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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Tak jako každý rok, i letos jsme zahájili nový školní rok vítáním
prvňáčků a podzimní kulturní sezónu tradičním Klimkovickým
jarmarkem, který byl zároveň připomínkou 625 let
pravděpodobného povýšení tehdejší osady na město Klimkovice.
Měst je v naší republice 594. Kolik z nich si ale může dovolit při
takovéto příležitosti popřát našemu městu lázeňskou budoucnost,
na které je nádherné to, že se můžeme na jeho rozvoji sami
podílet? Jen 37 obcí z celkově 6246 obcí České republiky se může
chlubit schváleným statutem lázní. Važme si šance být poklidným,
zdravým, zeleným a mladým lázeňským městem s vyhledávanou
architekturou, kulturou a přítomnými okamžiky…
První příležitostí pro naše občany projevit svůj názor na budoucí
podobu našeho města se stal 8.9. první kulatý stůl věnovaný
strategickému rozvojovému plánu Klimkovic na léta 2012-2020.
Děkuji všem občanům, kteří se aktivně zapojili svými
připomínkami do této komunitní akce, pro všechny ostatní máme
připraveny dotazníky v tomto čísle Lázeňského zpravodaje.
Právě tradici klimkovických Jarmarků se snaží naše město oživit
od roku 1986 u příležitosti 600-ti letého povýšení na město.
Zároveň je to pro nás příležitost přivítat i hosty z našich
partnerských měst - slovenské Ilavy a polského Mikolowa. Kdo
navštívil letošní už 24. ročník Jjarmarku v novodobé historii
města, určitě ocenil, že se tato tradice městu daří rozvíjet, za což
děkuji všem organizátorům, trhovcům i návštěvníkům. Zvlášť
děkuji našemu kronikáři Ing. Pillichovi za uspořádání poutavé
besedy právě ke zmiňovanému výročí našeho města.

Stavba kanalizace pokračuje časově svou poslední třetinou
k termínu 31.3.2012. Kvůli urychlení stavby byl stávající počet
pracovních čet rozšířen o dvě na celkově 10. Přeji stavebníkům
takovou mírnou zimu bez srážek, která jim umožní vše stihnout
v řádném termínu a nám občanům pevné nervy při řešení
obtížných dopravních situací.
Po dlouhých letech, kdy jsme si zvykli na dopravní obslužnost
linkami Dopravního podniku Ostrava a příměstskými autobusy, se
rýsují zásadní změny v trasách a jízdních řádech zmíněných spojů
v důsledku oprav Svinovských mostů. O všech změnách budete
včas informováni.
Určitým stínem letošního Jarmarku jsou i průvodní negativní jevy
– hluk po 22. hodině, výtržnosti v parku, rvačka na autobusové
zastávce. Varovným jevem je ale též střílení andulek ve voliéře
v Parku Petra Bezruče plastovými kuličkami koupenými na
Jarmarku pro naše děti. Šest andulek zásahy nepřežilo. Snad naše
děti získají pozitivnější vztah k životu poučením na trase nové
Naučné stezky veverky Augustinky, která se otvírá právě v Parku
Petra Bezruče dne 7.10. Rejem Broučků a Berušek. Těším se a zvu
všechny děti a jejich rodiče.
Vážení spoluobčané, přijďte si na našich lázní naladit na
poklidnou podzimní strunu. Zvu Vás do na tradiční akci našeho
pěveckého sdružení Klimkovický podzim dne 22.10. a na 2.
Klimkovické vzduchobraní dne 8.10. Na obou akcích se naše
město organizačně podílí.
Přeji prosluněné babí léto, Váš starosta.

Informace z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic
Rada se během září sešla na dvou pravidelných jednáních a konalo se i jedno zasedání zastupitelstva.
Předmětem jednání byla následující témata:
Zákaz vjezdu se netýká dopravní obsluhy – obyvatelů bydlících
v dotčené lokalitě. V případě sporu s PČR se doporučuje postoupit
přestupek do správního řízení, kde bude Mměsto Klimkovice
nápomocno při řešení.

