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Vážení spoluobčané,
nebylo tak moc nevlídné. „Nachlazená“ byla akorát zvuková
aparatura.
Ve středu 22. září se uskutečnilo 23. jednání zastupitelstva města.
Bylo to závěrečné zasedání tohoto volebního období a jeho
součástí bylo mimo jiné hodnocení úkolů zajišťovaných v období
let 2006 - 2010. Nechci zde vyjmenovávat, co všechno se
realizovalo, to lze spatřit při procházce městem. Snad na škodu
nebude nahlédnutí do delší historie. Opravila se fasáda zámku,
podstatně se změnil prostor v okolí kostela sv. Trojice včetně jeho
interiéru. Jak vypadala silnice v místě stávající okružní křižovatky
si dnes sotva vybavujeme. Chodníkem se můžeme dostat až do
lázní, aniž bychom překáželi autům. Stavba dálnice včetně tunelu
se stala novou tváří krajiny. Zmizel „tankodrom“ vedoucí
k náměstí, příjemných změn doznaly pohledy na domy na náměstí
i samotné náměstí i přes jeho kritizovanou dlouhotrvající opravu.
Otevřely se nové pohledy na zámek a jeho okolí a centrum města
se nenápadně „přesouvá“ do tohoto prostoru. Kromě kulturního
domu se vytrácí z paměti i objekty bývalé „estéesky“. Touto
retrospektivou jsem chtěl připomenout rozsáhlejší změny našeho
města v posledním desetiletí.
To, co všechno se změnilo v posledním období nebo co je třeba
vybudovat či upravit do budoucna, dovedete ocenit nebo posoudit
nejlépe sami.

snad řádné astrologické léto vystřídá ještě na nějaký čas léto babí.
A když ne, tak nám nezbývá než zahřát se u kamen nebo prací.
Vraťme se však několika poznámkami do léta.
Na mimořádném zasedání 25. srpna zastupitelé schválili zahájení
stavby „Kanalizace města Klimkovic“
ještě před podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP ČR s tím, že proplácení
faktur bude prováděno až po jejím podpisu. Stavba bude zahájena
27. září výstavbou kanalizace na ul. Lidické v úseku od Čs. armády
směrem k okružní křižovatce. Následně na ul. Polní a Čs. armády.
Vlastníci
dotčených
nemovitostí
budou
bezprostředně
informováni odpovědnými pracovníky dodavatele. Stavbou bude
omezována doprava, v některých případech dojde k úplným
uzávěrkám a opět si na nějakou chvíli budeme muset zvyknout na
hluk, prach i bláto. Za nadcházející omezení se předem
omlouváme a děkujeme za pochopení.
Rovněž byl schválen finanční dar ve výši 50.000,- Kč severočeské
obci Heřmanice postižené povodněmi.
V sobotu 11. září se konal tradiční Klimkovický jarmark. Na
jarmarku pokračovaly současně i dny slovensko-české kultury
prezentovány zejména účastníky z partnerského slovenského
města Ilavy. I když počasí moc nepřálo, létu se moc nepodobalo,
přesto nám rozproudily krev slovenské lidové tance a písně
v podání folklorního souboru Strážov. Radost byla pohledět na
úvodní
vystoupení
klimkovických
mažoretek.
Koncert
akordeonového souboru naší základní umělecké školy opět
nezůstal nic dlužen své výborné pověsti, kterému mile
konkurovaly akordeony z Ilavské ZUŠ. I exotika břišních tanců
upoutala zejména mužskou část návštěvníků. Doprovodnou akcí
byla výstava obrazů a grafik pana Stanislava Holinky v kostelíku
sv. Trojice. Nakonec můžeme konstatovat, že ani nevlídné počasí

Vážení občané, děkuji Vám za dlouholetou spolupráci, za přízeň,
pochopení i motivující kritiku.
V komunálních volbách rozvahu a šťastnou ruku.
Ing. Pavel Malík, starosta
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
Starosta města Klimkovic podle § 15 zákona čís. 491/2001 Sb. o volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o z n a m u j e :
1. Volby do Zastupitelstva města Klimkovic se uskuteční
v pátek
15.října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 16.října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je učebna v přízemí SOU zahradnického (modrá budova), ulice Komenského 112, Klimkovice
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Ostravská, Na Vyhlídce, Stodolní, Potoční, Hraniční, Komenského, Jarmily
Glazarové, Křížkovského, Habrová, Hradilova, Na Valech, Rybniční, Smetanova, Tyršova, část ulice Lagnovské (u ZD), V Lipkách,
Mlýnská, Malá strana, U Podjezdu, Luční, Čes. legií, 28.října, Fonovická Polanecká, U Zahrádek, Úzká, Porubská, Nádražní,
v okrsku č. 2 je v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Osvobození, Mírová, 30.dubna, Revoluční, Příčná, Vřesinská, Gen. Svobody, SNP, Pod
Kinem, Jiřího Wolkera, Polní, Palackého, 9.května, Pionýrů, Dělnická, Požárnická, Zámecká, Poštovní, Resnerova, Náměstí,
Písečná a Mexiko,
v okrsku č. 3 je v přízemí Městského úřadu v Klimkovicích - vchod z nádvoří
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Čs. armády, Lidická, Husova, Kotkova, část Lagnovské (u bývalé skládky), Havlíčkova,
Boženy Němcové, Nerudova, Jiráskova, Olbramická, Olbrachtova, U Rybníčku, Na Štěrkovci, Slezská, Jižní, Zahradní, Bratří
Čapků, Nad Vodárnou, U Barevny, Pod Vinohrady, U Lesa, Opavská a část Hýlov,
v okrsku č. 4 je místnost přísálí restaurace v Josefovicích
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v části Josefovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a státní
občanství České republiky, a oprávněnost hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
V Klimkovicích dne 24.09.2010
Ing. Pavel Malík v.r., starosta

