Klimkovicím. Celý popis projektu je
umístěn na internetových stránkách města (dočasně v sekci
fotogalerie).

PRONÁJMY
Rada rozhodla odložit pronájem areálu koupaliště do doby
vyřešení všech přetrvávajících smluvních vztahů a dořešení
způsobu úhrad všech nákladů.

Finanční výbor zastupitelstva i rada pokládají tento projekt za
přínosný. Při jednání zastupitelstva se při projednávání záměru
vyhlášení prodeje pozemku pro výstavbu areálu ukázalo, že
zamýšlený pozemek u portálu Ostravského tunelu dálnice D47 je
Pozemkovým úřadem určen k zalesnění a je součástí komplexních
pozemkových úprav. Navíc se v něm uvažuje o výstavbě 8m
vysoké hráze pro suchý poldr na ochranu části Klimkovic a
Polanky před povodněmi. Stanovisko zástupkyně tohoto úřadu
bylo poměrně striktní a případný prodej by měl vliv na plánované
investice do cyklostezek v našem městě ve výši cca 9M Kč. Je
paradoxem, že po dlouhé době se nabídly nečekaně dva projekty

Rada vybrala vítěznou nabídku na pronájem „Rytířského sálu“
(bývalé velitelské stanoviště CO ve sklepení zámku) za účelem
vybudování vinných lázní, odložila ale podpis smlouvy o pronájmu
až po vydání souhlasného stanoviska Památkového úřadu
k zamýšleným stavebním úpravám.
Rada vyhlásila záměr na pronájem prostor „Modré školy“ pro
využití veřejnoprospěšnými aktivitami. Bližší podmínky jsou a
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s příjmy zhruba 42 mil. Kč a výdaji zhruba 47 mil. Kč). Aby byl
rozpočet vyrovnaný, bude na úhradu rozdílu použit plánovaný
přebytek letošního roku. Zvýšené výdaje jsou dány platbami za
povrchy komunikací a dešťové vpusti.

na podporu cyklistiky, které se bohužel navzájem vylučují. Rada
byla pověřena jednáním s donátorem 3E PROJEKT a.s. o
možnosti alternativní výstavby na jiných pozemcích města. Nabízí
se zanedbaný pozemek mezi ulicí Vřesinskou a dálnicí.

RŮZNÉ
•

Rada města přijala dar Občanského sdružení Čisté
Klimkovice – dvě dřevěné sochy vytvořené na řezbářském
sympoziu, které zkrášlí interiér a exteriér zámku.

•

Rada odložila úpravu autobusového přístřešku na ul. Lidické
do doby, než dodavatelská firma předloží variantu přeložky
doplnění zadní stěny s využitím skel stěny přední.

•

Rada nesouhlasila se žádostí Českého svazu chovatelů ZO
Klimkovice o bezúplatný převod nemovitosti s pozemkem,
kterou zahrádkáři dlouhodobě využívají a pověřila starostu
jednat s předsedou organizace o bezplatné výpůjčce na 10 let.

•

Rada zamítla žádost TJ SOKOL o další finanční příspěvek
z důvodu vyčerpání prostředků k tomu určených a
probíhajícímu procesu změny v rozdělování příspěvků.

•

Rada nesouhlasila s uzavřením dohody o údržbě chodníků na
mostech ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje
z důvodu vysoké finanční náročnosti a pověřila starostu a
vedoucího TS dalším jednáním se Správou silnic MSK.

•

Rada rozhodla o ceně za pronájem stánků, které byly pořízeny
pro potřeby farmářských trhů a je možno je využít i jindy, za
500Kč/den/víkend pro komerční aktivity a výpůjčkách
zdarma pro ostatní využití.

•

Zastupitelstvo na návrh rady rovněž rozhodlo o záměru nabýt do
vlastnictví města více než desítku pozemků od Pozemkového
fondu zdarma.

Rada schválila Plán zimní údržby pro rok 2011/2012 a
současně rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zimní údržbu
místních komunikací s firmou AGROCORN HÁJEK s.r.o.

•

Rada odložila zavedení elektronického docházkového
systému pro MěÚ až pro příští rozpočtové období

ROZPOČET

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Na základě zjišťování podmínek případného prodeje pozemku pro
BMX areál byla zjištěna pozapomenutá skutečnost, že tento
pozemek byl scelen v rámci pozemkových úprav a je součástí
plánovaných investičních akcí. Zástupkyně úřadu, paní Karolová,
na jednání zastupitelstva informovala o plánovaných investicích
do zpevněných cest, které mohou být využívány i jako cyklostezky
i turistické cesty. Jedná se o investice v celkové výši cca 9 milionů
Kč, zaměřené na:
•

výstavbu zpevněné cesty od dálničního mostu k rybníku na
Mexiku

•

výstavbu části zpevněné cesty přibližně od restaurace BAMIX
na Mexiku směrem k rybníku na Mexiku

•

obnovu hráze a celkovou rekultivaci rybníka na Mexiku

•

výstavbu zpevněné cesty od Lípy (Opavskou cesta) k lesu
Rakovci

Tyto práce budou v případě schválení příslušných povolení a
finančních příslibů zahájeny již v příštím roce. Pokud se k nim
připočte plánovaná cyklostezka od lázní až k restauraci na Mexiku,
kterou budou realizovat Lesy ČR a další více než kilometr
zpevněné cesty v Lesním parku, realizovaných občanským
sdružením Čisté Klimkovice, bude nabídka zpevněných
cyklostezek v našem městě opravdu bohatá.

Rada města předloží na základě svého rozhodnutí prosincovému
jednání zastupitelstva rozpočet města (bez vlivu kanalizace
Informace z MěÚ:

Kanalizace města Klimkovic
Změna může nastat v případě kolize s inženýrskými sítěmi nebo
nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěných ve výkopu či již i
vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
Na základě dotazů občanů informujeme, že současný
provedený povrch ulic Husovy, Olbramické, Vřesinské a
28.října (všechny krajské komunikace) je po opravě
kanalizace pouze dočasný, na zimní období. Na jaře příštího
roku se kompletně ve dvou vrstvách vyasfaltuje znovu. To vše po
dohodě se správcem těchto komunikací Správou silnic
Moravskoslezského kraje.

Zhotovitel stavby „Kanalizace města Klimkovic“, firma EUROVIA
CS a.s., oznámil pokračování prací v měsíci prosinci na opravě a
výstavbě kanalizačních řadů a přípojek. Práce budou dokončeny
v ulicích Bratří Čapků, Nad Vodárnou, Nerudově (od ul.
Havlíčkovy po ul. B. Němcové), Příčné, Lagnovské, Komenského,
28. října (mezi ul. Ostravská a potokem Rakovec) a v části ul. Čs.
armády (od ul. Havlíčkovy po ul. Lagnovskou). Pokračovat budou
zejména v ulicích 30. dubna, B. Němcové, Nerudově (kolem
dětského hřiště), Mírové a 9. května.

Petr Bílý, referent HTO MěÚ

Oznámení – sběrný dvůr
Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům, že biologický odpad (tráva, listí) bude ve sběrném dvoře odebírán do
7.12.2011. Technická správa města Klimkovic dále oznamuje občanům, že v zimním období
od listopadu 2011 - dubna 2012 je upravena provozní doba sběrného dvora takto:
středa 13.oo hod. – 15.30 hod., sobota 8.oo hod. – 12.oo hod.
Hana Kubzová, Technická správa Klimkovice
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Z života města:

Opatření ve smogové situaci
I když Klimkovice nejsou Radvanice, tak i přesto máme v topné
sezóně – 3 až 4krát překročené imise u polétavého prachu (PM).
Měří se hlavně PM10, což znamená prachové zrnko o velikosti
10 mikrometrů. Tato velikost při vdechnutí se dostane hluboko do
plic, kde se usadí a škodí lidskému zdraví. Abychom nebyli
nemocní a nemuseli zůstávat na nemocenské či paragrafu, měli
bychom učinit minimálně tato opatření:
1. omezit pobyt venku a větrání vnitřních prostor
obývaných místností
2. zvýšit imunitu pomocí vitamínu C (ovoce, zelenina,
potravinových doplňků (u tablet pozor na předávkování)
3. omezit jízdy autem
4. u stavu dvou možností topit tuhými palivy a plynem, tak
přejít na plynový kotel
I když venku svítí sluníčko a jeho paprsky ohřály vzduch na
příjemnou teplotu, tak je nutno ve smogové situaci omezit pobyt

dětí i seniorů z důvodu stálého výskytu benzo(a)pyrenu, který
nemusí být součástí smogové mlhy, tudíž není vidět! Ale tato
vysoce karcinogenní látka v tomto ovzduší je a každým nádechem
si zaděláváme na záněty horních i dolních cest dýchacích,
genetických změn, vznik karcinogenních nádorů, apod. Více
trpíme kašlem, rýmou, bolestí hlavy, nevolností. Právě děti jsou
nejohroženější skupinou, protože mají menší a zranitelnější
dýchací cesty i plíce a nezralý imunitní systém.
Co smog způsobuje
Nemoci dýchacích cest a srdečně cévních. Snižuje odolnost
organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním
infekcím. Způsobuje enormní nárůst alergiků a astmatiků. Člověk
si myslí, že má jen běžné nachlazení, ale ve skutečnosti může jít o
nemoc ze smogu. Inverzní počasí působí špatně i na psychiku, lidé
jsou více unavení.

