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Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté,
Již zmíněný Park Petra Bezruče čeká výsadba nových rostlin. Je to
choulostivé období, které vyžaduje uzavření parku již od 1. května,
aby nedocházelo ke zcizování a ničení nově vysazených květin a
dřevin. Věřím, že tuto zprávu přijmete s pochopením, neboť
každodenní problémy s výtržnictvím a nepořádkem právě na
území této naší kulturní památky nás naplňovaly obavami o osud
nové výsadby.
Dlouholetý zastupitel a v letech 1998 až 2012 klimkovický starosta
Ing. Pavel Malík se rozhodl ukončit svou činnost v zastupitelstvu
města. Děkuji Pavlu Malíkovi za jeho dlouholetou, obětavou a
činorodou aktivitu pro město, které se věnoval již od roku 1986,
kdy se do našeho města přistěhoval a dále za jeho přínos lázeňství,
které reprezentoval dokonce jako předseda Svazu lázeňských míst
v letech 2008 až 2011.
Děkuji všem členům Pěveckého sdružení Klimkovice a Pavlu
Helebrandovi za vytvoření znělky, která poprvé oficiálně zazní na
koncertě 19.5. 2012 v 18.00 hodin v kostelíku sv. Trojice, kam Vás
srdečně zvu, neboť si připomeneme 45. výročí založení pěveckého
sboru v Klimkovicích.
Děkuji Jiřímu Kvášovi a jeho kolektivu rybářů za velmi povedené
Rybářské závody 21.4.2012 a za opravu dveří v kamenném altánu
parku. Děkuji pracovnicím Domova pro seniory (DPS) a
zaměstnancům Technické správy Klimkovice za včasné
přestěhování inventáře DPS do Modré školy. Děkuji občanským
sdružením Čisté Klimkovice, RC Želvička a VIZE 2020 za
uspořádání akce Stavění máje na koupališti dne 30.4.2012.
Děkuji občanskému sdružení Čisté Klimkovice za dar dřevěné
skulptury naproti zdravotnického střediska včetně instalace.
Vážení spoluobčané, přeji Vám v měsíci lásky prožívání právě
láskyplného vztahu, který bude zdrojem radosti, štěstí, pozitivní
energie a pocitu spokojenosti do dalších let…
Krásné a prosluněné jaro Vám přeje
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

letošní klimkovický duben byl neobyčejně bohatý na vzácné
návštěvy našeho města. Nejprve 2. dubna přijel ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa slavnostně přestřihnout pásku při
příležitosti dokončení stavby kanalizace a odhalení pamětní desky
s informacemi o stavbě. Poté si prohlédl park Petra Bezruče s
voliérou.
Ještě nikdy v minulosti Klimkovice oficiálně nenavštívila hlava
našeho státu. Prezident republiky přijel v pátek 27. dubna na
pozvání hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase před
sídlo městského úřadu na zámku, kde byl mile přivítán dětmi
základní a mateřských škol. Po uvítacích projevech u Památníku
osvobození a po podpisech do pamětních knih proběhla diskuze
s občany města. Poté jsme společně s panem prezidentem a
panem hejtmanem zasadili šeřík jednak jako připomínku
osvobozovacích bojů v Klimkovicích (všeobecně obyvatelé
osvobozených obcí vítali své osvoboditele větvičkami šeříku
v památném pětačtyřicátém roce) a také jako připomenutí
kmotrovské iniciativy Prahy, kdy nám hlavní město pomohlo
v poválečných letech věcnými dary i finanční pomocí. Právě Park
Petra Bezruče byl z této pomoci vybudován a v tomto období ho
s dotací SFŽP revitalizujeme. Závěrem se pozdravil s mnohými
občany města.
Následně pan prezident navštívil sanatoria, pobesedoval
s lázeňskými klienty na kolonádě, prohlédl si léčebné provozy a
poobědval se starosty okolních malých obcí. Rozloučil se s námi
pohledem z lázní na Beskydy a popřál našemu městu tu nejlepší
lázeňskou budoucnost. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se
přičinili o důstojný průběh této výjimečné návštěvy, zvláště pak
Pizzerii Karolina za nádherně upečené koláče s vyobrazením
znaku našeho města, které byly pro naše město vyhotoveny
sponzorsky a použity jako dary prezidentu republiky a hejtmanovi
Moravskoslezského kraje.

Návštěva prezidenta České republiky Václava Klause v Klimkovicích
V pátek 27. dubna přivítalo naše město poprvé ve své dlouhé
historii prezidenta republiky Václava Klause. V historických
pramenech se dokonce neuvádí v minulosti žádná jiná návštěva
panovníka země.
Při příjezdu a srdečném přivítání s přítomnými občany i vedením
města následoval symbolický přípitek klimkovickým lázeňským
likérem s vedením města.
Poté se prezident Václav Klaus
v doprovodu obou hostitelů - hejtmana Moravskoslezského kraje
Jaroslava Palase a starosty města Klimkovic Zdeňka Husťáka
odebrali na pódium, kde přednesli krátké projevy. Starosta města
připomněl aktuální výročí osvobození města a pomoc Prahy při
jeho poválečné rekonstrukci, včetně výstavby parku Petra Bezruče.
Právě na jeho okraji, u Památníku osvobození, pak společně
všichni tři zasadili po keři šeříku, jako vzpomínku na výročí
osvobození města na konci II. světové války.

Ve svém projevu zavzpomínal prezident na svoji dosud jedinou
návštěvu Klimkovic v roce 1990, kdy jako ministr financí
kandidoval do parlamentu za Občanské fórum právě v našem
kraji. Ocenil pozitivní změny k lepšímu, které měl možnost
shlédnout. V následných odpovědích na otázky občanů nejprve
apeloval na odpovědný a pozitivní přístup každého z nás
k celospolečenským změnám a pak už se smíchem reagoval na
otázky několika odvážných malých školáků. Spontánního potlesku
zejména školáků se pan prezident dočkal za zmínku o
nafoukaných Pražácích, stejně jako za svoji poměrně lakonickou
odpověď „Ještě žiju.“ na otázku nejmenšího tazatele „Jak se Vám
daří?“.
Za zvuků klimkovické dechovky Veselky pak pan prezident převzal
dary města Klimkovic (klimkovický městský znak ve formě
keramické plastiky i sladkého velkého koláče, reprodukci
fotografií z jeho první klimkovické návštěvy a dřevěnou sošku
z klimkovického řezbářského sympozia), podepsal několik knih a
diskutoval s občany města.
Prezidenta u radnice spolu s dalšími občany přivítala také
devětasedmdesátiletá klimkovická rodačka Květa Dostálová,
která byla do roku 2005 společnicí mamince Václava Klause,
s níž žila na zámku v Lánech. Květa Dostálová učila čtyřicet let
na Střední škole zeměměřické v Praze. Za manžela měla
diplomata, takže zcestovala celý svět. Ještě jako dítě zažila
v Klimkovicích, do kterých se nyní na důchod vrátila, osobnosti
jako Jarmilu Glazarovou, ale také celou prvorepublikovou
klimkovickou smetánku.
Do Klimkovic bohužel nedorazila první dáma Livia Klausová,
která musela odjet na dlouho plánované setkání s dárci kostní
dřeně. Její pozdravy tak občanům Klimkovic tlumočil pan

Dříve zámecký park byl za války zcela zdevastovaný. Obdobně
dopadly celé Klimkovice, během osvobozování na přelomu dubna
a května 1945 se z města staly ruiny, z 578 domů jich zůstalo
nepoškozeno 43. Navíc požár zachvátil i samotný zámek. Po
osvobození se zvedla vlna solidarity.Praha se tehdy stala
kmotrovským městem Klimkovic a výrazně mu pomohla s
obnovou. Vybrala dokonce peníze, jejichž část v padesátých
letech financovala i opravu parku. Kmotrovství si město během
výročí osvobození vždy připomíná. V minulosti při té příležitosti
Klimkovice navštívili i tehdejší primátoři Prahy Václav Vacek a
Petr Zenkl. Šeříky se sázely 27. května, tedy v den, kdy v roce
1945 zuřily v okolí Klimkovic nejtěžší boje. Václav Klaus tak
navázal na kmotrovskou tradici, která začala už před 67 lety.
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prezident. Po více než půl hodině v centru Klimkovic se prezident
republiky Václav Klaus rozloučil s přítomnými občany a odjel do
klimkovických lázní na jejich prohlídku a oběd se starosty
okolních obcí.
Na lázeňské kolonádě před zaměstnanci lázní, lázeňskými hosty a
občany Klimkovic pan prezident přiznal, že v lázních dosud jako
klient nebyl. Prý na to ještě není dost starý a nepotřebuje je. „I
když mí lékaři by mohli být jiného názoru,“ pronesl Václav Klaus v
odpovědi na dotaz, zda podporuje fungování lázní. Dodal, že
osobně by je snad mohl podpořit jen jako samoplátce, kdyby přijel
se svou manželkou na nějaký pobyt. Následně pak prezident
Václav Klaus uvítal rozvoj moravských lázní, které navazují na
lázeňskou tradici v České republice. „Je dobře, že vedle starších
známých lázní v Čechách, kde jich je více, se lázeňství rozvíjí také
v Moravskoslezském kraji,“ řekl prezident.
Při následné prohlídce lázní nejprve obdivoval nádherný výhled
na panorama Beskyd, který se otevírá z lázeňské kolonády. Pak si
v doprovodu vedení Sanatorií prohlédl moderní areál lázní a
zejména jeho léčebnou část.
Poté pan prezident obědval v lázeňské restauraci Zahrada se
starosty blízkých obcí Novojičínska a Opavska. Více než hodinu
diskutovali
zástupci jednotlivých měst, představovali se a

popisovali své úspěchy i potíže. Pozornost byla věnována
posledním povodním v našem regionu a srovnání s předchozími
povodněmi z roku 1997. Mimo jiné pan prezident v reakci na
příspěvky klimkovického starosty Zdeňka Husťáka a místostarosty
Jakuba Unucky ocenil podporu spolkového života v Klimkovicích
a přivítal snahu vedení města Klimkovic o rozvoj lázeňství a
souvisejících služeb.
Při neformálním rozhovoru popisoval Václav Klaus některé
zajímavé a úsměvné situace spojené se stolováním na nejvyšší
úrovni. V podobném poněkud odlehčeném duchu převzal po
ukončení oběda od klimkovického starosty rýč, kterým před chvílí
zasadil šeřík v parku Petra Bezruče.
Následovalo rozloučení a odjezd na poslední místo jeho návštěvy
našeho kraje. Do Klimkovic se pan prezident snad ještě vrátí,
protože mimo opětovné pozvání do revitalizovaného parku Petra
Bezruče od starosty Zdeňka Husťáka dostal pan prezident Václav
Klaus i netradiční dárek od Sanatorií Klimkovice.
„Pan prezident teď může moravské lázně opravdu i vyzkoušet.
Věnovali jsme mu totiž nejen originální klimkovický likér, jehož
hořká varianta mu zachutnala už při přípitku ve městě, ale také
pro něj a jeho manželku poukázku na relaxační pobyt v našich
lázních,“ řekl prokurista lázní Jozef Dejčík.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města Klimkovic

Návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Klimkovicích
V úterý 3.4.2012 se za účasti ministra životního prostředí Tomáše
Chalupy uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruované
kanalizace města Klimkovic.

občanům bezúročné půjčky na překlenutí doby vyplacení dotace a
komplexní pomoc s dotační žádostí. Ministr potvrdil pokračování
této akce a potěšil informací o alokované částce 100 mil Kč ze
zdrojů ministerstva.
Setkání se uskutečnilo přímo u komunikace II/647. Zástupci
ministerstva měli možnost se na vlastní oči přesvědčit, že tuto
komunikaci místo dálničního obchvatu využívá značné množství
automobilů osobních i nákladních. Pronášení proslovy zanikaly
v hluku z téměř nepřetržitého proudu vozidel. Právě intenzita
tranzitní dopravy brání vedení města v plánovaném rozvoji města
Klimkovic jako lázeňského a turistického centra. Ministrovi byly
ze strany města Klimkovic předány návrhy na doplnění prováděcí
vyhlášky o nízkoemisních zónách. Tyto by měly zefektivnit
fungování těchto zón v lázeňských městech, které mají možnost
tyto zóny vyhlásit trvale a nejen v době smogu, jako ostatní města.

Stavební úpravy, které zasáhly prakticky celé město, probíhaly
téměř 18 měsíců. Bylo opraveno 15km kanalizace s 835
přípojkami. Na celkové ceně 135 mil. Kč se podílela EU částkou
88 mil. Kč, SFŽP částkou 5 mil. Kč a město Klimkovice více než 10
mil. Kč. Obdobnou částku pak město investovalo do výstavby
těch částí kanalizace, které nebylo možné zahrnout pod dotační
žádost. Na tyto akce přispěl více než 6 mil. Kč Moravskoslezský
kraj.
Rekonstrukce kanalizace je největší investicí města Klimkovic.
Výrazným způsobem je tak ovlivněno hospodaření města na 10
let dopředu, kdy budou postupně spláceny úvěry na výstavbu.
S rekonstrukcí kanalizace souvisí i vynucené investice do oprav
asfaltových povrchů, které budou probíhat v průběhu příštích
dvou let. Tyto jsou financovány ze zvýšené daně z nemovitostí
občanů a firem na území našeho města.

Závěrem setkání se všichni přítomní shodli na nutnosti celé škály
postupných kroků, vedoucích ke zlepšení stavu životního
prostředí nejen v Klimkovicích, ale celém kraji. Všichni se shodli,
že zlepšení nebude dosaženo mávnutím kouzelného proutku, ale
trpělivým postupem všech zúčastněných, od ministerstva, přes
kraj a obec, až po každého jednotlivého občana.

Mimo samotný slavnostní akt diskutovali zástupci vedení města
Klimkovic s ministrem životního prostředí i další „palčivé“ otázky
související se životním prostředím. Zejména pak možnost zlepšení
stavu ovzduší pomocí „kotlíkových“ dotací. Tyto mohou výrazným
způsobem pomoci snížit množství vypouštěných škodlivin do
ovzduší z lokálních topenišť. Město Klimkovice nabídlo svým

Ing. Jakub Unucka, místostarosta města Klimkovic
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Lázeňské okénko:
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Pokračujeme v propagaci lázeňství seznámením s dalším lázeňským místem Sdružení lázeňských míst, kterým je lázeňské město Dubí,
tentokrát v rámci rubriky:

Sdružení lázeňských míst (SLM) se představuje
Vilém Riedel, skladatel Erwin Schulhoff , dirigent Václav Talich
nebo herec Oldřich Nový.
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1494. Dominantou
města je trojlodní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
z roku 1906 s rozsáhlým parkem, který je dílem italského
architekta Pietra Bigaglia. Vzorem autorovi byl pozdně gotický
benátský chrám Santa Maria dell’Orto. V místní hrobce jsou
pohřbeni významní budovatelé lázní Teplice, příslušníci rodu
Clary-Aldringenů.

Město Dubí leží na jižním svahu Krušných hor v nadmořské výšce
420 metrů, které je vzdáleno necelých 7 km od Teplic. Je známo
jako klimatické lázeňské středisko s rozvíjející se turistickou
infrastrukturou a místo s nejseverněji položenou benátskou
architekturou
v
Evropě,
kterou
reprezentuje
kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejvýznamnějším
podnikem je Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý
„Cibulák". Ve městě je několik dalších velkých podniků
zabývajících se sklářskou výrobou. K 1.1.2012 zde žilo 7845
obyvatel.

