í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Doufám, že jste se ze svých dovolených
vrátili do našeho města odpočatí a plní
dojmů z prázdninových cest, neboť hned
na úvod mám pro vás dobrou zprávu.
Paní ředitelce naší příspěvkové organizace Centra volného času (CVČ) Mozaika
Bc. Renatě Návratové se podařilo získat
dotaci 1 184 980,12 Kč z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR na 1. část
projektu Rozšíření možností péče
o děti v Klimkovicích a okolí formou
dětského klubu a příměstských táborů. Jak je v článku CVČ Mozaiky na jiném
místě Zpravodaje uvedeno, naše děti
měly o prázdninách možnost prožít společná letní dobrodružství v areálu Modré
školy, která si letos připomíná 140. výročí
zahájení její výstavby a další výročí…

září 2016
Víte, kolik let opět vlastníme
tzv. Modrou školu?
Je to už pět let, co vlastníme budovu
bývalé obecní, poté měšťanské (dnes nejčastěji zvané „Modré“) školy, kterou jsme
právě 1. září 2011 převzali od Moravskoslezského kraje darem.
Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí, neboť jsme zde postupně umístili
hned čtyři pro občany potřebné subjekty
– CVČ Mozaiku, služebnu Obecní policie
z Vřesiny, pobočku Střední podnikatelské
školy z Opavy a třídu mateřské školy,
která navíc využila vybudované zázemí
úspěšného dotačního projektu Rovné příležitosti ve městě Klimkovice.
Bez této budovy bychom tyto veřejně
prospěšné organizace, sloužící občanům
pro výchovu naší mládeže, vzdělávání
dospělých a pro bezpečnost nás všech
velmi obtížně do jiných prostor umísťovali.
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Tuto budovu jsme jako obec v roce
1877 postavili a v roce 1914 rozšířili.
Nikoho dnes ani nenapadne ji zbourat, na
rozdíl od jiné historické budovy školy…

Přijde naše město o další
krásnou historickou budovu?

Nad osudem této významné budovy visí otazníky.

Dne 1. 1. 2010 byla téměř po sto letech
ukončena výuka ve Střední škole odborné a speciální, která byla zahájena 3. 11.
1910 pod názvem Hospodářská škola.
Pro odlišení od Modré školy ji někdy nazýváme Žlutá škola. Tato budova měla v historii našeho města zásadní význam. O její
postavení se zasloužil především ředitel obecné školy Josef Hradil, starosta
Rudolf Resner a předseda Ústřední hospodářské společnosti František Zíka ze
Štítiny. Kdyby se v roce 1910 nepostavila,
nikdy by Jarmila Glazarová do Klimkovic
nepřijela, aby v ní od roku 1917 studovala.
Neprožila by zde svůj příběh, nenapsala
by o našem slezském maloměstě dva tak
odlišné psychologické romány Roky v kruhu a Vlčí jáma, z nichž právě Vlčí jáma
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
byla v roce 1957 zﬁlmována a je jediným
všeobecně známým ﬁlmem o Klimkovicích. Unikátní prvorepublikový příběh
nastavuje zrcadlo tehdejšímu klimkovickému prostředí a vystihuje jeho genia loci,
které bude zase o něco chudší, pokud si
necháme tuto krásnou budovu zbourat
a budeme k jejímu osudu lhostejní.

Areál bývalé Hospodářské školy je rozdělen vlastnicky na dvě poloviny. První polovinu areálu se školním statkem
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
budeme nyní kupovat. Druhou polovinu
areálu s budovou bývalé Hospodářské
školy vlastní ﬁrma BKB Metal, a. s.
Naše město již v minulosti projevilo
zájem spolupracovat s touto ﬁrmou na
rekonstrukci této budovy na seniorské
a standardní byty. Bohužel podpora tohoto záměru byla v zastupitelstvu většinová
jen těsně, a tak po dvou letech se stále
hledá její další využití. Pokud se nenajde,
hrozí její demolice.

Zprávy z radnice ve zkratce
Pobočka České spořitelny v našem
městě končí, více informací přináší článek na třetí straně Zpravodaje.
Co se týče hlavních realizací investičních akcí na letošní rok, co nevidět začne
stavba přechodu pro chodce u Penzionu
U Hasičů. Soutěží se o opravy povrchů
ulic Pionýrů, Mlýnská a část ulice Hradilovy. Jinak se především projektují dopravně-bezpečnostní stavby – chodníky na
části ulic Olbramické a Lagnovské, kruhový objezd na hlavní křižovatce, nový
přechod pro chodce u ZŠ, další dopravní
opatření v zatáčce u obrázku na Hýlově,
pokračuje projektová příprava chodníku
na části ulice 28. října.
Dále jsme zadali projekt policejní stanice ve zdravotním středisku, dokončuje se
projekt přístavby sokolovny. Zadali jsme
vypracovat studii odkanalizování Hýlova
a vypracování hydrogeologické studie této
části města. Obě studie je nutné vypracovat pro další navazující stupně projektové
dokumentace kanalizace na Hýlově.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Na tradičním Klimkovickém jarmarku
si připomeneme 630 let od pravděpodobného povýšení osady Klimkovice na
město a 600 let první historicky doložené

písemné zmínky o našem městě. Věřím,
že i letos vás jarmark naláká svým osobitým kulturním programem, neformální
sousedskou atmosférou a nevšedními
nákupy. Nezapomeňte navštívit výstavu
Českého svazu chovatelů v Parku Petra
Bezruče.
Hned 1. října si připomeneme 70. výročí Akce Budujeme Slezsko na podzimních Farmářských trzích. Poutavé celodenní programy obou akcí najdete na
obvyklých místech Zpravodaje.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji Jaromíru Kostkovi z ﬁrmy Atrium
reality, s. r. o., za opravu fasády Staré
vodárny, která vypadá nyní jako Nová.
Poděkování patří i našim hasičům za
zorganizování dalšího ročníku Lázeňského poháru pro naše nejmenší hasiče ve
večerních hodinách v sobotu 27. srpna.
Blahopřeji našim fotbalovým lvíčatům
k prvnímu místu v prvním ročníku turnaje
Klimkováček 2016 a fandím i našemu fotbalovému dorostu v krajské soutěži, kam
letos postoupili.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné
babí léto ve slunných Klimkovicích, dětem
šťastný návrat do školy a prvňáčkům co
nejpoutavější první školní den.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňská inspirace

Česká televize uvede legendárního Mattoniho
„Beru-li něco z této země, musím do ní
zpět také něco dávat.“ Heinrich Mattoni
Díky České televizi se můžeme těšit
na páteční podzimní večery. Od 2. září
máme možnost sledovat unikátní dvanáctidílný seriál Já, Mattoni. Na své si přijdou
nejen příznivci lázeňství a historie, ale i ti,
kteří hledají inspiraci pro úspěch ve svém
životě – ať už v podnikání, ve vztazích či
v uznání ve společnosti. Seriál se natáčel
na mnoha lázeňských místech ČR, mj.

Celek Kyselky z nadhledu (1898).
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v Karlových Varech, Bílině, Buchlovicích,
Karlové Studánce. Naopak zdevastované
lázně v Kyselce, kde se odehrává velká
část děje, byly pro natáčení seriálu zcela
nepoužitelné. V hlavních rolích uvidíme
Davida Švehlíka a Tatianu Vilhelmovou.
První díl pod názvem Láska a intriky uvidíme 2. září ve 20.00 na ČT 1.
Heinrich Mattoni (1830–1910) dokázal
ve své době nepředstavitelné – díky až
pošetilé touze po úspěchu, vášnivé dravosti a intuitivnímu obchodnímu duchu
to dotáhl z chudého úředníka na tvůrce
slávy lázní Kyselka a velkovývozce minerální vody, jejíž jméno dodnes vyslovuje
přinejmenším polovina Evropy.
Ačkoli měl přezdívku „dravec“, dobře
chápal, že podnik potřebuje výkonné,
relativně spokojené a věrné pracovníky.
V roce 1884 zřídil pro své zaměstnance systém nemocenské pokladny, což
byl na svou dobu nezvyklý sociální krok.
Vydělané peníze investoval především do

výstavby Lázní Kyselka,
které se v krátkém čase
staly architektonickým
skvostem a oblíbeným
lázeňským místem nadregionálního významu.
Vznikla tu moderní stáčírna minerální
vody, celá řada nových lázeňských budov,
vodoléčebný ústav, kolonáda, lesní promenády s vyhlídkami a rozhlednou jakož
i technická zařízení (elektrárna, lanová
kolejová zdviž pro transport lahví, výrobna lahví, bednárna, železniční trať).
Po dlouhém období devastace lázní se
v současnosti pracuje na obnově areálu
prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Současný vlastník lázní se tak po protestech odborné
a laické veřejnosti konečně začal chovat
v duchu Mattoniho hesla z úvodu článku.
Na základě materiálů z internetu
zpracoval Ing. Zdeněk Husťák
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Informace z městského úřadu