Při krátkodobé expozici PM10
vyšší počet zánětlivých onemocnění plic
nepříznivé účinky na srdečně-cévní systém
vyšší spotřeba léčiv
zvýšení počtu hospitalizací
vyšší úmrtnost

Při dlouhodobé expozici PM10
snížení plicních funkcí dětí i dospělých
vyšší počet chorob dolních cest dýchacích
zvýšení výskytu chronické obstrukční nemoci plicní
snížení předpokládané délky doby dožití

Ing. Anna Nezhodová, Ph.D., Občanské sdružení Čisté Klimkovice

A co dál, kulturo??? aneb Vyhodnocení ankety o kultuře v Klimkovicích
V říjnu l. r. přišla kulturní komise s nápadem zjistit u místních
občanů zájem o kulturní dění v našem městečku a dále chtěla po
občanech, aby zhodnotili letošní Jarmark.
Bohužel, na anketu odpovědělo jen pramálo lidí, přesněji řečeno 38!
Není to vskutku mnoho, ale i toto malé procento respondentů
pomohlo svými nápady a připomínkami KK při sestavování plánu
kulturních akcí na příští rok.
Jen pro zajímavost:
- nejpočetnější kategorii respondentů tvořili občané ve věku 41 50 let (téměř 40%)
- nejstarším občanem (občankou) byl 1 respondent ve věkové
kategorii 71 – 80 let!
- akce s nejvyšším hodnocením: farmářské trhy, Jarmark,
adventní výstava, Klimkovický podzim
- akce s nejnižším hodnocením: velikonoční výstava, Mikolowské
nálady, Oldies party

- nejvíce chybí akce: divadelní představení, besedy se zajímavými
osobnostmi, akce pro seniory, společenské a sportovní akce pro
rodiny s dětmi
Letošní Jarmark se respondentům líbil (53%), s výhradami se líbil
44 %. Z průzkumu je patrné, že občané jsou s uspořádáním
doprovodného programu a Jarmarku spokojeni, preferují nejvíce
program mezi 10.00 – 12.00.
Chceme slíbit nejen našim respondentům, že uděláme vše pro
splnění jejich námětů, ale určitě budeme limitováni množstvím
financí na příští rok.
Ale nejsou to jen peníze, které budou naší „brzdou“.... Především
to chce zájem lidí pomoci s organizováním akcí, protože jaké akce
si vytvoříme, záleží jen a jen na nás…
Děkuji všem ochotným a vstřícným respondentům za jejich čas a
nápady. Paní Lence Fojtíkové děkuji za grafické vyhodnocení obou
anket. Již nyní vás chci, vážení občané, pozvat na novoroční
koncert p. Jiřího Pavlici, který se uskuteční v pátek 13. ledna 2012
v kostele sv. Kateřiny.
Za KK Mgr. Hana Petrová, předsedkyně KK

Adaptační pobyt žáků VI. tříd z Klimkovic
Základní škola Klimkovice již 7 let pořádá vždy v září adaptační
pobyt pro žáky VI. tříd. Důvodem je vytvoření nových kolektivů.
K dětem z Klimkovic totiž přicházejí žáci z okolních obcí, noví jsou
i třídní učitelé. V tomto složení je čeká společná práce v 6. - 9.
ročníku II. stupně ZŠ.
Při organizaci pobytu naše škola spolupracuje se sdružením Ekoinfo centrum Ostrava. Třídenní kurz ve středisku Bílá Holubice
v Moravici-Mokřinkách přináší žákům mnoho zajímavých aktivit.
Jejich cílem je, aby se šesťáci mezi sebou lépe poznali, stali se
kamarády, dokázali mezi sebou komunikovat, naučili se
spolupracovat, získali vzájemnou důvěru. Základním tématem
jednoho dne je „JÁ A TY“, další den provází téma „MY“. A co vše
se pod těmito názvy skrývá? Poznání sebe sama, vnímání rozdílů
mezi lidmi, učení se toleranci, umění poslouchat, týmová
spolupráce, vytvoření pravidel chování ve třídě a v neposlední
řadě vytvoření společného výtvarného díla, které bude zdobit
v dalších měsících třídu. Všechny aktivity zkrátka směřují
k vytvoření přátelských vztahů mezi žáky a ke zlepšení celkového
klimatu třídy. Myslíte si, že pobyt je pro děti nudný? Pravý opak je

pravdou. Všechno se totiž děje na základě tzv. zážitkového učení.
Názory absolventů - žáků VI.B - to dokazují.
Takto viděl adaptační kurz Aleš Chlebovský:
K čemu slouží adaptační kurz? Adaptovat znamená zvyknout si,
přizpůsobit se. A to se nám určitě výborně povedlo. Do třídy přišli
noví žáci. Naše sehraná parta je v Mokřinkách přijala mezi sebe.
V penzionu Bílá Holubice jsme pod vedením lektorů strávili
nezapomenutelné tři dny. Téměř cizí spolužáci, kteří tam s námi
přijeli, se vraceli jako právoplatní šesťáci klimkovické základní
školy.
Názor Lucie Hoňkové:
„Adapťák“ je zajímavý pobyt se spoustou zábavy. Netradiční hry
byly zaměřeny na logiku, na strategické uvažování i na rychlost a
pohotovost. Chata vypadala úžasně, její okolí ještě lépe. Nejlepší
ze všeho byla naše paní lektorka. Škoda, že jsme tam byli pouze
necelé tři dny. Ještě dodám, že jídlo mi moc chutnalo.
„Adaptační pobyt“ je jeden z mnoha projektů naší školy. Vzhledem
k jeho potřebnosti a úspěšnosti bude organizován také v příštích
letech.
Mgr. Hana Friedlová
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Exkurze do Osvětimi a Krakowa
V pondělí 3. října se vydalo 40 žáků z 8. a 9. ročníku naší školy
na exkurzi do Polska. Navštívili jsme bývalý koncentrační tábor
Osvětim (Auschwitz) a historické polské město Krakow. Osvětim
– synonymum lidského utrpení a zla – je nevelké slezské město,
které je vzdálené asi 60km západně od Krakowa. Žáci naší školy
poznali kruté podmínky koncentračního tábora, seznámili se
s místem, které je spjaté s holocaustem a kde bylo zavražděno až
jeden milion nevinných lidí.
V 10.00 hodin dopoledne jsme zahájili exkurzi v areálu Osvětim I.
Během prohlídky, která trvala tři hodiny, jsme shlédli různé
expozice v jednotlivých částech tábora, seznámili se s denním
režimem vězně, navštívili plynové komory… Temná atmosféra
tohoto pietního místa na nás dýchala na každém kroku. Žáci velmi
silně vnímali osudy lidí, kteří zde byli na snímcích, ohromeně
procházeli kolem vitrín s vystavenými vlasy, botami, kufry… Náš
průvodce hovořil česky a dlouhý výklad byl pro všechny
srozumitelný. V odpoledních hodinách jsme navštívili ještě

rozsáhlý komplex vyhlazovacího tábora Osvětim II – Birkenau.
Krutost nacistického jednání si žáci velmi dobře uvědomili právě
při návštěvě tohoto místa.
Z nevelkého města Osvětim jsme se vydali do sídla slezských
knížat Krakowa. Prohlídka historického centra probíhala
v optimističtější náladě. Wawel - nízký vrch na levém břehu Visly
dýchal zašlými časy, kdy byl zdejší hrad sídlem polských králů a
honosná katedrála se stala jejich významným pohřebištěm.
Během krátkého rozchodu si žáci nakoupili suvenýry, prohlédli
náměstí a občerstvili se.
Do Klimkovic jsme se vrátili ve večerních hodinách. Není
jednoduché shrnout den nabitý emocemi do krátkého závěru.
Snad žáci naší školy získali mnoho zážitků, které v nich zůstanou
po celý život.
Mgr. Petra Řeháčková

Setkání, na které se nezapomíná
V pondělí 26. září 2011 proběhla na Základní škole v Klimkovicích
nesmírně zajímavá beseda. Za žáky přijel pan Ladislav Holba,
zaměstnanec Charity sv. Alexandra v Ostravě - Kunčičkách, který
je majitelem a uživatelem vodícího psa Pedra. Mohl tedy na
základě dlouholeté vlastní pozitivní zkušenosti předat dětem
mnoho zajímavých informací. Hovořil o životě vodícího psa od
věku štěněte do jeho dospělosti, o výcviku, ceně, nutné výbavě.
Následovala ukázka Pedrovy poslušnosti. Děti se navíc dozvěděly,
jak komunikovat s lidmi se zrakovým handicapem a jak
nevidomým pomáhá moderní technika. Závěr patřil společnému

fotografování. Beseda byla pro žáky velice přínosná. Dostali
odpovědi na mnoho zvídavých otázek. Uvědomili si, kolik
problémů musí v každém okamžiku řešit lidé s tímto handicapem.
Pochopili, že vodicí pes je nezbytným pomocníkem nevidomých,
díky kterému se stávají samostatnými a nezávislými.
V budoucnosti snad účastníci besedy nebudou slepí k potřebám
lidí s handicapem. Naše poděkování náleží panu Holbovi i
labradoru Pedrovi.
Mgr. Hana Friedlová

Z činnosti ZUŠ Klimkovice
zaměstnanci.
Žáci i vyučující se od začátku školního roku reprezentovali již na
několika vystoupeních v Klimkovicích, ve Vřesině a v Ostravě.
Proběhly již 2 festivalové koncerty X. ročníku Sdružení
ostravských základních uměleckých škol. Organizátorem
zahajovacího koncertu, který se konal na kolonádě Sanatorií
Klimkovice dne 18. října, byla naše škola. Představily se čtyři ZUŠ:
Ostravský dětský sbor ze ZUŠ Ostrava-Mariánské Hory, Taneční
orchestr ze ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Swingové kvinteto ze ZUŠ
Ostrava-Polanka n.O. a Klimkovický soubor akordeonů a fléten
z naší školy, pod vedením p. uč. Ivany Neuwirthové. Druhý
koncert, s názvem „Večer tance a pohybu“ se konal 3. listopadu na
Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Zde naši školu
reprezentovaly dvěmi výstupy děvčata 4. a 5. ročníku tanečního
oboru p.uč. Gabriely Vroblové.
Třetí festivalový koncert sólistů a komorních her se bude konat 11.
ledna 2012 v DK Akord v Ostravě-Zábřehu.
Co připravujeme a co nás čeká?
- třídní a školní předehrávky, otevřené hodiny tanečního oboru
- Vánoční koncert, Vánoční besídky
- dne 24.1. Žákovský koncert
- Absolventské koncerty, Přehlídku všech souborů
- dne 30. března proběhne na naší škole VI. interpretační kurz
talentovaných mladých akordeonistů z Moravskoslezského kraje,
tentokrát pod názvem „Akordeonové pódium – Klimkovice 2012“