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Klimkovic podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e :
2. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
15.října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 16.října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je učebna v přízemí SOU zahradnického (modrá budova), ulice Komenského 112, Klimkovice
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Ostravská, Na Vyhlídce, Stodolní, Potoční, Hraniční, Komenského, Jarmily
Glazarové, Křížkovského, Habrová, Hradilova, Na Valech, Rybniční, Smetanova, Tyršova, část ulice Lagnovské (u JZD), V Lipkách,
Mlýnská, Malá strana, U Podjezdu, Luční, Čes. legií, 28.října, Fonovická, Polanecká, U Zahrádek, Úzká, Porubská, Nádražní,
v okrsku č. 2 je v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Osvobození, Mírová, 30.dubna, Revoluční, Příčná, Vřesinská, Gen. Svobody, SNP, Pod
Kinem, Jiřího Wolkera, Polní, Palackého, 9.května, Pionýrů, Dělnická, Požárnická, Zámecká, Poštovní, Resnerova, Náměstí,
Písečná a Mexiko a voliči zapsaní do zvláštního seznamu v Sanatoriích Klimkovice.
v okrsku č. 3 je v přízemí Městského úřadu v Klimkovicích - vchod z nádvoří
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Čs. armády, Lidická, Husova, Kotkova, část Lagnovské (u bývalé skládky), Havlíčkova,
Boženy Němcové, Nerudova, Jiráskova, Olbramická, Olbrachtova, U Rybníčku, Na Štěrkovci, Slezská, Jižní, Zahradní, Bratří
Čapků, Nad Vodárnou, U Barevny, Pod Vinohrady, U Lesa, Opavská a část Hýlov,
v okrsku č. 4 je místnost přísálí restaurace v Josefovicích
- pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v části Josefovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a státní
občanství České republiky, a oprávněnost hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
6. V případě konání druhého kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pro případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech voleb.
V Klimkovicích dne 24.09.2010
Ing. Pavel Malík v.r., starosta
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Otevřená radnice jako Váš partner
„Nepotřebujeme žít stejně, jako jsme žili včera. Osvoboďme se od tohoto názoru a 1000 možností nás pozve ke zcela novému životu.“
Vážení spoluobčané,
míváte při jednání s úřady pocit bezmoci? Cítíte se nedůstojně a netrpělivě při čekání na vyřízení své žádosti? Očekávají Vás usměvaví
nebo zaneprázdnění úředníci, kteří podrážděně reagují na Váš další dotaz? Nehledáme viníka, ale možnosti, jak tento stav změnit
alespoň tam, kde to můžeme ovlivnit – v našem městě.
Jak by taková komunikativní, vstřícná, vnímavá, průhledná – tedy otevřená radnice měla vypadat?
Především by občanům zpřístupnila v maximální možné míře veškeré informace ze všech jednání v samostatné působnosti obce na
svých internetových stránkách - zastupitelstvo, rada města, komise rady, výbory zastupitelstva atd. Dále by se zde uveřejnily další
dokumenty jako územní plán obce a jeho změny, obsah smluv s dodavateli služeb, průběh projednávání a výsledky veřejných zakázek a
žádostí o dotace, znění předpisů obce atd. Tyto informace by pak nemusel občan shánět v úředních hodinách u přetížených úředníků
pod heslem „Chyť si svou informaci!“, ale našel by si je na internetu v teple svého domova a šetřil tak čas zaměstnanců úřadu.
Pro občany, kteří si své informace nenajdou ani na internetu, máme přichystáno překvapení - zpětné vazby:
1)
Každý úředník městského úřadu a volený funkcionář včetně starosty a místostarosty bude mít uveřejněn na internetu denní
rozvrh a občan si tak bude moci objednat konzultaci e-mailem, telefonicky, či SMS zprávou. V jeho zájmu bude, když dá dopředu
vědět, čeho se jeho žádost či konzultace bude týkat. Dotazovaný úředník, který mu jeho dotaz potvrdí, tak bude připraven podat
kvalitní informace buď osobně, nebo v případě své zaneprázdněnosti elektronickou poštou.
2)
Obsahem internetových stránek bude také necenzurovaná diskuze, týkajících se čehokoliv podstatného pro život obce, v rámci
které mohou představitelé města a úředníci městského úřadu odpovídat na dotazy a přispět k rychlému řešení podnětů občanů.
3)
Dotazníky a ankety pro všechny zájemce o zlepšení organizace na městském úřadě ve vztahu úředník – občan.
4)
Veřejnost bude zvána nejen na veškerá – tedy i dříve neveřejná jednání zastupitelstva, dále na jednání komisí rady města a
výborů zastupitelstva. Vítáni budou především všichni občané s věcným příspěvkem k řešení projednávané problematiky.
Nezapomínáme ani na spoluobčany dříve narozené, kterým můžeme internetovou komunikaci přiblížit a pomoci zvládnout
prostřednictvím grantů pro tyto účely vytvořených.
Dalším informačním médiem, které zažije renesanci, je radniční periodikum „Zpravodaj“, který poprvé zažijete v necenzurované
podobě ihned poté, kdy se ze Zásad pro vydávání Zpravodaje vypustí ustanovení cenzurující články přispěvatelů a nově se ustanoví
redakční rada bez vazeb na politické strany.
Chceme Vás, občany našeho města, vyvázat z role prosebníka, či pokorného tazatele a vrátit Vám důstojné a rovnocenné postavení,
které Vám náleží. Všechny informace, které se týkají samosprávy, jste si svými daněmi předplatili…
…přijďte si pro ně v komunálních volbách dne 15. a 16. října…
Vaše MO ČSSD v Klimkovicích

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KLIMKOVICE
Vážení a milí spoluobčané,
představujeme Vám Sdružení nezávislých kandidátů Klimkovice, které se uchází o vaší přízeň v komunálních volbách do
zastupitelstva města Klimkovic 15. a 16. října 2010. Jsme uskupení 17 klimkovických občanů, svorně bez politické příslušnosti, ale
s jasným společným cílem nabídnout své zkušenosti a potenciál v práci na rozvoji našeho města. V komunálních volbách se ucházíme o
vaší přízeň již podruhé, naše základní myšlenky, postoje a přístupy k řešení rozvoje Klimkovic již patrně znáte. Proto jen krátce několik
informací k programu, jaká je naše vize, co chceme:
• Otevřenost a slušnost – maximum možných informací zveřejnit na webu města, včetně veřejných zakázek a jejich výsledků, rádi
bychom nastavili takové procesy, které by zamezily možné korupci a prosazování soukromých zájmů. Naši kandidáti jsou
připraveni řešit věcně nastalé úkoly, bez zbytečného „politikaření“, společně se stranickými konkurenty, ne ve sporu s nimi.
• Krásné, čisté a bezpečné Klimkovice – učinit naše město přitažlivým nejen pro občany, ale také pro jeho návštěvníky. Jsme
lázeňským městem, rádi bychom dále investovali do zkrášlování veřejných prostranství a parků, zklidňování dopravy, ochrany
ovzduší, rozvoje místních částí, prohlásili Klimkovice městskou památkovou zónou, zviditelnili atraktivity města dovnitř i navenek.
• Široký společenský a kulturní život – podporovat aktivity komunitních spolků, kulturních, sportovních a jiných
volnočasových sdružení ve městě. Chceme, aby Klimkovice žily aktivně, aby všichni od nejmenších po nejstarší našli ve městě
takové vyžití, které hledají. Široká podpora výše uvedených sdružení, ať již stávajících nebo nově vznikajících, je pro nás
samozřejmostí.
Vážení spoluobčané, není naší snahou Vám na tomto místě slibovat realizaci všemožných projektů pro další volební
období. Také bychom rádi ve městě měli nové koupaliště, víceúčelovou sportovní halu, rekonstruované kino ap. Jsme si však zároveň
vědomi, že s omezenými prostředky k dispozici musíme např. dobudovat kanalizaci, rozšířit městský hřbitov, opravit rozbité
komunikace atd. Můžeme pouze slíbit odpovědné nakládání s veřejnými prostředky, důsledné spolufinancování projektů z dotačních
titulů, podporu podnikání, moderní, slušný a otevřený chod radnice, která naslouchá svým občanům.
Bližší informace k našemu volebnímu programu naleznete na www.nezavisli-klimkovice.cz
Za kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů Klimkovice,
JUDr. Ilona Křížková
Mgr. Pavel Peterek
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
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Vážení spoluobčané,
Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy
si Vás dovoluje pozvat na setkání s kandidátem do Senátu
obvodu volebního č. 67 s Karlem Kubošem a kandidáty do
Městského zastupitelstva za KSČM, které se uskuteční ve
čtvrtek 7. října 2010 od 16:00 hodin
v Hasičárně v Klimkovicích.
Srdečně zvou
Kandidáti za ZO KSČM Klimkovice