Lhůta pro podání žádosti Upozornění
společnosti Marandis
o nový občanský průkaz
Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu. V roce 2017 uplyne 10 let
od doby, kdy Klimkovice (Olbramice, Zbyslavice) změnily okresní příslušnost,
a z toho důvodu si všichni občané měnili občanský průkaz.
Odbor správní sděluje, že podat žádost
o nový občanský průkaz je možné nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti
dosavadního občanského průkazu. Podání
žádosti ve lhůtě delší než 6 měsíců je možné, avšak pouze z osobních důvodů, za což
je vybírán správní poplatek ve výši 200 Kč.
Obecní úřad s rozšířenou působností pořídí na místě digitální podobu žadatele, klasické fotograﬁe se již nepřikládají.

Vítání občánků
Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu do pamětní knihy, které se bude
konat dne 24. září 2016 v 10 hodin
v obřadní síni města Klimkovic.
V současné době již legislativa
umožňuje zvát děti automaticky. Rodičům pošleme pozvánky na tento slavnostní akt, zároveň bychom poprosili
o potvrzení účasti do 22. 9. 2016 na
MěÚ v Klimkovicích, kancelář č. 10
u matrikářky, nebo na telefonním čísle:
556 420 752.
Odbor správní MěÚ

Oznámení
pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje
občanům, že 22. října 2016 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 5. října 2016
přihlásili na MěÚ v Klimkovicích, odboru správním, u p. Marie Obstové, která s nimi dohodne podrobnosti tohoto
smutečního obřadu. Bližší informace
obdrží přihlášení zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Požádat o vydání občanského průkazu
lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
Nejbližší úřady obce s rozšířenou
působnosti jsou v Ostravě, Magistrát
města Ostravy, odbor vnitřních věcí,
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava, a v Bílovci, Městský úřad
Bílovec, oddělení správní, 17. listopadu
411/3, Bílovec.
Abyste předešli případnému čekání,
doporučuje se využít objednávkový systém Magistrátu města Ostravy na tel.:
844 121 314 nebo 599 499 311 v pracovní době call centra: pondělí až pátek od
7.00 do 17.00 hodin nebo prostřednictvím
objednávkového internetového portálu
https: //objednavky.ostrava.cz/eobs.
Rezervační systém nabízí rovněž Městský úřad Bílovec na: www.bilovec.cz.
Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů
ode dne podání žádosti.
Bc. Andrea Jahnová

Společnost Marandis s. r. o., z Bílovce už několik let pro město Klimkovice
a jeho příspěvkové organizace soutěží
formou elektronické aukce dodavatele
zemního plynu.

Jelikož je výběr dodavatelů energií formou e-aukce transparentní a přinesl městu značné ﬁnanční úspory, oslovilo město Klimkovice společnost Marandis, aby
takovou e-aukci na energie uspořádala
také pro občany a ﬁrmy z Klimkovic. Za
tímto účelem bylo společnosti Marandis
poskytnuto zázemí na městském úřadě,
kde se zájemci mohli osobně informovat
a následně zařadit do e-aukce.
Město Klimkovice občanům nabídlo
možnost využít stejného nástroje na výběr
dodavatele energií jako samo používá.
Na přípravě, organizaci a realizaci e-aukce pro domácnosti se dalším způsobem
již město nepodílelo. Všichni občané, kteří se e-aukce zúčastnili, stejně tak ti, kdo
mají zájem o zapojení do nové e-aukce,
by měli své dotazy směřovat přímo na
společnost Marandis z Bílovce, a to buď
osobně, e-mailem na: energie@marandis.cz nebo telefonicky na: 777 344 341.
Bc. Martin Anders,
ředitel společnosti

Pobočka České spořitelny
v Klimkovicích končí k 1. říjnu 2016
Tím, jak se mění rytmus života měst
a obcí, využívají klienti některé pobočky
stále méně (například v centrech menších
měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by
je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných
lokalit do oblastí s hustším provozem.
Je nám jasné, že touto politikou některé
klienty nepotěšíme, na druhé straně ale
zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se
rozhodli ukončit provoz naší pobočky
v Klimkovicích k 1. říjnu 2016.
Účty klientů i další sjednané produkty automaticky převedeme do naší
nejbližší pobočky v Ostravě-Porubě
(U Soudu 6198/33), na kterou se budou
moci obracet v jakýchkoliv záležitostech.

Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny, bez
ohledu na to, kde mají klienti uloženu
dokumentaci ke svým účtům. Pro klienta
se tak nic nemění (nastavení produktů,
čísla účtů atd. zůstanou stejná).
Ve vašem městě chceme i nadále
zachovat náš bankomat. Jeho prostřednictvím mohou klienti vedle výběru hotovosti například zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, platit složenky, dobít
kredit mobilního telefonu, změnit PIN kód
nebo zobrazit limity karty / zůstatek účtu.
Přes bankomat tak klienti mohou sami
provádět platební transakce i realizovat
nejčastěji požadované servisní operace.
Děkuji vám za pochopení a pevně věřím,
že zachováte České spořitelně přízeň.
Ing. Milena Kottová,
Česká spořitelna
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá…
… a otevírá nový školní rok 2016/2017. Správní zaměstnanci připravili všechny
prostory školy, provedli generální úklid po malování a opravách.
Nebyl to vůbec lehký úkol, protože
v době úklidu nebyly ukončeny opravy.
Stavební ﬁrma, která vyhrála výběrové
řízení na rekonstrukci WC v pavilonu C,
nedodržela harmonogram prací.
Dále byly v srpnu řešeny reklamace
střešních svodů, které zahrnovaly bourání zdiva, přetěsnění střešních svodů
a zazdění a začištění vysekaných otvorů.
To znamená, že se opakovaně prášilo do
uklizených prostor.
Přestože práce nebyly dokončeny
v době uzávěrky Zpravodaje, věřím, že
školní rok bude zahájen 1. září.
Do školy nastoupí asi 465 žáků, což je
téměř stejný počet jako v předcházejícím
školním roce. Žáci budou vyučováni ve
21 třídách, z toho 11 tříd na prvním stupni
(3 třídy ve druhém ročníku) a 10 na druhém stupni (3 třídy v šestém a devátém
ročníku). Ve dvou prvních třídách bude
asi po 22 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.
Podle požadavků rodičů byla navýšena kapacita školní družiny 150 dětí v pěti

odděleních. Změny budou také v personálním obsazení, které bude upřesněno
v příštím vydání Zpravodaje.
Díky schválenému opakovanému projektu bude ve škole pokračovat v působení školní psycholog PhDr. Pavel Čapka
(více informací najdete na webu školy).
V novém školním roce budou působit ve
škole tři asistentky pedagoga.
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 z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 000 Kč
v rámci preventivního programu na projekt Společně to dokážeme. Příspěvek

bude ﬁnancovat školní projekty v průběhu
celého školního roku.
Škola podporuje také mimoškolní činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský,
Matematický, Přírodovědný, Sborový
zpěv, Mažoretky, 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

Chtěl bych umět to, co naši junioři

O zahájení prvního nestátního vysílání
v ČSSR u nás v Klimkovicích si před šetadvaceti lety štěbetali vrabci na stromech,
o něco později i úředníci na ministerstvu
dopravy a spojů a následně i úředníci na
prvoinstančním soudu.
Tři roky poté byl zápas o éter vybojován a vznikl precedens nutný k legalizaci těchto malých lokálních televizních médií (https://www.youtube.com/
watch?v=rEaXu3RLQaI).
Svět se nakonec ale ubíral úplně jinou
cestou. Začaly se budovat kabelové televize, svět objevil satelitní příjem TV a o
hodně později vznikla dokonce i internetová televize.
Technický pokrok způsobil opravdovou
revoluci v médiích. Být před čtvrtstoletím
televizním hlasatelem, kameramanem,
zvukařem, osvětlovačem, nebo i jen
podržtaškou v Československé televizi,
to byla meta, na kterou dosáhlo v celé