Ve městě se nachází úvraťové nádraží, které je jednou ze stanic
bývalé Moldavské horské dráhy, na které od roku 1885 probíhal
mezinárodní provoz mezi Mostem a saským Freibergem. Na
katastru města se nachází též hraniční přechod do Německa na
silnici E 55 Cínovec.

Lázeňství se v Dubí začalo rozvíjet již po roce 1860, kdy město
navštívil továrník Anton Tschinkel, který hledal místo pro výrobu
soudků, ale vybudoval zde továrnu na porcelán. Později se zde
setkal s balneologem Dr. Josefem Löschnerem, který mu dal
impuls k využití pramenů a tak vybudoval první lázeňskou budovu
“Dianina lázeň“. V roce 1871 teplický lékař Dr. Brecher (neplést
prosím s karlovarským lékárníkem Josefem Vitusem Becherem,
autorem fenomenální Becherovky z roku 1807) vybudoval
Vodoléčebný ústav Dr. Brechera. O rok později Dubí získalo
lázeňský statut.
Dalším budovatelem lázní byl Ing. Nowak, jež zde v roce 1878
založil tzv. Lesní sanatorium – komplex ve švýcarském stylu dnes
zvaný Tereziny lázně dle jména jeho manželky. Objekt po válce
zčásti vyhořel, v roce 1950 došlo k jeho obnově. V návaznosti na
historický vývoj Dubí město sice získalo v roce 1966 statut
lázeňského místa, avšak posílení lázeňského rázu města naráželo
na značné problémy hlavně z důvodu místního rozvinutého
průmyslu a ložiskovým zásobám hnědého uhlí, které se nacházejí
pod větší částí města.
Dnešní Tereziny lázně
jsou součástí provozu
akciové společnosti Lázně
Teplice a léčí se v nich
roztroušená skleróza,
dětská mozková obrna,
Parkinsonova choroba,
mimokloubní
revmatismus, stavy po
úrazech pohybového
ústrojí, po operacích
meziobratlových plotének
a duševní poruchy
(psychózy a neurózy).

Ing. Zdeněk Husťák
starosta města
Prameny:
České lázně a lázeňství, MMR ČR 2007
Encykopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, Libri 2001

Ke vzácným hostům lázní
patřili Jan Neruda, operní
pěvec C. Schenk, malíř

Vítáme nové občánky našeho města:
Adam Foltýn,

Ondřej Foltýn,

4

Dominik Kubica

Informace z MěÚ:

Informace z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic:
je možné využití objektů k účelům, které by se neslučovaly
s tradicí Klimkovic jako klidného lázeňského města. Rada města
proto opakovaně rozhodla jednat s vedením kraje o možném
převedení tohoto objektu do majetku města Klimkovic.

Za poslední tři měsíce se konalo 8 zasedání rady města a 3 jednání
zastupitelstva. O plánovaných investicích, které jsou zaměřeny
především do oprav infrastruktury města, informoval starosta
města v minulém čísle Zpravodaje. Ostatních projednávaných
bodů bylo opravdu hodně:

NÁJMY
Nájmy pro nebytové prostory se nebudou rozhodnutím rady
v tomto roce zvyšovat ani o možný koeficient inflace (1,9%).
Důvodem jsou menší investice ze strany majitele (města) do
budov a jejich ne zcela ideální stav.
Obdobně se rovněž nebudou rozhodnutím rady zvyšovat nájmy
pro bytové prostory z důvodů plánovaných oprav bytových domů
v majetku města.
Rada města vyhlásila záměr a následně pronajala dvě místnosti
v přízemí zámku (bývalý fotoateliér) za účelem prodeje
maďarských specialit a zájezdů firmě ERLI KLIMKOVICE s.r.o.
(cestovní kancelář). V současné době probíhá jednání o možnosti
provozovat v těchto prostorách i Turistické informační centrum.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Klimkovic s ohledem na prudce se zvyšující nárůst
trestné činnosti a vandalismu v Klimkovicích a další potřeby
města rozhodla o trvalé a pravidelné přítomnosti hlídky městské
policie na území Klimkovic. Zřízení vlastní městské policie není
v současných finančních a legislativních možnostech města,
stávající hlídky městské policie z Ostravy nejsou z mnoha důvodů
tím nejlepším řešením. Proto bylo Radou města Klimkovic
rozhodnuto o spolupráci s obcí Vřesina, která má zřízenu vlastní
dvojčlennou hlídku obecní policie. Tato by podle připravované
smlouvy působila trvale v obou obcích. Oba členové mají ke
Klimkovicím kladný vztah a za roky ve vřesinské službě prokázali
své schopnosti nejen při zásazích, ale především při předcházení
problematické činnosti. Předpokládaná účinnost veřejnoprávní
smlouvy je od 1.7.2012.
Věříme, že tento krok přinese tolik žádané zvýšení bezpečnosti
občanů a zabrání škodám na soukromém i městském majetku.
V plánu je i městský kamerový systém, který je ale mimo finanční
možnosti města a vhodný dotační titul není zatím k dispozici.
Plán činnosti hlídky městské policie bude zveřejněn v příštím
Zpravodaji.

PROJEKTY
Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci na zpracování
energetických auditů a projektových prací z titulu EFEKT 2012.
Toto bude základní materiál pro plánování revitalizace všech
městských budov, jejichž energetická náročnost není nejmenší.
Rada města souhlasila se započetím částečných oprav krovu
zámku za použití dotace i vlastních prostředků.
PODPORA SPORTOVCŮ A SPOLKŮ
Rada města připravuje nový způsob financování sportovního a
spolkového života v Klimkovicích. Cílem je podpořit aktivity
spojené
s výchovou
mládeže
a
reprezentací
města.
Předpokládáme, že celkový příspěvek z rozpočtu města do této
oblasti se zvýší. Výše příspěvku sportovním oddílům, spolkům a
sdružením se bude odvíjet od počtu organizovaných dětí, nákladů
spojených s přípravou dětí a nákladů na účast na akcích při
reprezentaci města. Nově budou v příspěvku zohledněny akce,
které jednotlivé spolky organizovaly pro občany města nebo na
území města. Přesné znění podmínek bude upřesněno v nejbližší
době po konzultacích s jednotlivými spolky a bude předmětem
samostatného článku ve Zpravodaji. Prozatímně byli jednotliví
žadatelé podpořeni podobně jako v loňském roce s několika
výjimkami. Každá koruna investovaná do dětí a mládeže se
Klimkovicím jistě vrátí.

NÁHON RYBNÍKA A ULICE HAVLÍČKOVA
Určitě špatnou zprávou pro obyvatele ulice Havlíčkovy je téměř
havarijní stav náhonu pro rybníky v parku Petra Bezruče, který
vede převážně pod povrchem této ulice. Náhon musí být opraven a
i když se předpokládá spíše použití protlakové technologie, tak do
té doby nebude možno finalizovat asfaltový povrch komunikace.
Rada města pověřila hospodářsko-technický odbor MěÚ
přípravou oprav a řeší se rovněž získání dotace na tuto akci.
KOMUNIKACE S OBČANY
Záměr bývalého vedení města na zlepšení komunikace s občany
byl na základě reálného stavu radou i zastupitelstvem
přehodnocen, protože diskuze s občany hodinu před jednáním
zastupitelstva nepřinášely patřičný efekt. Setkání s občany je nově
přesunuto přímo do jednotlivých místních částí, kde by aktivní
úlohu měly sehrávat Osadní výbory. Tato setkání se budou konat
v závislosti na požadavcích osadních výborů. Hlavním
komunikačním nástrojem budou i nadále „kulaté stoly“
k jednotlivým a konkrétním tématům. Svoji nezastupitelnou úlohu
hraje i internet, ať už v sekci otázky občanů, hlášení městského
rozhlasu nebo nově zřizovaném facebookovém profilu města.
Další možností vyjádření občanů je písemná forma doručená na
úřad nebo osobní kontakt se zastupiteli a pracovníky úřadu. Cílem
těchto úprav je větší zapojení občanů do dění ve městě a jejich
přímý vliv na chod města, zároveň s posílením funkce osadních
výborů.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Původní záměr ODIS na razantní změny v příměstské dopravě,
který se měl týkat především Klimkovic a Polanky kvůli přestavbě
svinovského plata, byl o několik měsíců odložen. Plánované
výrazné posílení autobusových spojů na Hýlov je jistě pozitivní,
poněkud delší diskuze byla vedena ohledně zajištění autobusové
dopravy Václavovic, ale nakonec se dospělo ke kompromisnímu
řešení. Nové schéma dopravy bude po schválení Magistrátem
města Ostravy předmětem samostatného článku v příštím
Zpravodaji.

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA
Nízkoemisní zóně byla věnována pozornost v březnovém
Zpravodaji. Jak se dalo očekávat, z Krajského úřadu MSK přišlo
důrazné doporučení nerealizovat toto nařízení do doby nabytí
platnosti prováděcích předpisů zákona. Samotný zákon v současné
době pendluje mezi senátem a poslaneckou sněmovnou.
Podstatné je, že naše připomínky o fungování nízkoemisní zóny
byly díky ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi, který
navštívil Klimkovice počátkem dubna, předány příslušným
pracovním komisím a na jejich tvorbě bude spolupracovat i město
Klimkovice. Naše představy o fungování nízkoemisní zóny
prezentovala delegace našeho města na konferenci Sdružení
lázeňských míst v Poděbradech, kde došlo k dohodě o společném
postupu lázeňských míst.

REVITALIZACE PARKU
Probíhající práce a zejména hrozba zničení nově vysazených
rostlin vedly radu města k rozhodnutí uzavřít horní část parku pro
veřejnost v době výsadby. Několik tisíc vysazených rostlin bude
jistě lákadlem pro všechny klimkovické „zahrádkáře“ stejně jako
pro vandaly. Při úvahách o prevenci a minimalizaci škod byly
zvažovány různé varianty, od označení rostlin UV barvou a
následné noční kontroly všech svítících zahrad až po trvalou
ostrahu areálu. Přijatá opatření, spočívající v mixu různých
nástrojů, jsou kompromisem mezi chtěným a možným. Park bude
jistě jedním z hlavních cílů nově zřizované klimkovické městské
policie. Tématu revitalizace parku bude věnován samostatný
článek ve Zpravodaji.
Rada města rovněž souhlasila se změnou subdodavatele
revitalizace parku v souladu s podmínkami MŽP.

ŽLUTÁ ŠKOLA
Na město Klimkovice se obrátilo několik zájemců o objekt „Žluté
školy“, kteří nabízejí smysluplné a přijatelné využití této budovy.
Objekt je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ten ho hodlá
prodat ve veřejné dražbě. Rizikem tohoto prodeje pro Klimkovice

KOUPALIŠTĚ
Dosud chátrající areál koupaliště byl nyní dlouhodobě pronajat
soukromému nájemci za účelem provozování sportoviště. Ten se
zavázal ve spolupráci s Občanským sdružením VIZE Klimkovice
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2020 areál opravovat na vlastní náklady. Rada města a následně
zastupitelstvo se rozhodlo pomoci s realizací přívodu vody
z krčského zdroje jednak legislativně, kdy je tento převáděn do
majetku města a finančně, kdy poskytlo Občanskému sdružení
VIZE Klimkovice 2020 příspěvek ve výši 300 000Kč vázaný na
opravu tohoto přívodu zdroje pitné vody až do areálu koupaliště.
Celý areál by tak měl ožít a plnit svoji úlohu jednoho z městských
sportovišť. Část areálu již minulosti rada města dala do výpůjčky
klimkovickým hasičům pro tréningy mládeže.

V Josefovicích je projekt z větší části hotov z minulých let a stačí
jej „oprášit“, hýlovská kanalizace není vzhledem k přísným
podmínkám ŘSD a dálničnímu tunelu jednoduchá a projektanti se
budou muset vypořádat nejen s technickými nástrahami.
Zastupitelstvu bude předložena smlouva o spolufinancování
kanalizace ze strany společnosti Hýlov Invest a.s. podmíněna
získáním Územního rozhodnutí ke stavbě.
KULTURA
Rada města akceptovala připomínky komisí i občanů ohledně
pořádání městského plesu v příštím roce.
Rada města vypůjčila budovu kina, která nově umožňuje i
pořádání kulturních akcí, postupně spolku Orel pro tradiční
pochovávání basy, ochotnickému divadlu a dalším subjektům.
Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor kontrolou hospodaření kina
Panorama a zpracováním rozboru příjmů a výdajů v kině a
v knihovně.
Rada města souhlasí s přijetím dotace na podporu turistických
informačních center, která nám byla přidělena z prostředků
Moravskoslezského kraje.

OPRAVA DPS
Rada města v minulých měsících nejprve vyhlásila výběrové řízení
na zhotovitele oprav Domova pro seniory (izolace, sanace a opravy
zdravotechniky) a poté vybrala vítěznou firmu OSA INVEST a. s.
Ta zahájila práce na počátku května tak, aby se obyvatelé mohli do
svých příbytků vrátit během srpna tohoto roku. Vedení města i
DPS se rozhodlo vyslyšet přání obyvatelů DPS, kteří se ani po
dobu opravy nechtěli vzdálit z Klimkovic do hotelového domu
VISTA, který nabízel komfortní ubytování po dobu rekonstrukce.
Společným úsilím se podařilo upravit budovu Modré školy tak,
aby umožnila prakticky i legislativně přechodný pobyt všech
obyvatelů DPS. Ušetřené prostředky za pronájem byly investovány
do úprav sprch a dalších sociálních zařízení budovy, která bude od
září opět sloužit jako střední škola a zejména jako klimkovický
spolkový dům. Tomuto tématu je věnován samostatný článek.

RŮZNÉ
•
Rada města předložila nájemcům Zdravotního střediska
návrhy na změny v umístění jednotlivých provozoven tak, aby
v přízemí mohl vzniknout prostor pro novou gynekologickou
ordinaci. V současné době je zveřejněn záměr na pronájem
prostor, na základě kterého může být ordinace případně
zřízena.
•
Rada města souhlasila (a děkuje) s přijetím dalšího daru ve
výši 250 000Kč od společnosti 3E projekt a.s. pro zajištění
interaktivní výuky na ZŠ Klimkovice.
•
Rozhodnutím rady bude přejmenována zastávka autobusů
„Klimkovice, kulturní dům“ na „Klimkovice, centrum“.
Rozhodnutí předcházela dlouhá diskuze o jednotlivých
návrzích, jeden nakonec zvítězit musel.
•
Konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ podle změn školského zákona
se rozhodnutím rady nebudou konat, oběma současným
ředitelkám bylo prodlouženo funkční období. Výjimkou je
ZUŠ, která je zřizována Krajským úřadem a konkurz bude
probíhat koncem května.
•
Stromy u kostela sv. Trojice a na Ostravské ulici byly
zaregistrovány jako významné krajinné prvky. Jedním
z důvodů je i možnost čerpat vyšší dotace na jejich údržbu.
•
Rada
města
souhlasila
s partnerstvím
v projektu
„Klimkovické komunitní centrum“ s Občanským sdružením
Čisté Klimkovice na využití Modré školy pro spolkový život
v našem městě. Tomuto tématu je věnován samostatný článek
ve Zpravodaji.
•
Rada města schválila vyslání delegace dětí s doprovodem na
Mezinárodním setkání mládeže v Obertshausenu v červenci
tohoto roku.
•
Rada města opět odmítla plnění za chodecké úrazy v zimním
období v souladu s právním názorem soudů a ministerstev.
•
Zpravodaj bude rozhodnutí Rady i nadále distribuován
prostřednictvím České pošty.
•
Rada města rozhodla o podání žádosti pro prodloužení
termínu čerpání dotace na turistický vláček z důvodu nového
zákona o zadávání veřejných zakázek a přípravě dalších
podkladů.
•
Zalesnění pozemků, které město získalo v rámci pozemkových
úprav, budou se souhlasem Rady města a na základě její plné
moci připravovat Občanské sdružení Divous, Zasedoma a
Tora.
•
Rada města dala souhlas k prodeji nepotřebného majetku
města (traktorová vlečka, parkety, dýchací přístroje).
•
Zastupitelstvo rozhodlo na mimořádném zasedání o
prodloužení možnosti čerpání úvěru na kanalizaci, protože
ještě nejsou k dispozici všechny doklady.
•
Rada města opět schválila věcná břemena a další náležitosti
pro zhruba desítku novostaveb na území našeho města a
opětovně nesouhlasila s výstavbou inženýrských sítí pro
stavbu Infocentra na Mexiku.