Vážení občané Novojičínska, Vážení voliči,
Senát Parlamentu ČR je nedílnou součástí politického systému
našeho státu a prostřednictvím svých senátorů máme možnost
zasahovat přímo do směřování politiky své země, kraje i volebního
obvodu Novojičínska.
Vzhledem k tomu, že v komunální a krajské politice dlouhodobě
prosazuji potřeby a zastupuji zájmy, dle mého názoru širší levicově
smýšlející veřejnosti, rozhodl jsem se, pokud mi dáte možnost,
nabyté zkušenosti uplatnit i na celostátní úrovni.
Mým programem je zachování a rozvíjení sociálního státu jako
garanta sociálních jistot, které mají být dnešní vládou výrazně, jak
vyplývá z jejího prohlášení, omezovány.
Mým programem je také posilování národních a státních zájmů
pro nás pro všechny proti amerikanizaci středoevropského
prostoru politickou pravicí i v dnešním Senátu.
V neposlední řadě je mým zájmem se v rámci zákonodárných
možností věnovat i řešení místních problémů, které spočívají ve
vysoké nezaměstnanosti i neustálé snaze otevírat na úrovni vlády
ekologicky velmi náročné projekty pro náš volební obvod jako
jsou těžba uhlí, výstavba Jaderné elektrárny, průplav Odra –
Dunaj, apod. na úkor řešení jiných, potřebnějších
problémů
životního prostředí vůbec.
Nedovolil bych si kandidovat, kdybych nevěděl, že mi řada z Vás dlouhodobě vyjadřuje svou důvěru a kdybych
se necítil dostatečně připraven svému veřejnému slibu dostát v souladu i s programem KSČM, který
reprezentuji.
Vážení spoluobčané, věřte, že jste to právě Vy, na nichž závisí sociální a morální stabilita našeho státu . Senát
by měl vyjadřovat zájmy většiny občanské veřejnosti a ne nějaké elitní menšiny a tzv. celebrit. Já osobně
stojím a pokud mi dáte svůj hlas, budu stát i v budoucnu na Vaší straně.
Kuboš Karel, kandidát KSČM voleb do Senátu P ČR 2010 ve VO č. 67
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ŽIJEME KLIMKOVICEMI
.. . V ÍC E NEŽ SI MYSL ÍTE
Vážení spoluobčané,
společně jsme se sdružili na kandidátní listině stranyTOP09, abychom dali najevo ochotu aktivně se zapojit do práce pro
vás a naše město.
Společně s vámi chceme změnit Klimkovice na město čisté, bezpečné a kulturní, kde budeme s radostí vychovávat naše
děti, bavit se, sportovat, pracovat i užívat si spokojeného stáří. Nechceme, aby naše město bylo jen pouhým satelitem či
noclehárnou ostravské aglomerace! K dosažení těchto cílů nabízíme naše nejlepší znalosti a schopnosti a jsme
připraveni na rozvoji Klimkovic systematicky a cílevědomě pracovat.
Z našeho volebního programu vybíráme:
 vybudování přechodu se semaforem, pro chodce a cyklisty mezi
ulicí Havlíčkova a parkem P. Bezruče
 zahájení rekonstrukce základní školy, v první etapě výměna oken,
zateplení pláště budovy a oprava střechy
 využít budovy po střední odborné škole k rozšíření domova
důchodců a zřízení denního stacionáře, příp. rozšíření kapacity
mateřské školky
 budeme usilovat o vybudování kulturního domu a víceúčelové
sportovní haly s širokým využitím pro všechny občany a zájmové
skupiny
Naši kandidátku i celý volební program najdete ve vašich poštovních
schránkách, nebo na www.top09-klimkovice.cz

S pozdravem za kandidáty TOP09
Vladimír Vůjtek ml.

Osobní asistence
Naše organizace CZP na svých pěti
detašovaných
pracovištích
poskytuje
službu osobní asistence. Poskytujeme ji už
od roku 2003, a to na pracovištích
v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Novém
Jičíně a Bruntále. Cílem naší organizace ve
službě osobní asistence je poskytovat
individuální pomoc a podporu osobám se
zdravotním postižením a seniorům při
zmírňování a překonávání potíží na území
Moravskoslezského kraje, které musí
v důsledku svého zdravotního postižení
překonávat. Podporujeme integraci osob se
zdravotním znevýhodněním, aby měly
možnost nezávisle žít ve svém přirozeném
prostředí a mohly se neomezeně zapojit do
běžného života. Tohoto cíle chceme
dosáhnout kvalitním poskytováním služby
osobní asistence.

Co je osobní asistence? Osobní asistence je
sociální
služba
tvořena
činnostmi
směřujícími k podpoře osob se zdravotním
postižením a seniorů, aby dokázali
zvládnout za pomoci osobní asistentky
nebo asistenta běžné činnosti všedního
dne. Osobní asistent/ka podporuje osoby
se
zdravotním
znevýhodněním
v činnostech souvisejících s pomocí při
hygieně, stravování, sebeobsluze, s pomocí
při
zajištění
chodu
domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, s pomocí při prosazování práv
a
oprávněných
zájmů.
Služba
je
sebeurčující, klienti si tedy sami určí, co
budou během asistence
potřebovat
zvládnout ke svému plnohodnotnému
fungování. Rozhodnutím pro službu osobní
asistence se nezbavujete možnosti využívat

i jiné služby. Osobní asistence se dá
kombinovat i doplňovat jinými službami,
např. pečovatelskou, ošetřovatelskou i
nesociální službou. Osobní asistence je
však službou částečně hrazenou klientem.
Jak se zajímat o službu osobní asistence?
Je to jednoduché. Stačí kontaktovat naší
organizaci.
Sdělíme
Vám
veškeré
podrobnější informace a podmínky námi
poskytované služby, navštívíme Vás i
v místě Vašeho bydliště a dojednáme
všechny potřebné záležitosti, abyste službu
mohli využívat. Kontakt:
Centrum
pro
zdravotně
postižené
Moravskoslezského kraje, o.s., Bieblova 3,
702 00 Ostrava. Tel: 596 115 318, E-mail:
czp.ostrava@czp-msk.cz, www.czp-msk.cz
Ing. Ivan Robenek, Čerpáno z časopisu
VOZKA

B u r z a
Pondělí
Úterý
Středa

Český červený kříž pořádá tradiční burzu podzimního a zimního oblečení a sportovních potřeb.
Proběhne ve dnech 18. – 20. října 2010 v hasičárně:
18.10.2010
příjem zboží
8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00
19.10.2010
prodej zboží
8:00 – 11:00 a 14:00 – 16:30
20.10.2010
výdej zboží
13:30 – 15:30
Těší se na Vás výbor ČČK Klimkovice

Kontejnery na separovaný odpad
Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům , že kontejnery na separovaný odpad, které byly umístěny v areálu bývalé
prodejny Hruška na ulici Resnerova jsou nyní umístěny na ulici Poštovní.
Hana Kubzová, Technická správa Klimkovice
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Otevření části areálu koupaliště veřejnosti
Vážení spoluobčané, dovolte nám uvést pár slov týkajících se
městského areálu koupaliště. Pro mnohé z Vás určitě není nová
informace o tom, že na návrh Občanské iniciativy se na 20.
zasedání zastupitelstva hlasovalo o revokaci bodu 14/195.1(2,3),
který by v místě koupaliště umožnil výstavbu bytových domů. I
když část zastupitelstva a radních na svém původním stanovisku
setrvala, bylo zrušení původního záměru, změnit územní
plán v prostoru koupaliště pro bytovou výstavbu, přece
jen nakonec přijato. Jsme přesvědčeni, že stěžejní byla
zejména petice, která vyjadřovala vůli občanů našeho města opět
koupaliště
zprovoznit a
zjevně
ovlivnila rozhodování
zastupitelstva. Děkujeme občanům našeho města za tuto výraznou
podporu. Tím se nám podařilo rovněž prosadit otevření
poloviny areálu veřejnosti. Plot oddělující prostor
s prázdnými bazény byl opraven a vstupní brána
odemčena, což umožňuje každodenní volný přístup na
zatravněnou plochu areálu a využití zatím neopravených
herních ploch zejména dětmi a občany z okolí.