Mládí a technika
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zemi jen několik stovek lidí. Být televizákem, to bylo významnější povolání, než
být lékařem nebo poslancem.
Dnešní digitální svět se změnil. Co bylo
dříve dostupné jen omezenému počtu lidí
s úzce specializovaným vysokoškolským
vzděláním, to si za pochodu osvojují už
žáci na základní škole. Jak je vidět v praxi, šikovní studenti středních škol už po
několika měsících zvládají dělat práci,
kterou před čtvrtstoletím dovedlo jen
několik lidí v celé zemi.
Stanice LTV PLUS, která před šestadvaceti lety s názvem LOCAL TV KLIMKOVI-

CE pomáhala měnit podobu audiovizuálních médií, má se vzděláváním mladých
lidí v televizní branži dlouhodobé zkušenosti. Televizním studiem v Klimkovicích
prošla za šestadvacet let více než desítka
juniorů. Pro některé z nich se média stala
dokonce jejich povoláním. Současný juniorský tým (viz foto), který připravuje prázdninové vysílání, je v celé epoše LTV PLUS
určitě nejpočetnější. Musím s upřímným
obdivem říci, že jsou to moc šikovné holky
a kluci. Chtěl bych ve svých sedmdesáti
letech umět to, co umí oni.
Oldřich Burger, LTV PLUS

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Robert Vavrečka
Markéta Kolarovská
Využijte tuto Společenskou rubriku!
kis@mesto-klimkovice.cz

Recyklujme!

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů
a 1 769,07 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 1 769,07 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 42,90 MWh elektřiny, 3 047,75 litrů ropy,
163,82 m3 vody a 0,80 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,89 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 33,97 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
5
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Knihovna

Zajímavosti
z prostředí knihoven
Dnešním článkem vás pozvu na malou exkurzi do světa
knihoven a jejich dlouhé historie.

Každý vědní obor v době minulé zaznamenával své poznatky
na různé nosiče informací, od hliněných destiček, papyrus, pergameny, papír, až po nejnovější multimediální záznamy. Lidstvo
v každé době toužilo po zachování paměti pro budoucí generaci
a předci by se dnes velmi divili, že jejich dokumenty se do dnešních dob zachovaly a stále nás udivují svou krásou a dokonalostí, kterou vytvořila lidská ruka.
Mezi nejstarší knihovny se řadí Aššurbanipalova knihovna
v Ninive (2000 př. n. l.). Obsah byl z velké části zachován, dělila
se na dvě části: státní archiv (smlouvy, diplomatická korespondence, soukromé listiny apod.) a vlastní knihovna (5 000 tabulek; literární texty – mýty, bajky, eposy, kulturní texty – hymny,
modlitby, zaklínadla; historické, materiální, lékařské a ekonomické texty) a následovala knihovna Alexandrijská (3. stol. př. n. l.).
Ředitel Kallimachos dal jako první sepsat Pínakés – seznam
všech mužů významných ve vědě a vzdělání a seznam toho, co
napsali, a 1. vědecký katalog, zakládající dílo světové bibliograﬁe
a základ dějin řecké literatury. Kniha již dostala tzv. kodexovou
podobu, takovou, jakou ji dodnes známe. Středověké knihovny
obsahovaly texty na šíření křesťanství (knihovny vznikaly při
klášterech, kostelech, církevních úřadech) a sv. Benedikt z Nursie (zakladatel 1. kláštera), již předpokládal existenci knihoven.

Díky Johannesovi Gutenbergovi a jeho vynálezu z roku
1448, knihtisku, se knihy začaly rozšiřovat mezi lid. Kniha byla ale stále drahou záležitostí a pořídit si ji mohli jen
ti nejbohatší. Z toho důvodu se knihy ve skriptoriích připoutávaly
řetězy k lavicím a říkalo se jim „libri catenati“.

V roce 1366 byla založena Karlova univerzitní knihovna, sám
vladař jí věnoval soubor kodexů a až v roce 1622 náleží knihovna pod správu jezuitského řádu a stěhuje se do Klementina, kde
působí dodnes.
Až na přelomu 18. a 19. století vznikly „veřejné knihovny“. První u nás byla Městská knihovna na Starém Městě pražském,
knihovna ve Vodňanech a v Lounech. Lidé však pohlíželi na
knihovnu jako na sbírku drahých předmětů a z počátku vůbec
nechápali její kulturu a vzdělávací funkci.
Až ve 2. polovině 19. století dochází v USA a v Anglii k šíření
veřejných knihoven. Kongresová knihovna ve Washingtonu byla
založena v roce 1800 a doposud je považována za nejvýznamnější knihovnu na světě.
Ani u nás se neusnulo na vavřínech a ve 2. polovině 18. století
vzniká Soukromá společnost nauk, později Královská česká společnost nauk, které využívala fondy pražských šlechtických fondů.
Jedním z prvních knihovníků Národní knihovny se stal známý falziﬁkátor rukopisů Václav Hanka.
V roce 1806 vznikla Moravská zemská knihovna v Brně
a v Ostravě až 5. 2. 1951 byla založena Státní studijní knihovna, která od roku 1954 nesla název Státní vědecká knihovna
v Ostravě. Musíme také zmínit naši klimkovickou knihovnu, která
vznikla v roce 1919 a působí úspěšně dodnes.
Mgr. Zuzana Konvičková, knihovnice
7
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Chlapci s dětskou mozkovou obrnou pomáhá
unikátní neuroterapie
„Adámek nedokázal sám chodit. Měl velmi špatnou stabilitu, po několika krocích padal. Po první měsíční intenzivní
neurorehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice se stabilita jeho
tělíčka výrazně zlepšila, s oporou teď zvládne jít i po schodech,“ vypráví Adamova maminka Michaela Zamazalová.
Adámek je jedním ze tří dětí, které už letos absolvovaly specializovaný rehabilitační program v klimkovických lázních v rámci pilotní studie, která má prokázat, jaký vliv má intenzivní neurorehabilitace na stav dětí s dětskou mozkovou obrnou.
„Za tu dobu, co cvičíme, Adámek neudělal nikdy tak výrazný
pokrok jako za měsíc strávený v Klimkovicích,“ potvrzuje šťastná
maminka. O studii se dověděla z médií a také ji na ni upozornila
rehabilitační pracovnice, která s Adámkem cvičí. Přihlásila do ní
Adámka a moc ji potěšilo, že se dostal mezi vybrané děti.
„Chtěli jsme jet na specializovaný program už dříve, ale nebylo
to v našich ﬁnančních možnostech. Pokud jste účastníky studie,
tak neplatíte. KlimTherapy, kterou jsme v červnu absolvovali,
přijde až na 50 tisíc korun. Na podzim pojedeme znova, tak doufám, že Adámek udělá zase tak úžasné pokroky,“ věří Michaela
Zamazalová.
„Specializované programy by mělo v rámci studie absolvovat
celkem patnáct dětí. Od března do konce června jich postupně
nastoupilo pět, ale úspěšně program zvládly jen tři děti. Jeden
chlapeček musel skončit kvůli nemoci, další cvičení zatím nezvládal. Oba by měli přijet později,“ prozrazuje Iva Wizurová, koordinátorka speciálních léčebných programů Sanatorií Klimkovice.
Studie odstartovala letos na jaře. Její přesný název je Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských

pacientů s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími
mozku a má za cíl prokázat, nakolik účinné jsou neurofyzikální
intenzivní rehabilitační terapie.
„Rodiče, kteří k nám jezdí se svými dětmi i opakovaně, mohou
ze své zkušenosti říci, že intenzivní rehabilitace, která probíhá
až několikrát denně, opravdu přináší výsledky. V České republice ale zatím není k dispozici žádný výzkum, který by jejich zkušenosti potvrzoval. Proto jsme připravili tento pilotní projekt,“
vysvětluje prokurista Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.
Projekt by měl trvat 1,5 roku a přijde až na 3 miliony korun.
Srovnávat by se měly výsledky u dvou souborů dětí. Patnáct
z nich by mělo projít opakovanou intenzivní rehabilitací, dalších
patnáct s obdobnými diagnózami standardní lázeňskou léčebně
rehabilitační péčí.