Filozofie školy
Základní umělecká škola je nepostradatelným článkem české
školské soustavy. Připravuje své žáky jak na amatérskou tvůrčí
činnost, tak na směřování k další profesní přípravě na odborných
středních a vysokých školách. Chceme být otevřenou a vstřícnou
institucí, která citlivě reaguje na potřeby potencionálních
absolventů bez toho, že bychom snižovali kvalitu a úroveň své
práce. Chceme být tvořivou dílnou, učit své žáky nejen kázni a
pravidelnosti v umělecké činnosti, ale také rozvíjet jejich
emocionalitu a schopnost kultivovaně vnímat a rozlišovat v
umělecké kvalitě.
Prezentace výsledků práce školy
Každé veřejné vystoupení je pro mladé interprety společensky
významné a výchovně nezastupitelné. Je to zkouška muzikantské
zralosti, sebevědomí a vždy osobní statečnosti. Naši žáci a studenti
mají během školního roku řadu příležitostí ,,se ukázat“. První
možností jsou třídní přehrávky, kde před svými rodiči vystupují
žáci jedné třídy. Pro třídní učitele to je vítaná příležitost
informovat rodiče, navázat s nimi tolik potřebný dialog a požádat
o systémovou spolupráci. Třídních přehrávek bývá během
školního roku kolem dvaceti. Dalším a určitě vyšším stupněm
uplatnění jsou školní předehrávky a samostatné koncerty žáků.
Těch je během školního roku kolem dvaceti. Zde už jde o
přirozený výběr a nepsanou soutěž těch schopnějších a pilnějších.
Hlavním iniciátorem je tu opět třídní učitel, pro kterého je taková
produkce i prestižní záležitostí. Vystoupení na koncertech a
školních předehrávkách představuje pro žáka i pedagoga
mimořádné pracovní úsilí, produktivní spolupráci a samozřejmě
hodně času. Celý proces výrazně ovlivňuje příznivé rodičovské
zázemí.
Nejnáročnějšími jsou pak vystoupení mimo školu, kterých je
během roku několik.
Školní rok 2011/2012
V letošním školním roce máme celkem 272 žáků v hudebním,
tanečním a literárně dramatickém oboru. Na škole vyučuje 14
pedagogických pracovníků a provoz školy zabezpečují 3 provozní

V letošním školním roce byly vyhlášeny MŠMT ČR opět národní
soutěže. Naši žáci budou soutěžit ve hře na dechové nástroje a
v tanečním oboru. Školní kola proběhnou v lednu, okresní v únoru
a březnu, krajská kola v dubnu a květnu.
Přeji všem rodičům, přátelům školy a spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví,
štěstí, pohody a optimismu.
Blažena Bräuerová, ředitelka školy
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Vítáme
občánky
našeho města

Základní umělecká škola a SRPDŠ v Klimkovicích
Vás srdečně zve na

Vánoční koncert
⁂⁂⁂⁂⁂
* úterý 13. prosince 2011 * 18,15 hodin *kolonáda
Sanatorií Klimkovice

Hana Vargová

⁂⁂⁂
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Klimkovičtí chovatelé slaví 45 let od vzniku své oranizace
K dnešnímu dni naše organizace disponuje s výstavními klecemi
pro téměř 200 ks králíků, 32 voliér pro drůbež, klece asi pro 130
ks holubů, 2 prodejní stánky a výstavní klece pro andulky. Vše
jsme si sami zhotovili především zásluhou Josefa Fadrného a
Josefa Bergera. V roce 2007 Jozef Stanislav provedl kompletní
opravu 100 ks holubářských klecí. Do budoucna uvažujeme o
rozšíření a zakoupení dalších nových klecí tak, abychom si
nemuseli na naše výstavy zapůjčovat od okolních organizací.
Ukázkou naší činnosti byla vždy voliéra ptactva v parku. Postavili
jsme ji za pomocí města k 1. květnu roku 1968. Odpracováno bylo
více jak 1173 hodin. MěÚ nás pověřil jejím provozem. V péči o
exoty se vystřídali př. Friedel, Bálek, Hykel, Starý a Motloch.
Můžeme však říci, že tato nenápadná voliéra s ptactvem je
vyhledávaným místem hlavně pro děti a lázeňské hosty. Bohužel
se v poslední době této voliéře nevyhýbají ani vandalové, kteří zde
likvidují především naše ptactvo.
Pořádání výstav je prioritou a nejdůležitější akcí vůbec nejen pro
naši organizaci. První výstavu jsme uspořádali v roce 1967 a to
v sále restaurace Verdun. Následně pak alespoň jednu u klubovny
či v místním parku P. Bezruče. Raritou byla výstava v roce 1976
v garáži a na půdě Provozovny nyní Technické správy města
Klimkovic. Většinou byly velmi dobře navštíveny. Výstavy u
klubovny byly vždy na 1. máje, zářijové pak většinou v parku.
Největší a nejnáročnější byla Národní výstava mladých králíků
konaná 25. - 26. srpna 1978. Bylo vystaveno 3394 ks králíků, 207
voliér drůbeže a 525 ks holubů v celém areálu parku tj. podél hrází
i na paloučcích okolo kolotočů. Výstava byla zajištěna za
spolupráce se ZO Polanka a za pomoci některých funkcionářů
tehdejšího okresního výboru. Ředitelem výstavy byl př. Fukala,
zástupce K. Vince, tajemníci ing. Pešek, Jiří Kotala a Jiří Zdražila,
ekonomem př. Vavrečka z Bílovce, hlavní garant králíků R.
Urbaník, vedoucím okresní expozice S. Langer, vedoucí
mládežníků V. Berger. U této výstavy probíhalo i Národní kolo
soutěže chovatelské dovednosti mládeže. Týdenní ubytování a
strava byla zajištěna v Hospodářské škole i v zámecké budově.
Odměnou byla vysoká účast návštěvníků – téměř 6.500. Do
dneška na tuto výstavu vzpomínají chovatelé z celé republiky,
především na prostředí místního parku.
Druhá naše největší akce byla ve dnech 20. - 22. září 1985 opět
v parku. Byla to Národní výstava zvířat mladých chovatelů z celé
republiky, kterou jsme již zajišťovali sami. Ředitelem výstavy byl
př. Zdražila, zástupci př. Vince a Fadrný. V zámku byla kvalitní
expozice exotů a akvarijních rybek, v klubovně pak expozice
ušlechtilých koček. Poprvé byli v parku vystaveni představitelé
kož. zvířat, a sice lišky, pesci, nutrie a norci. Tato expozice byla
doplněna ukázkovou expozicí ovcí, koz a vietnamských prasat.
Výstavu obeslalo 161 mládežníků a doplnilo 240 dospělých.
Návštěva 4.870 osob a byla z Čech i ze Slovenska. Tato akce
zanechala v nás ty nejhezčí vzpomínky a za její uskutečnění jsme
obdrželi ČESTNOU VLAJKU od ÚV ČSCH.
Následovalo 7leté období výstav u klubovny za kostelem. V roce
1992 jsme se vrátili opět do parku, protože jsme nejen
klimkovickým občanům chtěli ukázat něco víc. Výstavní výbor byl
složen s nejzkušenějších lidí. V té době byly prostory v parku ve
špatném stavu, a tak jsme museli provést důkladnou opravu
altánku, kiosků i WC. Tato výstava dopadla také velmi dobře,
odpracovali jsme 1400 hodin a výstavu shlédlo 1194 návštěvníků.

Klimkovická základní organizace chovatelů v letošním roce slaví
své výročí 45 let od vzniku, a proto mi dovolte, abych Vás, občany
Klimkovic v krátkosti seznámil s její činnosti za uplynulá léta.
17. července r. 1966 se konala Ustavující schůze zájmové
organizace v pohostinství na Verduně. Bylo přítomno 17 členů,
zástupci ZO Polanka, ve které byli doposud tito členové
organizováni a dále předseda města Klimkovic. Ze zakládajících
členů jsou již mezi námi jen Jiří Zdražila, Vincenc Berger, Josef
Berger a Oldřiška Smolová.
Prvním předsedou byl zvolen Miloš Jašek, jednatelem Jiří
Zdražila. Mezi členy panovala aktivní chuť do práce a to i přesto,
že počáteční stav pokladny činil 300 Kčs z převodu podílu ze ZO
Polanka. Posunem času jsme získávali další členy a pořádali
taneční zábavy, zejména v již bývalé Dřevovýrobě. Další aktivity
členů směřovaly na veselé Josefovské či Mikulášské zábavy.
Vrcholem byla Josefovská zábava v Sokolovně v roce 1970, která
musela být pro výtržnosti ostravské mládeže ve 22:30 ukončena.
Pořádali jsme nejen plesy, ale v roce 1982 i Kateřinskou zábavu
v KD a noční karneval v Olbramicích. Nejvíce karnevalů, celkem
12, jsme uspořádali v parku P. Bezruče. Pro nepřízeň počasí byl
přesunut pouze jeden. Podmínky pro pořádání byly již v té době
velmi přísné. např. mohlo se prodávat jen víno a za pohozený
kelímek nebo rozbitou láhev v katastru města byly sankce od
trestní komise Národního výboru. Vždy se dbalo na hygienu
prodeje, barevnou výzdobu a celkový pořádek. V hlavních
pořadatelských funkcí se střídali: př. Zdražila, Vince, Šoltys, V.
Berger, R. Bálek, Gelnar, Kalina a Kašný. Jako pořadatelé byli
vždy členové naší organizace. Postupně se z akcí nastřádaly
finance nejen na pořízení výstavního fundusu, ale i na úpravu
klubovny. Přispívalo se členům na zájezdy, na práci s mládeží a
probíhalo vyhodnocení nejlepších chovatelů.
V zimním období bývaly odborné veřejné přednášky posuzovatelů.
Nejvíce jich provedl př. Urbaník z Polanky, který již bohužel není
mezi námi. Do roku 1990 u nás existovala brigádnická pomoc
složek pro zvelebení města. Pomáhali jsme i Školnímu statku a
Zemědělskému družstvu. Postavili jsme také voliéru ptactva
v parku P. Bezruče, která slouží k ukázce drobných exotů
především pro děti, dodnes. Velmi často ji navštíví nejen lázeňští
hosté, ale i obyvatelé Klimkovic.
V roce 1969 jsme dostali do bezplatného dlouhodobého užívání
dům č. 269, který byl ve špatném stavu a museli jsme ho opravit,
aby sloužil alespoň jako sklad. Během dvou let jsme ho opravili do
nynější podoby a mimo inventář jsou v něm každou zimu umístěni
exoti z voliéry.
V roce 1982 jsme na přiděleném pozemku MěNV postavili za 1 rok
novou zděnou klubovnu. Podíleli se všichni členové a mládež.
Odpracovalo se více jak 1621 hodin a finanční náklady činily
21.658 Kčs. Byla to největší stavební akce za 45 let trvání ZO.
V roce 2006 jsme byli nuceni zlikvidovat sklad mezi starou
klubovnou a bývalou lékárnou a postavili jsme nový víceúčelový
sklad u klubovny, který slouží k uskladnění jen části
chovatelského inventáře a také zde v měsíci únoru probíhá výstava
holubů klubu chovatelů Ostravských bagdet, který má v naší
organizaci sídlo. Stavbu jsme započali v květnu a v neděli 19.
listopadu 2006 byla stavba dokončena přidělanými okapy včetně
odvodů vody. Odpracováno bylo více jak 580 hodin.
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vystaveno 211 ks králíků, 66 voliér drůbeže a 117 holubů od 90ti
vystavovatelů. V letošním roce při okresní výstavě bylo vystaveno
157 ks králíků, 53 voliér drůbeže a 163 ks holubů. Výstavu
navštívilo 624 návštěvníků a tentokráte vyšlo i pěkné počasí.
Od roku 2001 až doposud jsou výstavy pravidelně pořádány v
překrásném prostředí místního parku P. Bezruče. Velké
poděkování patří městu Klimkovice za umožnění pořádat tyto
chovatelské svátky právě v těchto prostorách. Naše každoroční
chovatelské výstavy při klimkovickém Jarmarku mají průměrně
150 ks králíků, 35 voliér drůbeže a 100 holubů.
V současné době je registrováno v naší ZO 25 chovatelů z nichž 4
jsou mládežníci do 18 let. Můžeme se pochlubit i třemi
posuzovateli – Radim Boháč posuzovatel králíků a Radim Berger
– posuzovatel kožešinových zvířat a Gerhard Stein – posuzovatel
holubů.
Naším cílem je v nastoleném trendu pokračovat. Chceme nadále
naši malou chovatelskou organizaci zviditelňovat a dělat reklamu
našemu lázeňskému městečku nejen v rámci okresu Ostrava. O
veškerém dění v organizaci je vedená podrobná kronika, která má
již čtyři svazky.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří se o tuto
bohatou činnost a historii organizace zasloužili.
Za výbor ZO ČSCH Klimkovice Radim Boháč, jednatel
čerpáno z archívu kronik ZO