Z příkladu provozovaných obecních koupališť z blízkého okolí je
známo, že při dobrém hospodaření, z pohledu delšího časového
horizontu, lze na nich hospodařit bez provozních ztrát. K tomu
však vede cesta přes zajištění finančních prostředků k jeho opravě.
To opravdu není snadný úkol a v našem městě se jeho řešení
táhne téměř desetiletí, ačkoliv před pár léty byl projekt na
rekonstrukci vypracován. Nám všem je zřejmé, že v nadcházejícím
volebním období leží před městem mnoho úkolů s vyšší prioritou
než má koupaliště. Všechny se však musí řešit postupně a
zodpovědně z pohledu finančních možností města a získaných
dotací. Jsou to nelehká zadání pro členy zastupitelstva, které
vzejde z těchto komunálních voleb. Protože nechceme stát stranou
této zodpovědnosti, kandiduje většina našich zástupců do
městských komunálních voleb.
OI za zachování a zprovoznění koupaliště v Klimkovicích: Ing.
Dušan Petr, Ing. Zdeněk Husťák, Doc. MUDr. Michal Hladík,
Ph.D., Ing. Tomáš Huspenina, Ing. Bronislav Chromík, Ing.
Taťjana Urbánková, Jarmila Hudcovičová, MUDr. Jan Segeťa,
Mgr. Michal Hudcovič.

Vážení příznivci Óčka, NOE, Public TV a LTV, tedy TV programů
vysílaných z Klimkovic;
identifikační údaje nepozná, a proto digitální signál nerozkóduje.
Během září by se měly vysílací parametry doladit a nastavit a 17
měsíců by mělo být vše OK. Pokud tedy chcete stanice BTV
multiplexu dále přijímat, je výše tučně vytištěný postup nezbytný.
Zároveň je třeba podtrhnout, že stanice LOCAL TV PLUS byla do
srpna 2010 provozována jako „lokální televize“ s adekvátním
výkonem 10W. Od září t.r. byl pro LOCAL TV PLUS schválen
Radou pro rozhlasové a televizní statut regionální televize s
působností v celém MS kraji. Podle možností Českého
telekomunikačního úřadu (poskytnout pro multiplex BTV
frekvence s větším výkonem) se počítá s postupným zlepšováním a
zjednodušením příjmu tohoto regionálního multiplexu.
Fandům technických novinek navíc sdělujeme, že z areálu VŠB TÚ
v
Ostravě-Porubě
je
od
4. září na 46. TV kanálu vysílán hierarchicky modulovaný signál
DVB-T/H.
Klasický DVB-T program je možné naladit na
některých set-top-boxech (nepůjde to možná úplně na všech
typech DVB-T přijímačů), kromě toho je možné celý
„zkopírovaný“ DVB-T multiplex přijímat i v systému DVB-H.
Mobilní příjem DVB-H (Óčko, NOE, Public TV, LTV) umožňují
některé mobilní telefony. Jako příklad uvádíme třeba typ NOKIA
N96 a nemnohé další.
Informace o příjmu 46. kanálu a změnách v příjmu 28. kanálu
uvítáme na adrese: btv@btv.cz
Oldřich Burger za B PLUS TV

v souvislosti se zásadní rekonstrukcí digitálního multiplexu BTV
Klimkovice, která postupně probíhá už od začátku srpna t.r., je
velmi pravděpodobné, že Vám příjem výše uvedených programů
na kanálu 28 zkolaboval. Není vyloučeno, že se na Vaší obrazovce
objevuje hlášení, že program LTV je nedostupný, zakódovaný,
nebo, že je porucha na vysílači.
Není tomu tak. Skutečnost je taková, že v souvislosti s realizací
společného experimentu VŠB TU Ostrava a Žilinské univerzity
s digitálním televizním vysíláním byla jako dodavatel technologie
pro tento unikátní experiment vybrána firma B PLUS TV a.s.
Během následujících 18 měsíců bude systém DVB-H, přesněji,
jeho efektivnější verze - systém DVB-T/H, testován na novém
televizním vysílači firmy B PLUS TV umístěném v areálu VŠB v
Ostravě-Porubě. Pro laiky doplňujeme, že se jedná o systém
digitální televize s vysokou efektivitou využití kmitočtového
spektra (televizních kanálů), který nebyl v ČR ani na Slovensku
dosud ověřován. Dlouhodobější zkoušky dosud nebyly
uskutečněny ani jinde v EU, a snad i proto je tento „mezinárodní“
projekt spolufinancován z fondů EU.
Divákům, kterým na 28. kanálu zmizel program LTV se
omlouváme a doporučujeme, aby si na svém set-topboxu nebo DVB-T televizoru znovu načetli signál 28.
kanálu nebo provedli znovu načtení celého spektra.
Technické vysvětlení: Na vysílači v Klimkovicích, který je součástí
systému, byly změněny parametry digitální modulace; 2K
nahrazen 8K, QAM 16 nahrazen QAM 64, atd. Váš přijímač nové

Poděkování
Děkuji panu Václavu Stanovskému, ulice Potoční 640, Klimkovice, za nalezení a následné vracení mého mobilu, který jsem ztratila
15.8.2010 u nákupního střediska Hruška. Pane Stanovský, děkuji Vám. Šárká Kalinová, Pod kinem 792, Klimkovice.

Týden knihoven
Letošní Týden knihoven, patřící všem čtenářům i „nečtenářům“ se koná 4.10 – 8.10.2010 v Městské knihovně v Klimkovicích. Po celý
týden si mohou děti ověřit své znalosti ve vědomostních soutěžích o ceny, ze správných odpovědí budeme losovat 3 účastníky o hlavní
cenu - knihy. Na děti, které přinesou obrázek své oblíbené pohádkové postavičky, čeká malý dárek.
Noví zaregistrovaní čtenáři mají registraci zdarma na celý rok. Zveme všechny na návštěvu knihovny! Půjčovní doba knihovny:
Pondělí 9-12 a 13-17, Úterý 13-17, Středa zavřeno,
Čtvrtek 9-12 a 13-17, Pátek 9-12 a 13-17.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Konvičková Zuzana, knihovnice

SEZONNÍ BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI DO 10 LET (velikost 50-146 cm)
včetně kočárků a autosedaček proběhne ve dnech 4. – 6. října 2010 V prostorách klimkovické HASIČÁRNY.
Pondělí 4. 10. VÝKUP
9,00 – 11,30 hod. a 15,00 – 18,00 hod.
Úterý 5. 10. PRODEJ 9,00 – 11,30 hod. a 15,00 – 18,00 hod.
Středa 6. 10. VÝDEJ
neprodaného zboží 15,00 – 18,00 hod.
Více v zářijovém Zpravodaji...

8

ZŠ Klimkovice
Začal nový školní rok 2010/2011. Do lavic
základní školy zasedlo 374 žáků. Je to sice
jen o 7 žáků méně než v loňském roce, ale
ve srovnání se školním rokem 2000/2001,
kdy škola k 1. září vykazovala 586 žáků, je
v rozmezí 10 let úbytek žáků velmi
znatelný. Celostátně se v základním, ale již
i ve středním školství projevuje pokles
žáků v důsledku populačně slabých
ročníků. V současné době se žáci vyučují v
18 třídách, a to 10 na I. stupni a 8 na II.
stupni, průměrný počet žáků na třídu nyní
činí 20,8 žáka. Ve škole vyučuje 24
pedagogických pracovníků a dětem ve
školní družině se věnují 2 vychovatelky.
Školní stravování – obědy a svačinky –
připravuje 5 zaměstnankyň školní jídelny,
čistotu a provoz školy zabezpečuje 8
správních zaměstnanců. Od 1. září škola
vyučuje ve všech ročnících podle Školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola,
výjimkou je 5. ročník, jehož žáci dokončují
na I. stupni program Základní škola. Oba
vzdělávací programy jsou postaveny na
dlouhodobém školním projektu Škola
podporující zdraví s využitím a vhodným
začleněním dalších celoškolních projektů,
pomocí kterých žáci
získávají souhrn
vědomostí, dovedností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve
společnosti. Mezi významné projekty
tohoto školního roku náleží projekt
Vánoční strom, pomocí kterého se žáci učí
prezentovat výsledky své práce na
veřejnosti; environmentální projekt Mysli
globálně, jednej lokálně; multikulturní
projekt Adopce dítěte z Afriky na dálku;
projekt Branný den, který řeší tematiku
ochrany člověka za mimořádných událostí;
Den zdraví, ve kterém vedeme žáky ke
zdravému životnímu stylu; projektový den