Vánoce a Silvestr v Sanatoriích Klimkovice
Také letos budou Sanatoria Klimkovice v provozu také o Vánocích a na Silvestra. Rozhodla o tom velká poptávka po lázeňských pobytech v tomto období, ať už ze strany pojišťovenských
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klientů, tak ze strany klientů samoplátců, pro které jsme připravili
týdenní pobyty.
Pro všechny klienty lázní budou opět připraveny kouzelné
Vánoce s nadílkou pod stromeček, tradiční a vynikající sváteční gastronomií, s vánočním cukrovím a kulturně-společenským
vyžitím... A to aniž by se museli o cokoli starat a vynakládat na
to další ﬁnanční prostředky. Kde jinde můžete prožít svátky bez
starostí, s perfektním servisem a s profesionální péčí o zdraví,
než v lázních?
Lázně budou o vánočním čase otevřeny samozřejmě také pro
veřejnost. Lákadlem budou nejen lázeňské procedury ve svátečním období, ale také skvělý sváteční kulturní program, nebo
možnost štědrovečerního menu v lázeňské restauraci. Svátky
tradičně vyvrcholí velkou silvestrovskou oslavou, která bude
letos v ryze česko-slovenskému duchu!
Bližší informace o silvestrovské party uveřejníme v příštím čísle
Zpravodaje!
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Spirální stimulace pro protažení i relaxaci
Jednou z novinek, které v poslední době přibyly v nabídce
procedur v rámci lázeňské léčby, je spirální stimulace. Již
několik měsíců ji aplikujeme u dětských pacientů, nově bude
od podzimu pomáhat také dospělým. V blízké budoucnosti
se pak uvažuje o spirální stimulaci také pro veřejnost.
Naše tělo je trojrozměrné a pro správnou funkci jednotlivých
segmentů potřebuje centrované nastavení kloubů. U pacientů se
spasticitou (zvýšeným svalovým napětím v důsledku onemocnění), ale také u osob se sedavým způsobem života s nedostatečně vyváženou pohybovou aktivitou dochází ke zkracování
a oslabování svalů. Dříve než začne aktivní trénink ve smyslu
zvyšování svalové síly (jakoukoliv formou) a kondice, je potřeba
zkrácené svaly protáhnout.
U pacientů s psychomotorickým postižením je klasický strečink obtížný. Spirální stimulace je procedura určená k celkové
relaxaci, svalovému protažení ve spirálách a zároveň jejich stimulaci. Je prováděna na jemně prohřívané vodní posteli, ve které je zabudovaný reproduktor. Při terapii hraje relaxační hudba,
jejíž tóny rozvibrovávají vodu uvnitř postele a přenášejí se na
tělo ležící na ní, stejně jako vlnění vody při terapii. Světlo je tlumeno, aby se lépe navodila uklidňující atmosféra, která pak zvyšuje relaxační efekt. Díky komfortu a tlumenému zvuku dochází
k podobnému zážitku, jako prožívá plod v těle matky.

Přijďte ochutnat

Rekonstrukce bazénu
je úspěšně za námi
Během prázdninového času se v sanatoriích rekonstruovalo. Z důvodu výměny oken, úprav šatnových boxů
a vytvoření prostor pro nové procedury byl přerušen provoz
bazénu. Nyní je již vše hotovo a pacienti i veřejnost jistě
ocení zvýšený komfort, který rekonstrukce přinesla. Přijďte
si k nám zaplavat také!

Sedmé Klimkovické vzduchobraní bude
o běžeckém závodě i skvělé muzice
Už sedmý ročník Klimkovického vzduchobraní se chystá na
sobotu 24. září v Sanatoriích Klimkovice.
Jako vždy budou na místě skákací atrakce pro děti, aquazorbing a nově také curlingová dráha, na které si budou moci všichni tento sport vyzkoušet. Děti se budou moci projet na koňském
hřbetě a zasoutěžit si o ceny.
Velkou novinkou letošního vzduchobraní je 1. lázeňský Madeja
sport Run. Milovníci běhání tak mohou vyběhnout na 16kilometrovou nebo 5kilometrovou trasu a porovnat své síly s ostatními
běžci. Soutěží se o velmi zajímavé hodnotné ceny a soutěžit

budou moci také děti. Navíc všichni startující přispějí na intenzivní rehabilitaci pro Petra Adámka z Frýdku-Místku, který od
narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Přijďte si zaběhat na
čistý klimkovický vzduch také a podpořte dobrou věc!
A to stále není všechno. Nebudou ochuzeni ani ti „hudbychtiví“. V 15.45 hodin vystoupí kapela Nebe, jejíž hity určitě znáte z rádií. V 17 hodin pak trošku přitvrdíme s kapelou Trouble
heroes z Ústí nad Labem.
Vstup je jako vždy zdarma! Těšíme se na vás v Sanatoriích
Klimkovice!
9
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino

Koncert swing DIXI orchestru

Trabantem až do posledního dechu

Srdečně vás zveme k poslechu swingových a jazzových melodií v podání orchestru vojenské hudby Olomouc. Repertoár
kapely vychází převážně z tradičního jazzu a swingu. Obsahuje skladby zahraničních interpretů (L. Armstrong, D. Ellington,
K. Ball), ale i českých autorů (J. Ježek, V+W, J. Suchý, J. Šlitr).

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň
podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy
a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského
Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní
Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.

Čtvrtek 8. září v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Když dva se rádi mají
Nejkrásnější, nejznámější a nejslavnější operetní melodie
v podání předních sólistů ostravské operety. Jak to vlastně
dopadne, když dva se rádi mají, se přijďte podívat na lázeňská
divadelní prkna! Účinkují Petr Svetlík a Eva Zbrožovská s klavírním doprovodem, uvádí a moderuje Alena Bastlová.
Čtvrtek 15. září v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.

Pár slov s mimem
Písničky s kytarovým i klavírním doprovodem, propletené
nejen povídáním o tom, jak to umělci vlastně v životě mají. Doplněno zcela novými autorskými básněmi a písněmi. Celým večerem vás bude provázet mim, který na divadelní prkna prostě patří. Přijďte si poslechnout klidné, šansonové písničky s českým
textem a příběhy. Účinkují M. Hoňková, J. Plech a J. Sýkora.
Čtvrtek 22. září v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 60 Kč.

Dokumentární, Road movie, Česko / Slovensko, 2016, 96 minut.
Úterý 13. září v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Století Miroslava Zikmunda
Životopisný ﬁlm Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý
pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který
poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců
po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup
komunismu i jeho pád. StB byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když zanikal
koloniální systém. Setkal se s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného“ kapitalismu... Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil...
Dokumentární, Česko, 2014, 97 minut, režie: Petr Horký, hudba:
Radůza, Robert Jíša.
Úterý 20. září v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Fotogalerie

Mexická zábava okem fotografa
Pátek, příjemný letní večer, nebe bez mráčku s krásným
výhledem na světélkující město. Tyto a mnohé další zážitky si
odnesli ti, kteří navštívili letní lázeňskou zábavu v mexickém stylu. K poslechu a hlavně k tanci hrála po celý večer živá kapela
Mariachi espuelas. Ženy si vyráběly šperky z dřevěných korálků,
zatímco muži degustovali tequillu, nebo zkoušeli pálivost chilli
papriček.
Ve fotogalerii se můžete podívat na průřez večerem a my se
těšíme na další letní zábavu, kterou pro vás opět připravíme.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 9.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO

SK, restaurace Zahrada

19.30–20.30

los/10,-

neděle

4. 9.

KONCERT

Koncert muzikálových a ﬁlmových
melodií

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

5. 9.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

úterý

6. 9.

KINO

Učitelka

kino Panorama

18.00

čtvrtek

8. 9.

KONCERT

Koncert swing DIXI orchestru vojenské
hudby Olomouc

SK, Kolonáda

19.00–20.00

volný

pátek

9. 9.

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

od zámku

19.20

volný

TANEC

Oldies taneční zábava
s Dj Paulem Doctorem

SK, terasa Cinema baru

19.30–22.30

30,-

JARMARK

Klimkovický jarmark

náměstí

8.00–22.00

volný

pondělí 12. 9.

KINO

Film pro náročného diváka –
Lída Baarová

kino Panorama

18.00

80,-

úterý

13. 9.

KINO

Trabantem do posledního dechu
NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

čtvrtek

15. 9.