SDRUŽENÍ OBCÍ BÍLOVECKA A MAS
Na rozdíl od minulosti nejsou z evropských fondů již podporována
regionální sdružení měst a obcí, ale důraz je kladen na regionální
spolupráci samospráv, občanských iniciativ a soukromých
subjektů. Proto Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo o vstupu
do MAS (Místní Akční Skupina) Regionu Poodří a účastnit se
projektu „Poodří plné příležitostí“. Více informací na stránkách
sdružení.
POZEMKY
Díky nezměrnému úsilí pracovníků hospodářsko-technického
odboru MěÚ a starosty města (za což byli radou města
protokolárně pochváleni) se podařilo získat z majetku státu (Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových) několik poměrně
bonitních pozemků, z nichž nejzajímavější je stavební pozemek na
Hýlově o rozloze několika tisíc m2. Bohužel ani po osobních
interpelacích na různých místech se zřejmě nepodaří získat do
majetku pozemky pod restaurací „Myslivna“.
Rada města pověřila starostu jednat s majitelem pozemku u
plánovaného přechodu pro chodce mezi ul. Havlíčkovou a parkem
o směně pozemků.
V několika krocích byl zastupitelstvem vydán souhlas s prodejem
lesní cesty mezi Sanatorii a Mexikem Lesům ČR. Ty stávající
rozbitou a bahnitou cestu zpevní pro pohyb chodců, vozíčkářů i
cyklistů. Podmínkou prodeje je zachování veřejného přístupu na
komunikaci.
Pozemek o rozloze 5002 m2 na ulici Husově byl po několikaletém
zapeklitém prodeji rozhodnutím Zastupitelstva města Klimkovic
prodán za cenu 901Kč/m2 společnosti BKB METAL a.s. Kupní
cenu se podařilo opakovanými záměry prodeje výrazně navýšit. Ze
získaných prostředků budou vypořádány závazky vůči firmě
LOGIC BUILDING a.s., která měla na tento pozemek kupní
smlouvu podmíněnou výstavbou polyfunkčního domu. Nový
majitel vyjádřil ochotu ke spolupráci s městem ve věci plánované
výstavby v této lokalitě a připojení se k celkové urbanistické studii.
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
O výsledcích jednání u kulatého stolu ohledně plánované výstavby
golfového hřiště jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Rada města rozhodla před dalším hlasováním Zastupitelstva zjistit
potřebu zařazení stavby do krajských Zásad územního rozvoje a
doporučuje zastupitelstvu schválit zadání změny územního plánu.
Tomu bude předcházet předložení projektu a všech stanovisek ze
strany navrhovatelů (investorů). Nad těmito materiály se
uskuteční další jednání u kulatého stolu.
KANALIZACE
Zatímco kanalizace centrální části, které je věnován samostatný
článek, je dokončena, odkanalizování městských částí Josefovic a
Hýlova je před námi. Rada města rozhodla o vypsání výběrového
řízení na projektovou dokumentaci obou staveb a rovněž rozhodla
o výběrovém řízení na zpracovatele žádosti o dotaci.

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta
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Kanalizace města Klimkovic
Veškeré kanalizační potrubí, které se mělo podle schválené
projektové dokumentace a schválených změn uložit do země, je
uloženo. Zbývají dokončovací práce na úpravách povrchů - ať již
zeleně nebo zpevněných ploch - nebo na posledních dodělávkách
přípojek. V souvislosti s tím jste již zcela jistě zaznamenali
zvýšenou aktivitu na úpravách místních komunikací, kdy se
snažíme provést opravy povrchů v maximálně možné podobě.
S tím souvisí, bohužel, i nutnost „přetrpět“ tyto zásahy. Vždyť kdy
se komunikace v takovémto rozsahu opravovaly? Ve většině
případů se jedná o povrchy staré několik desítek let. V měsíci
květnu nás všechny „postihnou“ opravy tzv. krajských komunikací
tzn. ul. Vřesinské, Husovy, Olbramické a 28. října. I zde prosíme
občany města o jistou míru shovívavosti.
Současně připomínáme, že je nutno splnit § 18 odst. 4 zákona
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
tzn., že u všech napojených nemovitostí není dovoleno

vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky,
přepojení neodkládejte! V případě, že spolu s tím dochází
k přihlašování nemovitostí, které se poprvé napojují na
kanalizaci, měli by si možnost a dobu napojení majitelé ověřit,
zejména na ul. Polanecké, Ostravské a Habrové. Zároveň
vyzýváme nové „odběratele“, aby se dostavili na MěÚ Klimkovice do kanceláře č. 2 – k uzavření smlouvy o stočném, a to v úředních
dnech (pondělí, středa) v době od 8:00 do 11:30 nebo od 12:30 do
17:00 hodin. V případě, že smlouvu neuzavřou, zbytečně se
vystavují nebezpečí uložení sankce za neoprávněné vypouštění
odpadních vod do kanalizace. Smlouvu musí uzavřít stejná osoba,
která má uzavřenu smlouvu na dodávku vody se
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi. K sepsání smlouvy
je nutné znát číslo odběrného místa nebo donést s sebou fakturu
od dodavatele vody.
Petr Bílý, referent HTO MěÚ

Aktuality:

Pozvánka Osadního výboru
Hýlov na setkání s občany

Vymyslete název pro Modrou
školu!

Osadní výbor Hýlov zve občany Hýlova na setkání se členy Rady
města Klimkovice, které se uskuteční dne 10. května 2012
od 17,00 hod. v salonku Sanatorií Klimkovice.
Za Osadní výbor Hýlov Radmila Jablonská v.r., předsedkyně

Od září letošního roku bude budova „Modré školy“ sloužit široké
veřejnosti prostřednictvím klimkovických spolků a sdružení.
Půjde o aktivity pro rodiny s dětmi, dospívající, seniory, taneční
sál/tělocvična, výtvarný ateliér, klubovna skautů, herna Želviček,
čajovna, elektrotechnický kroužek a v prvním patře večerní
průmyslová škola. Bohužel stávající prostory a zahrada není pro
tyto účely zcela ideální. Rozpočet města neumožňuje provést
žádné další úpravy mimo rekonstrukci sociálních zařízení.
Občanské sdružení Čisté Klimkovice spolu s Rodinným centrem
Želvička proto sepsalo projekt na úpravy interiéru a exteriéru,
včetně bezbariérového přístupu, vybudování pergoly a úpravy
zahrady pro každodenní užívání dětmi. Pomocnou ruku při
realizaci projektu byly ochotny podat místní spolky a sdružení.
Prvním pokusem o získání potřebné finanční částky byla Nadace
OKD, dne 2.5.2012 však vyšel její verdikt a náš projekt bohužel
nebude podpořen. Úpravy Modré školy se tedy budou muset
financovat z jiných zdrojů, projekt bude zaslán dalším nadacím a
dárcům.
Přesto však již nyní můžeme udělat to nejjednodušší – vymyslet
pro toto vnikající komunitní centrum název! Své nápady můžete
jakýmkoli způsobem doručit na MěÚ Klimkovice, v nejbližších
dnech bude rovněž spuštěna anketa na webových stránkách
města. Děkujeme za Vaše příspěvky!
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města Klimkovic

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

Vymýšleli jste název pro
klimkovickou restauraci?
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným v soutěži o
název nově vznikající restaurace v Klimkovicích.
Názvů se sešlo vskutku mnoho a konečný výběr proběhne do
měsíce. Soutěžící budou informovaní osobně.
Richard Feld

Lesní park Klimkovice – proč to děláme?
dřevěnému krokodýlovi hlavu. Nechápala, proč má nozdry tak
daleko od očí.

V červnu to bude rok, co Občanské sdružení Čisté Klimkovice
začalo ve spolupráci s Lesy ČR budovat v areálu Sanatorií Lesní
park. Za tu dobu ho navštívilo více než 10 tisíc návštěvníků,
ačkoliv zatím nemá žádnou velkou reklamu. Navštěvují ho lázeňští
hosté, ale je také oblíbeným cílem cyklistů, pěších turistů, hledačů
geopokladů i školních výletů dětí z celého Ostravska. Jeho
výstavbu se podařilo zaplatit z darů nadací a soukromých osob,
takže klimkovickou městskou pokladnu nestál ani korunu.
Zpočátku mělo jít o čistě ekologickou a výchovnou stezku, ale
postupem času se idea rozrostla s tím, že by bylo správné
zpřístupnit lesní park opravdu všem. Tedy nejen těm, kteří se do
něj mohou vypravit sami, kteří ho mohou projít bez cizí pomoci,
ale i těm, kteří takové štěstí nemají. Mnozí z nich se léčí
v klimkovických lázních, jediných na severní Moravě, v nichž je
dětská léčebna pro pacienty s pohybovými potížemi.
Silným impulzem k tomu bylo setkání s jednou z prvních
návštěvnic lesního parku. Zatímco ostatní děti soutěžily v různých
disciplínách dětského dne, Sandra opatrně ohmatávala

7

Až do toho okamžiku netušila, jak vlastně krokodýl vypadá.
Sandra se totiž musí dívat rukama. Je slepá a upoutána na
invalidní vozík. A na krokodýla si prostě každý den nesáhnete.

„Musíme se starat, aby ze Sandry něco bylo. Školu zvládá výborně.
Ale stejně to není jednoduché,“ povzdechla si Sandřina maminka
Soňa Walachová. Vysvětluje, že s dcerou musí pravidelně někdo
cvičit, jinak se její fyzický stav rychle zhoršuje. To je také důvod,
proč tráví každý rok několik týdnů v klimkovických lázních.
„Miluje to tady. Moc ráda se setkává s novými lidmi. Vyhovuje jí,
že se pořád něco děje, že je tu plno procedur. Po měsíci vždycky
přijede unavená. Ale svaly se uvolní a pak se nám s ní daleko lépe
pracuje, manipuluje,“ objasňuje maminka, zatímco trpělivě
poslouchá čerstvé zážitky své dcery z návštěvy lesního parku.

Vyřezaný krokodýl s ploškami na sezení místo hřbetu je jednou
z dřevěných atrakcí v lesním parku. Osmnáctiletá Sandra
Walachová jezdí do klimkovických lázní už jedenáct roků. Do lesa
se ale loni dostala poprvé. Po dětské mozkové obrně totiž nechodí.
Odmalička je upoutána na invalidní vozík, má po operaci kyčlí,
pravou ruku může používat jen díky intenzivní rehabilitaci. A je
slepá.
„To není problém, naučila jsem se s tím žít,“ prohlašuje zvesela a
jedním dechem dodává: „Umím si představit, že když někdo
oslepne nebo přestane chodit po nějakém úraze, tak se s tím těžko
smiřuje. Ale já už to tak mám od začátku života, tak jsem se s tím
vyrovnala.“
Upravenou lesní cestou, která tvoří páteř lesního parku, a na
kterou se dostane i s invalidním vozíkem, je Sandra nadšená. „Je
to báječné vidět les,“ tvrdí, přestože nic nevidí. „Ty stromy kolem
cítíte, slyšíte. Nevadí, že na ně nekoukáte,“ objasňuje
neobjasnitelné a vysvětluje, jak vnímá probleskování paprsků
mezi větvemi.
Když jsme při přípravě lesního parku plánovali umístění
dřevěných hracích prvků okolo upravené lesní cesty, po které
mohou jezdit i vozíčkáři, vůbec jsme netušili, kolik radosti
způsobíme. Ale také jsme nevěděli, kolik si zároveň uděláme
dalších starostí. Dřevěné atrakce jako krokodýl nebo triangl totiž
byly mimo cestu. Vidící vozíčkář si je tedy mohl jen prohlédnout.
Nevidící ale měl problém se k nim dostat i ten kousíček lesním
terénem. A pokud by si na ně nesáhnul, tak pro něj jako by nebyly.
Sandru její kamarádka z vozíku málem vyklopila, jak těch pár
metrů za krokodýlem překonávaly.

Kdyby se houževnatost dala měřit, Sandra by jistě trhala všechny
rekordy. Letos už se do své oblíbené dětské léčebny nevrátí. „Tak
půjdu do té dospělé. Zase potkám jiné lidi. Já se ráda seznamuju a
dovídám nové věci“.
Pokud se vše podaří, projede Sandra již brzy skoro kilometr nové
bezbariérové stezky a „uvidí“ další dřevěné sochy a atrakce.
Hlavně si ale bude moci vyzkoušet cvičení na unikátních
dřevěných cvičících sestavách, které budou novou část lesního
parku lemovat. Jsou přizpůsobeny i lidem s tělesným postižením,
a tak je bude moci využít každý návštěvník parku. A že jich
přibývá! A tak těm domácím, klimkovickým, park přináší radost,
místo pro relaxaci, a snad také trochu hrdosti. Protože
návštěvníci, kteří z Klimkovic odjíždějí, jsou zase bohatší o nové
zážitky a městečku na úpatí Jeseníků budou určitě svým
vyprávěním dělat dobrou reklamu.

Zdravý člověk si ani neuvědomí, jaké potíže musí ti s handicapem
překonávat. Rozhodli jsme se proto upravit nájezdy aspoň
k některým prvkům. To se nám během loňského léta se podařilo
zejména zásluhou Lesů ČR.
To aby se i Sandra mohla „podívat“ nejen na krokodýla, ale také
na další prvky, včetně dvou dřevěných soch z řezbářského
sympozia.
Sandra studuje v Brně na speciální škole sociální péči a sociálně
správní činnost. A opakuje své zaříkávadlo, že to není žádný
problém. Když je nejhůře, s přepisováním textů jí pomáhají
spolužáci nebo pedagogové, protože občas přece jen nestíhá. „To
ta ruka, mám s ní potíže, i když babičce se podařilo mi ji hodně
rozhýbat,“ konstatuje věcně. Až dodělá školu, chtěla by si najít
práci, při které bude pomáhat podobně postiženým lidem.