Dopravní
výchova
řeší
dopravní
problematiku
a
pravidla
silničního
provozu;
Mezinárodní
trojutkání
v Mikolowě
vede k rozvíjení tělesné
zdatnosti a dovednosti. V oblasti mediální
výchovy žáci vydávají dva školní časopisy, a
to na I. stupni Klimkováček a na II. stupni
Klimix. V oblasti prevence rizikových
projevů chování u dětí a mládeže je škola
ve spolupráci s Občanským sdružením
AVE Český Těšín zapojena do dvouletého
projektu Rosteme spolu. A v neposlední
řadě byl škole MŠMT schválen projekt
Šablony, ve kterém budou pedagogové
školy vytvářet
interaktivní vyučovací
programy. Škole bude přidělena finanční
částka 1 951 200,- Kč, která bude sloužit
k materiálnímu
zabezpečení
této
interaktivní výuky. Projekt Šablony se řadí
k Operačnímu programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a jeho záměrem je
zlepšení podmínek vzdělávacího procesu
na základních školách. V rámci jazykového
vzdělávání nabízíme žákům od I. třídy
výuku anglického jazyka, druhý cizí jazyk
se vyučuje od 7. ročníku a zde žáci mohou
volit mezi německým nebo ruským
jazykem. Specifické zájmy žáků se snažíme
rozvíjet rozšířením výuky ve volitelných
předmětech. Nabídka pro letošní rok je
opět bohatá a různorodá, děti si v tomto
roce rozšířily učební plán o následující
předměty: život ve společnosti, zdravý
životní styl, informatika, konverzace
v anglickém jazyce, netradiční sporty,
literární seminář, matematická praktika,
chemicko – biologická praktika, seminář
z matematiky, seminář z českého jazyka,
pohybové aktivity, provoz domácnosti a
seminář ze zeměpisu. Tato široká škála
nabídky volitelných předmětů využívá

odborného
potenciálu
pedagogů
a
materiálního zázemí školy. I v době po
vyučování se snažíme žákům poskytnout
maximální nabídku aktivit nad rámec
základního učebního plánu, aby mohli
nejen rozvíjet své zájmy, ale i smysluplně
využívat svůj
volný čas. Žáci mohou
navštěvovat
nepovinné předměty a
kroužky nejen pod vedením pedagogů
školy, ale i pod vedením rodičů. Nabídka se
skládá ze 4 hodin nepovinných předmětů,
a to ze zájmové tělesné výchovy, zdravotní
tělesné výchovy a 2 hodin náboženství.
Dále se děti mohou zapojit do některého z
10 kroužků, které se zaměřují na sportovní
a taneční vyžití, informatiku, mediální
výchovu, výtvarnou výchovu, ruční nebo
keramické práce. Koncepce výuky je stejně
jako v předcházejících letech podpořena
soustavnou prací třídního učitele. Ve škole
pracuje žákovská samospráva v podobě
školního parlamentu. Zaměřujeme se na
protidrogovou prevenci širokou nabídkou
výchovných
pořadů
pod
vedením
odborných lektorů. Žákům VI. tříd
umožňujeme
absolvovat
adaptační
výjezdní seminář, žákům VII. tříd
zabezpečujeme lyžařský výcvik. Během
tradičního již 17. ročníku Setkání u
vánočního stromu, který připravujeme na
4. prosinec 2010, se chystáme opět
uspořádat Den otevřených dveří.
Tím výčet činností, které proběhnou
v tomto školním roce na naší škole, zdaleka
nekončí. Pokud chcete byt informováni
podrobněji, nahlédněte na naše školní
internetovéstránky(www.zsklimkovice.cz).
Mgr. Anna Kudelová, ředitelka školy

klimkovických Hulánů (díky laskavému
svolení paní Aleny Volkové a Rosti Hrbáče
– majitelů pozemků), připravili vše pro
hladký průběh umísťování stánkařů a
v neposlední řadě se postarali o úklid
celého města během a po Jarmarku. Další
důležitou pracovní četou byla hasičská
hlídka – mladí muži, kteří dohlíželi na
dodržování bezpečnostních zásad hlavně u
stánkařů. Zatím se nikdy nic nestalo, ale
kdyby k něčemu došlo, leží na nich velká
zodpovědnost,
takže,
chlapi,
díky!
Následuje
armáda
„neviditelného“
personálu složeného ze členů házenkářů,
fotbalistů, stolních tenistů, badmintonisty,
Orlů, členů kulturní komise a početné
skupiny
skautů,
kteří
zajistili
bezproblémový průběh umísťování a
zkasírování stánkařů. Ti bohužel asi kvůli
počasí nevyužili míst, která si rezervovali,
proto byly trhy trochu děravé. Obzvláště
chci
vyzdvihnout
pana
Bohumíra
Kaštovského, který pomáhal v průběhu
celého dne a neváhal zapojit i své syny.
K posezení na nádvoří zapůjčil židle
restaurant Klenba, panu Suchánkovi patří
dík za rychlou a kvalitní výrobu
improvizovaného jeviště, pan Eliáš zase

poskytl prostor pro parkování autobusů
pro naše slovenské a polské hosty. Hlídka
městské policie musela zasáhnout u
jednoho stánku na náměstí, kdy jeho
majitel odmítal zaplatit poplatek z místa a
musel být proto z trhů vykázán. Velké
poděkování patří vedení prodejny Hruška,
které svolilo k užívání svého parkoviště pro
potřeby Jarmarku. Celá akce tak možná
letos už doopravdy posunula centrum dění
dál od náměstí. A jak se Vašim dětem líbil
Předjarmareční průvod? Už tehdy sice
agentura zklamala, ale určitě Vám náladu
zvedlo
pohoštění,
které
připravily
zaměstnankyně
Mateřské
školy
Klimkovice. Drtivou většinu nákladů, které
na Jarmark vzniky, hradíme z prostředků
Moravskoslezského
kraje
potažmo
Sdružení obcí Bílovecka, které krajské
peníze přerozděluje mezi obce a města ve
své působnosti. Z tohoto výčtu je vidno, že
proto, abyste se pobavili a poklábosili se
svými sousedy, abychom do Klimkovic
přilákali lázeňské hosty či návštěvníky
odkudkoliv, obětuje hodně lidí hodně času
a věřím, že i přes letošní zádrhely, toto
dokážete ocenit. Ode mě jim patří velká
poklona.
Alice Chlebovská, KIS

Letošní Jarmark
Na všech akcích je to stejné. Kdo přijde,
ten se baví nebo ho to nebaví a odejde rozhodne se sám. Letošní Jarmark byl akcí
v tomto směru velmi specifickou, protože
byť se mnoho věcí nepovedlo a deštivé
počasí jen podtrhlo podivný přístup
umělecké agentury, mnoho návštěvníků
přesto zůstávalo, sledovali program, bavili
se v hloučcích pod deštníky a popíjeli
medovinu či burčák. Chci vyjádřit
poděkování a obdiv těmto lidem, kteří
pochopili, že nebylo v moci pořadatelů
ovlivnit technické a programové chyby,
kterých
se
agentura
dopouštěla.
Poděkování za to, že přečkávali i
nepříjemné počasí a vytrvali až do konce
programu či ještě dlouho po něm.
Pořadatelé (Vaši sousedé, kamarádi a
známí) se tak ujišťovali, že jejich práce od
brzkých ranních hodin nebyla zbytečná, že
jste se bavili a i přes všechny těžkosti jste si
letošní Jarmark užili. A kdo byli ti
„sousedé, kamarádi a známí“? Především
chci poděkovat chlapům z Technické
správy, kteří mnoho dní předem
připravovali plochy v parku, ve městě,
posekali louku pod prodejnou Hruška, kde
proběhla
velmi
zdařilá
exhibice
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KULTURA/AKCE:

Sanatoria Klimkovice – program na říjen 2010
pátek

1.10.

sobota

2.10.

neděle
pondělí
úterý

3.10.
4.10.
5.10.

středa

6.10.