Následovalo období 4 výstav opět před klubovnou a na ulici
Křížkovského.
V roce 1996 jsme připravili opět výstavu většího rozsahu, a sice
Okresní soutěžní výstavu okresu Nový Jičín. Vystavovalo 82
vystavovatelů z okresu a okolí. Vystaveno bylo 327 králíků, 140 ks
drůbeže a 61 holubů. V soutěži okresu jsme zabodovali a po
několika letech jsme v odbornosti králíci zvítězili stejně jako
v holubech, v drůbeži jsme skončili druzí za ZO Jistebník.
Návštěvnost, jen 790 lidí, byla silně ovlivněna špatným počasím,
kdy po celou dobu výstavy byl vydatný déšť, který znepříjemnil i
samotnou likvidaci výstavy.
Následující čtyři zářijové výstavy se konaly opět před místní
klubovnou a na prostranství ulice Křížkovského.
K 1.1.1999 se naše ZO po souhlasu ústředního výboru v Praze
rozhodla přejít z okresu Nový Jičín do okresu Ostrava. Z pověření
městské organizace Ostrava se naši členové rozhodli v roce 2001,
2006 a 2011 uspořádat opět větší výstavy tentokráte však
regionální soutěžní Ostravské výstavy. V roce 2001 na výstavě
vystavovalo 120 vystavovatelů 421 kusů králíků, 92 voliér drůbeže
a 150 holubů. Výstavu navštívilo 833 dospělých návštěvníků.
Poprvé byly připraveny katalogy i s oceněním, které jsou již
každoročně takto zpracovávány. Poprvé byla také v naší klubovně
uspořádána speciální výstava činčil jihoamerických a naproti ve
staré klubovně ukázková expozice exotů. V roce 2006 bylo
Pozvánky:

Kino Panorama Klimkovice – program prosinec 2011
Kino.Klimkovice@seznam.cz tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Úterý 6. prosince v 18:00
Katastrofy ještě lze tolerovat, ale neúspěchy nikoliv. Volné
pokračování eskapád agenta Johnnyho Englishe je plné napětí,
zábavnosti a nechybí samozřejmě velká spousta fórů. Komedie.
V hl. roli Rowan Atkinson.
Mládeži přístupno, VB, 105 minut
60,- Kč

TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ:
TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE
Úterý 20. prosince v 17:00
Film inspirovaný po celém světě oblíbenými příhodami knižního a
comicsového hrdiny Tintina a jeho věrného psího společníka
Filuty. Procestují křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako
první na místo posledního odpočinku vraku lodi Jednorožec, který
skrývá obrovské bohatství a také prastarou kletbu. Dobrodružný.
Mládeži přístupno, USA,110 minut, české znění
60,- Kč

BASTARDI 2
Neděle 18. prosince v 18:00
Pokračování kontroverzního filmu začíná krátce po smrti
největšího bastarda Michala Dostála. Tristní obraz současného
stavu speciálních (dříve zvláštních) škol. Smutný fakt, že
prokázané trestné činy mladistvých nekončí díky stávající
legislativě potrestáním viníků a izolací těchto jedinců od
společnosti a jejich resocializaci. Drama. V hl. rolích Ladislav
Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil, Blanka
Bohdanová, Jaroslava Hanušová, Tomáš Magnusek, Jan Šťastný,
Igor Bareš, Ladislav Županič, aj.
Dop.přístupnost od 12 let, ČR, 90 minut
60,- Kč

PŘIPRAVUJEME : KOCOUR V BOTÁCH
POHODOVÉ VÁNOCE NAPLNĚNÉ LÁSKOU,
POROZUMĚNÍM A PRIMA VSTUP DO NOVÉHO ROKU
2012 VÁM SRDEČNĚ VINŠUJÍ
A NA VAŠI NÁVŠTĚVU U NÁS SE TĚŠÍ
PRACOVNÍCI KINA PANORAMA KLIMKOVICE.

Rodinné centrum Želvička – program prosinec 2011
2. patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1, tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email: rc. zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info
Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30,-Kč není-li v programu
uvedeno jinak.

Čtvrtek

1.12.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

6.12.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s overbaly

Čtvrtek

8.12.

KAŠPÁRKOVINY – tvoření krabičky na dárek

Úterý

13.12.

PŘEDVÁNOČNÍ ŽELVIČKA – vánoční pohádka, zdobení perníčků a stromečku

Děkujeme za Vaši přízeň Želvičce a těšíme se na Vás opět v příštím roce 2012.
Rodinné centrum Želvička
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ADVENTNÍ VÝSTAVA
V KOSTELE SV. TROJICE V KLIMKOVICÍCH
2. adventní neděle 4.12.2011 – 3. adventní neděle 11.12.2011
otevřeno denně 15:00 – 18:00
vstup zdarma
Svá díla vystavuje výtvarný spolek VIRIDIAN.
Možnost nákupu adventních věnců, vánočních svícnů, perníků a
cukrátek, šperků a dalších vánočních drobností.
Pořádá město Klimkovice
Viridian byl první svého druhu nejen v Ostravě, ale i v rámci celé České republiky, kdo nabídl výtvarné kurzy dospělým posluchačům, a
to i těm, kteří se kreslení a malování chtěli věnovat až v důchodovém věku. Pořádá spoustu zajímavých akcí, do kterých se rádi zapojují i
obyvatelé Ostravy (například lampiónové průvody v maskách). Posluchači kurzů také v ateliéru Viridian zdarma malují obrazy pro
nemocné děti v nemocnicích a ústavech.
V současné době již řada absolventů kurzů Viridian samostatně tvoří a s úspěchem vystavuje v galeriích nejen v naší republice, ale i
v zahraničí. Viridian se tak stal nejen líhní nových talentů, ale i místem, kde se lidé rádi scházejí, aby se báječně zrelaxovali, naučili se
nové výtvarné techniky a aby se potkali v příjemném prostředí s příjemnými lidmi podobných zájmů.
V červnu roku 2006 se Viridian nesmazatelně zapsal do dějin umění svou První mobilní výstavou na světě s názvem „Viridian jde mezi
vás“. Tato akce je zapsána v české knize rekordů! Bližší informace na www.viridian.cz

Vánoční koncert
úterý 27.12.2011 od 17:00 v kostele sv. Kateřiny v Klimkovicích
Vladimír Rotter: Vánoční mše
v podání
Pěveckého sdružení Klimkovice
varhanní doprovod a sólo skladby
Mgr. Aleš Rybka
sólisté:
Václav Kaštovský, Radka Poštulková
vstupné dobrovolné
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Kulturní kalendář lázní a města Klimkovice – prosinec 2011
čtvrtek

1.12.

Travesti šou Šemerón

Rest. Zahrada Sanatoria

19:00 - 20:45

70,-

pátek

2.12.

Taneční večer s Petem Saxem

Rest. Zahrada Sanatoria

19:30 - 23:00

30,-

sobota

3.12.

Oslava 20.výročí položení zákl.kamene lázní

Kolonáda Sanatorií

10:00 -15:00

volný

Divadlo: Oscar Wilde - Jak je důležité míti Filipa

kino Klimkovice

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 17:00

volný

Adventní výstava denně do 11.12.2011

Kostel sv. Trojice Kl.

15:00 - 18:00

volný

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.

Salonek Sanatoria

15:00 - 17:00

75,-

neděle

4.12.

18:00

dobrovolné

pondělí

5.12.

Posezení s harmonikou

Rest. Zahrada Sanatoria

19:00 - 21:00

volný

úterý

6.12.

Kino - Vévodkyně

Spol. sál Sanatoria

19:30 - 21:00

50,-

středa

7.12.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Rest. Zahrada Sanatoria

19:00 -22:00

30,-

čtvrtek

8.12.

Dividlo Ostrava - Vánoční komedie

Spol. sál Sanatoria

19:00 - 20:15

dobrovolné

pátek

9.12.

Taneční večer s Petem Saxem

Rest. Zahrada Sanatoria

19:30 - 23:00

30,-

sobota

10.12.

Vánoční koncert DH Děrničanka

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 16:00

volný

Retro diskotéka

Restaurace Zahrada

19:30 - 23:00

30,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Módní show SŠ Havířov - Prostřední Suchá

Spol. sál Sanatoria

19:00 - 21:00

dobrovolné

Kreativní odpoledne - Organzový květ

Salonek Sanatoria

15:00 - 17:00

75,-

Karaoke

Cinema bar Sanatoria

19:30 - 22:00

30,-

neděle

pondělí

11.12.