Za Občanské sdružení Čisté Klimkovice Ivana Gračková a Jakub
Unucka

OS KLIMNET - opravdový klimkovický patriot
Občanské sdružení KlimNet je největším poskytovatelem internetového připojení v Klimkovicích a blízkém okolí. Nedávno oslavilo
jubilejního tisícího člena. Většina občanů města tak může díky OS KlimNet využívat opravdu rychlého
a spolehlivého připojení k internetu nejen doma, ale i na většině veřejných míst.
Právě rozšíření bezplatného internetového připojení na veřejná místa pokládá vedení města za
opravdu příkladný počin a službu nejen pro občany města, ale i naše návštěvníky a hosty. Občanské
sdružení KLIMNET tuto službu realizuje zdarma a na své náklady. Jsme rádi, že aktivity občanských
sdružení a spolků přispívají nejen k rozvoji jednotlivých zájmových skupin, ale jsou ku prospěchu
občanů celého města. Na občanské sdružení KlimNet můžeme být právem pyšni!
Za Radu města Klimkovic tímto děkuji všem, kteří se na budování hot-spotů podíleli a o jejich pořízení
rozhodli. Především Radě KlimNetu a všem instalátorům. Osobně děkuji panu Jiřímu Langrovi, který
zprostředkovával kontakt mezi OS KlimNet a Městem Klimkovice.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města Klimkovic
Seznam míst s bezplatným internetovým připojení KLIMNET:
•
Zdravotní středisko
•
Restaurace U Hasičů, U Peršana, Karolina, Verdun, Rozmanitt, U Rašků, Retro, Cukrárna
•
Benzínové stanice KLIMKOVICE
•
Modrá škola (Spolkový dům)
•
Vnitřní a venkovní prostory zámku (realizuje se)
•
Autobusové zastávky Klimkovice Centrum (realizuje se)
•
A další místa budou postupně přibývat
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Smutný příběh voliéry v parku!
Bohužel velmi často byla navštěvována vandaly, kterým vadili
neškodní krásní zpěvaví tvorové. Voliéra za dobu existence prošla
několikrát úpravami a opravami. Naposledy byla rekonstruována
na jaře roku 2007, kdy byly provedeny nátěry, vybetonovány nové
bazénky a dřevem obložena zadní vnitřní strana. Ve voliéře jste
mohli shlédnout pravidelně bažanty, andulky, korely a hrdličky.
Průběžně byly tyto druhy exotů doplňovány o další.
Vážení spoluobčané, v těchto dnech, kdy čtete tyto řádky, jsou
exoti již přemístěni do prostor místní chovatelské organizace a
voliéra je již vyklízena. V průběhu květnových dnů bude dle
nařízení zdemolována úplně. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti
v jejím okolí.
Věříme, že výstavy drobných zvířat nám budou nadále povoleny
provozovat v těchto prostorách a klimkovičtí chovatelé se Vám
budou moci alespoň takto prezentovat. Do budoucna si přejme,
aby byla nová voliéra postavena v co nejkratší době a nový
revitalizovaný park P. Bezruče ožil i díky chovaným exotům a byl
nadále velmi oblíbeným místem.

Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali v posledním čísle
Zpravodaje informaci o zrušení městské voliéry v parku Petra
Bezruče. Vyšší státní orgány rozhodly o demolici této dominanty
bez nás chovatelů a místních obyvatel aniž by si ověřili skutečnost,
jak je voliéra navštěvovaná a jaký tento počin bude mít následek.
Každodenní procházka dětí z mateřských škol, většina procházek
maminek s dětmi a procházek nejen lázeňských hostů směřovala
právě přes park se zastávkou u městské voliéry. Ne každé dítě
může mít zvířátko, proto byla i voliéra tak často navštěvována.
Kdo se parkem procházel, vždy u ní někoho mohl vidět či se se
známým potkat, ba dokonce v pěkných slunečných dnech se zde
scházeli ne jednotlivci ale skupiny nejen nadšených dětí. Bohužel
teď o toto příjemné místo s živými tvory klimkovičtí občané po
téměř 44 letech přijdou, tedy údajně dočasně? Kdy však bude
nová voliéra postavena doposud nikdo neví???
Jen pro zajímavost kdy a jak voliéra vznikla? Voliéra byla
postavena nadšenci místní organizace Českého svazu chovatelů
z pověření městského úřadu. Slavnostně byla zpřístupněna 1.
května 1968. Vlastníkem této voliéry byl a je městský úřad
Klimkovice a členové ČSCH zajišťují provoz a údržbu dodnes.

Za ZO ČSCH Klimkovice Radim Boháč

Ze života města:

Výročí na druhou (Výročí²) aneb z historie PS Klimkovice
takový uskutečnil řadu vystoupení, často za spoluúčasti pěveckých
sborů z Polanky a Bílovce.
Pod názvem Smíšený pěvecký sbor JKS Klimkovice vystupoval
sbor až do roku 1988. Po celou dobu byl sbor členem Unie českých
pěveckých sborů.
Po roce 1988 pak následuje i doba útlumu činnosti pěveckého
sboru v Klimkovicích, která byla jakousi předzvěstí blížících se
společenských změn. Činnost sboru byla přerušena až do roku
1991.
Podnět k obnovení činnosti pěveckého sboru vzešel v roce 1992 ze
strany Městského úřadu a jeho starosty Ing. JUDr. Lumíra Bilíka,
který nabídl sboru možnost účasti na kulturní spolupráci
s pěveckým sborem Harmonia z polského města Mikolów.
Významný byl rok 1993, protože v něm se spojily existující sbory
v Klimkovicích (chrámový sbor a PS MěKS) v jedno pěvecké těleso
– Pěvecké sdružení města Klimkovic s 57 členy, což jednak
vylepšilo hlasovou kvalitu sboru, a na druhé straně umožňovalo
provedení i náročnějších sborových skladeb. Nacvičovaly se
skladby světské i církevní.
Dalším novým povzbuzujícím podnětem pro práci sboru byla
výstavba lázní v Klimkovicích, které měly být otevřeny v létě roku
1994. Pěvecký sbor chtěl přispět k této výjimečné události
uvedením kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek, které
zaznělo 18. července v nádherném prostředí lázeňské kolonády
s výbornou akustikou zvlášť působivě.
Až do r. 2002 vedl PS Klimkovice p. uč.Antonín Hub,
v současnosti sbor vystupuje pod taktovkou p. Miroslavy
Habustové.
Počet členů se ustálil na 35, převažují ženy. Věkový průměr
sboristů je 40 let.
V roce 2009 oslovil naše pěvecké těleso významný ostravský
hudební skladatel p. Pavel Helebrand a přizval nás ke spolupráci.
Nejdříve se jednalo o několik sborových partů v Evangeliu podle
houslí (výše uvedeného skladatele), posléze jsme si troufli na
účinkování ve všech sborových skladbách. Měli jsme možnost
spolupracovat s profesionálními zpěváky a umělci, jako je
cimbálová muzika Hradišťan v čele s p. Jurou Pavlicou, dále bych
jmenovala operní a operetní zpěváky z Národního divadla
moravskoslezského, p. Lenku Živockou a její operní studio, které
je naprostou raritou v našich českých a moravských luzích a
hájích. Po třech letech je spolupráce s p. Helebrandem rozšířena o
naše účinkování v komorním hudebně – dramatickém pásmu
Kytice (podle K. J. Erbena), jejíž premiéry jste se mohli, vážení
občané, zúčastnit i vy, a to 5. listopadu 2011, kdy jsme zrealizovali
dva koncerty v kapli sv. Trojice v Klimkovicích.
Dalším výsledkem oboustranně přátelské spolupráce mezi p.
skladatelem Helebrandem a naším PS Klimkovice je i znělka,

Vážení občané klimkovičtí, milí čtenáři Zpravodaje, vážení
lázeňští hosté.
Pěvecké sdružení Klimkovice si připomíná v tomto roce dvojí
„půlkulatiny“, a to 45. výročí založení našeho pěveckého sboru a
zároveň na podzim oslavíme 35. výročí vzniku Klimkovického
podzimu. Dovolte mi tedy, abych vás v krátkosti seznámila
s historií našeho pěveckého tělesa.
Vznik současného pěveckého sboru v Klimkovicích spadá do
podzimních měsíců roku 1967. Iniciátory byli tehdejší členové
místní jednoty Československého svazu požární ochrany (ČSOP)
Alois Bílý a Bohumil Ševčík. Jejich původní představou byl
mužský pěvecký sbor. Velice brzy se však ukázal tento záměr
v místních podmínkách neuskutečnitelný. Proto se oba rozhodli
pro ustavení smíšeného pěveckého sboru. Utvořil se tak první
pěvecký sbor pod názvem Smíšený pěvecký sbor ČSPO
v Klimkovicích. Vedení sboru bylo svěřeno učiteli a současně
dirigentu Dětského pěveckého sboru při ZŠ v Klimkovicích p.
Antonínu Hubovi.
Sbor nacvičoval ve společenské místnosti požární zbrojnice. Do
jednoho roku byl nacvičen krátký program z lehčích sborových
skladeb, se kterým sbor poprvé vystoupil spolu s Pěveckým
sborem OB z Polanky nad Odrou u příležitosti oslav 50. výročí
československé samostatnosti dne 26. října 1968 v sále Kulturního
domu v Klimkovicích a dne 27. října 1968 v sále Dělnického domu
v Polance nad Odrou.
Další práci pěveckého sboru silně ovlivnila zájezdová činnost
místní jednoty ČSPO do ciziny, kterou organizoval p. Alois Bílský.
Již v roce 1968 se zúčastnila řada členů zájezdu do Německé
spolkové republiky a do Francie. Účastníci zájezdu byli právě
hosty požárního útvaru v Saarbückenu, když se ráno dne 21. srpna
dověděli o vpádu spojeneckých vojsk zemí Varšavské smlouvy do
Československa. Naše delegace byla pak na další cestě do
Frankfurtu n. M. i v Paříži přijímána s velkými sympatiemi.
Nádherné zážitky však byly potlačeny obavami o osudy rodin
doma.
Po celý příští rok se připravoval další zájezd do Itálie k požárním
útvarům v Bolzanu, Trentu, Milánu, Florencii, Římě, a Benátkách.
Na tomto zájezdě se měl již prezentovat také Smíšený pěvecký
sbor ČSPO. Do sboru tehdy vstoupila řada nových členů, z nichž
mnohé sem přivedla spíše účast na připravovaném zájezdu. Zájezd
absolvovalo 95 účastníků, z nichž bylo 60 zpěváků.
Zájezd měl nepříjemné dozvuky. Po návratu v důsledku
normalizační politiky KSČ byly vzneseny proti vystoupení sboru
v Itálii ostré námitky, ve sboru vznikly různé spory, které vedly
k ukončení činnosti v ČSPO. Většina členů sboru se rozhodla pro
vstup pod Osvětovou besedu v Klimkovicích. Od roku 1970 tedy
vystupuje sbor pod názvem Smíšený pěvecký sbor OB. Jako
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kterou pro nás napsal a věnoval ji právě našemu pěveckému tělesu
výše zmíněný umělec. Její tóny, vážení občané, můžete poprvé
uslyšet na již tradičním Jarním koncertě, který se bude konat
v sobotu 19. května v kostele sv. Trojice… Zároveň zde proběhne
i křest CD s touto znělkou, kterou jsme natočili v Českém rozhlase
Ostrava 17. 4. 2012.
Rozvíjí i repertoár našeho malého komorního tělesa s názvem FKP
(Famózní klimkovické pjenice), které vystupuje v dobových
kostýmech s písněmi 20. a 30. let minulého století. Slyšet nás

můžete již 30. května v Jodových sanatoriích, kde vystoupíme
v rámci Mezinárodního dne roztroušené sklerózy.
Vážení občané, z výše uvedeného výčtu je patrné, že činnost
našeho PS je více než pestrá. A to jsem zdaleka nevyjmenovala
všechny koncerty, které nás na jaře čekají…
Jste srdečně zváni na všechny naše koncerty a vystoupení, protože
můžete nasát spoustu pozitivní energie z hudby, zpěvu i
přátelských mezilidských vztahů, které mezi členy PS panují.
Za PS Klimkovice Mgr. Hana Petrová, předsedkyně PS

Řezbářské sympozium Klimkovice – rok poté
Dřevěná
socha
„Křídla“
uměleckého
řezbáře
Jiřího
Rozehnala zdobí od konce dubna
prostor u klimkovického zámku.
Dílo, které vzniklo loni na
Řezbářském
sympoziu
Klimkovice 2011, věnovalo městu
občanské
sdružení
Čisté
Klimkovice, které tuto akci
pořádalo. Křídla podle autora
symbolizují svobodný pohyb
nejen ptáků, ale i lidí.
Jde již o druhou sochu, která na
sympoziu vznikla a obohatila
centrum města. Už od loňského
roku je na zámeckém schodišti radnice umístěna socha Dívka
výtvarníka Jiřího Veselého. Dívka vysochaná z kmene zasaženého
bleskem, slavila mezi návštěvníky loňského sympozia velký
úspěch a získala od nich největší počet hlasů.
Oba frýdecko-místečtí umělci jsou v regionu poměrně známí,
jejich tvorba je zastoupena nejen v Moravskoslezském kraji.
PaedDr. Rozehnal se věnuje výtvarnému zpracování dřeva
bezmála deset let. Povoláním učitel matematiky a informatiky se
ve volném čase zabývá zhotovování především interiérových
plastik z ovocných dřev a v posledních pěti letech se pravidelně
účastní rovněž řezbářských plenérů a sympozií v Čechách, Polsku
a na Slovensku. Vystavuje na kolektivních regionálních akcích,
jako jsou F-M Salon nebo Beskydské trienále. Jeho plastiky lze
vidět v mnoha městech České republiky i v zahraničí, například
socha Dopis stojí v prostorách pevnosti sv. Jadwigy v polském
městě Nysa, Kráska a zvíře je v zahradě mateřské školy ve
Frýdku-Místku, Jeptiška zdobí polské město Lublinec , socha
Inspirace, v níž Rozehnal zkombinoval dřevo švestky s mosazí,
skončila v soukromé sbírce.