čtvrtek
pátek

7.10.
8.10.

sobota

9.10.

neděle
pondělí

10.10.
11.10.

úterý

12.10.

středa
čtvrtek
pátek

13.10.
14.10.
15.10.

sobota

16.10.

neděle
pondělí
úterý

17.10.
18.10.
19.10.

středa

20.10.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.

sobota

30.10.

neděle

31.10.

Taneční večer - DUO Aloha
Country odpoledne s Nedvěd Revival
Burčákový festival
Disko večírek
Hudební kavárna
Taneční večer
Kino - Edith Piaf
Recitál klasické hudby - housle, klavír
Mary Kay - kosmetické poradenství
Přednáška - Přírodní léčba pohybového aparátu
Taneční večer
Klimkovické vzduchobraní
vystoupení folkrockové kapely Dekl
klaun Hopsalín a balónková šou pro děti
mažoretky Klimkovice, dechová hudba Veselka
ekominijarmark, měření čistoty ovzduší
vyhodnocení 3 nej ekologický dopravních prostředků
hromadné vypuštění čínských lampionů přání
skákací hrad, vláček, spousta dalších atrakcí pro děti
Disko večírek
Hudební kavárna
Taneční večer
Vernisáž - Igor Kitzberger
Kino - I love you Phillip Morris
Přednáška - Přírodní léčebná metoda Kneipp
Travesti šou - Šemerón
Taneční večer
Nesmrtelné hity v podání klasických nástrojů
Disko večírek
Hudební kavárna
Taneční večer
Kino - Nine
Taneční večer
Mary Kay - kosmetické poradenství
Divadelní představení "Jo, není to jednoduché"
Taneční večer
Klimkovický podzim
Hudební kavárna - jazz
Taneční večer
Kino - Ulovit miliardáře
Konzervatoř
Historie a tradice výroby českého skla u nás
Taneční večer
Hluboké výlovy - rybí speciality v restauraci
Disko večírek
Hudební kavárna

Kolonáda
Kolonáda
Klimkovice
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Kulatý salonek
Společenský sál
Kolonáda
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
celý areál Sanatorií
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Společenský sál
Restaurace
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Kulatý salonek
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Společenský sál
Kolonáda
Restaurace
Kolonáda
Kolonáda

19:30
15:00-17:00
celý den
19:30
15:00-17:00
19:30
19:30
19:30
18:00
19:30
19:30
13:00-22:00

15:00
15:00
19:30
15:00-17:00
19:30
19:30
18:30
19:30
19:30
15:00- 7:00
19:30
15:00-17:00
19:30
19:30
19:30
18:00
19:30
19:30
17:00-20:00
15:00- 7:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
celý víkend
19:30
15:00- 7:00

kontaktní osoba: Kristýna Cnotová, kcnotova@sanklim.cz, tel.: 603299138
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30,volný
volný
30,volný
30,50,40,volný
volný
30,volný
volný
volný
volný
volný
volný
volný
volný
30,volný
30,volná
50,volný
60,30,volný
30,volný
30,50,30,volný
60,30,volný
volný
30,50,40,volný
30,volný
30,volný

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

5.10.

ZAVŘENO

Čtvrtek

7.10.

ZAVŘENO

Úterý

12.10. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Středa

13.10. KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky
pro děti do 1 roku

Čtvrtek

14.10. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI

Pátek

15.10. KLUB KOJENCŮ – poradna vývoje
dětí do 1 roku, vede fyzioterapeutka
Markéta 40,-Kč, 15.30 - 16.30.

Úterý

19.10. KAŠPÁRKOVINY – podzimní tvoření

Čtvrtek

21.10. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA –
poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

26.10. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Středa

27.10. KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky
pro děti do 1 roku

ZMĚNA!
Poradna vývoje dětí do 1 roku pod vedením fyzioterapeutky Markéty, bude jednou měsíčně v pátek 15.30 - 16.30.

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY
Pondělí 4. října v 17:00
Válku mezi domácími zvířaty si užijí děti i dospělí. Akční rodinná
komedie spojující loutkářské umění a počítačovou animaci, ve
které budou i chlupy lítat !
Mládeži přístupno. USA, 100 minut, české znění
60,-Kč

ROMÁN PRO MUŽE
Čtvrtek 14. října v 17:00 a 19:00
Další z adaptací bestsellerů Michala Viewegha vypráví o třech
sourozencích, jejichž rodiče se kdysi zabili v autě. Výchovy
mladšího bratra a sestry se ujal výrazně starší Cyril. Hrají:
Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa
Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, aj. Širokoúhlý.
Dop.přístupnost od 12 let. ČR, 105 minut
65,-Kč

SHREK: ZVONEC A KONEC
Středa 13. října v 17:00
Rodinná animovaná dobrodružná komedie. Copak dělá zlobr poté,
co se utkal se zlým drakem, osvobodil krásnou princeznu a
zachránil tchánovi království? Počtvrté a zřejmě naposledy se
setkáme nejen se zeleným zlobrem, chybět nebude oslík ani
kocour.
Mládeži přístupno. USA, 95 minut, české znění
60,-Kč

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Středa 27. října v 17:00
Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Film vypráví příběh
mořské želvy Sammyho na jeho úžasné cestě plné dobrodružství
s kamarádem Rayem. Rodinná dobrodružná animovaná komedie.
V českém znění: Kryštof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák, aj.
Mládeži přístupno. Belgie, 95 minut, české znění
60,- Kč

Pozvánka na Patchwork

Prolhaná Ketty

–prastará technika ,která se rozšířila po celém světě a našla si své
místo i v Evropě. Jednoduše řečeno Patchwork je textilní mozaika,
kde sešíváním malých kousků látky vzniká vzor. Vznikají tak
nádherné přehozy, přikrývky, polštáře, ubrusy, tašky a jiné
drobnosti pro radost a zkrášlení domovů. Všechny, koho tato
technika zaujala, bych ráda pozvala na kurzy, jejichž náplní je
naučit se v této uspěchané době najít si vlastní prostor pro
koníčky. Naučíte se širokou škálu vzorů a patchworkových
technik.

uvádí Dům kultury Bílovec, úterý 12. října 2010, 18.00 h.
Vstupné: 140,- 150,- Kč
Předprodej v Informačním centru na Slezském
náměstí v Bílovci
Účinkují: Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantůček,
Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková,
Lucie Svobodová, Jana Šulcová, Jiřina Pachlová,
Dalimil Klapka, Čestmír Gebouský, Olga Želenská.
Autor: Maurice Hennequin. Režie: Pavel Šimák.

Nabídka kurzů na říjen:
8.10 Pátek
17-20h
9.10 Sobota 9-12.30h
9.10 Sobota 13.30-16h
22.10 Pátek
17-20h
23.10 Sobota 9-12.30h
23.10 Sobota 13.30-16h
29.10 Pátek
17-20h
30.10 Sobota 9-12.30h
30.10 Sobota 13.30-16h

PŘIPRAVUJEME: Legenda o sovích strážcích, Občanský průkaz.