12.12.

úterý

13.12.

Vánoční koncert ZUŠ Klimkovice

Kolonáda Sanatorií

18:00 - 20:00

dobrovolné

středa

14.12.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Rest. Zahrada Sanatoria

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

15.12.

Vánoční vystoupení pěveckého sboru Alegro
Beseda se specialistou: Přírodní léčba pohybového
ústrojí

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 16:00

volný

Spol. sál Sanatoria

19:00 - 20:15

volný

Taneční večer s Petem Saxem

Rest. Zahrada Sanatoria

19:30 - 23:00

Benefiční módní show - Natally models

Spol. sál Sanatoria

18:00 - 21:00

30,u
organizátora

Hudební kavárna s klavírem
Vánoční koncert
Pěvecké sdružení Klimkovice + Mgr. Aleš Rybka

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 17:00

volný

Kostel sv. Kateřiny Kl.

17:00 - 18:00

dobrovolné

pátek

16.12.

sobota

17.12.

neděle

18.12.

úterý

27.12.

Reprezentační ples města
Klimkovic
proběhne v prostorách Sanatorií
Klimkovice v sobotu 28.1.2012.
Předprodej vstupenek stejně
jako pro Ples Zahrádkářů bude
v KIS Klimkovice – kancelář č. 1
městského úřadu od čtvrtku
5.1.2012 od 8:00 hod.
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Výstava a aukce děl Borise Jirků na kolonádě lázní
V úterý 15.11.2011 se uskutečnila v prostorách kolonády Sanatorií Klimkovice vernisáž a dražba
děl známého malíře, grafika a ilustrátora Borise Jirků. Boris Jirků se věnuje volné kresbě, malbě,
grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře. Zúčastnil se
několika desítek kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Je ilustrátorem knihy známého textaře
Michala Horáčka Kudy kam. Jeden svazek této vzácné knihy autor věnoval do aukce. Knihy se
vytisklo jen 100kusů pro skutečné fajnšmekry a jeden z nich dostal od Horáčka ke svým
narozeninám i bývalý prezident Václav Havel. „Ke každé Horáčkově písni v knize jsem udělal
jednu ilustraci, a jedna navíc je ještě do knihy vložena,“ prozradil Jirků s tím, že ilustrace vytvářel
technikou seligrafie na černém podkladě.
Vernisáž zahájila a úvodní slovo pronesla kunsthistorička Gabriela Pelikánová. Všichni příchozí
jisně byli ohromeni nespoutanou barevností děl Borise Jirků. Velkoformátové obrazy a obrázky
menších rozměrů kolonádu dokonale rozzářily. Tvorba Borise Jirků, snad oslovila každého, kdo
měl možnost díla shlédnout. Výstava byla spojená s následnou akcí děl. Jedno z vystavovaných
děl bylo věnováno na rozvoj dětské části Sanatorií Klimkovice. Věříme, že všichni, kteří verniáže
pravidelně navštěvují, strávili příjemný večer, jehož atmosféru dokreslovalo jedinečné prostředí
lázeňské kolonády.
V příštím roce pro Vás chystáme tyto vernisáže:
31.ledna 2012

Jaromír Gargulák

24.dubna 2012

Jan Kanyza

12. června 2012

Mišo Dúha

Novinky v Lesním parku Klimkovice
Nová relaxační pyramida ze dřeva vyrostla v posledních říjnových dnech v nedávno zbudovaném
lesním parku vedle Sanatorií Klimkovice. Jde o společný projekt lázní a občanského sdružení Čisté
Klimkovice.
"Pyramida bude sloužit všem návštěvníkům parku, kterých stále přibývá, a také klientům lázní," říká
předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice Jakub Unucka. Nová stavba doplní řadu atraktivních
dřevěných prvků, které za letošní rok sdružení nechalo pro park vyrobit.
S nápadem rozšířit vybavení lesoparku také relaxační pyramidou přišly Sanatoria Klimkovice, které už
svým klientům nabízejí pyramidu ve svých vnitřních prostorách. Ta patří k hrazeným lázeňským
procedurám a podle klinického psychologa lázní Miloslava Šebely se těší stálému zájmu pacientů i
návštěvníků. Rádi se do ní vracejí hlavně ti, kteří si už vyzkoušeli její účinky. Pyramida v lesoparku má
podle Šebely své výhody i nevýhody. Venku nemají lidé jistotu, že si pobyt v ní užijí nerušeně a sami.
Na druhou stranu okolní vzrostlé stromy přispívají svou energií k hluboké relaxaci, harmonizaci organizmu i energetickému nabití.
Čistou energii neruší žádné elektrické vedení, žádné stěny místnosti. A navíc mohou zájemci pyramidu v lesoparku využít kdykoliv a
zdarma.
V Lesním parku přibyly i další dřevené atrakce a hrací prvky. Výletníci určitě ocení hlavně altán, hned při vstupu do lesoparku, kde si
mohou nerušeně posedět či posvačit.
Za opravdu vydatné pomoci několika skautských oddílů byla zahájena oprava lesních studánek v okolí Lesního parku. Ty by se měly stát
součástí lázeňského turistického okruhu, který zahrne Lesní park, údolí Polančice a obě studánky. Fyzicky zdatnější návštěvníci Lesního
parku tak budou mít další lákavý a zajímavý cíl výletu. Během zimy bude připraveno dřevo na mostky, chodníky, stříšky a další
konstrukce a zjara proběhnou vlastní práce v terénu. Je na co se těšit.
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Lázně budou slavit 20. výročí položení základního kamene stavby
Jak to všechno začalo
Někdy na přelomu 50. a 60. let probíhal na celém území Ostravského kamenouhelného revíru rozsáhlý geologický průzkum, při němž
se uskutečnilo několik hlubinných vrtů v okolí Polanky, Staré Bělé a Jistebníku. Vrty odhalily v hloubce 300 – 400 m rozsáhlá ložiska
sedimentů nasycených vodou, jejíž rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu, v množství až 52 mg/1
litr, což je největší množství v Evropě. Voda je třetihorního původu, tedy z údobí, kdy zde probíhala silná tektonická horotvorná činnost
karpatského vrásnění. V té době vyplňovaly oblasti karpatských prohlubní mohutné usazeniny miocénního moře, silně prosycené
mořskou vodou. Zásoby těchto jodobromových vod se odhadují i při dvojnásobné kapacitě lázní na 500 až 700 let.
O léčebném využití těchto cenných minerálních zdrojů se začalo uvažovat teprve v 80. letech, kdy razantní těžba uhlí pokračovala na
Karvinsko a výstavba nového dolu Darkov dokonce ohrožovala samotnou existenci tamějších lázní. Právě v té době vznikla myšlenka
výstavby nových lázní s využitím jodobromových vod z oblasti Jistebník – Polanka. Tyto nové lázně měly nahradit již světoznámé lázně
Darkov.
Byla vypracována předběžná dokumentace nového lázeňského komplexu, který počítal s kapacitou až 1200lůžek. Na stavbu tak
rozsáhlého projektu však stát neměl finanční prostředky a tento záměr byl rovněž ovlivněn společenskopolitickou situací. Myšlenka
výstavby nových lázní tak opět ožila až v roce 1989. Pro její realizaci se tehdy rozhodla Česká pojišťovna, a.s., a realizaci svěřila firma
Loko ateliér Ostrava, která také dovedla celé dílo ke zdárnému konci v moderním architektonickém stylu, ve sjednané lhůtě 30ti
měsíců.
Protože celá koncepce nových lázní spočívala ve využití minerálních vod z oblasti Jistebník – Polanka, muset se této podmínce podřídit i
výběr staveniště. Byl vymezen okruhem 10km od místa zdroje, protože každá větší vzdálenost by snižovala kvalitu minerálních vod.
V takto vymezeném prostoru bylo navrženo několik lokalit, z nichž bylo vybráno místo západně od Klimkovice na Hýlovském kopci,
krásný kout dosud nedotčené přírody s čistým, zdravým ovzduším a s krásným
výhledem na celé panorama Beskyd a Moravskou bránu.
Architektonickou soutěž na zpracování studie stavby lázní vyhrála studie ing.
arch. Zdeňka Krupky. Generálním projektantem byla Slezská projektová
společnost s.r.o. Opava. Realizační projektovou dokumentaci pro dětskou
léčebnu, hospodářský objekt i inženýrské sítě zhotovilo oddělení projekce
Pozemních staveb Zlín pod vedením inf. Jana Skřítka.
Koncem roku 1991 postoupily projekční práce tak daleko, že stavba lázní mohla
být zahájena. Ve čtvrtek 5. prosince 1991 se konalo v Klimkovicích slavnostní
zahájení stavby KLIMKOVICE – LÁZNĚ NOVÝ DARKOV s poklepem na
základní kámen (položen u vchodu do lázní).
V sobotu 3.12. lázně pořádají Den otevřených dveří
Ku příležitosti oslavy tohoto 20.výročí Sanatoria Klimkovice v sobotu 3.12. pořádají Den otevřených dveří. Budou probíhat
prohlídky s průvodcem a to od 10 do 15 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a do lázeňských prostor se vychází od
recepce budovy A. Prohlídka je zakončena promítáním krátkého filmu o výstavbě Sanatorií Klimkovice.
Pro návštěvníky je připraven zajímavý doprovodný program. Vystoupí dvě seskupení, která jsou neomylne spjata s Klimkovicemi.
V 10,00hod Den otevřených dveří zahájí vystoupení Pěveckého sdružení Klimkovice od 12,30 hod se můžeme těšit na vystoupení
Dechové hudby Veselka. Po celý den bude přichystáno bohaté občerstvení. Největší dobroty i něco na zahřátí nabídne kafé Kolonáda i
restaurace Zahrada.
Celý doprovodný program na kolonádě lázní:
10,00 – 10,30