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Rada města vzala na vědomí vrácení finančního příspěvku od
občanského sdružení na Hýlově s názvem „Vždy o něco navíc“ ve
výši 7 500 Kč z důvodu odkladu realizace zamýšleného záměru
dětského hřiště na příští rok.
Rada doporučila a zastupitelstvo schválilo příspěvek 8 000 Kč
oddílu házené na pokrytí zvýšených nákladů na soustředění
mládeže.
Rada města požádala OS VIZE KLMKOVICE 2020 o doplnění
žádosti o finanční příspěvek o konkrétní položky, na které je
příspěvek žádán.

Zastupitelstvo souhlasilo se směnou několika menších pozemků
pro narovnání hranic a opravu údajů v katastrální mapě.
Zastupitelstvo nesouhlasilo s vyhlášením záměru změnit
dodatkem smlouvu se společností LOGIC BUILDING INVEST
a.s. pro výstavbu polyfunkčních domů na ulici Husově. Následně
rada rozhodla o dalším jednání s investorem tak, aby výsledek
jednání byl předložen nejbližšímu zastupitelstvu.

LOKALITA KLIMKOVICE ZÁPAD
Rada doporučila a následně zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení
záměru na prodej pozemků v lokalitě „Klimkovice – západ“. Jedná
se pozemek o rozloze cca 40 000m2. Protože jde o jeden
z posledních pozemků ve vlastnictví města, jsou zvažovány
všechny možnosti:
1. Neprodávat
2. Prodat celou plochu jednomu zájemci
3. Zasíťovat inženýrskými sítěmi a prodávat hotové stavební
pozemky
Případný výtěžek z prodeje by byl použit jako úhrada podílu města
na revitalizaci ZŠ a umoření části dluhu za kanalizaci. O
nabídkách budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Zastupitelstvo pověřilo radu vyhlášením výběrového řízení na
vypracování urbanistické studie zástavby včetně návrhu
inženýrských sítí se zahrnutím ekonomické analýzy. Z dosud
získaných údajů nelze jednoznačně určit nejvhodnější variantu.

Zastupitelstvo odložilo návrh na změnu ÚP pro výstavbu dalších
rodinných domů na Hýlově a nesouhlasilo se změnou územního
plánu pro výstavbu rodinného domu v těsné blízkosti lázní.
DOTACE
Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo o přijetí účelové
investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč
4.000.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Izolace podmáčené
budovy, sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce zdravotechniky
Domova pro seniory Klimkovice“ a vyčlenilo z rozpočtu částku na
podíl města ve výši cca 12%.
Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo přijat dotaci 1. 000 000
Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Podpora
turistických oblastí Moravskoslezského kraje“ na realizaci
projektu „Turistický vláček“. Ze strany vedení města byly
potvrzeny informace o tom, že projekt nebude realizován
v případě, že nebude vybrán provozovatel. V současné době
probíhají úkony, které řeší trasu a provoz vláčku. Termín realizace
je do konce roku 2012.