Jiří Veselý se řezbou začal už jako chlapec, nejprve vyřezával
jednoduché misky, stylizované obličeje a sošky. Práce se dřevem
ho nadchla natolik, že ve čtrnácti letech absolvoval loutkářský
kurz a nakonec se rozhodl pro Střední školu řezbářskou
v Tovačově, obor uměleckořemeslné zpracování dřeva. Veselý se
pravidelně účastní řezbářských sympozií, jeho díla jsou
zastoupena v řadě soukromých sbírek, jeho sošku s názvem Hurá
dostal i prezident České republiky Václav Klaus při své dubnové
návštěvě Klimkovic.
Bienále řezbářských sympózií by se mělo stát tradicí a bude obrok
obohacovat kulturní i společenských život Klimkovic. Ty se tak
přidají k blízké Plesné, kde se pravidelně scházejí sochaři,
k petřvaldskému
Landeku,
kde
se
pořádají
bienále
kamenosochařů, Helfštýnu a jeho kovářským sympoziím nebo
k partnerskému polskému městu Mikolów, kde se konají malířské
plenéry.
Dalších šest soch, které loni v květnu tvořili řezbáři z České
republiky, Slovenska a Polska na řezbářském sympoziu v areálu
Sanatorií Klimkovice, zdobí Lesní park v areálu lázní i samotný
lázeňský areál.
Místa pro instalaci soch byla vybrána ve spolupráci s památkáři a
vedením města.
V příštím roce budou řezbáři pro svá díla používat dřevěné kmeny
stromů, které desítky let stály v městském parku Petra Bezruče a
díky svému stáří musely být při probíhající revitalizaci poraženy.
Díky společné aktivitě členů některých komisí Rady města,
úředníků MěÚ a prováděcí firmy grasseko s.r.o. bylo osm relativně
zachovalých kmenů nalezeno a odvezeno k uskladnění do areálu
lázní. Chceme, aby se umělecká díla z nich vzniklá instalovala
v parku Petra Bezruče a stromy se tak vrátily zpět tam, kde po celá
léta žily.
Pokud máte nápad, jak by měly být sochy tematicky zaměřeny,
neváhejte nás oslovit!
Za občanské sdružení Čisté Klimkovice Ing. Jakub Unucka
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Z činnosti ZUŠ Klimkovice
Do konce školního roku 2011/2012 zbývá žákům již
pouhopouhých 41 dnů. Čekají je však ještě třídní a školní
předehrávky, soutěže, přehlídky a koncerty. Za uplynulých 8
měsíců účinkovali žáci na 35 akcích. Žáci dechového oddělení se
zúčastnili soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT, ve hře na zobcovou a
příčnou flétnu, klarinet a saxofon. A jak dopadli?
Okresní kolo – ZUŠ Ostrava-Poruba
– hra na dechové nástroje-zobcová flétna
2. místo: Lucie Hurníková – 1.kategorie
3. místo: Adéla Závodná – 4.kategorie
Čestné uznání: Kateřina Feichtingerová – 4. kategorie
– hra na dechové nástroje-příčná flétna
1. místo s postupem: Nikol Mirošová – 2.kategorie
1. místo s postupem: Kateřina Maternová – 3.kategorie
1. místo s postupem: Jana Neuwirthová – 6.kategorie
l. místo s postupem: Dominika Bártková – 7.kategorie
2. místo: Kristýna Janovská – 3.kategorie
– hra na dechové nástroje-klarinet
1. místo s postupem: Ivana Neuwirthová – 6.kategorie
2. místo: Eliška Růžičková – 3.kategorie
– hra na dechové nástroje-saxofon
2. místo: Lucie Kubzová – 1.kategorie
Magdalena Roubíčková – 1.kategorie

Žáky do soutěže připravily p. uč. Božena Turoňová,
MgA. Pavel Béreš a Jana Hoňková.
Kytarová a klavírní spolupráce p. uč. Miluše Suchánková a Mgr.
Alena Žurková.
Zvláštní ocenění „poroty“ za výjimečný pedagogický úspěch
v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje,
obdržela paní učitelka Božena Turoňová.
Děkuji všem za úspěšnou reprezentaci školy a města.
Prostřednictvím Zpravodaje města bych ráda poděkovala také
rodičům a prarodičům za převoz dětí na soutěže.
Co nás ještě čeká?
Květen
- krajská klavírní přehlídka na ZUŠ Karviná
- soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce
- hudební besedy pro žáky 3.-5.tříd ZŠ
- koncert „Talenty regionu“ na Janáčkově konzervatoři
a Gymnáziu v Ostravě
- koncert Klimkovického souboru akordeonů a fléten
v kostelíku sv. Trojice
- průzkumy talentovanosti v MŠ a ZŠ
- třídní a školní předehrávky

Krajské kolo – ZUŠ Orlová
1. místo: Jana Neuwirthová, Dominika Bártková
2. místo:Kateřina Maternová, Ivana Neuwirthová
Děkuji žákům za úspěšnou reprezentaci školy a města a blahopřeji
k výborným výsledkům. Rovněž děkuji vyučujícím za vzornou
přípravu.

Červen
- Přehlídka souborů na kolonádě Sanatorií
- Taneční přehlídka v divadelním sále Sanatorií
- třídní a školní předehrávky
- hudební vystoupení na slavnostním ukončení
docházky žáků 9. tříd ZŠ
Blažena Bräuerová, ředitelka školy

Akordeonové pódium
V prostorách Základní umělecké školy Klimkovice se v pátek 23.
března 2012 konal již VI. ročník akordeonových interpretačních
kurzů s názvem Akordeonové pódium.
Naši školu opět navštívili mladí akordeonisté i učitelé nejen z
Moravskoslezského kraje, aby i tentokrát získali nové poznatky
v oblasti akordeonové hry a obohatili se v rámci svého oboru.
Lektory tohoto ročníku byli Mgr. Marcela Halmová - pedagog
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a Adt. dr. Piotr
Chololowicz
- Akademia muzyczna K. Szymanowskiego v
Katowicích.
Hlavní náplní a smyslem tohoto semináře jsou otevřené hodiny
s přihlášenými žáky, které vyučují výše zmínění lektoři renomovaní akordeonisté. Nejinak tomu bylo i letos. Výuka
probíhala současně ve dvou třídách, v hodinách se vystřídalo 17
žáků a přítomní učitelé bedlivě naslouchali výuce, aby si i
tentokrát mohli odnést nové nápady, pedagogické postupy,
popřípadě obohatit svou výuku o nové prvky akordeonové hry.

Účinkující žáci si kromě nové zkušenosti odnesli také propagační
materiály našeho lázeňského města, které poskytl starosta ing.
Zdeněk Husťák a sladkou odměnu. Po celodenním tvůrčím
působení si pak všichni vyslechli koncert posluchačů
akordeonového oddělení JKGO a hosta z katowické akademie
Agnieszky Bagińske.
Jsem přesvědčena o tom, že nadšení učitelů z práce lektorů a
spokojené úsměvy na rtech všech přítomných jsou důvodem k
tomu, aby tradice těchto kurzů na naší škole pokračovala i nadále.
Na tomto místě bych také chtěla velmi poděkovat manželům
Edlerovým, z jejichž keramického ateliéru byly pamětní medaile,
jež obdrželi všichni účastníci.Velký dík patří také p. ředitelce
Blaženě Bräuerové, kolegům i nepedagogickým pracovníkům naší
školy za výbornou organizaci, spolupráci a vstřícnost.
Martina Maternová, krajský metodik

Den sportu – vydařená akce nejen pro rodiny s dětmi
Tuto celodenní akci pořádalo město Klimkovice a přilákalo tak ke
sportovním aktivitám desítky rodin s dětmi. Úspěch by však byl
jen poloviční, kdyby se na celé akci nepodílelo dalších pět subjektů
– klimkovičtí Rybáři (Rybářské závody v parku), TJ Klimkovice
(tři mistrovská utkání na fotbalovém hřišti), TJ Sokol Klimkovice
– oddíl stolního tenisu (organizace Otevřeného turnaje ve stolním
tenisu v Sokolovně), Sportovní klub vozíčkářů Ostrava (aktivní
účastníci a spolupořadatelé Turnaje) a klimkovické mažoretky
Komtess, které od ranních až do odpoledních hodin vytrvale
povzbuzovaly nejen stolní tenisty, ale hlavně naše fotbalisty.
Členové kulturní komise vymysleli a zajistili sportovní stezku se
startem u zámku a cílem v Sokolovně, která protla všechny
sportovní události této vydařené dubnové soboty. Maskot této
stezky – veverka Augustinka provedla malé i velké sportovce
nenápadně po své naučné stezce, kde si mimo jiné mohli zastřílet
z luku, poznávat světové strany nebo se svézt na lanovce. Rybáři
pak účastníky učili rybařit, a ve finále byl k dispozici např. i
pingpongový stůl, kde si každý mohl zapinkat.
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A jak jsme všichni dopadli?
* Stezku veverky Augustinky poctivě prošlo 50 účastníků a zřejmě
stejný počet „neregistrovaných“.

které bychom nemohli tuto vydařenou akci v takovém rozsahu
uskutečnit, za to jim patří upřímné poděkování!

* Rybářské závody:
1. místo Vojkůvka Radek (kapr 75cm)
2. místo Kružica Tomáš (celková délka kaprů 2,30m)
3. místo Kváš Jiří ml. (celková délka kaprů 1,92m)

Za oddíl stolního tenisu Dušan Jahoda - předseda oddílu
Za město Klimkovice Alice Chlebovská, KIS

* Fotbalová utkání:
muži Klimkovice – Šilheřovice 5:1
dorost Vratimov – Klimkovice 1:2
žáci Klimkovice – Michálkovice 2:0
* Otevřený turnaj ve stolním tenisu:
1. místo : Bohuslav Ribka - SKV Ostrava
2. místo : Jiří Pleva - SKV Ostrava
3. místo : Zdeněk Jedlička - SKV Ostrava
Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů a hráček, převážně z řad vozíčkářů,
tento turnaj měl vysokou sportovní úroveň a byl všemi účastníky
kladně hodnocen. Poděkování patří panu Jiřímu Kotlářovi a Ivoně
Kotlářové z nedaleké Restaurace U hřiště, kde nám pan majitel
připravil chutný oběd. V neposlední řadě nesmíme zapomenout
na hlavního sponzora celé akce, a to společnosti EUROVIA, bez

Stavění máje a pálení čarodějnic přilákalo přes tisíc lidí!
Areál koupaliště zažil odpoledne 30.4. již podruhé stavění máje a
pálení čarodějnic. Stejně jako loni spojily při přípravě a realizaci
své síly občanská sdružení Čisté Klimkovice, Vize Klimkovice
2020, Rodinné centrum želvička, pomáhala i ZŠ Klimkovice,
město Klimkovice – propagace, technické zajištění atd. Na rozdíl
od loňska všem přálo počasí, lepší jsme si snad nemohli přát.
Přišlo Vás tolik, že i všechny optimistické propočty vzaly za své a
pivo došlo už po deváté hodině. Ještě že má Makro otevřeno i
večer….
Od odpoledních hodin soutěžily stovky malých i odrostlejších dětí
v mnoha disciplínách za zvuku cimbálové muziky a velmi živých
bubeníků. Prvním vrcholem večera bylo stavění máje, na kterém
šlo poznat, že tato tradice již není v rukou a hlavách
klimkovických mužů pevně zakotvena a máme společně co
zlepšovat. Letošní májka, pocházející z hýlovských lesů, je však
krásnou oslavou plodnosti, protože za loňský rok přibylo v našem
městě rekordní počet miminek. Doufejme společně, že tomu tak
bude i letos.
Po následném zapojení dospělých do soutěží a probíhající
konzumaci pochutin i různých nápojů se blížil okamžik, na který
se těšili opět všichni, včetně přítomných klimkovických hasičů.
Břišní tanečnice a mažoretky byly předskokankami skutečných
čarodějnic, které svým tancem zapálily připravenou vatru a upálily
svoji dřevěnou kolegyni.
Za jedinečného hudebního doprovodu Jardy Vody se pak mnoho
z přítomných nechalo zlákat k tanci, který ukončila až půlnoční

večerka. Více než stovka účastníků pak vzala za vděk pohledům do
ohně a mnozí šli vstříc prvomájové tradici polibků pod
rozkvetlými stromy.
Možná jsme mohli májku stavět trochu jinak, možná jsme mohli
přísněji trvat na volném prostoru při jejím vztyčování, možná
jsme mohli mít v záloze více sudů piva, možná mohlo být
odpoledne chladněji a v noci tepleji a možná ještě mnohem víc.
Ale věříme, že elán a přístup všech dobrovolníků, kteří akci
připravovali, vše vynahradil. Protože tato akce je další ukázkou
toho, že ani v současnosti není myšlenka sousedské pospolitosti a
soudržnosti klimkovickým cizí.
Dovoluji si tímto poděkovat několika desítkám dobrovolníků,
hasičům, účinkujícím, lesákům a všem ostatním. Jmenovitě pak
paní Konvalinkové a panu Edlerovi za shovívavost a velmi vstřícný
přístup při konání akce v areálu koupaliště.
Spolu se všemi organizátory se těšíme, že budeme v tradici
každoročně pokračovat, že v areálu koupaliště budou probíhat
podobné zábavné akce.
Za všechny organizátory:
Jakub Unucka, občanské sdružení Čisté Klimkovice
Dušan Petr, občanské sdružení Vize Klimkovice 2020
Renata Návratová, rodinné centrum Želvička
Mirka Hoňková, ZŠ Klimkovice
TS a KIS města Klimkovic

Den Země na Základní škole Klimkovice
Dne 18. 4. 2012 proběhl na Základní škole Klimkovice projektový
den s názvem Životní prostředí – prostředí pro život. Den Země si
ve škole připomínáme každoročně, a to v rámci celoškolního
projektu Environmentální výchova, který si klade za cíl rozvíjet
citový a zodpovědný vztah k přírodě a životnímu prostředí a vést
žáky k takovému chování a jednání, které je v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
Tento projektový den se také stal součástí dlouhodobého
programu OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji a
připomenutím, že rok 2012 je vyhlášen jako Mezinárodní rok
udržitelných energií pro všechny.
Program
dne
probíhal
podle
předem
připraveného
harmonogramu. Děti z prvního stupně zkoumaly vliv lidských
aktivit na životní prostředí a změny v krajině, zamýšlely se nad
významem vody pro člověka a své poznatky zaznamenávaly do
pracovních listů, pracovaly na kolážích a plakátech.
Žáci šestého ročníku zhlédli prezentaci žákyně osmého ročníku
Andrey Nejedlíkové o třídění odpadu, vyráběli koláže na téma
nebezpečné látky a člověk, tvořili Ekologický deník a barevnou

mozaiku z PET víček – Vodní svět. Sedmáci se zaměřili na
významné stavby města z hlediska historie a vliv dopravy na
životní prostředí v Klimkovicích. Žáci osmého ročníku diskutovali
o čistotě ovzduší v našem městě s místostarostou Klimkovic Ing.
Jakubem Unuckou a žáci devátého ročníku se zúčastnili besedy o
životním prostředí a rozvoji Klimkovic s Mgr. Naděždou
Kolinovou, která pracuje na odboru životního prostředí městského
úřadu. Poté se žáci pokusili sepsat dopis starostovi Klimkovic, ve
kterém poukazují na různé ekologické problémy v našem městě a
navrhují, jak by si představovali změny k lepšímu.
Počasí našemu projektovému dni přálo, takže mladší děti
v praktické části dne vyrazily na procházky do okolí školy, kde
pokračovaly v plnění zadaných úkolů. Všichni žáci druhého stupně
uklízeli v areálu školy, upravovali dendrologickou stezku po
jarním ošetření stromů a pracovali na školním pozemku.
Projektový den se vydařil nejen díky usilovné práci všech
pedagogů a žáků, ale i ochotě představitelů města přijít diskutovat
se žáky o ekologických problémech.
Mgr. Radana Albrechtová
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Návštěva prezidenta republiky v lázních

V pátek 27.4. 2012 Sanatoria Klimkovice navštívil prezident republiky Václav Klaus. Učinil tak
v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje. Setkal se zde s občany i klienty lázní a poobědval
se starosty obcí našeho kraje. Na kolonádě lázní ochotně zodpověděl dotazy některých příchozích
a velmi ochotně se fotografoval s dospělými i dětskými pacienty.
Prezident Václav Klaus v Sanatoriích Klimkovice uvítal rozvoj
moravských lázní, které navazují na lázeňskou tradici v České