Vystoupení Pěveckého sdružení Klimkovice

11,00 – 11,30

Vystoupení žesťového orchestru mladých Porubští

Trubači

12,30 – 13,30

Vystoupení Dechové hudby Veselka Klimkoivce

14,00 – 16,00

Vystoupení cimbálové muziky Vojtek

Prohlídka lázní:
od 10,00 do 15,00 hod (poslední prohlídka v 15,00 hod)
vychází se z prostoru u recepce budovy A
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Novinky v léčbě dospělých i dětí pro rok 2012
Sanatoria Klimkovice poskytují profesionální lázeňskou péči už od roku 1994. Přesto je nutné neustále služby zlepšovat a rozšiřovat
jejich nabídku, tak, aby všichni návštěvníci, a hlavně lázeňští hosté na léčení, byli neustále spokojeni a měli důvod se do Klimkovic
vracet. Proto pro lázeňskou sezónu 2012 chystáme několik novinek.
Již na začátku sezóny 2012 přivítáme hosty v nově zrekonstruovaných pokojích čtyřhvězdičkového standardu, které jistě uspokojí i
náročnější klientelu a vytvoří pocit pohodlí domova.
S novým rokem také spouštíme nový léčebný REVITAL KONCEPT, jehož léčebné výsledky budou mimo
jiné stavět na odborné diagnostice pohybových obtíží, speciální redukčně-detoxikační dietě, zdravém
pohybu a péči o tělo i ducha. Pro tyto účely je v lázních budována speciální diagnostická laboratoř se
třemi novými přístroji, které jsou určeny pro diagnostiku a terapii pacientů. Jedná se o stabilizační plošinu
ALFA, která je jednoduchým účinným přístrojem pro nácvik rovnováhy a může být využita pro objektivní
zhodnocení stavu pacienta. Přístroj Leg Tensor se používá k průběžnému posouzení rehabilitace, měření a
testování a lze jej použít i v časných rehabilitacích (cvičení v odlehčení). Dynamografická plošina GAMMA
je moderní zařízení, které je zkonstruované pro diagnostiku a cvičení nervosvalové koordinace, rozložení
hmotnosti a rovnováhy na neurofysiologickém podkladě. Diagnostická laboratoř bude využívána pro léčbu
a diagnostiku dětí i dospělých.
Nově zavádíme koncept optimalizace váhy a to individuální cestou s využitím výživového programu „Metabolit balance“, který je
určen pro úpravu látkové výměny a tělesné hmotnosti. Základ tvoří osobní jídelní plán a individuální seznam potravin, který je
vyhotoven na základě aktuálních laboratorních výsledků a údajů o zdravotním stavu pacienta. Probíhá ve 4 fázích a umožní trvale
vyřešit problémy s váhou a celkově i preventivně podpořit pacientovo zdraví. Nově také budeme využívat přístroj pro
hydrocolonterapii pro dokonalé výplachy střev k podpoře detoxikačně – revitalizačního programu.
Speciálně pro dětské pacienty plánujeme zřízení oddělení dětské ergoterapie. Ergoterapie představuje nezbytnou součást ucelené
rehabilitace při léčbě fyzicky, smyslově a mentálně postižených dětí a proto se Sanatoria Klimkovice rozhodla toto oddělení vybudovat.
Ergoterapie umožňuje využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a
jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické,
emocionální a sociální schopnosti.

Vánoční cukroví z lázeňské cukrárny
Dokážete si představit Vánoce bez voňavého, čerstvého cukroví? Ale nebaví Vás péct, nebo na
pečení nenajdete volnou chvíli? Pro Vás a Vaše mlsné rodiny máme jednoduché a velmi chutné
řešení. Kavárna Kolonáda Sanatorií Klimkovice nabízí čerstvé vánoční cukroví na objednávku. Naše
cukrářky si tentokráte daly opravdu záležet. V 1kg balení naleznete 12 druhů cukroví – klasické
vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, kokosové kuličky Rafaelo, kávové zrno, minilaskonky,
kokosovou roládu, ořechové kostky a další oblíbené kousky.
Objednávky přijímáme do 11. prosince. 1kg balení cukroví i s dekorativní miskou ve vánočních
barvách dostanete za 299,- Kč. Hotové cukroví si pak můžete vyzvednou od 19. do 23. prosince
v kavárně Kolonáda.
A zde přinášíme recept na oblíbené nepečené vánoční cukroví:
Marcipánová kávová zrna
Ingredience na těsto: 1 bílek, 10dkg loupaných mletých mandlí, 10dkg sušeného
mléka, 10dkg moučkového cukru
Ingredience na náplň: rum, 2 lžíce kakaa, 20dkg másla, 1lžíce mleté
Ingredience na těsto smícháme dohromady a uděláme těsto. Rozvalujeme na tenko na
pocukrovaném vále přes mikrotenový sáček. Vykrajujeme oválkem větším tvar, který dáme do
formičky ve tvaru kávového zrna a naplníme krémem. Přiklopíme menším oválkem.
Náplň: Vše smícháme a ušleháme a dáme vychladit.
Hotové cukroví dáme do lednice a pak omáčíme v hořké čokoládě rozehřáté nad parou.
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Pozvánka do lázní za zábavou
Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější šou stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou
Šemerón z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru.
Uvidíte a uslyšíte hity českých i zahraničních pěveckých hvězd, překrásné kostýmy a obdivuhodné
taneční kreace. Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Miluška Voborníková a další star české i zahraniční
scény. Více než hodinová přehlídka zábavy Vás jistě zaujme. Možnost focení s protagonisty. Počet
míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na telefonu 603 299 138.
Prostor, ve které program probíhá, je zcela nekuřácký.
Čtvrtek 1.12., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč
Posezení s harmonikou – příjemný večer v lázeňské restauraci Zahrada za poslechu známých melodií
v podání akordeonu a skvělého Edy Rákose. Přijďte si zazpívat, nebo je poslouchat a dát si skleničku vína.
Pravidelné večery s harmonikou v Sanatoriích Klimkovice. Rezervace míst není nutná. Prostor, ve kterém
program pobíhá, je zcela nekuřácký.
Pondělí 5.12., 19:00, Restaurace Zahrada, vstup volný

Vánoční koncert dechové hudby Děrničanka – vánoční koncert dechové hudby Děrničanka na
kolonádě lázní Klimkovice. Klasické koledy i moderní vánoční písně v podání dechových nástrojů.
Přijďte se „nadýchat“ vánoční atmosféry a udělejte si příjemné sobotní odpoledne v lázních. V nabídce
bude spektrum čerstvých zákusků z domácí cukrárny, teplých i studených nápojů.
Sobota 10.12., 15:00, Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstup volný

Módní show SŠ Havířov – Prostřední Suchá – velkolepá módní přehlídka pod taktovkou
studentů SŠ Havířov - Prostřední Suchá. Uvidíte nejen skvělou módní šou plnou neokoukaných modelů,
dle návrhů mladých návrhářů, ale i zajímavý doprovodný program v podobě pěveckého a profi
tanečního vystoupení. Přijďte podpořit mladé talenty.
Neděle 11.12., 19:00, Společenský sál, vstupné dobrovolné

Tradiční vánoční koncert ZUŠ Klimkovice – již tradičně na kolonádě lázní vystoupí žáci ZUŠ
Klimkovice se zajímavým hudebním i tanečním programem, aby potěšili své blízké, své rodiny a všechny
příchozí diváky.
Úterý 13.12., 18:00, Kolonáda, vstupné dobrovolné

Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Alegro - Vánoční zpívání s pěveckým sborem Allegro
ze ZŠ a MŠ TGM Bílovec. Dne 15.12.2011 v 15:00 zazní kolonádou v sanatoriích Klimkovice známé i
méně známé vánoční písně. Přijďte si zazpívat s dětským pěveckým sborem Allegro z Bílovce a navodit
tak atmosféru blížících se Vánoc.
Čtvrtek 15.12., 15:00, Kolonáda, vstup volný

Pravidelná kreativní odpoledne – vždy v pondělí od 15 do 17hod. Pod vedením zkušené lektorky
Lenky. Veškeré pomůcky a materiál na výrobu jsou zahrnuty v ceně. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
556 422 106, nebo na tryskova@sanklim.cz.
V prosinci nás čekají tato témata:
5.12. Pletení z papíru,

12.12. Organzový květ

Pondělí 5.12., 12.12., 15:00 – 17:00, Salonek u kinosálu, kurzovné 75Kč

15

Ohlédnutí za rokem 2011:

Plesy v Sokolovně

Reprezentační ples města Klimkovic v Sanatoriích

Masopust

Myslivecká výstava

Jarní koncert v kostele sv. Trojice

Stavění Máje
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3x Klimkovické farmářské trhy

Kytarobití

Klimkovický podzim

Jarmark

Těšíme se na Vaši přízeň a podporu i v dalších letech!
KIS města Klimkovic, www.mesto-klimkovice.cz/fotogalerie
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Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny
Pokračování
Paní Johanka umírá v roce 1553 a panství přechází na Hynkova
synovce Bartoloměje Bruntálského z Vrbna. Během několika let se
zadlužil natolik, že panství prodal synu Jana I. Bruntálského
z Vrbna, Hynkovi II. Bruntálskému z Vrbna (pozdějšímu
zemskému hejtmanu). Hynek II. se v roce 1566 zúčastnil
vojenského tažení do Uher proti Turkům, přátelil se s biskupem
Vilémem Pausinovským, majitelem Hukvald. Hynek II. listem
vydaným v neděli 19. července 1564 udělil Klimkovicím četné
výsady, měšťany osvobodil od povinných robot, které byly
převedeny na povinný roční plat ½ zlatého ročně u nešenkovních
řemeslníků a 1 zlatý ročně u šenkovních měšťanů, vyjma
odpracování 6 dnů na poli při vláčení, sečení a žetí.
25. 12. 1564 uděluje měšťanům ve svém pivovaře uprostřed
náměstí právo pivo vařit. Dále v r. 1565 potvrdil právo odúmrti z r.
1416. Další výsady udělil cechům stolařů, kolařů, kovářů,
zámečníků. Město chráněné těmito výsadami, zaznamenalo
značný hospodářský rozvoj. On je také zmiňován v kronice, že
nechal ulít zvon. V roce 1572 se Hynek II. stal zemským
hejtmanem opavským.
O rok později (1572) prodává Klimkovické panství Janu
Bravantskému z Chobřan a ten jej hned následujícího roku
odprodává vladykovi Ondřejovi Bzencovi z Markvartic pánu na
Porubě (příjmení Bzenec vzniklo z německého Senitz a nemá nic
společného s moravským městem Bzencem).
Ondřejův otec Jindřich II. koupil na Opavsku ves Markvartice
(leží asi 2 km východně od Hlučína) a podle jména této vsi se
později psali „z Markvartic“.
Po návratu z ciziny r. 1497 se Jindřich II. oženil s Markétou
Střelovou z Chechla, která po svém bratru Jiříkovi r. 1513 zdědila
panství Třebovice s Porubou a částí Svinova. Měli spolu 8 synů,
z nichž Ondřej Bzenec, který se svými bratry patřil k rodu
slavných českých rytířů, se na počátku 16. stol. vyznamenal
v bojích proti Turkům v Uhrách, kde bojoval ve vojenských
službách císaře Fredinanda I. Byl horlivý katolík a když se vrátil r.
1566 z bitev, velmi brzy získal u olomouckého biskupa Viléma
Prusinovského z Víckova (1565-1572) funkci hofrychtéře,
přísedícího městského soudu.
Jeho manželkou se stala Kateřina z Děhylova, vdova po Václavu
Tvorkovstém z Kravař. Ondřej Bzenec byl velmi energický,
s organizačními schopnostmi, u svých poddaných vyžadoval
plnění vymezených povinností a poslušnost. Byl schopným
stavitelem. V Porubě dal postavit na místě staré tvrze v roce 1573
renesanční zámek.
V letech 1578-1579 nechal v Klimkovicích na místě nevyhovující
středověké tvrze vystavět pohodlné renesanční sídlo pro svůj rod.
Vedle nového čtyřkřídlého třípatrového zámku se čtyřmi věžemi
s 67 místnostmi nechává r. 1578 vystavět i kostel zasvěcený sv.
Kateřině, patronce jeho manželky.
Zámek s kostelem nechává propojit spojovací krytou chodbou
mezi prvním patrem a vstupem na kůr. Západní část kostela byla
ukončena mohutnou věží, která neplnila jen funkci kostelní věže,