POZEMKY A BUDOVY
Rada opět rozhodovala o připojení několika novostaveb na
inženýrské sítě města a opět v případě vyčerpané kapacity ČOV
Hýlov zamítla žádosti v této lokalitě.
Jediný zájemce o pronájem areálu koupaliště byl radou požádán o
předložení konkrétního podnikatelského záměru.
Rada vzala na vědomí žádost společnosti 3E PROJEKT a.s. o
odkup městských pozemků u dálničního portálu SEVER a
požádala o doplnění informací o zamýšleném projektu
multifunkčního kulturně – sportovního areálu.
Rada rozhodla vyhlásit záměr pronájmu dvou místností v přízemí
zámku (dnes fotoateliér) z důvodů ukončení činnosti od 1.11.2011.
Preferováno bude využití pro služby občanům.
Rada souhlasila s vybudováním dalšího WC pro pacienty ordinace
Dr. Vávry ve zdravotním středisku na náklady nájemce.
Rada pověřila HTO
nalezením levnější varianty rozšíření
pohřebiště, protože předkládané varianty jsou mimo rozpočtové
možnosti města. Pohřebiště bylo zařazeno do seznamu priorit pro
získání dotace.
Rada rozhodla o vyhlášení záměru prodloužit pronájem sklepních
prostor v zámku pro potřeby vinného sklepa společnosti
Regionální centrum EIA s.r.o.. Zároveň vzala na vědomí informaci
o dosavadních nákladech, které přesáhly 3, mil. Kč a byly hrazeny
z prostředků nájemce.
Z důvodu vysoké ceny nesouhlasila rada s výkupem pozemků pro
potřeby kanalizace na ulici Hraniční a navrhuje zastupitelstvu
řešit situace standardním věcným břemenem jak ve všech
ostatních případech.
Rada města Klimkovic souhlasila s výpůjčkou parku Petra Bezruče
Občanskému sdružení Radost při mateřské škole Klimkovice a
navrhla u této příležitosti slavnostně otevřít naučnou stezku
veverky Augustinky.
Rada města uložila HTO připravit grafické podklady
k připravovanému nájmu modré školy, vyhlásit záměr na
pronájem a výpůjčku nebytových prostor v modré škole.
Rada města Klimkovic souhlasila s objízdnou trasou z důvodu
realizace stavby kanalizace města v úseku ul. 28. října od
křižovatky po ul. Hraniční vedenou přes Janovou. Tato uzavírka
naváže na již uzavřenou část této ulice a výrazně zkomplikuje
dopravu ve městě. Bohužel jiné řešení není technicky možné.