Slavnostní menu

republice. „Je dobře, že vedle starších známých lázní v Čechách, kde
jich je více, se lázeňství rozvíjí také v Moravskoslezském kraji,“ řekl

u příležitosti návštěvy prezidenta republiky
pana Václava
Václava Klause

prezident. Sám ale zatím v lázních podle svých slov nebyl, protože si

Sanatoria Klimkovice – 27. dubna 2012

myslí, že je zatím nepotřebuje. „I když mí lékaři by mohli být jiného
názoru,“ pronesl Klaus v odpovědi na dotaz, zda podporuje fungování
lázní. Dodal, že osobně by je snad mohl podpořit jen jako samoplátce,
kdyby přijel se svou manželkou na nějaký pobyt.
Prezident Klaus se v Sanatoriích Klimkovice setkal s občany města
i klienty lázní, prohlédl si moderní areál a zejména jeho léčebnou část
a obdivoval nádherný výhled na panorama Beskyd, který se otevírá
z lázeňské kolonády. Se starosty obcí Moravskoslezského kraje poté
poobědval v lázeňské restauraci Zahrada pověstné mimořádně kvalitní
gastronomií. Jste zvědaví, co kuchaři lázeňské restaurace Zahrada
připravili pro tuto vzácnou návštěvu? Prohlédněte si naše menu.
Pan prezident teď může moravské lázně opravdu i vyzkoušet.
Sanatoria Klimkovice mu totiž věnovala nejen originální klimkovický
likér, jehož hořká varianta mu zachutnala už při přípitku ve městě, ale
také pro něj a jeho manželku poukázku na relaxační pobyt v našich
lázních.
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Sklenka Bohemia Sekt Chardonnay Brut
*****
Drůbeží paštika s mozaikou pistácií a piniových oříšků
balená v kabátku anglické slaniny s pomerančovým čatní
*****
Müller Thurgau 20011 pozdní sběr, Vinařství Pavlov
****
Hříbková krémová polévka s česnekovými krutony
****
Do křehka konfitované kachní stehýnko položené na
červeném hlávkovém zelí s jablky, vínem a hrozny,
servírované s bramborovými knedlíky se zlatou cibulkou
*****
Modrý portugal 2009 pozdní sběr, Habánské sklepy
*****
Medový kremeš s jahodovým coulis
*****
Káva espresso s horkou párou šlehaným mlékem

V lázních vystavoval Jan Kanyza
Poslední dubnový týden byl v lázních ve znamení setkání se zajímavými
a významnými osobnostmi. V úterý 24. dubna se na kolonádě lázní
uskutečnilo další umělecko-společenské setkání. Tentokráte lázně poctil
svou návštěvou a výstavou svých děl všestranný umělec Jan Kanyza. I když je
u nás Kanyza znám hlavně jako herec, ve světě je uznávaným výtvarníkem.
Když se Jan Kanyza rozhodoval, zda půjde studovat výtvarné umění nebo
divadlo, vyhrálo herectví jen proto, že se dostal na Akademii múzických
umění v Praze hned napoprvé. Už tehdy ale pravidelně maloval a přiznává,
že mezi výtvarníky měl daleko více přátel než mezi herci. Mnohá díla vznikají
při jeho pobytech ve Francii, kterou si zamiloval a kde má svůj ateliér.
Ostatně právě Francie ho jako výtvarného umělce objevila dříve, než domácí
publikum. V roce 1987 poslal dva obrazy na pařížský Podzimní salón, kde
jeho umění uspělo a stalo se vyhlédávaným. Ihned po pádu železné opony si
Kanyza splnil svůj sen a rozjel se do Francie.
Na přelomu let 1991 až 92 strávil v Paříži téměř rok a uspořádal tam dvě
samostatné výstavy. V roce 2007 si Kanyza pronajal ateliér na jihu Francie,
kde každoročně pobývá několik měsíců. Potkal se tam také s francouzským
malířem českého původu Frantou.
Velká část Kanyzových obrazů je také zastoupena ve francouzských
soukromých sbírkách, mnohé jsou ale též v dalších zemích a městech
od New Yorku až po Tokio. Svá díla zatím prezentoval na šedesáti
samostatných a sedmdesáti společných výstavách. Je členem výtvarné skupiny Tolerance 95, kterou spoluzakládal, členem republikové unie výtvarných
umělců a Unie výtvarných umělců Olomoucka. Na výstavě v klimkovických
sanatoriích Jan Kanyza představil výběr děl, která vytvářel od konce
devadesátých let do současnosti.
Setkání s panem Janem Kanyzou vyvolalo obrovský zájem a tak byla
lázeňská kolonáda plně obsazena nejen příchozími obdivovateli umění
z venší, ale také návštěvníky z řad lázeňských hostí. Kanyza se na kolonádě
lázní setkal dokonce s našimi dětskými pacienty, se kterými se ochotně fotil
a podepisoval se na památku. Pro malé pacienty to byl jistě velký zážitek.
Umělec dokonce dětské léčebně daroval jedno ze svých děl, které byl
následně vydraženo a výtěžek poputuje právě k dětským pacientům.
Máme velkou radost, že se setkání s umělci a s uměním na lázeňské
kolonádě tolik ujaly a výstavu od výstavy sledujeme nárůst zájmu z řad
ostravanů a okolních.
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Priessnitzovy venkovní koupele
Po pravidelné zimní přestávce a jarní údržbě a
opravách jsme opět zprovoznili venkovní priessnitzovy
koupele dolních a horních končetin. Využít je mohou
všichni, kteří zavítají do areálu lázní třeba na výlet,
nebo za odpočinkem. Jak možná někteří víte, koupele
jsou umístěny v prostoru pod minigolfovým hřištěm,
odkud se naskytuje krásný výhled na okolní panorama
blízkých Beskyd.
Priessnitzovy koupele jsou vítaným osvěžením nejen
pro horkem znavené výletníky … tyto koupele určené
jako pro horní, tak i dolní končetiny také léčí.
Pravidelná denní čapí chůze v bazénku s protékající
chladnou vodou o teplotě 8 °C až 15 °C vede k zlepšení
funkce srdce, cév, k zvýšení odolnosti proti infekcím, proti fyzikálním i psychickým stresům.
Ponoření horních končetin do mělkého bazénku s protékajícím chladnou vodou o teplotě 8 - 15 °C, prováděné denně, vede k vymizení
migrén a nespavosti, zklidňuje rychlou frekvenci srdečního tepu u srdečních potíží a u poruch funkce štítné žlázy, zmírňuje alergické
projevy a zlepšuje dýchání. Koupel zlepšuje místní prokrvení horních končetin a cestou reflexů zvyšuje prokrvení hrudníku, krku
a hlavy.
Účinky venkovních koupelí můžete vyzkoušet sami na sobě. Koupele jsou přístupny v jarních a letních měsících nepřetržitě.

Lesní park v novém hávu
Společně s jarem nepřichází jen jarní úklid v domácnostech. Uklízet a
udržovat je třeba i veřejná a venkovní prostranství. Lesní park, který
přiléhá k areálu lázní, prošel po zimě velkou generálkou. Vstupné
dřevěné brány, lavičky a hrací prvky dostaly nový ochranný nátěr.
Spadlé větve a kupy listí byly odvezeny, pěšinky upraveny a již nic
nebrání přílivu návštěvníků, který nás jistě v nadcházejících teplých
dnech čeká. Za necelý měsíc se lesopark stane hlavním dějištěm
tradičního dětského dne a proto je potřeba, aby se vše „blýskalo“.
Již v létě pak započnou práce na druhé etapě výstavy Lesního parku.
„Další pokračování v realizaci Lesního parku Klimkovice je
inspirováno myšlenkou zpřístupnit les s různými aktivitami návštěvníkům s postižením pohybového aparátu a kombinovanými vadami.
II. etapa představuje úpravu stávající turistické stezky do podoby přístupné i návštěvníkům na vozíku a to v trase od stávající lesní točny
po komunikaci u technického zázemí lázní (v blízkosti dětské léčebny). Stezka II. etapy začíná u točny, jíž končí naučná stezka,
realizovaná v roce 2010. V zúženém profilu navazuje stejným typem povrchu – mechanicky zpevněné kamenivo – a prochází ve
vyšlapané stávající trase lesem k rozcestníku u Mezihoří,
kde se stáčí zpět k lázním. Mimo tyto trasy jsou pak
rozmístěny prvky využitelné jak pro osoby s různým
postižením pohybového aparátu – hlavně děti, tak pro
zdravé děti ke hrám a cvičení. Celková koncepce II.
etapy Lesního parku má vytvořit zajímavé a atraktivní
prostředí

jak

pro

zdravé

návštěvníky,

tak

pro

návštěvníky s různými vadami.
Jednotlivé prvky byly konzultovány s lékaři a sestrami
rehabilitačního oddělení dětské léčebny a mohou sloužit
nejen veřejnosti, ale i k rehabilitačním programům léčeben.“
(Zdroj: Studie, Lesní park Klimkovice II. etapa, o.s. Čisté
Klimkovice)
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Grilovací sezóna v lázních začala
Nástupem teplého počasí zahajujeme na terase Cinemabaru pravidelné víkendové grilování. Pro
mlsné jazýčky a hladové návštěvníky chystáme řadu grilovaných specialit – makrelu na grilu,
marinovanou krkovičku, grilovaný hermelín či zeleninku. Ke všem grilovaným specialitám
servírujeme omáčky a dresinky dle výběru a čerstvý chléb.
Zamiřte do lázní! Grilování s krásným výhledem do okolí Vás jistě nadchne.

Pozvánka do lázní za zábavou
Beseda u čaje – série večerů s paní Ivou Radulayovou a etikoterapeutkou Pavlou Sýkorovou. Zajímá
Vás, proč se Vám v životě dějí různé věci, třeba i ty, kterým se bráníte? Víte, proč jste nemocní, proč
Vás dlouhodobě sužují ty a ty potíže? Nezpůsobujeme si je sami tím, jaký zaujímáme postoj k našemu
životu a životu našich blízkých? Může nám nějak pomoci numerologie nebo výklad karet k řešení
složitých životních situací. Co jsou to čakry, a jak ovlivňují naši energii. Povídání na zajímavá témata v
podvečerních hodinách.
9.5. Proč a kdy je dobré využít čísel a karet k řešení složitých životních situací
23.5. Jak vnímat své energie i energie druhých lidí.
Středa 9.5 a 23.5., 18:00, Sanatoria Klimkovice, Klubovna ve vestibulu, vstupné 60,- Kč
Divadlo U lípy – Vražda sexem - Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž nemůže najít
sám sebe a jeho praktické ženě, na které je tím pádem zabezpečení domácnosti. Bernie se rozhodl skončit
se zaměstnáním a věnovat se umění - jehož jediným produktem je pouze nepovedený autoportrét.
Jeho žena, lékařka Nikol, zase musí kvůli rekonstrukci přestěhovat svou ordinaci domů. V domě žije
i popletená a krátkozraká teta Dot, do toho všeho ještě přijde hysterická a dotěrná pacientka Val žádat
Nikol, svoji lékařku, aby mohla porodit své již sedmé dítě v provizorní ordinaci do vany. Kromě hrozícího
porodu se postavy musí vypořádat i s ukrytím mrtvoly, nečekanou návštěvou milenky. To promění dosud
klidný dům v bláznivý kolotoč.
Čtvrtek 31.5., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 65Kč
Den dětí v Sanatoriích Klimkovice – sobota 2.6. od 10hod
Pohádkový les a zvířátka
Tradiční den dětí v lázních. Říše pohádek a malá farma v Lesním parku.
Děti budou soutěžit s oblíbenými pohádkovými postavami. V našem
pohádkovém lese si mohou děti užít mnohá dobrodružství a vyzkoušet si
zajímavé disciplny. Mohou si nechat namalovat na obličej oblíbené zvířátko
(facepaiting), projet se na koníkovi, či namalovat si perníček … za tyto
služby se u nás v pohádkovém lese platí pohádkovými penízky … zlaťáky
mohou děti vyhrát na jednotlivých soutěžních stanovištích, nebo je budou
moci získat na začátku lesa u Pana Krále … který opravdové peníze vymění
za pohádkové zlaťáky.
Na náměstíčku v pohádkovém lese přichystáme dětskou minifarmu
s ovečkami, kozou, oslíkem, králíky a dalšími zvířátky.

Děti si mohou

zvířátka prohlédnout, pohladit a podívat se, jak na minifarmě žijí a čím se
krmí. V lese budou čekat dravci s panem sokolníkem, který Vám o nich poví
více.
V amfiteátru na malé a velké návštěvníky čeká program v podobě
loutkového divadla, malých tanečnic, diskotéky pro nejmenší a dílničky se
zdobením perníků. Svou práci předvedou hasiči, děti se budou moci povozit
na vláčku či kolotoči.
Den dětí se koná za každého počasí!!! Vstup je volný!!! Těšíme se na Vás.
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Kulturní kalendář květen 2012
DEN

DATUM

úterý

1.5.

středa

2.5.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

3.5.
4.5.
5.5.
6.5.

pondělí

7.5.

úterý

8.5.

středa

9.5.

čtvrtek

10.5.

pátek
sobota

11.5.
12.5.

neděle

13.5.

pondělí

14.5.

úterý
středa
čtvrtek
pátek

15.5.
16.5.
17.5.
18.5.

sobota

19.5.

neděle

20.5.

pondělí

21.5.

úterý

22.5.

středa

23.5.

čtvrtek

24.3.

pátek

25.5.

sobota

26.5.

PROGRAM
Prvomájové vystoupení DH Děrničaka
Kino - Mistrovský plán
Beseda s primářkou: Cesta ke zdravému
životnímu stylu
Travesti show Šemerón
Taneční večer s Petem Saxem
Diskovečírek
Hudební kavárna s klavírem

MÍSTO KONÁNÍ
Kolonáda
Společenský sál

ČAS KONÁNÍ
15:00
19:30 - 21:15

VSTUPNÉ
volný
50,-

Společenský sál

18:00 - 19:00

volný

19:00 - 20:15
19:30 - 23:00
19:30 - 23:00
15:00 - 17:00

70,30,30,volný

15:00 - 17:00

75,-

19:00 - 21:00
19:30 - 21:20

volný
50,-

18:00 - 20:00

60,-

Restaurace Zahrada
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Salónek za
Kreativní odpoledne - Vyšívání do papíru
kinosálem
Country večer s Tulákem
Restaurace Zahrada
Kino - Perfect Days - I ženy mají své dny Společenský sál
Beseda u čaje: Proč a kdy je dobré využít
čísel a karet k řešení složitých životních Klubovna
situací.
Cestopisná přednáška:
Salónek za
Národní park Padjelant, oblast polárního
kinosálem
kruhu
Taneční večer s Aloisem Weissem
Kolonáda
Diskovečírek
Kolonáda
Den maminek
kostel sv. Kateřiny
Hudební kavárna s klavírem
Kolonáda
Promítání filmu o lázních - Sandra
Vestibul u recepce A
Večer s písničkou a klavírem
Restaurace Zahrada
Kino - Twilight - Rozbřesk 1. část
Společenský sál
Beseda s primářkou: Klim-Therapy
Společenský sál
Divadelní představení zDividla
Společenský sál
Taneční večer s Petem Saxem
Kolonáda
Pirátománie - Den dětí
Hřiště U Hasíčů
Jarní koncert pěveckého sboru a hostů Kostel sv. Trojice
Diskovečírek
Kolonáda
Hudební kavárna s klavírem
Kolonáda
Salónek za
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru
kinosálem
Country večer s Tulákem
Restaurace Zahrada
Kino - Králova řeč
Společenský sál
Beseda u čaje: Jak vnímat své energie i
energie druhých lidí. Čakry- energetická
centra našeho těla

Beseda se specialistou: Přírodní léčba
pohyb. úst.
Vystoupení ZUŠ Ostrava - Poruba
Taneční večer s Aloisem Weissem
Farmářské trhy
Diskovečírek
Radostné odpoledne pro děti
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18:45 - 20:30 dobrovolné
19:30 - 23:00
30,19:30 - 23:00
30,9:30
volný
15:00 - 17:00
volný
14:00 - 14:15
volný
19:00 - 21:00
volný
19:30 - 21:30
50,18:00 - 19:00
voný
18:30 - 20:00 dobrovolné
19:30 - 23:00
30,10:00
10,- a 20,17:00
dobrovolné
19:30 - 23:00
30,15:00 - 17:00
volný
15:00 - 17:00

75,-

19:00 - 21:00
19:30 - 21:30

volný
50,-

Klubovna

18:00 - 20:00

60,-

Společenský sál

19:00 - 20:00

volný

Kolonáda
Kolonáda
město Klimkovice
Kolonáda
park Klimkovice

15:30
19:30 - 23:00
09:00 - 13:00
19:30 - 23:00
14:00

volný
30,volný
30,-

neděle

27.5.

pondělí

28.5.