KINO

Malý princ

kino Panorama

18.00

70,-

OPERETA

Když dva se rádi mají

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

sobota

10. 9.

80,-

pátek

16. 9.

TANEC

Singer Jerry hraje a zpívá k poslechu
a k tanci

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

neděle

18. 9.

KONCERT

Koncert Swingevergreen bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papírové
pletení, nitěná graﬁka, quilling a další…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

BESEDA

Program pro zlepšení kondice kůže
+ ošetření

SK, salónek za kinosálem

15.30–16.30

volný

pondělí 21. 9.

KINO

Kniha džunglí

kino Panorama

18.00

70,-

úterý

20. 9.

KINO

Století Miroslava Zikmunda

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

čtvrtek

22. 9.

BESEDA

Přírodní léčba nemocí pohybového
aparátu

SK, salónek za kinosálem

15.00–16.00

volný

HUDEBNÍ
DIVADLO

Přisedněte si, prosím, aneb pár slov
s mimem

SK, společenský sál

19.30–21.00

60,-

SPORT

Rybářské závody

Park P. Bezruče

7.00–13.00

volný

ZÁBAVA

Klimkovické vzduchobraní 2016
NÁŠ TIP!

SK, areál lázní

14.00–18.00

volný

pondělí 26. 9.

KINO

Polednice

kino Panorama

18.00

70,-

sobota

1. 10.

SPORT

Střelecké závody

Střelnice V. A. Staška

9.30

volný

sobota

1. 10.

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

8.30–12.00

sobota

1. 10.

AKT

Připomínka 70. výročí akce
Budujeme Slezsko

náměstí + MOZAIKA

11.30–12.30

sobota

1. 10.

BESEDA

Budujeme Slezsko – s kronikářem

2. patro zámku

15.00–17.00

pondělí 19. 9.

sobota

24. 9.

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy V LÁZNÍCH probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Boháčová, kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz.
Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!
Úterý 6. září v 18.00 hod.

UČITELKA
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského z 80. let o průběhu jedné rodičovské schůzky, během které vyplyne, jakým způsobem si učitelka podrobuje rodiny svých žáků.
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka, Zuzana Konečná,
Richard Labuda aj. ČR, Slovensko, mládeži přístupno, 105 minut, vstupné: 80 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 12. září v 18.00 hod.

LÍDA BAAROVÁ
Jeden z nejočekávanějších ﬁlmů o prvorepublikové hvězdě. Životopisné drama. Řemeslně
výborně odvedený ﬁlm o životě problematické herečky. Režie Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Gedeon Berkhard, Karel Markovicz, Simona Stašová, Michal Dlouhý, Pavel Kříž,
Martin Huba, Jiří Mádl, Alois Švehlík aj. ČR, pro mládež do 12 let nevhodný, 110 minut,
vstupné: 80 Kč.

Čtvrtek 15. září v 18.00 hod.

MALÝ PRINC
Animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých.
Ve světě, kde je vše možné, začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti. Francie, 105 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 21. září v 18.00 hod.

KNIHA DŽUNGLÍ
Vítejte v džungli, ve které jedno lidské mládě zažívá úžasné dobrodružství. Nové zpracování knihy R. Kiplinga. Hlavní hrdina chlapec Mauglí je v džungli vychován vlčí smečkou.
Podívaná, která dokáže uchvátit celou rodinu. USA, 105 minut, vstupné: 70 Kč.

Pondělí 26. září v 18.00 hod.

POLEDNICE
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde
pokusila o nový začátek. Manželův osud je jedním z tajemství, které nás zpočátku budou
držet v napětí. Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipovská, Daniela Kolářová, Zdeněk Mucha
aj. ČR, 90 minut, mládeži přístupno, vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Historie

Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích
Na bývalém hřbitově za zdí stojí v Klimkovicích u cesty na Hýlov nenápadný kostelík Nejsvětější Trojice s křížem i kohoutem na střeše. Málokdo z kolemjdoucích
si přitom uvědomí, o jaký klenot vlastně jde, neboť dosavadní informace o této
památce byly dost neúplné.
Kostel měl poměrně pohnutý osud, který se, viděno dnešníma očima, jeví zvláštně. Existenci města Klimkovice dokládají
prameny ve vrcholném středověku. Záhy
byla ve městě vybudována tvrz a velkoryse koncipovaný farní kostel sv. Kateřiny. Koncem středověku otřáslo tradiční
křesťanskou společností střední Evropy
husitství a katolická církev tu ztratila své
výsadní postavení. Mnohá panství držely
nekatolické vrchnosti. Podobně tomu
bylo počátkem 16. století v Klimkovicích.
Johanka z Bítova se roku 1513 vdala za
nekatolíka Hynka I. z Vrbna. Právě Hynek
svolil ke stavbě nového kostela patrně
v roce 1523 pro tehdejší katolickou menšinu v Klimkovicích, kterou kroniky vyčíslily na pět rodin.
Tak vznikl kostelík s polygonálním presbytářem a krátkou, mírně nepravidelnou
lodí. Tradiční dispozice kostela a opěráky
navozují dojem zvenčí středověké stavby,
nicméně z časového hlediska jde o kostel
ryze renesanční.
Další (dosud neznámé) informace
o kostele se váží k počátku 17. století.
V rámci výzkumného úkolu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava byly odebrány
vzorky dřeva z krovu stavby. Tak se podařilo zjistit, že krov kostela byl zhotoven

z jedlí, poražených v letech 1615–1617.
Přesná datace stavebních úprav kostela
odkazuje k rodu Vlčků z Dobré Zemice,
kteří měli Klimkovice od roku 1612. Jan
i jeho nástupce Mikuláš Vlček nebyli,
stejně jako Hynek Bruntálský, katolíci,
nicméně katolickou menšinu již v odlišné
Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích,
foto z roku 2010.

Podkroví kostela Nejsvětější Trojice. Foto
z roku 2013.
atmosféře počátku 17. století netolerovali
a přesně v duchu zásady vzešlé z augsburského míru „Čí panství, toho náboženství“ kostel katolíkům vzali. Kostel byl
posléze stavebně upraven, dostal nový
krov i strop, jehož desky byly natlučeny
zespoda přímo na vazné trámy krovu
pomocí dřevěných kolíčků.
Teprve další události 17. století, jako
byla třicetiletá válka a vydání Obnove-

Kostel Nejsvětější Trojice obklopený hřbitovem, foto z 60. let 20. století.
Foto: Archiv MÚ Klimkovice