ale zároveň byla jakousi předsunutou baštou, která chránila
zámecké křídlo z jižní strany. Okna ve věži mají tvar střílen
směrem k západu. Je prokázáno, že tuto velkorysou stavební akci
uskutečnili italští zedníci a kameníci, kteří byli v té době
zaměstnáni na statcích olomouckého biskupství. Ondřej Bzenec
byl přítelem jak olomouckého biskupa Viléma Pausinovského, tak
i biskupa Stanislava Pavlovského.
Pod presbytářem nechal Ondřej Bzenec vybudovat rodinnou
hrobku s úmyslem, aby se kostel stal pohřebním místem
zemřelých příslušníků rodů Bzenců. Již v roce 1578 byl
v presbytáři pohřben Ondřejův bratr Fabián a ještě před tím jeho
předčasně zemřelá neteř Anna.
Že ve vybudované hrobce v presbytáři spočinuli i další členové
rodiny Bzenců, dokazuje celkem 6 renesančních náhrobních
kamenů s epitafy o úmrtí jednotlivých zemřelých a jejich
vypodobnění v životní velikosti. Ve spodní části náhrobků se
nacházejí jednotlivé erby zemřelých.
Rod Bzenců nosil ve svém rodovém erbu na červeném štítě
stříbrnou okřídlenou rybu, nad helmou pak šest černých per. O
tom rodovém erbu Bzenců hovoří roku 1593 Bartoloměj Papnocký
z Gongol a Papnocké Woly, který věnoval Ondřeji Bzencovi celou
pátou knihu svého díla: „Zrcadlo slavného marghrabství
Moravského“, kterou koncipoval patrně v roce 1592, kdy se jeho
hostitel Ondřej Bzenec stal hejtmanem opavským.
Papnocký hovoří o jednom jezeru ve vlašských krajinách, ve
kterém žije ryba řečena Carpionus Cipriny, která je živá ze zlatého
písku v tom jezeře uloženém. Rozdílná je v tom, že má velké
ploutve, které se dají přirovnat k ptačím křídlům a nedá se ulovit,
pouze spatřit. Když polský kníže táhl kolem tohoto jezera, jeden
z jeho rytířů mu slíbil, že rybu uloví a k snídani knížeti přinese.
Tak se také stalo a u snídaně nebyla jen jedna tato zvláštní ryba,
ale bylo jich více. Kníže bohatě obdaroval tohoto rytíře a na věčné
časy mu přikázal užívat zobrazení této ryby v rodovém erbu. A
tento erb zděděný od předků užívá rod Bzenců dodnes. Popnocký
m.j. o Oldřichu Bzencovi napsal: „Člověk takový, kterýž se všech
činův svých pochválení hoden jest. Ten zámek v Klimkovicích
tolikéž i kostel velmi pěkně vystavěti dal. A jiné statky své
krásným stavením ozdobil.“ Ondřej Bzenec byl obdivován, ale na
druhé straně měl i své nepřátele, kteří mu jeho úspěchy záviděli. A
tak byl úkladně zavražděn 5. dubna 1595 u Podvihova v blízkosti
Pusté Polomi. Údajně na příkaz Perchtolda Tvorkovského
z Raduně, se kterým měl soudní spor. Vražda nebyla nikdy
vyšetřena a jen boží muka u Podvihova svým nápisem připomínají
tuto tragickou událost.
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
Literatura:
Šlechtická sídla na Novojičínsku
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Zámek v Klimkovicích, stavebně-historický průzkum

Sport:
TJ Sokol KLIMKOVICE oddíl stolního tenisu pořádá v Sobotu 17.12.2011 v místní Sokolovně

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH SPORTOVCŮ
( dvouhry mužů, žen a mládeže).
Prezentace: 8°° - 9°°hodin.
Startovné: 50Kč ( mládež do 15 let zdarma).
Finanční ceny za prvá 3 místa.
Systém soutěží bude podle přihlášených účastníků upřesněn v místě konání. S sebou si stačí vzít pálku, sportovní úbor a obuv a hlavně
sportovního ducha a pevné nervy. Bohaté občerstvení bude pro všechny účastníky zajišťeno ! ! !
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.
Za oddíl stolního tenisu Dušan Jahoda -předseda oddílu
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Úspěšný výstup 2 členů Marathon teamu Klimkovice
na Mont Blanc 4.810 m
Italsky Monte Bianco (Bílá hora) je nejvyšší hora Alp a států EU
vypínající se v Montblanckém masivu na francouzsko-italském
pomezí do výšky 4 810 m n. m. Mont Blanc je tradičně považován
za nejvyšší vrchol Evropy, avšak z důvodu neexistující metodiky
pro přesné určení euro-asijské hranice může být tento titul

připisován i kavkazské hoře Elbrus (5 642 m n. m.).Vrchol hory
leží na francouzském území a hornina (tyčící se do nadmořské
výšky 4 792 m) je kryta ledovým příkrovem o proměnlivé tloušťce
14-23 m. Při expertním měření provedeném v září 2009 byla
výška hory stanovena na 4 810,45 metrů nad hladinou moře.
Mont Blanc má dvě zcela odlišné podoby. Od severu při pohledu z
Bréventu
působí
majestátně a jeho
svahy
pokryté
rozsáhlými
ledovci
mu
dodávají
arktickou krásu. Při
pohledu od jihu z
vrcholu Mr. Chetif
nebo z Mr. Saxe nad
Courmayeurem
lze
obdivovat jeho divoce
rozbrázděné
skalní
svahy, kde dochází
často k pádu kamenů
i ke zřícení celých
skalních
bloků.
Ledovce jsou menší,
vtěsnány mezi skalní
hřebeny, jsou zašedlé
a
v
ledovcových
kuloárech se často
vyskytují kamenné i
ledové laviny. Mt.
Blanc nabízí výstupy
všech obtížností i
různého charakteru,
ledovcové i skalní.
V rámci letní přípravy
na
Beskydskou
sedmičku jsme se pokusili vylézt normální cestou přes chaty Tete
Rousse a Gouter. Do francouzského městečka Chamonix jsme
vyrazili v sobotu 6. srpna autem ve složení Štěpán Šamaj, Roman
Šostý, Jan Varady, Pavel Friedel a Jan Friedel. Cesta probíhala bez
problémů přes Rozvadov, Karlsruhe, Basel, Bern a Martigny a
zabrala nám asi 13 hodin. Po příjezdu v neděli ráno jsme se
ubytovali v kempu poblíž lanovky v Les Houches 1.008 m a

přivítal nás vydatný déšť. Předpověď ale slibovala postupné
zlepšování počasí a vrcholové dny na úterý až pátek. Večer jsme
zašli do krásného horského městečka Chamonix s nespočtem
kaváren, hospod, sportovních obchodů, obchody se suvenýry atd.
V pondělí ráno jsme se sbalili na výstup a vyjeli lanovkou do výšky
1.790 m na Bellevue La Chalette, kde je
přestup na zubačku tramway du Mont Blanc,
kterou jsme ale nevyužili a v rámci
rozdýchání a aklimatizace stoupali podél
kolejí až k její konečné stanici Le Nid d Aigle
do výšky 2.372 m. Počasí nic moc, bylo
zataženo, foukalo, ale viditelnost dobrá. Dále
už musí všichni pěšky a sice po kamenité
cestě k staré chatě pod hřebínkem Les
Rognes (odbočka od konečné zubačky dobře
značená) a dále po skalnaté hraně prudce do
kopce až k chatě Ref. de Tete Rousse (3167
m). To byl cíl dnešního dne, na chatu jsme
dorazili za prudkého větru a sněhových
přeháněk, ale sil bylo dost, takže po zajištění
noclehu jsme ještě v rámci aklimatizace
polehku vystoupali dalších 200 výškových
metrů a opět se vrátili na odpočinek. V úterý
ráno nás čekala náročná část celého výstupu
a to k chatě Ref de Aig du Gouter (3817 m).
Nejprve mírně do kopce po malém ledovci,
poté traverzem přes kuloár (díky časným
ranním hodinám byl zmrzlý a kameny
nepadaly) a poté už strmě vzhůru až k chatě.
Některá místa jsou zajištěna fixními lany a určitě se nám vyplatilo
vzít si mačky už na tento úsek, byl celý vysněžený a přilba je
samozřejmost. Pohyb lidí je zde značný v obou směrech a tak o
nějaké ty padající kameny není nouze. Na chatu jsme dorazili v
poledne, už za slunečného ale chladného počasí. Měli jsme
problém s noclehem, bylo plno, trefili jsme zrovna termín 200 let