úterý
čtvrtek

29.5.
31.5.

Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Organžový květ
Večer s písničkou a klavírem
Kino - Ženy sobě
Divadlo U Lípy - Vražda sexem

Kolonáda
Salónek za
kinosálem
Restaurace Zahrada
Společenský sál
Společenský sál

15:00 - 17:00

volný

15:00 - 17:00

30,-

19:00 - 21:00
19:30 - 21:15
19:00 - 20:30

volný
50,65,-

Pozvánky na další akce:

Kino Sanatoria – květen 2012
MISTROVSKÝ PLÁN
úterý 1. května v 19:30 hod
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci
luxusního hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by
pro svou genialitu mohl vstoupit do učebnic zločinu. Josh Kovacs
je manažerem jednoho z nejluxusnějších rezidenčních hotelů v
New Yorku. V jeho nejvyšším patře má byt burzovní titán Arthur
Shaw. Ve chvíli, kdy se provalí, že tenhle chlapík zdefraudoval
peníze svých klientů, změní se jeho byt na luxusní domácí vězení,
kde na něj dnem i nocí dohlížejí agenti FBI. Pro Joshe je to jedna z
nejhorších zpráv v životě. I on, spolu s ostatními pracovníky
hotelu, patřil ke Shawovým klientům a kvůli jeho machinacím
přišel o životní úspory. Na konci temného tunelu přesto svítí
světélko naděje. Uvnitř svého apartmánu ukrývá Shaw velmi
slušnou finanční hotovost, kterou zatím agenti FBI nedokázali
vypátrat. Co nedokážou oni, mohli by zvládnout hoteloví
zaměstnanci, kteří „doma“ dokonale znají každý krychlový metr
prostoru. Jenže taková loupež potřebuje dokonalý plán a na ten
jsou hoši s čistým trestním rejstříkem krátcí. Josh proto
nakontaktuje zlodějíčka Slidea, aby se s nimi pustil do téhle
Mission: Impossible. Jenže i v „mistrovském“ plánu se můžou
objevit trhliny, se kterými ani „mistr tesař“ nepočítal. A co teprve
zlodějští učni.
Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa Leoni, Matthew
Broderick, Casey Affleck
Mládeži přístupno od 12 let, USA, komedie, 104 min,
titulky
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
úterý 8. května v 19:30 hod
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která
sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale
pěkné přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v
rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky od
homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se –
ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí
okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky
Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika
má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón,
velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem
víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy
nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou
budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se
nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam .
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová,
Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, ..
Mládeži přístupno od 12 let, ČR, komedie, 110minut
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST
15. května v 19:30 hod
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem
Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě
vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou
všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale
netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi,
brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky,
pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda

vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda
bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto
rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na
níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella
rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou
mít nedozírné následky.
Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna
Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Greene, Michael Sheen
Mládeži přístupno od 12 let, USA, fantasy, romance,
thriller, 116 min, titulky
KRÁLOVA ŘEČ
úterý 22. května v 19:30 hod
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. a skandální
abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie , který celý život trpí vadou
řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu
2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen
těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta,
budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale
poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem
Loguem.
Po těžkém začátku, kdy si neslučitelné charaktery dvou silných
osobností jen obtížně hledají cestu jeden k druhému, se mezi
oběma muži vytvoří silné pouto. Král nakonec přistoupí na
neobvyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i
Winstona Churchilla vadu řeči překoná. Dokáže ale obstát i ve
chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev, který má
povzbudit a inspirovat anglický národ v době, kdy to nejvíce
potřebuje?
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy
Pearce, Jennifer Ehle, ...
Mládeži přístupno od 12 let, USA, drama, 112 minut,
titulky
ŽENY SOBĚ
úterý 29. května v 19:30 hod
Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen
pro pány, jak nás o tom názorně přesvědčila komedie Pařba ve
Vegas, podobným předsvatebním martýriem můžou projít i ženy.
Zvlášť když je největší kamarádka nevěsty magnet na katastrofy,
který dokáže i tak prostou věc, jakou je výběr svatebních šatů,
proměnit
v
horor.
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence
opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují
zákazníci (a ona je, takže nad ní permanentně visí hrozba
vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě představuje
kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a
Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se
svatebními přípravami pomůže. Snaží se o to víc, že se svou
troškou do mlýna chtějí přispět i další čtyři Lillianiny přítelkyně,
mezi nimiž vyniká krásná, bohatá a chytrá Helen. A tak Annie
pomáhá a plánuje jako o život a jak už to v její tragické realitě
bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže, případně skončí
zatčením, otravou jídlem, ohavnou scénou, v níž hraje hlavní roli
čokoládová fontána, nebo sexem s dopravákem. Vyberte si, co z
toho je nejhorší. Možná to, že Lillian dochází s (pomalu bývalou)
kamarádkou trpělivost.
Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O´Dowd,
Melissa McCarthy
Mládeži přístupno od 12 let, USA, komedie, 125 minut,
titulky
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Kino Panorama Klimkovice – květen 2012
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz

OKRESNÍ
HNÁTKA

PŘEBOR:

POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA
Pondělí 7. května v 17:00 a 19:15 hod.

Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti rozhodli
přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub
v Česku i na plátna kin. Poznáte člověka, který pro fotbal žije a
neváhal by pro něj i zemřít. Hrají: Miroslav Krobot,Ondřej Vetchý,
Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk,
Norbert Lichý, Jan Hartl, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 105 minut
70,- Kč
ŽELEZNÁ LADY

Čtvrtek 10. května v 18:00 hod.

Neuvěřitelně poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce
20. století, britské premiérce Margaret Thatcherové. V hl. roli
Meryl Streep. Díky maskérům je Streepová od Thatcherové téměř
k nerozeznání. Drama, životopisný.
Dop.přístupnost od 12 let, VB, 105 minut
65,- Kč
PROBUDÍM SE VČERA

Středa 16. května v 18:00 hod.

Nová česká komedie ze studentského prostředí. O cestě za
studentskou láskou do hlubin nedávné minulosti. Prima zábava,

energie mládí, studentská recese. Originální vzpomínka na
předsametovou dobu. Skvělý příběh, nevšední milostná zápletka a
zcela nečekaná pointa. Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva
Josefíková, Viktor Preiss, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 115 minut
65,- Kč
LORAX
Středa 23. května v 18:00 hod.
Dvanáctiletý Ted žije v městečku, které je celé umělé, včetně
zvířat, kytek a stromů, kde si můžete dálkovým ovládačem
nastavit jarní, letní, podzimní, zimní i disco variantu. Animovaný
zábavný příběh plný bláznivých akčních gagů potěší děti i dospělé.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,- Kč
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Volné pokračování divácky velmi úspěšného „Líbáš jako bůh“,
scénáristky Marie Poledňákové.V hl. rolích Kamila Magalová, Jiří
Bartoška, Oldřich Kaiser, Eva Holubová. Dále hrají: Nela
Boudová, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Roman Vojtek,
Martha Issová, Milan Šteindler, Petr Nárožný, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 115 minut
80,- Kč
PŘIPRAVUJEME: PRCI, PRCI, PRCIČKY

Rodinné centrum
Želvička – květen 2012
2.patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1,
Tel.606 905 026, herna 773 182 082,
email: rc. zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info
Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední
program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30,-Kč není-li v programu
uvedeno jinak.
Úterý
1.5.
ZAVŘENO!
Čtvrtek

3.5.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

8.5.

ZAVŘENO!

Čtvrtek

10.5.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
– písničky, říkadla a hračky

Úterý

15.5.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE
– cvičení s novinama

Úterý

15.5.

Tvoření pro dospělé: KORÁLKOVÁNÍ,
17:00, vstupné 100,-Kč

Středa

16.5.

ČAJ O PÁTÉ – 17:00, na téma: Miminka a
batolata, hýbejte se! s fyzioterapeutkou
Markétou Hurníkovou, vstupné 40,-Kč

Čtvrtek

18.5.

KAŠPÁRKOVINY – kytičkové tvoření

Úterý

22.5.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

25.5.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE
– cvičení s padákem

Sobota

26.5.

FARMÁŘSKÉ TRHY – Klimkovické
náměstí, od 9:00, Děti vítány

Úterý

29.5.

MAŇÁSKOVÉ
DIVADÉLKO

Pondělí 28. května v 17:00 a 19:15 hod.
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Jednota Orel a KDU – ČSL Klimkovice
srdečně zvou všechny
maminky, babičky a prababičky na :

OSLAVU DNE MAMINEK
„Maminka - to je především láska,
láska k tomu maličkému, jež nosí pod srdcem,
láska ke svému dítěti v nemoci i úzkosti,
láska ke své rodině,
láska, která snáší chyby druhých a nepodivuje se nad jejich
slabostmi,
láska, jejíchž bohatství se zvětšuje tím, že se rozděluje.
Maminka to je láska se zlatým schodištěm,
po němž srdce stoupá do nebe.“

Bude se konat
v neděli 13. května 2012
po druhé mši svaté (9:30 hod.)
v kapli kostela Sv. Kateřiny

Příjemné posezení s občerstvením zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Základní umělecká škola Klimkovice spolu se
SRPDŠ
Vás zve na koncert

Písně všech světových stran II.
dne 25. května 2012 v 17 hodin,
kostel sv. Trojice

Vystoupí:
Klimkovický soubor akordeonů a fléten
Hosté:
Mgr. Marcela Halmová – bajan
MgA. Jan Niederle – housle
MgA. Ondřej Gillig – kytara
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Město Klimkovice Vás srdečně zve na

Výroční jarní koncert
Pěveckého sboru Klimkovice
kostel sv. Trojice v Klimkovicích, sobota 19.5.2012 od 18:00 hodin
Program:
Pěvecký sbor Klimkovice
Jistebnická třináctka
Křest znělky sboru do městského rozhlasu
Připomenutí 45. výročí založení pěveckého sboru v Klimkovicích
Vstupné dobrovolné

Do celorepublikové i nadnárodní akce
se letos podruhé zapojil i

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA,p.o.
se již potřetí zapojí do projektu

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
a kostel Nejsv. Trojice v Klimkovicích.

SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
2012
která se uskuteční
v pátek 1. června 2012 od 18,00 do 22,00 hod.
V muzeu v Klimkovicích bude pro návštěvníky
připravena komentována prohlídka stálé
expozice a rozšířený výklad odborných
pracovníků muzea Novojičínska.
Pro příjemnou atmosféru bude pro
návštěvníky připraveno malé občerstvení.
Více na www.muzeum.novy-jicin.cz
tel.556 701 156, 731 170 378, e-mail:
ovmnj@atlas.cz

Kostely budou zpřístupněny široké veřejnosti,
program začíná v 18:00
Kostel sv. Kateřiny
Otevřeno 18:00 – 23:00
• Zvonění našich zvonů sv. Kateřina, sv.
Antonín, sv. Václav a Panna Marie
• Komentovaná prohlídka
• Otevřena kaple
• Opisování bible
Kostel Nejsvětější Trojice
Otevřeno 18:00 – 23:00
Každou půlhodinu krátký výklad o historii kostela
Každou půlhodinu varhanní přednes
Zpřístupněn kůr

Beseda s kronikářem města Klimkovic na téma

Historie školství v Klimkovicích
1.6.2012 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva města ve II. poschodí zámku v Klimkovicích
Vstup volný
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Mateřská škola Klimkovice pořádá

RADOSTNÉ
ODPOLEDNE PRO
DĚTI
Sobota 26.5.2012 od 14:00 v parku v Klimkovicích
* hry * soutěže *zábava *skákací hrad *občerstvení

Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování
V zápise z kroniky se dočteme: „r. 1628 byl na faru dosazen
katolický kněz.“ Na Klimkovickém panství začíná období pozvolné
rekatolizace. O jméně a období působení tohoto kněze kronika
mlčí. A tak se dočteme v kronice u poznámky: „První známý farář
a děkan Klimkovický P. Frant. Ign. Alexi Vojnovský“ po přeložení
latinského textu tento záznam: „V roce 1698 náhodným požárem
16. února kolem dvacáté hodiny v noci v Klimkovicích vzplála
současně i fara; a lehla popelem i s celým majetkem důstojného a
znamenitého pána Františka Ingnáce Alexie Woinovského,
prvního děkana Klimkovického v nepřítomnosti pana děkana.“

Dále je latinský text trochu zmatečný, protože pokračuje větou:
„kterého lupiči v děkanském domě Klimkovickém 11. 6. 1697
v noci o desáté hodině přepadli.“ Text v kronice pokračuje česky: „