Žinylka
Začátečníci
Jehelníček lotos
Dutá kostka
Puzlle
Hajánek Tilda
Šití na papír
Začátečníci (pokračování)
Pufinkový podsedák

Broučci opět v parku!
Občanské sdružení RADOST při Mateřské
škole Klimkovice pořádá ve spolupráci
s městem Klimkovice další
Rej Broučků a Berušek - pátek
22.10. 2010 od 17.00 hodin.
Na co se můžete těšit? Průvod broučků a

Kurzy se konají v Bílovci na Bezručově ulici 519/22
Na kurz je nutné se předem přihlásit na tel: 607 871 258 nebo email CHOIVA@seznam.cz
Více informací na www.ivachovancova.estranky.cz
Lektorka Iva Chovancová

berušek, tanec, soutěže, občerstvení pro malé i velké broučky.
Tykadla a lucerničky s sebou !!!
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SPORT:

TJ Sokol Klimkovice - oddíl badmintonu - 7 medailí ze Slovenska
Ve dnech 3. - 5. září 2010 se naši nejlepší hráči zúčastnili dvou
významných badmintonových turnajů na Slovensku. Kateřina
Tomalová startovala na Mezinárodním mistrovství juniorů
v Prešově a současně s MM Juniorů proběhl v Prešově i

Mezinárodní turnaj dětí ve věkových kategoriích U-11, U-13 a
U-15. V kategorii U11 hrála: Tereza Švábíková, v kategorii U13
startovali: Jan Somerlík, Michal Vašátko a Dominika
Budzelová a kategorii U15 reprezentoval: Filip Budzel. Všichni
zúčastnění předvedli skvělé výkony a z jejich výsledků na začátku
sezóny můžeme mít radost. Vždyť naši hráči dovezli z turnajů
celkem 7 medailí! Kateřina Tomalová se umístila na
Mezinárodním mistrovství juniorů ve dvouhře na krásném 3.

místě a obdržela bronzovou medaili. Představitelka kategorie U-11
Tereza Švábíková si dovezla 2 bronzové medaile, jednu ze
dvouhry a druhou ze čtyřhry. V kategorii U-13 Dominika
Budzelová vybojovala bronzovou medaili ve dvouhře a v mixu
společně s Honzou Somerlíkem získali stříbrnou medaili.
Honza Somerlík nastoupil s Michalem Vašátkem ve čtyřhře.
Chlapci po velmi vyrovnané hře se slovinskými protihráči
společně vybojovali
další
stříbrnou
medaili. Jen o vlásek
jim unikla medaile
nejcennější. Úspěch
jsme zaznamenali i
v kategorii U-15, kdy
Filip
Budzel
nastoupil do čtyřhry
s maďarským
spoluhráčem
a
přesto, že se kluci
vůbec neznali a dříve
spolu vůbec nahráli,
podařilo
se
jim
vybojovat bronzovou
medaili.
Hráčům
blahopřejeme
a
přejeme hodně štěstí
v nadcházející sezóně.
Jiří Halfar, za oddíl badmintonu TJ Sokol Klimkovice
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60 let od založení mezinárodní házené v našem městě
(pokračování ze zářijového čísla)
V minulém příspěvku jsem se věnoval vedle vlastní historie
házené také vynikajícímu házenkáři, který vyrostl v našem oddíle
a dosáhl řady významných úspěchů nejen jako hráč, ale později
také jako trenér – Jaroslavu Hudečkovi. Neměl jsem, bohužel,
v době uzávěrky zářijového Zpravodaje k dispozici jeho
individuální fotografii. Chtěl bych tedy využít tohoto čísla a
připomenout jeho hráčské umění na jedné momentce, kdy však již
hrál za prvoligový Baník Karviná
1.Máj.
Pokusím se nyní popsat další
úsek historie házené v našem
městě. Od soutěžního ročníku
1977-1978 převzal
družstvo
mužů trenér Jiří Nitka. Již jsem
zmínil, že také on patří k dalším
významným
osobnostem
klimkovické
házené,
který
tomuto sportu obětoval snad
veškerý svůj volný čas. Měl
výrazný podíl na výchově řady
výborných hráčů a o úspěších,
které
dosáhl
počátkem
sedmdesátých let se svými žáky
již bylo na stránkách této
historie psáno. Oddíl házené mu
vděčí zejména za dlouholetou práci s mládeží. Družstvo mužů vedl
pak nepřetržitě až do roku 1992, kdy spolu s několika dalšími
předními funkcionáři oddílu házené ukončil svoji aktivní činnost.
V průběhu osmdesátých let dochází ke generační obměně družstva
mužů a starší hráče nahrazuje postupně generace odchovanců
právě trenéra Jiřího Nitky – jmenuji jen některé: Rostislav Číhal,
Rostislav Janečka, Vladimír Nykl, Vladimír Surý, Lumír Podolský,
Petr Štebel, Tomáš Köhler, Zdeněk Mazur, Miroslav Prokeš, Jiří
Lichý a další.
Práci s mládeží se v této době velmi dobře věnují další trenéři,
jako Jaroslav Sojka, Jiří Kořínek, Ivo Urbánek, Josef Mihalko a
další. Rovněž jejich práce si oddíl házené velmi váží, protože pro
klimkovickou házenou připravili spoustu výborných hráčů.
Oddíl házené pokračuje v řadě kontaktů se zahraničními kluby.
V roce 1980 přijíždí do Klimkovic po dlouholeté přestávce
družstvo mužů Saxonie Dortmund ze Spolkové republiky
Německo, oddíl házené je hostí v době od 5.6. do 9.6. Poté se v
srpnu uskutečňuje autobusový zájezd do Dortmundu, kterého se
účastnily také manželky hráčů a funkcionářů. Po více jak deseti
letech jsme tedy byli opět hosty Saxonie, která nám připravila
zajímavý sportovní i společenský program. Mohli jsme se
přesvědčit, jak se za tu dobu jedno z největších průmyslových
měst německého Porůří změnilo, jak pečuje zejména o rozšiřování
zeleně a o čistotu města.
V roce
1982
byly
navázány
sportovní
kontakty
s Mikroelektronikem Drážďany, které trvaly několik let.
Každoročně tento klub v měsíci květnu organizuje po tři dny tzv.
„Handballfestwoche“ (házenkářský festival). Probíhá od pátku do
neděle a v jeho rámci se koná na fotbalovém hřišti turnaj v házené
o 11 hráčích – v Německu se udržuje tradice této, pro nás ne moc
známé formy házené, dále pak ve sportovní hale turnaj žen a
turnaj mužů. V osmdesátých letech jsme byli několikrát účastníky
poměrně kvalitně obsazeného turnaje a dosahovali jsme zde velmi
dobrých výsledků a mohli jsme se radovat i z celkového vítězství.
Po turnajích se konal vždy společenský večer zúčastněných
družstev
se
slavnostním
vyhodnocením
vítězů.
S Mikroelektronikem nás pojí skutečně dlouholeté přátelství. Po
sjednocení obou německých států a zániku NDR v roce 1990 se
mění název klubu na Sportgemeinschaft Klotzsche (SG Klotzsche)
a také v průběhu devadesátých let dochází k několika recipročním
sportovním kontaktům, na které navázalo také družstvo staré
gardy. V osmdesátých letech došlo rovněž několikrát
k recipročním kontaktům s kluby v Polsku – GórnikMurcki,
Górnik Sosnowiec.
V roce 1986 se trenéru Jiřímu Nitkovi s družstvem mužů podařilo
vybojovat zpět II.ligu. Do družstva přišly dvě posily – velmi dobrý

rozehrávač a spojka Zdeněk Kravčík z Ostravy- Muglinova a
brankář Vlastimil Velký z Havířova. Bohužel se v soutěžním
ročníku 1986 – 1987 nepodařilo druholigovou příslušnost udržet a
družstvo sestoupilo opět do krajského přeboru. Toto družstvo si
připomeneme na fotografii z r. 1986, na které však chybí trenér
Jiří Nitka:

V horní řadě zleva: brankář Vlastimil Velký, Petr Štebel,
Vladimír Nykl, brankář Jiří Lichý, Tomáš Köhler, Lumír
Podolský, Rostislav Číhal, Zdeněk Kravčík
V dolní řadě zleva: Vladimír Surý, Rostislav Janečka, Radim
Neuwirth, Zdeněk Mazur, Vladimír Peřina.
Během několika dalších let však do družstva mužů přicházejí
postupně další mladí hráči a v roce 1988 nám ho i s trenérem
Jiřím Nitkou zachycuje následující fotografie:

V horní řadě zleva: Radim Neuwirth, brankář Jiří Lichý,
Vladimír Nykl, Lumír Podolský, brankář Marcel Pudich,
Rostislav Číhal a trenér Jiří Nitka
V dolní řadě zleva: Petr Nitka, Petr Biener, Rostislav Janečka,
Vladimír Surý, Zdeněk Mazur, Pavel Kávik a Miroslav Prokeš
Vzhledem k nedostatku podkladů z tohoto období, po kterých však
usilovně pátráme, se nemohu pustit do podrobnějších informací o
výsledcích družstev našeho oddílu házené. Věřím, že pro další
pokračování se podaří alespoň ty nejpotřebnější podklady a
záznamy získat.
V závěru tohoto příspěvku se chci věnovat další významné
hráčské osobnosti, která vyrostla v našem oddíle házené –
Miroslavu Bajgarovi. Také on byl obdarován sportovním
talentem, ale sám by nejlépe mohl vyprávět o tom, kolik
tréninkové dřiny a odříkání ho stálo, než se z něho stal hráč nejen
naší prvoligové, ale rovněž mezinárodní úrovně. Přitom ve svých
deseti letech začínal v r. 1968 s kopanou v místní Tělovýchovné
jednotě Klimkovice. Hrál pod vedením trenéra Milana Vyležíka a
vcelku úspěšně. V roce 1971 se však fotbalové družstvo žáků
rozpadlo a Mirek přešel k házené, kterou již hrál jeho bratr Jan.
Družstvo žáků vedl trenér Jiří Nitka, kterému se podařilo dát v té
době dohromady velmi dobrou generaci hráčů, z nichž pak většina

14

byla oporou jak družstva dorostenců, tak později mužů. Družstvo
starších žáků postoupilo do krajského přeboru a v r. 1973 jako
nováček soutěže zvítězilo a postoupilo do play-of s Olomoucí,
kterou ve dvou utkáních porazilo a postoupilo na mistrovství ČSR
v Chrudimi. Zde žáci vybojovali krásné 2. místo za Gottwaldovem
a kvalifikovali se tak na mistrovství ČSSR v Prešově. Také z tohoto
republikového finále nejlepších žákovských družstev přivezli
cenné stříbrné medaile. Ke zlatu chyběl doslova malý krůček.
Nejlepším hráčem mistrovství byl vyhlášen Vladimír Surý a Mirek
Bajgar se stal třetím nejlepším střelcem. Tři hráči družstva –
Miroslav Bajgar, Vladimír Surý a Vladimír Nykl – byli díky svým
výkonům vybráni do výběru Severomoravského kraje.
V letech 1973 – 1976 hrál Miroslav Bajgar za družstvo
dorostenců, ale od svých sedmnácti let často již hrál také za
družstvo mužů. Jeho vysoká urostlá postava ho předurčovala do
role spojky a střelce, kterou také úspěšně plnil a postupně se
z něho stal obávaný střelec Klimkovic. A protože měl na hřišti
skutečně přehled a cit pro přesnou přihrávku, byl pro družstvo
nepostradatelný také jako rozehrávač. Jeho výkony neušly
pozornosti trenérům reprezentačního družstva dorostenců do 17
let, do kterého byl vybrán. Absolvoval několik soustředění a byl
nominován na turnaj Družby do Německa. Vojenskou prezenční
službu absolvoval v prvoligové ČH Bratislava, kde nasbíral cenné
hráčské zkušenosti. V družstvu hrála spousta reprezentantů v čele
s brankářem Jánem Packou. Mirek zde začal střílet své první
prvoligové branky. Vzhledem k tomu, že byl vybrán do
reprezentačního družstva juniorů do 21 let, zůstal po vojenské
službě ještě v letech 1979 – 1981 v Bratislavě, protože zde bylo
vrcholové středisko házené. To již ale začal dostávat řadu nabídek
na přestup do prvoligových družstev. Mirek si vybral Tatru
Kopřivnici, kde strávil nejlepší házenkářská léta. V roce 1986 se
TATRA probojovala do finále boje o titul mistra republiky
s Duklou Praha. Mistrem ligy se nakonec stala Dukla, ale pro
Mirka bylo 2. místo nejlepším umístěním v naší nejvyšší soutěži
v jeho kariéře.
Výborné výkony Miroslava Bajgara v Tatře Kopřivnice byly
oceněny reprezentačním dresem v družstvu mužů ČSSR, s nímž
absolvoval nespočet turnajů a mezistátních utkání.
Uvedu jen ty nejvýznamnější starty. Hrál na „Hrách dobré vůle“
v Moskvě, kde reprezentační tým vybojoval 3. místo.
Vyvrcholením byl zisk 2. místa na Mistrovství světa skupiny „B“
v Itálii v r. 1987, kde reprezentanti prohráli až ve finále
s tehdejším Sovětským svazem. Na tomto turnaji se Mirek stal
nejlepším střelcem našeho týmu. Tímto výsledkem se družstvo
ČSSR kvalifikovalo na Olympijské hry v Soulu v r. 1988. Mirek
tady zažil úžasnou olympijskou atmosféru a pomohl družstvu

vybojovat vynikající 6. místo. Přitom vstup do olympijského
turnaje měli naši reprezentanti výborný – porazili Španělsko, poté
Maďarsko, avšak nešťastně prohráli s Koreou o jednu branku,
kterou obdrželi již po hracím čase z nařízeného sedmimetrového
hodu! Pro Mirka byl však tento turnaj smolný. Ve druhém utkání
se zranil a turnaj dohrával se zlomeným nosem a se speciálním
krytem na obličeji. Olympijské hry v Soulu byly vyvrcholením jeho
hráčské kariéry. Protože Mirka zranění pronásledovala, vzdal se
v roce 1989 reprezentace.
Na sklonku svého aktivního hráčského působení si ještě v letech
1990 – 1994 vyzkoušel zahraniční angažmá v nižší německé lize,
kde působil rovněž jako hrající trenér. Úspěchem byl postup do 3.
německé ligy. V roce 1995 se vrací zpět do republiky a ještě jeden
rok pomáhal Baníku Ostrava zachránit 1. ligu pro krajské město.
Poté se již rozhodl definitivně s házenou skončit. Hrál pak ještě
řadu let za družstvo staré gardy našeho oddílu a pomohl jí k řadě
úspěchů. Ale o tom zas příště.
Miroslav Bajgar se oprávněně řadí k nejvýznamnějším
sportovním osobnostem našeho města a také v oddíle házené
budeme vždy vzpomínat jeho hráčské umění a přínos nejen pro
československou ale i pro klimkovickou házenou. V historii
házené Klimkovic mu bude patřit vždy čestné místo. Připomeňme
si Mirkovo umění momentkou z jednoho utkání v dresu Tatry
Kopřivnice proti Škodě Plzeň:

Z dochovaných materiálů a ze vzpomínek Miroslava Bajgara
zpracoval Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené

Hubertova jízda
Sobota 16.10.2010. Slavnostní zahájení
Hubertovy jízdy bude v 11:00 na Myslivně.
Jezdci poté odjíždějí na Hon na lišku do
místních lesů směr Hýlov, Kyjovice a zpět,
kde provádíme jízdy zručnosti, skok přes
překážku, skok přes potok a další veselé
kousky pro ukončení každoroční jezdecké
sezóny. Tradice velí uspořádat večer po
Honu tzv. Soud, kdy jsou potrestáni
provinilci Jízdy. Pro veřejnost je však
určena pouze přehlídka koní a jezdců při
odjezdu cca v 11.00 před Myslivnou.
Zdeněk Ševčík
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz,
tel 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků,
v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města. Náklad 1.450 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Repronis, ul. Teslova 2, Ostrava
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