ného zřízení zemského, způsobily, že
se kostel znovu stal katolickou svatyní.
V 18. století sem byl instalován nový oltář
Nejsvětější Trojice.
Měnilo se i bezprostřední okolí trojičního kostela. Původní hřbitov se ve městě
Klimkovicích nacházel v centru u kostela
sv. Kateřiny. V roce 1766 byl za administrátora Tichého hřbitov u farního kostela zrušen a zřízen u kostela Nejsvětější
Trojice. Ve 2. polovině 20. století kostel
nebyl příliš udržován. Na hřbitově okolo
bylo hrobové pohřbívání ukončeno v roce
1973. Nový hřbitov byl zřízen v severozápadní části města.
Koncem 80. let 20. století se trojiční
kostel nacházel ve špatném technickém
stavu a jeho mobiliář byl již z velké části
rozptýlen. Hřbitov byl v letech 1996–2006
rekultivován a upraven jako parková plocha. Město Klimkovice nechalo budovu
opravit, provozuje ji jako koncertní síň
a výstavní sál.
Na závěr je třeba podotknout, že osudy trojičního kostela jsou do značné míry
typické pro mnoho drobných sakrálních
staveb v našich zemích. Původní svatostánek pro katolickou menšinu byl
počátkem 17. století zabrán pro evangelíky a posléze se znovu dostal do katolických rukou. Ve 2. polovině 20. století
ztratil náboženské využití a po opravě jej
začalo využívat město pro světské účely.
Architektonicky se jedná o drobný
kostelík vzniklý časově v renesanci, ale
postavený jako tehdy nevýznamná stavba podle tradičních ještě gotických vzorů. Velmi cenný je čtyři sta let starý krov
kostela, dochovaný včetně konstrukčně
souvisejícího zastropení v pozdně renesanční podobě.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
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Letos si Klimkovice připomínají 630 let
od povýšení na město
Z řady věrohodných pramenů historie je zcela nepochybné, že vysazení Klimkovic na město uskutečnil tehdejší majitel rozsáhlého fulneckého panství, vlastnící města Fulnek a Bílovec a také pravděpodobný zakladatel Klimkovic, Beneš III.
(Krumlovský) z Kravař, někdy v období let 1383–1398.
Přesný letopočet je dodnes nejasný,
přesto se u nás výročí založení města připomínalo spíše k letopočtu 1383, i když
pevné chronologické datum se snažilo
přesněji vymezit ve svých pracích více
badatelů historie. Jeden z nich, historik
Ladislav Hosák, v Historickém místopisu
Moravy a Slezska (1848–1960), datuje
vysazení Klimkovic na město k roku 1386,
ale ani tento letopočet autor nedokládá
žádným z písemných pramenů. Písemně
totiž poprvé existenci Klimkovic coby města spolehlivě potvrzuje teprve až listina
z r. 1416. Novodobou historickou skutečností, připomínající uváděné výročí
založení města, se stala velkolepá oslava 600 let města Klimkovic před třiceti
lety, v roce 1986. V jejím rámci byla totiž
v Klimkovicích mimo jiné znovuobnovena
v pozdním středověku založená tradice
konání proslulých „klimkovských jarmarků“, přerušovaných dobou trvání ničivých válek, fašistickou okupací a téměř
čtyřicetiletým obdobím ve společnosti
uplatňované socializace, kolektivizace
a komunistického režimu po Únoru 1948.
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Připomeňme si ve stručném shrnutí, jak
tehdy v roce 1986 oslava šestistého výročí povýšení Klimkovic na město probíhala,
a to podle záznamů uvedených v kronice
našeho města (díl V. str. 232–234).
Přípravy byly zahájeny již v dubnu 1986,
a to ustanovením zvláštní jednadvacetičlenné přípravné a organizační komise.
Ta poté vybrala a stanovila termín uskutečnění oslav ve dnech 11. až 14. září
1986. Několikadenní akce 600 let města
Klimkovic měla následující program:
Čtvrtek (11. září): v prostoru památné lípy
Na Lání se uskutečnil vzpomínkový večer
zahájený koncertem Dechové hudby JKS
Klimkovice. Průvodem šli obyvatelé města za doprovodu svižné dechovky ulicí
Husovou až k lípě. Následoval projev kronikáře města A. Huba a po projevu zasadil
tehdejší předseda MěNV ing. Jan Vůjtek
mladý stromek lípy, která významné výročí založení města bude připomínat nejen
současníkům, ale i budoucím generacím.
Vzpomínkovou slavnost zde na návrší
tehdy ukončil táborák a velký barevný
ohňostroj. Přítomno bylo cca 500 osob.
Pátek (12. září): odpoledne od 15 hodin
koncertovala Dechová hudba JKS Klimkovice před Památníkem osvobození
a poté v 17 hodin se v sále kulturního
domu konalo za účasti pozvaných hostů
slavnostní zasedání MěNV. V jeho průběhu převzali ocenění za zásluhy o rozvoj města Klimkovic občané, významní
rodáci a osobnosti pamětní listy a čestná uznání. Přítomné na zasedání poté
seznámil s historií města ředitel Vlastivědného muzea v Novém Jičíně PhDr.
František Schwarz, CSc. Následoval
kulturní program, v němž vystoupili pedagogové místní lidové školy umění (LŠU)
a Smíšený pěvecký sbor JKS Klimkovice
se sbormistrem A. Hubem. Po ukončení
slavnostního zasedání byla pořádána
společná večeře pro oceněné a čestné
hosty. Po jejím skončení se v sále kulturního domu konala veřejná společenská
zábava.
Sobota (13. září): od časného rána se
na náměstí Rudé armády a v přilehlých
ulicích konal Velký klimkovický jarmark,
kterým byla u nás v Klimkovicích znovu-

obnovena tradice konání pravidelných
jarmarků ve městě započatá k podpoře rozvoje místních řemesel již od roku
1563. Návštěvnost předčila všechna
očekávání. Nedílnou součástí jarmarku
byla i květinová výstava Flora Klimkovice,
kterou pro návštěvníky uspořádala místní
ZO ČZS v prostorách sokolovny. Jarmark
navštívilo až několik tisícovek spokojených návštěvníků, prodejců a hostů, kteří
po celý den projevovali o veškeré trhovci nabízené zboží neobyčejný zájem. Ve
večerních hodinách program oslav pokračoval v kinosále místního kina Panorama.
V estrádním vystoupení se představila
skupina pražských umělců v čele s herečkou Helenou Růžičkovou v programovém
pásmu Chtěla bych tančit jen. Program
dále pokračoval vystoupením hudební
skupiny Metronom. Obě představení se
zájmem a zaujetím sledovalo až 500 na
výsost spokojených diváků.
Neděle (14. září): oslavy 600 let města vyvrcholily celodenní lidovou veselicí
konanou v Parku P. Bezruče. V dopoledních hodinách zde na pódiu vystoupila
Mládežnická dechová hudba OB Jistebník. Připraveny byly i soutěžní hry a sportovní soutěže pro děti a mládež. Odpoledne od 13 hodin zde probíhal promenádní
koncert Dechové hudby JKS Klimkovice
a po něm následovalo vystoupení hudební skupiny Šafaři OB Zbyslavice. Večerní
program závěrečného dne oslav založení
města vyplnilo vystoupení hudební skupiny Progress z Brna spojené s velkou
závěrečnou diskotékou pro mládež.
Žánrovou pestrostí akcí i programovou nabídkou se oslavy šestistého výročí
založení města Klimkovic zapsaly hluboko do povědomí obyvatel nejen samotného města, ale i návštěvníků ze širokého
okolí. Připravený program byl dodatečně
rozšířen o promítání „festivalového“ ﬁlmu
Vesničko má středisková a velkým zábavním lunaparkem se střelnicí, umístěným
na prostranství za kulturním domem. Členové přípravné komise zabezpečovali
také záležitosti vylepšení estetického
vzhledu města. Opraveny byly chodníky
i komunikace a některé budovy v centru,
provedena byla i generální oprava schodiště ke kinu, nové osvětlení ulic atp. Při
příležitosti oslav byly vydány nové propagační materiály (vlaječky a odznaky Klimkovic, pamětní skleničky) a vydáno bylo
i zvláštní číslo městského Zpravodaje
o minulosti Klimkovic.
Zpracoval a připravil:
Ing. Jiří Pillich
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Sport

Mistrovství světa v požárním sportu
Koncem srpna jsme se zúčastnili Mistrovství světa v požárním sportu, které probíhalo v Ostravě.
Měli jsme možnost s naší ukázkou zahájit celé mistrovství
světa, před zraky účastníků ze 14 zemí světa (Česká republika,
Slovensko, Bělorusko, Rusko, Bulharsko, Ukrajina, Uzbekistán,
Jižní Korea, Turecko, Německo, Rakousko, Chorvatsko, Litva,
Lotyšsko, Rumunsko).
Po našem vystoupení, kdy jsme se přesouvali, se všichni naši
příznivci z celého světa chtěli fotografovat, a tak jsme se cítili jako slavné hvězdy. Naše vystoupení se moc líbilo také paní
ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Kateřině Valachové, PhDr., a panu brig. gen. Ing. Drahoslavu Rybovi.
Nám se zase líbilo vystoupení tanečnic a především maskot
mistrovství koník BO. Setkali jsme se také se zpěvačkou Ilonou
Csákovou. Domů jsme odjížděli s dobrou náladou díky skvělé
atmosféře prvního dne mistrovství.