Dále jest poznámka to nečitelná. Byl totiž loupežníky zmíněný
děkan spoután, avšak provaz přetržen a on vysvobozen.
Loupežný útok se nezdařil.“ Tento text potvrzuje, že pisatel
kroniky vycházel ze starších záznamů, psaných patrně latinsky a
zároveň vyzdvihuje význam Klimkovické farnosti, když P.
František Ignác Alexei Wojnovský byl zároveň děkanem.
Nadace požehnání sobotního vypovídá o dobrém vztahu mezi
Jindřichem Vilémem Vlčkem a tímto knězem. Farář a děkan
František Ignác Alexi Woinovský zemřel ve věku 43 let v roce
1702, odkud pocházel, není známo.
Dále nás kronika seznamuje s působností dalších kněží
v Klimkovicích. Dočteme se: „Druhý farář Klimkovický byl P. Jiří
František Hikl, zároveň děkan zemřel, 31 roků stár 1702 – 1703.
Třetí známý farář Klimkovický byl Matěj Ignác Balcan
v Klimkovicích působil v letech 1703 – 1713, a však neznámo
odkud pocházel.
Čtvrtý byl pan P. Tomáš Antonín Hefflich, Baccalaurens a farář.
Jeho původ neznámý, zemřel 8. března 1726.
Pátý farář uveden v matrikách pod jménem František Karel
Onisek, odešel odtuď jako farář do Jaktaře, v Klimkovicích
působil v létech 1726 – 1730.
Další farář byl P. Josef Antonín Gillar, farář a víceděkan
v Klimkovicích. Pocházel z Příbora a požíval velké lásky jak u
urozeného p. patrona Jindřicha Viléma Vlčka tak u farníků,
čemuž nasvědčuje ta okolnost, že p. hrabě Jindřich pivní dávku
za sobotní požehnání odpolední na všechny časy pojistil
nadačním listem z r. 1734 ze dne 26. srpna“
P. Josef Antonín Gillar byl jistě přičinlivý kněz a oblíben u svých
farníků jak potvrzuje kronika. Za jeho působení bylo provedeno
několik úprav nejen v kostele sv. Kateřiny ale i v kostele sv.
Trojice. Kronika se o tom zmiňuje latinskými texty, které
v překladu zní: „ Na věčnou památku! Roku 1766 dne 17. června
obě kostnice uvnitř farního klimkovického kostela byly
s nejlaskavějším svolením nejdůstojnějšího biskupského úřadu
vyklizeny, a kosti zesnulých v Pánu byly zbožně pohřbeny ve
třech jámách, také na místo větší kostnice byla přenesena
sakristie. To bylo vykonáno za pomocí Jana Tichého, měšťana
budišovského.“ V krátkosti řečeno sakristie, která se po
vybudování hraběcí kaple stala asi těžko přístupnou (pouze
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z kostela), byla zrušena a z kostnice byla vybudována nová
sakristie, která je na svém místě dodnes.
Další latinský text nás seznamuje s 50-ti letým kněžstvím Josefa
Gillara: „ V témž roce 1766, dne 14. září dvojctihodný pán Josef
Gillar, kněz klimkovický, když dovršil přešťastné 50. rok svého
presbyterétu ve svém farním kostele Klimkovickém za holdování
(potlesku) svých farníků, když slavnostně odzpíval výroční mši
za přítomnosti kněze nejctihodnějšího pána Kazimíra Wolného,
preláta augustiánů ve Fulneku. Když se toto odehrálo, při bohaté
snídani společně se svými přáteli a hosty na tvrzi nejmilostivěji
byl přijat nejvznešenějším pánem, panem hrabětem de Wilzcek,
dědičným pánem na Klimkovicích.“
Interiér kostela sv. Trojice – foto R. Ulman
Dále nechal opravit vnitřek kostela sv. Trojice a vybudoval nový
oltář, nechal zvelebit hřbitov u kostela sv. Trojice a naproti
hlavního oltáře zvenku postavit sochu sv. Jana Nepomuckého. O
tom se zmiňuje další z latinských textů: „ Bohu jediném a svaté
Trojice na počest byl zřízen v onom roce onen oltář, jehož
znamenitým podporovatelem a víceděkanem tohoto oltáře byl
pán Josef Antonius Gillar, původem z Freibergu (z Příboru).“
Socha sv. Jana Nepomuckého nese nápis na přední straně,
přeloženo z latiny: „Na základě slavného slibu ochránce a
horlivého obhájce jména božího mne dal zbudovat.“ Na zadní
straně je nápis opět v latině: „ Dal mne umístit Antonius Gillar,
víceděkan.“
Dále dal ulít zvon na věž farního kostela, který se při požáru
kostela r. 1854 rozlil. Zvon nesl nápis: „ANTON GILLER
VICEDECANUS IN HON: S.J. NEP. FIERI FECIT ANO 1736.“

Josef Antonín Gillar se dožil úctyhodných 81 let a zemřel dne 12.
září 1767. Působil v Klimkovicích nejen za Jindřicha Viléma Vlčka,
ale ještě plných 27 let, kdy panství Klimkovické drží syn Jindřicha
Viléma, Josef Maria Leopold Adam Kašpar Vlček. Ten se narodil
19. července 1700 a 22. srpna téhož roku byl pokřtěn ve farním
chrámu Páně v Klimkovicích od nejdůstojnějšího pána Augustina
Ondřeje Schmita kanovníka a fulneckého probošta.
Dále se v kronice dočteme další zajímavost: „Rok na to 22. 6. 1701
byla v Klimkovickém farním chrámu Páně pokřtěna dcera
Jindřicha Viléma Vlčka na jméno Josefa Maria Rosina Antonie
Johana, od P. Františka Jignáce Alexia Woinovského, faráře
zdejšího. Kmotři byli žebráci a špitálnici Petr Fischar a Hedvika
Pospěchová ze špitálu Klimkovického.“
3. srpna 1734 se Josef Maria Vlček oženil s Marií Frederikou,
hraběnkou z Ottingen-Spilberg, s ní měl celkem 12 dětí z toho 8
dívek. Tito manželé založili r. 1761 nový špitál a chudobinec a
zvýšili již zmíněnou nadaci na 29.350 zl. Na průčelí tohoto
chudobince nechali umístit dva erbovní štíty rodu Wilczků a
Oettingů a nad nimi jsou latinsky napsána obě jména manželů ve
zkratkách. Tento dům s obnovenými erbovními znaky stojí dodnes
a v Klimkovicích je známý pod pojmem: „starý špitál“.
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
Literatura: Pamětní kniha farnosti Klimkovické

Blahopřejeme jubilantům házené
Čas neúprosně běží a oddílem házené prošla za dobu jeho
existence celá řada generací hráčů, hráček, trenérů a funkcionářů.
Někteří se však nesmazatelně zapsali do historie klímkovické
házené a určitě si zaslouží, abychom jim u příležitosti jejich
životních jubileí věnovali pozornost.
V tomto příspěvku bych chtěl zmínit tři z nich – Jiří Kořínek
oslavil své jubileum již v listopadu loňského roku, Miroslav
Gelnar v lednu letošního roku a poslední z této trojice – Jiří
Nitka počátkem dubna. Všichni patří do velmi úspěšného
družstva dorostenců, které vedl trenér Antonín Kučera a které se
v roce 1957 stalo přeborníkem kraje a probojovalo se do finále
přeboru republiky v Bytči – v tomto finále se umístilo na
hodnotném 5. místě. Tento vynikající výsledek je však nutné
hodnotit také v kontextu k období uvedených let, kdy se po létech
bojů
za
prosazení
mezinárodní
házené
v tehdejším
Československu začaly pravidelné soutěže hrát až od r. 1955!
V soutěžním ročníku 1959/1960 se pak již jako starší dorostenci
opět stali přeborníky kraje a z kvalifikační skupiny postoupili z 2.
místa do finále přeboru republiky v Písku, kde pod vedením
trenéra Jiřího Homoly vybojovali parádní 4. místo. Na uvedených
výsledcích se podíleli také všichni naši jubilanti. Hráči staršího
dorostu se pak stali oporou družstva mužů. Miroslav Gelnar, Jiří
Nitka a Jiří Kořínek se pak podíleli na historickém úspěchu mužů
v ročníku 1967 – 1968, kteří postoupili do druhé nejvyšší
republikové soutěže – II. ligy. Trenéry družstva mužů v té době
byli Zdeněk Štebel, Milan Langer a pak Jiří Homola, který do té
doby působil jako úspěšný trenér žáků a ligového dorosteneckého
družstva.
Jirka Kořínek byl platným hráčem nejen mládežnických
družstev, v nichž hrál převážně na pravé spojce nebo pravém
křídle, ale později i v družstvu mužů. Zde hrál již více na pravém
křídle. Vojenskou presenční službu nastoupil v roce 1960 do
Mikulova, kde již rok před ním narukovali jeho spoluhráči
brankář Josef Binar a hráč Antonín Hrbáč. Všichni se zde sešli
v družstvu Dukly Mikulov, které hrálo krajský přebor. Po návratu
z vojny ještě nějakou dobu hrál za „A“ i za „B“ družstvo našeho
oddílu, ale poté se již více věnoval trenérské činnosti u žákovského
družstva, které přivedl až do dorostu. Během této doby působil
také jako člen výboru. Dodnes na něho vzpomínáme jako na velmi
skromného a obětavého hráče, funkcionáře a trenéra.

Z období, kdy Jiří Kořínek aktivně hrál, se mnoho fotografií
nezachovalo a ty, které máme k dispozici, nejsou k přetištění dost
kvalitní. Rozhodl jsem se publikovat trochu nezvyklý záběr na
družstvo dorostenců na mistrovství republiky v Bytči z r. 1957,
který hráče i s trenérem Antonínem Kučerou zachycuje ve chvíli
volna na místním koupališti.

V první řadě sedí zleva: Miroslav Kostka, Josef Binar, Antonín
Hrbáč, Ivo Buroň a trenér Antonín Kučera
V druhé řadě stojí zleva: Jaroslav Rýdl, Mojmír Planka,
Jaroslav Tilscher, Miroslav Sabadin, Jiří Kořínek, Rudolf Wanke
a Karel Golab.
Několik generací výborných házenkářů vychoval také trenér Jiří
Nitka, který družstvo starších žáků přivedl v roce 1973 až na
mistrovství České republiky v Chrudimi, kde získali stříbrné
medaile a poté na celorepublikové mistrovství v Prešově, kde
vybojovali opět vynikající druhé místo!
Když pak v roce 1977 skončil u mužů jako trenér Jiří Homola,
převzal toto družstvo právě Jiří Nitka. Vedl pak převážně své
vlastní odchovance. U družstva mužů a ve výboru oddílu házené
působil až do r. 1992. Jiřího Nitku si připomeneme jako trenéra již
u „svého“ družstva mužů z r. 1985.
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silnice, kde jsme narazili do betonového patníku. Náraz do
patníku nás naštěstí vrátil na silnici, jinak jsme skončili
v kotrmelcích v příkopě a na poli. Tady Mirek prokázal neskutečné
řidičské umění, které nám zcela jistě všem zachránilo život. Udržel
vůz na cestě i přes několikeré hodiny, které jsme protočili a
dokázal zastavit tak 40 metrů od nehody. Přední pravé dveře byly
silně prohnuté dovnitř vozidla a Milan Langer na předním sedadle
doslova zázrakem nepřišel o nohy. V osobním automobilu seděla
mimo řidiče, který byl v šoku, manželka a malé dítě! Také jim se
naštěstí nestalo nic vážného. Víc se nechci o této nehodě
rozepisovat, ale nejen kus štěstí, ale hlavně Mirkovou zásluhou
jsme zůstali bez zranění a já jsem mu dodnes za to moc vděčný.
Miroslava Gelnara zachycuje fotografie s družstvem mužů po
vítězném utkání ve Vítkovicích 21:16 v r. 1968:
První řada zleva: Vladimír Surý, Rostislav Janečka, brankáři
Jiří Hudeček a Rostislav Vyležík, Zdeněk Mazur, Miroslav Prokeš
Druhá řada zleva: trenér Jiří Nitka, Radim Neuwirth, Rostislav
Číhal, Roman Martiník, Vladimír Nykl, Lumír Podolský a
předseda oddílu házené Stanislav Neuwirth
V tomto příspěvku nebylo mnoho napsáno o Miroslavu
Gelnarovi, který byl řadu let jako křídelní útočník oporou nejen
mládežnických družstev, ale později také družstva mužů. Podílel
se zejména na vynikajícím úspěchu – postupu do II. ligy v ročníku
1967-1968. Na Mirka mám také velmi dobré osobní vzpomínky.
V družstvu mužů jsme s některými mými spoluhráči nastupovali
k přátelským a turnajovým utkáním již v dorosteneckém věku a po
přechodu do mužské věkové kategorie jsme společně se staršími
hráči, mezi které patřil i Miroslav Gelnar, Antonín Kukuczka,
Antonín Teichmann, Zdeněk Kavala a další, vytvořili snad nejlepší
mužské družstvo v historii našeho oddílu. Mirek Gelnar vynikal
rychlostí a z „trháků“, do kterých mu přesně přihrával hlavně
Tonda Kukuczka, dával svoji levačkou důležité branky.
Zmínil jsem se, že mne k Mirkovi vážou také osobní vzpomínky.
Chci při této příležitosti vzpomenout jeden zážitek, který se
nevešel do příspěvků k 60 výročí mezinárodní házené před dvěma
lety. Událost se stala někdy v letech 1972-73, kdy jsme hráli II.
ligu, a vraceli jsme se osobními auty z mistrovského utkání
v Olomouci. V autě, které řídil Mirek Gelnar, seděl vpředu vedle
něho Milan Langer a vzadu jsem byl já a tuším, že Jirka Surý. Na
táhlé rovince k Odrám stálo před námi na pravém okraji silnice ve
vzdálenosti 100 – 150 m osobní auto, které blinkry signalizovalo
odbočení vlevo do Jakubčovic. Mirek snížil rychlost, aby auto
mohlo odbočit. Jeho řidič však odbočovací blinkr vypnul, takže
Mirek zase přidal. Při předjíždění však řidič tohoto automobilu
z nepochopitelných důvodů doleva odbočil a došlo k prudkému
nárazu Mirkovy pravé části automobilu do levé přední části
odbočujícího auta. Naše auto bylo odhozeno na levou stranu

První řada v podřepu zleva: brankáři Jiří Hudeček a Zdeněk
Kavala, Rudolf Drahoš, Jiří Surý a Miroslav Bárta
Druhá řada stojící zleva: Jiří Haas, Antonín Kukuczka, Zdeněk
Podolský, Miroslav Gelnar, Karel Kotala, Jiří Nitka, Milan
Langer, Antonín Teichman a trenér Zdeněk Štebel.
Chtěl bych jménem našeho oddílu házené všem třem jubilantům
poblahopřát, poděkovat jim za léta, která aktivně věnovali
klímkovické házené a popřát jim do dalších let zejména co nejlepší
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené

Inzerce:
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AUTOŠKOLA
Lenka Kolínková, Ing. Radomír Tichý
IČO: 870 87 634
Nabízíme : ŘP skup. B – 7.200 Kč
skup. A1 - 3.500 Kč
skup. A18 – 4.500 Kč
A1 + B – 9.500 Kč
A18 + B – 10.500 Kč
TEL: 734 460 203, 603 362 936
www.autoskola-rt.cz

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, OKRASNÉ
DŘEVINY.

Vrata od

9.999,- Kč vč. 20% DPH.

Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při
nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.

www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

• montáže antén
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních
systémů
• doplňování a rozšiřování
satelitních systémů
• odrušování televizního příjmu
• výstavba anténních stožárů

STŘECHY

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

775 93 60 74 Tomáš Kožušník
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KOMINÍK
Osoba odborně způsobilá, revizní technik komínů
provádí kominické práce dle nařízení vlády
č. 91/2010
JAROSLAV CHLEBOVSKÝ
B. Martinů 812/11, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel. 604 759 639

Tato reklamní plocha je volná
Cena 800,- vč. DPH.
Kontaktujte kis@mesto-klimkovice.cz, tel 556 420 005

Doučování AJ,
začátečníci - mírně pokročilí
tel. 723 246 107

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

Prodám pomník z jednohrobu
v Klimkovicích,
jen občanovi Klimkovic.
Cena dohodou. Tel: 774 170 823.

Chovatelské novinky
Základní organizace Českého svazu chovatelů Klimkovice nabízí pro širokou veřejnost možnost vylíhnutí
kuřat v plně automatické líhni. Pro informace kontaktujte pověřenou osobu organizace p. Radomíra Štverku na tel. č.
775 114 565, který Vám poskytne bližší informace.
Tiráž:
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190.
Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových
stránkách města. Náklad 1.700 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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