od prvovýstupu, televizní štáby, rozhovory, vrtulníky...nakonec se
nám podařilo doslova ukecat chatařku na luxusní přenocování na
podlaze v jídelně za 14 Euro. Opět nalehko jsme zkusili
aklimatizaci o 200 výškových metrů výš a zpět na chatu, prášek
jako prevenci na bolení hlavy, najíst a do spacáku. Středa ráno,
budíček v 1:30 hodin. Vůbec jsme se nevyspali, byli jsme na
podlaze na sebe natlačeni jako sardinky a výška skoro 4.000
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metrů už je znát. Řikali jsme si, že “příště” radši ve stanu na sněhu
zadarmo a pohodlně. Nenapadlo nás, že “příště” bude tak brzy...
Za svitu čelovek a měsíce jsme stoupali o hodinu později jako
pětičlenné družstvo na sebe navázáni pěkně vyšlapanou cestou,
která vedla nejprve kousek vzhůru na vrchol hřebínku Aig. du
Gouter 3.863 m. Silně foukalo a byla zima, podle předpovědi něco
kolem -10. Poté kousek dolů a následně vzhůru nejprve pravou
částí (sněhové mosty přes několik trhlin) a dále šikmo vlevo pod
seraky až do sedla mezi Dome du Gouter 4.304 m a P te Bayeoux
4.258 m odkud už je vidět bivak Vallot 4.362 m a cíl cesty Mont
Blanc 4.810 m. K bivaku je nutno nejprve trochu klesnout do sedla
Col du Dome 4.237 m a poté ztracenou výšku opět strmě
vystoupat. U boudy Vallot však řádil bouřlivý vítr, ve kterém
člověk těžko hledal rovnováhu a který s sebou strhával ledové
krystalky, jež po chvíli zahalily celý vrchol. A tak jsme se, stejně
jako další, rozhodli zkusit počkat v boudě, zda se vítr neutiší, ale
po hodinovém vyčkávání v bivaku jsme to zklamáni obrátili, jako
všichni. V rychlosti jsme celí zmrzlí udělali pár fotek s vrcholem v
pozadí a honem zpět k chatě. Tady nastalo rozhodování, zda zůstat
a přežít další drahý hrozný nocleh a zkusit to zítra opět, nebo se
vrátit do Chamonix. Rozhodli jsme se pro návrat do údolí, únava
byla znát a tak ještě ten den večer jsme dorazili do kempu. V rámci
našich spekulací, kdy se sem opět vrátíme, napadlo mého bráchu
to zítra zkusit znovu – vzít si stan a vyhnout se tak noclehu na
chatě. Aklimatizovaní jsme byli dostatečně, takže plán zněl jasně –
zítra, tj. čtvrtek brzo ráno vyrazit a dojít opět až na “druhou” chatu
Gouter do výšky 3.817 m a v pátek zkusit znovu vrchol. Předpověď
vypadala dobře a tak tentokrát ve 3 lidech jsme vyrazili ve čtvrtek
11. srpna v 8 hodin na druhý pokus...vše probíhalo dobře, byla

jasná obloha, bezvětří a tak v 17. hodin jsme na ledovci nad chatou
postavili stan, v okolních záhrabech bylo snad 20 dalších. Druhý
den ráno jsme si dali budíček až na 3:00, opět trochu foukalo a z
vyhřátých spacáků se nám moc nechtělo. Výstup probíhal v
pohodě a tak jsme po třech hodinách dorazili opět k bivaku Vallot
do výšky 4.362 m. Tady jsme se na 15 minut schovali, doplnili
energii a pokračovali dále. Počasí se ale začalo kazit, vítr sílil a
přes hřeben vedoucím k vrcholu se začaly valit mraky a viditelnost
se prudce zhoršila. Některé týmy otáčely zpět... my po krátkém
odpočinku a debatě jsme se rozhodli pokračovat. Na vrchol to bylo
ještě zhruba hodinu cesty... kyslíku se nedostávalo, ale po
krátkých pauzách se nám dařilo postupovat výš a oblačnost se
začala protrhávat, jen ten vítr byl dost silný. V pátek 12. srpna v
8:20 jsme konečně stanuli na vrcholu – Roman Šostý, Jan Varady,
Jan Friedel - dokonce zde byla ukotvená jedna vlajka – ČESKÁ!
Krásná rozhledy na všechny alpské vrcholy, v dálce Matterhorn s
Monte Rosou, ale v mrazivém větru jsme vydrželi jen 5 minut,
nezbytných pro vrcholová fota a rychle dolů. Ještě ten den
odpoledne jsme sestoupili až do kempu a vychutnávali krásné
pocity a domácí destiláty. Tam jsme se sešli s druhou částí
výpravy, Pavel Friedel a Štěpán Šamaj, která zdolala protější
kopec Brevent 2.525 m a pořídili zde nádherné fotografie celého
masivu Mt. Blancu.
Za Marathon team Klimkovice Jan Friedel

K přání mnoha velkých
i malých
štěstí
nejen v roce 2012
se připojuje
i
redakce
Vašeho
Zpravodaje

Inzerce:

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

GARÁŽOVÁ
VRATA

Společenství vlastníků
jednotek, Požárnická 23
– Klimkovice
hledá úklidovou
firmu, případně
fyzickou osobu za účelem
úklidu domu, kolem
domu, úklid sněhu
kolem domu v zimním
období atd.
Tel. 608 758 488
Svatopluk Sojka,
předseda SVJ.

Vrata od 9.999,- Kč
Výklopná,
dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu ZDARMA
při nákupu nad 7000,- Kč.

www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá,
Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
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● Stavební spoření se státní podporou
● Úvěry, meziúvěry a hypotéky
● Penzijní připojištění se státním příspěvkem
● Podílové fondy
● Pojištění majetku a osob
● Běžné účty
● Spotřebitelské úvěry
● Bezplatné poradenství
Petra CHMELOVÁ – finanční poradce ČMSS
Poradenská kancelář ČMSS, a.s.
Lidická 1, MÚ Klimkovice
742 83 Klimkovice
Tel: 776 896 630,
Email: petra.chmelova@cmss-oz.cz
Provozní doba: Pondělí a Středa 15 – 17 hod.
(možnost schůzky i v jiné dny po tel. dohodě)

Koupíme stavební pozemek,
nebo dům v Klimkovicích a
okolí. Nabídněte prosím.
Tel.: 595 172 419

SATELITY
satelitní komplety
Nabízíme specializovaný prodej
a montáž satelitní a anténní techniky
včetně SKYLINK a CS-LINK.
Provádíme montáže a opravy satelitů
a antén, společné domovní rozvody.
Zboží rozvážíme až do domu, záruka, servis, rychlé
dodání, kamenná prodejna.
Tel. 777 554 849, David Alčer, Klimkovice
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Firma Ing.Burdová-AKUM
Prodej medu

výkup a likvidace nebezpečných odpadů-autobaterií
výkup každodenně
ul.U Rybníčku 906, Klimkovice - směr Olbramice
Kdy? od pondělka do pátku 16 - 18 hod.
a v sobotu od 8-12 hod
Zajímavé ceny: 40Ah -88 Ah 100,-Kč
100 Ah-120Ah 150,-Kč
140Ah-180Ah 280,-Kč
220Ah 350,-Kč
Při větším množství je možný odvoz.
Pro firmy likvidační protokol.
Tel.kontakt: 603 171 282

přímo od
místního
včelaře.
1kg 110,-Kč.
Po dohodě i
dovezu. Výměna
medu za staré
pohlednice a
fotky Klimkovic!

Tato inzertní plocha stojí
100,-Kč.
Kontaktujte
kis@mesto-klimkovice.cz
tel. 556 420 005
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Studio Margit nabízí
Vánoční balíčky pro ženy:

Zajistíme pro vlastníky nemovitostí:

Kosmetický balíček základní
(odlíčení, peeling, hluboké čištění, masáž, maska, zábal na ruce,
formování obočí)
Původní
cena
320,-Vánoční cena
249,-Kosmetický balíček extra
(odlíčení, peeling, hluboké čištění, masáž, maska, zábal na ruce,
formování obočí,
Ošetření galvanickou žehličkou- vyhlazení vrásek
Původní
cena
570,-Vánoční cena
399,-Permanentní prodlužování řas luxusní značkou Emprio lashes
(metoda řasa na řasu, už nebudete potřebovat řasenku, Vaše nové
řasy budou, krásné, husté, dlouhé a neodolatelné)
Původní
cena
1 500,Vánoční
cena
799,-Modeláž gelových nehtů
(suchá manikúra, nehtová modeláž, zdobení dle vašeho výběru)
Původní cena
550,-Vánoční cena
349,--

kupní smlouvy
darovací smlouvy
věcná břemena
řešení spoluvlastnictví
dělení domů na byty
znalecké posudky
Tel: 595 175 150

Tato inzertní plocha
stojí 400,-Kč včetně DPH!
Kontaktujte kis@mesto.klimkovice.cz
Tel. 556 420 005

Platnost dárkového poukazu je do konce února 2012
Více info na 724 313 318, www.nehty-margit.cz.
Z příspěvků našich čtenářů:
Okovy už vězí na rukou
Okovy už vězí na rukou
soudce se okrášlil parukou.
Vyřknut byl ortel jediný
první smrt , druhý bez viny.
Odvolání nic nezmění
věší v ranní kuropění.
Pryč je i poslední šance
proč jsem loupil v naší bance.
Oprátka na krku řeže
a smrt vypadá svěže.
Krásně houpu se ve vánku
Můj skon podoben je spánku.
Mísí se skutečnost s žertem
Právě si povídám s čertem.

Už nebuď tak smutná
Vnímám tvůj žal
víc než je nutné
proto jsou verše
docela smutné.

Probuzení
Paprsky ze zlatých pout
a rudé červánky
touží si v tvém bytě plout
líbat tě na spánky.

Přes žluté slunce
mlhavý závoj
v hlavni pistole
poslední náboj.

Doteky kol tebe se točí
sluníčkové je ráno
s nadějí otvíráš oči
byť spát ti není přáno.

Do světa vykřič
bolesti duší
andílek zlomil
šípy i s kuší.

Časné trylky ptačí
otevřeným životem
ti k radosti stačí
pryč s včerejším vzlykotem.

Však jednou slepí
natáhne tětivu
zas modrá obloha
na vlnách přílivu.

Mirek Šproch

Tiráž:
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvemkultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190.
nzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových
stránkách města. Náklad 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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