Letní tábor mladých hasičů v jižních Čechách
Tak jako každý rok i letos mohli mladí hasiči a jejich kamarádi strávit čtrnáct dní na táboře, v krásné přírodě jižních
Čech a zažít spoustu dobrodružství.
V sobotu zamávali z okénka pendolína a hurá začíná tábor.
Ten letošní se nesl v duchu táborové hry Alvarez. V jeho průběhu jsme navštívili zábavní park Země ráj, kde kromě slovanské
vesnice, různých hlavolamů a slovanských zvyků, byl náš nejlepší kilometr, který jsme kdy ušli. Šli jsme totiž tzv. Stezkou na
boso. Tedy bez bot a po nejrůznějších přírodních materiálech.
Navštívili jsme také galerii, kdo si ale myslí, že galerie nejsou
zábavné, určitě nebyl v té v Písku. Galerie hrou je totiž tou nejlepší. Na výstavě tiskařství jsme se nejen dozvěděli spoustu
zajímavostí o této práci, ale vše jsme si mohli vyzkoušet – od
sítotisku až po knihtisk. Kdo chtěl někdy pomalovat celý pokoj
včetně jeho vybavení barvou? My si mohli vyzkoušet, jaké to je,
ve speciální místnosti.
Šli jsme také na pěší výlet, a to na Javorovou skálu, kde je
umístěna poštovna ze Sněžky. Kromě výletu nás čekala spousta
dalších aktivit. Trénování požárního útoku, střelba ze vzduchovky, v parném letním dnu přišla vhod Drtivá porážka, porvali jsme
se se všemi překážkami a moc si to užívali. Další oblíbenou aktivitou byl bungee running (dítě má připojené speciální gumové

lano za úvazek a snaží se doběhnout co nejdále) a slackline
(balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi
dvěma body, například stromy).

Samozřejmostí už jsou u nás na táboře čluny, které se používají vždy, když to počasí dovolí a tak ani letos nebyla nouze. To
vše a spousta dalších her nám nedalo příležitost k nudě a nikdo
si ani nevšiml, že už je čtrnáct dní za námi. Malinkou útěchou
nám byl ještě poslední výlet v Praze, na výstavu Noemova archa
a pak už jsme se museli vrátit.
Letos to byl opravdu výjimečný a skvělý tábor. A všichni si ho
naplno užili. Nezbývá, než se těšit na ten další.
Za mladé hasiče Radka Langrová

Hledají se malí hasiči a hasičky
Do kroužku hasičské přípravky – Lvíčátka Klimkovice
hledáme nové šikovné hasiče a hasičky ve věku 3 až 5 let.
Trénujeme každý pátek od 16.30 do 18.00 hodin u hasičárny
v Klimkovicích. Malí zájemci s rodiči se můžou přijít podívat.
Více informací na e-mail: radka.langrova@email.cz, tel.:
725 384 244, popř. na: www.lvicatkaklimkovice.blogspot.cz,
kde si můžete prohlédnout více fotograﬁí a videí.
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Fotbalový kemp přípravky s Nadací ČEZ
Od pátku 1. do neděle 3. července probíhal na fotbalovém
hřišti v Klimkovicích fotbalový kemp přípravky TJ Klimkovice, který podpořila svým příspěvkem Nadace ČEZ i město
Klimkovice.

dresy a vak s potisky na památku. V pátek večer bylo uspořádáno setkání s rodiči, kteří se také nenechali „zahanbit“ a stoly
se prohýbaly pod různými dobrotami, které rodiče přinesli. Byl to
příjemně strávený letní večer. V sobotu dopoledne někteří kluci
vyrazili na turnaj do Velkých Albrechtic, kde jsme postavili dva
týmy a vedli si opravdu skvěle. Pohár za 1. a 3. místo je toho
důkazem. Odpoledne už opět všichni společně trénovali a soutěžili v různých hrách na klimkovickém trávníku. Večer pak byl
připraven kotlíkový guláš. Neděle pokračovala v rytmu trénink
– soutěž až do odpoledních hodin, kdy si začali své unavené
ratolesti vyzvedávat odpočatí rodiče.
Celý víkend nám přálo pěkné počasí a tak nezbývá než konstatovat, že 2. ročník fotbalového kempu se opět vydařil. Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval trenérům Luboši Eltnerovi,
Stáňovi Homolovi, Honzovi Švábíkovi a rodičům Tomáši Huspeninovi, Karlovi Pokornému a Martinovi Fritschovi za organizaci
celého víkendu.
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

Široká veřejnost prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ, nám umožnila získat dotační příspěvek
na organizaci fotbalového kempu přípravky (6–11 let) na hřišti
v Klimkovicích. Všem, kteří se svým pohybem zapojili, děkujeme
a samozřejmě také děkujeme samotné Nadaci ČEZ a městu Klimkovice.
Celkem 24 dětí se sešlo k zahájení kempu v pátek 1. července
v 10 hodin dopoledne. Po krátkém ubytování v sále sokolovny,
kde děti přespávaly na nafukovacích matracích, karimatkách
a ve spacácích, začaly ihned první aktivity a tréninky. Děti trávily
převážnou část celého víkendu na fotbalovém hřišti. Snídaně,
obědy a večeře byly zajištěny ihned naproti v hospůdce U hřiště
a musíme pochválit, jídlo bylo opět výborné. K tomu byly v průběhu dne připraveny ještě svačinky v podobě ovoce a zabezpečen dokonale pitný režim. Děti také dostaly pěkné stylové

Jak jsme to viděli my kluci
Ve dnech 1. až 3. 7. proběhl v Klimkovicích na Sokolovně fotbalový kemp, kde byly tréninky třikrát denně, ráno, odpoledne
a večer. První den jsme na všech trénincích hodně běhali. Večer
za námi přišli rodiče, kteří přinesli různé dobroty. Večer jsme měli
soutěže a pak šli spát společně do haly. Druhý den jsme šli na
snídani a první trénink jsme vodili míče. Jak trénink skončil, osprchovali jsme se a šli na oběd. Po obědě jsme měli odpolední klid
a pak jsme měli další trénink, a jak ten trénink skončil tak jsme
šli na večeři. Poslední den byl ráno trénink a po obědě jsme proti
sobě hráli fotbal. Fotbalový kemp se nám moc líbil, bylo moc horko, ale trenéři nás chladili vodou z hadice. Po kempu nás bolely
nohy a byli jsme unavení. Jsme rádi, že nám trenéři připravili tak
dobré fotbalové soustředění. Už se těšíme na další kemp.
Matěj a Jakub Huspeninovi, 8 a 11 let

39. ročník Lázeňského poháru Železnice 2016
Účastníci 39. ročníku Lázeňského poháru se sešli v Železnici a 30.–31. července odehráli opět vydařenou kapitolu
tohoto jednoho z nejstarších fotbalových turnajů v České
republice.
Pod vynikající taktovkou organizátorů, za dohledu slunečního
pupence, tedy aspoň v sobotu, a opravdu bohaté divácké kulisy,
předvedli všichni účastníci líté boje, a to nejen
fotbalové, ale i společenské a kamarádské,
na společných setkáních
plných vyprávění, starých historek a zážitků
a nějakého toho kalíšku.
Vítězství obhájili Lázně Bělohrad, kteří si ve
ﬁnále poradili s Luhačovicemi v poměru 3:1.
Další pořadí: 3. Konstantinovy Lázně, 4. Velichovky, 5. Železnice,
6. Klimkovice, 7. Mšené
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Lázně, 8. Janské Lázně. Bohužel ani kvalitní a sympatické
výkony nestačily Klimkovickým na víc než utkání o 5. místo.
Velmi vyrovnané výkony všech týmů v naší skupině znamenaly,
že rozhodovaly detaily a jeden jediný gól nás dělil od soubojů
o medaile.
První utkání LP: Klimkovice – Konstantinovy Lázně 1:1 (1:1)
na pen. 3:1. Branka: Ambros.
Druhé utkání LP: Mšené Lázně – Klimkovice 1:2 (0:0). Branky:
Lubojacký, Švábík.
Třetí utkání LP: Klimkovice – Lázně Bělohrad 0:2 (0:1).
Utkání o umístění: Klimkovice – Železnice 2:4 (0:2). Branky:
Švábík, T. Komár.
Sestava: Bača – Woznica, Jaroň, Teichmann – Šablatura –
Koval, Šoltys, Ambros, Klemiš – Švábík, Lubojacký, Konečný,
T. Komár, Pepík Tomášek.
Na schůzce účastníků lázeňského poháru v Železnici byl
potvrzen jízdní řád poháru pro příští roky.
V roce 2017 Janské Lázně = 40. ročník, 2018 Mšené Lázně,
2019 Konstantinovy Lázně, 2020 Velichovky.
Za rok se na vás těšíme u již jubilejního 40. ročníku Lázeňského poháru u zakladatelů v Janských Lázních!
Všechny výsledky najdete na: www.lazenskypohar.cz.
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Rozpis mistrovských utkání fotbal
PODZIM 2016 – TJ Klimkovice

Poděkování ﬁrmě
Truhlářství – Tomáš Bajgar
Střelci ze střelnice V. A. Staška
Klimkovice děkují touto cestou ﬁrmě
Truhlářství – Tomáš Bajgar, za vyrobení nových střeleckých kójí na střelnici formou sponzorského daru.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice, p. s.

Sousedské grilování
na Porubské ulici
Dne 2. července 2016 proběhlo na
ulici Porubské, která je součástí osady Václavovice, grilování, kterého se
zúčastnila převážná část obyvatel.
Grilování se uskutečnilo na základě zájmu zdejších obyvatel po loňské
zkušenosti, kdy tato akce proběhla ve
velmi příjemné atmosféře.
Letošní ročník byl obohacen o vystoupení Kájí Schmeistera, který zahrál
pro dobrou náladu na akordeon, a jeho
vystoupení bylo za potlesku příznivě
přijato všemi zúčastněnými. K dobré
náladě přispěli také dva dospěláci, kteří zahráli k poslechu i ke zpěvu výtečnou hrou na kytaru.
Přítomné děti se v prostorách zahrady řádně vydováděly, zejména při hře
s míčem.
Během setkání se konzumovala
grilovaná kuřata, pivko a dobrůtky připravené v kuchyních místních hospodyněk.
Setkání bylo opět kladně hodnoceno všemi zúčastěnými. Nezapomněli
jsme ani s výslužkou pro dva starší
spoluobčany, kteří se pro imobilitu
akce nezúčastnili.
Poděkování patří všem, kteří přispěli dobrou náladou, a zvláště pak paní
Líbě Bestové za umožnění setkání
v pěkném prostředí jejího bydliště.
Všichni se těšíme na další setkání,
při kterém vždy v přátelském duchu
probíráme mimo jiné i problémy, které
nás trápí.
Anna Pazděrová,
člen osadního výboru Václavovice

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 1 900 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Inzerce

PAPÍR HRAČKY

Ceník
a podmínky
inzerce
najdete na:
www.mesto-klimkovice/
/Zpravodaj

SERVIS PLYNOVÝCH a ELEKTRO KOTLŮ
Viessmann, Viadrus, Baxi, Brötje, Therm,
Junkers, Kovarson, Immergas, Quantum

REVIZE KOTLŮ TUHÝCH PALIV
ŽDB, Viadrus, Kovarson

Aleš Kovařík, Klimkovice
Tel.: 739 662 273
kovarik.ales@email.cz

nabízí
Školní a kancelářské
potřeby
za rozumné ceny.
Slevu 20 % na hračky
a jiné zboží.

KOCOUREK Josef
nabízí
čištění koberců
a sedacích souprav,
půjčování stroje
Kärcher,
mytí oken

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
Firma OVEXIM Kroměříž

VYKUPUJE

padaná jablka
cena 1,50 Kč/kg

Tel.: 606 363 300

Výkupna:
Josefovice 49
sobota – neděle
1400 – 1800 hodin
nebo podle dohody.

731 490 561

Tel.: 602 121 683

Firma hledá na občasnou brigádu

Restaurace Údolí mladých v Bílovci

aktivní a především zručné důchodce

Otevřeno máme od května do září 2017
na oslavy, svatby, narozeniny,
promoce, křtiny, firemní akce apod.

na drobnou servisní činnost.
Vyučení v oboru elektro,
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na kruháči
v Klimkovicích,
Lidická 132

KOMINICTVÍ

zámečník výhodou.

Neváhejte a rezervujte si u nás
termín na vaši akci.

Bližší informace na tel.: 602 720 845

Kontakt: 737 215 049

nebo e-mail: info@vlceksvt.cz.

www.udolimladych.cz
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STARÉ DVEŘE NEBO SCHODY?
evropská
jednička
na renovace

domo
v

S E:
INFORMUJíTaEšpíny,

Bez bourán ude nové
b
ODBORNÁ KONZULTACE A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
ze starého ý den!
za jedin

• Střešní zahrady, zahradní prvky

RENOVUJEME
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

• Zakládání trávníku, terénní úpravy

www.portas-morava.cz

+420 739 037 310

Odborný závod PORTAS - Soták Michal
Na Mlýnici 13, Ostrava - Přívoz
Tel.: 596 135 376 • Mobil: 774 242 617

www.lampart-mec.cz
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• Stavba kamenných zídek, gabionu

sc h

od

ře
dve
ní

• Projekce, realizace a údržba
zahrad / zeleně

9

e
eř

dv

VOLEJTE
ZDARMA

800 800 040







   

 !"##" $
"#,( " $$-(+
0,&1$/
%2 .%'* $%'* $%&/&& $)
'(+$1&G<0*%,: #G2
%$0,!'( #$, !#/!2 3, !#/!2
4"%&/& %5%!"4,%&/ .")$%&/% !(
%&%'()*%+#$ 6047*%,8#$/

 . .9




%"$)8 8#(+%*!&
 4$)%*!&$4*#02
4+!%$)%*F

 5%$#(/%8 $4&;

, <=>DD=EA?>
.%$',( *:)8 "%8 $4& $+:#,%&1;

, <=>?@ABCCB

   
    
23

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 9/2016

Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.
1DEÊ]ÊPHVSROHKOLYRXSRMLVWNXSURYDxH]GUDYÊ6SROXSUDFXMHPHVYÊFHQH{}}OÆNDŦL
D}]GUDYRWQLFNÚPL]DŦÊ]HQÊPLSRFHOÆá5-VPHRWHYŦHQLSURYxHFKQ\NGRVWRMÊ]HMPÆQD
R}NYDOLWQÊ]GUDYRWQÊSRMLxWĵQÊ+UDGÊPHLWXQHMPRGHUQĵMxÊD}QHMGUD{xÊ]GUDYRWQÊSÆĦL
1DEÊ]ÊPHVSRXVWX]DMÊPDYÚFKD}YÚKRGQÚFKERQXVƀSURFHORXYDxLURGLQX
3ŦLKO¾VLWVHPƀ{HWH]SRKRGOÊGRPRYDQDwww.211.cz

www.zpmvcr.cz
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Pozvánky

PRAVIDELNÉ LEKCE CVIČENÍ
v základní škole a mateřské škole
školní rok 2016/2017

ČČK Klimkovice pořádá

TRADIČNÍ BURZU PODZIMNÍHO
A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
Koná se v hasičárně ve dnech 19. až 21. září 2016

Mix aerobik
Pondělí

18.30–19.30

základní škola

Kruhový trénink
Středa

18.45–19.45

Ceny: 1 vstup
10 vstupů
30 vstupů

základní škola

Pondělí 19. 9.

příjem zboží

800–1100 1400–1800

Úterý

20. 9.

prodej zboží

800–1100 1400–1600

Středa

21. 9.

výdej zboží

1330–1530

Vyhlašujeme

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

30 Kč
250 Kč
600 Kč

v kině Panorama
pátek 7. října a sobota 8. října 2016
od 8.00 do 18.00 hod.

Cvičení starších žen
Středa

17.30–18.30

MŠ 28. října

Cena: celoroční příspěvek 170 Kč

Vše prosíme čisté, funkční, nepoškozené a zabalené.
Lůžkoviny, přikrývky, polštáře, deky, záclony,
ručníky, utěrky, oděvy dámské, pánské, dětské, hračky,
obuv, domácí potřeby, knihy, nádobí apod.

Začínáme 5. září 2016!

Děkujeme za pomoc!

Sdružení rybářů Klimkovice
si vás dovoluje pozvat na

Střelnice V. A. Staška Klimkovice

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

3. ročník střeleckých
závodů pro děti

24. září 2016
od 7.00 do 13.00 hod.
v parku Petra Bezruče
Prodej povolenek v parku u altánku
od 12. září vždy od 16.00 do 17.00
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758
Občerstvení zajištěno: kapr, salát,
grilované makrely, steaky, pivo, limo
Zveme rybáře i nerybáře!
Těšíme se na vaši účast!

pořádá

Dne 1. října 2016 od 9.30 hod.
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.
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– náměstí:
11:30 Poděkování Klimkovic Praze a navrácení čestného občanství panu Zenklovi
Vystoupení Slezského souboru Heleny Salichové.
12:00 Zasazení Lípy kmotrovství u budovy tehdejší obecné školy.
- druhé patro zámku v Klimkovicích:
15:00 Beseda s kronikářem na téma Kmotrovská pomoc Praha-Klimkovice
a výstava obrazů Heleny Salichové
Muezum v Klimkovicích otevřeno do 17 hodin.

pořádá město Klimkovice, partner MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, p.o.
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