KANALIZACE HÝLOV
Zastupitelstvo pověřilo radu předložit cenové kalkulace možných
variant rozšíření kanalizace Hýlova. Stávající kanalizace s ČOV již
neumožňuje další přípojky a přináší provozní problémy.
Rada pozvala na své poslední zasedán ing. Nováka, který na
vlastní náklady vytvořil před několika lety projekt odkanalizování
Hýlova ve 4 variantách:
1. Posílení ČOV
2. Protažení kanalizace do centrální části s maximálním využitím
výtlaku
3. Protažení kanalizace do centrální části s maximálním využitím
samospádu
4. Protažení kanalizace do centrální části s kombinací výtlaku a
samospádu
Na základě zjištěných skutečností rada pověřila starostu jednáním
o odkupu projektu po jeho cenové aktualizaci. Zároveň rada
pověřila HTO zpracovat všechny 4 varianty z hlediska
majetkoprávního vypořádání nové trasy kanalizace. Dále rada
pověřila starostu jednáním s Kondominiem Hýlov ve věci
financování kanalizace z Hýlova do centrální kanalizace
v maximální možné výši. Výsledky budou předloženy
zastupitelstvu, které rozhodne o nejlepší variantě a smluvním
vztahu s investorem Kondominia Hýlov o případné finanční
spoluúčasti na realizaci. Tento projekt bude na základě rozhodnutí
rady jednou z priorit pro hledání vhodného dotačního titulu.
Rada rovněž vzala na vědomí informace občanů o zhoršující se
situaci se spodními vodami na Hýlově a bude tuto situaci
zohledňovat při svém dalším rozhodování.
DOPRAVA
Rada a následně i zastupitelstvo schválily navýšení limitu
prokazatelné ztráty z dopravní obslužností pro Dopravní podnik
Ostrava za zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Klimkovic
ve výši 919 626,- Kč. Současně rada města rozhodla jednat o
možnostech nové organizace městské hromadné dopravy na
území města Klimkovic. Bohužel do uzávěrky Zpravodaje není
znám výsledek jednání, bude však zveřejněn na internetových
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stránkách města. Podstatou návrhů bylo zrušení linky č. 53 a
posílení linky 64 a úprava trasy linky č.46, která by zajížděla až do
Klimkovic.
RŮZNÉ
•
Rada a následně i zastupitelstvo vzaly na vědomí Závěrečný
účet obcí Bílovecka za rok 2010 a vyjádřili politování nad tím,
že poprvé v historii se sdružení v roce 2011 nepodařilo získat
dotace a město tak přišlo o pravidelný podíl ve výši 100200 000Kč.
•
Rada souhlasila s přijetí sponzorských darů v souhrnné výši
21 000Kč od společností Auto Heller s.r.o., SmVaK a.s. a
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.. Vyslovila firmám poděkování.
•
Rada rozhodla o vstupu města Klimkovic do občanského
sdružení KLIMNET.
•
U příležitosti 625. výročí povýšení Klimkovic na město a 110.
výročí narození spisovatelky Jarmily Glazarové rada
podpořila besedu s kronikářem města.
•
Díky přidělené dotaci pro DPS, která bude účtována přes
rozpočet města, byl radou i zastupitelstvem upraven rozpočet
DPS z 7.418.000,- Kč na 5.830.000,- Kč.
•
Rada prodloužila platnost smluv o pronájmu pozemků pro
reklamní poutače a zahájila jednání se Sanatorii o spoluúčasti
na nájemném.
•
Rada souhlasila s pronájmem prostranství před zámkem
Regionálnímu centra EIA, s. r. o. pro uspořádání
„Burčákového festivalu“.
•
Rada rozhodla o organizaci jarmarku se zapojením všech
sportovních a jiných spolků, kterým je poskytována finanční
pomoc.
•
Rada rozhodla o dodatku k pojistné smlouvě, která pojistí
„modrou školu“, která je již v majetku města.
•
Rada města vyhověla žádosti starostky Fulneku a rozhodla o
výpůjčce 3 kusů prodejních stánků na sobotu 10. 9.2011
•
Rada rozhodla o svolání kulatého stolu na téma „Strategický
plán města Klimkovic“
•
Rada města Klimkovicích souhlasila se zapojením města
Klimkovic do projektu s názvem „Snižování emisí z vytápění
domácností“, který je realizován v rámci Programu švýcarskočeské spolupráce. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality
ovzduší v menších obcích a městech Moravskoslezského
kraje. Řešiteli projektu jsou město Klímkovice, O.S. Čisté
Klimkovice, Výzkumné energetické centrum při VŠB-TUO a
Regionální centrum EIA s.r.o.
•
Rada a zastupitelstvo rozhodly o dvou úvěrech z fondu
FORM.
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Rada rozhodla o výpůjčce Sokolovny pro „Ples sportovců“
v únoru 2012.
Rada souhlasila s pořádáním rybářských závodů v parku
Petra Bezruče.
Rada nesouhlasila s výměnou pozemků pod krajskými
komunikacemi do doby vyřešení tíživé dopravní situace ve
městě.
Rada města souhlasila s výpůjčku kostela Sv. Trojice pro
hudebně-dramatické ztvárnění Erbenovy Kytice pod vedením
Pavla Helebranda.
Rada města schválila zadání výběrového řízení na opravu
povrchů dotčených kanalizací v plné šíři a jmenovala
hodnotící komise.
Rada města doporučila zastupitelstvu upravit jednací řád
zastupitelstva o možnost jmenovitého hlasování zastupitelů.
Rada města nesouhlasila se zakoupením tašek na tříděný
odpad pro klimkovické domácnosti a požádala společnost
OZO o dodávku zdarma, stejně jako tomu je u všech
ostravských domácností.
Rada schválila smlouvu o dodávkách el. energie pro městské
budovy s vítězem elektronické aukce. Díky společnému
postupu obcí Bílovecka bude úspora v městském rozpočtu cca
115 000 Kč.
Rada města Klimkovic souhlasí s konáním koncertu tria
Jiřího Pavlicy v kostele sv. Kateřiny dne 8.1.2012
s příspěvkem města i využitím vstupného.
Rada vyřadila z majetku města automobil Škoda Felicia dříve
používaný TS a příjem z prodeje ve výši 20 000 Kč zařadila
do rozpočtu.
Rada stanovila cenu 200 Kč pro zapůjčení prodejního stánku
k jiným, než veřejnoprospěšným účelům, pro které bude
zapůjčen zdarma.
Rada města Klimkovic souhlasí s pořádáním farmářských
trhů v příštím roce i s doprovodným programem.
Zastupitelstvo pověřilo radu města zpracovat vývoj Cash-flow
do roku 2015 z důvodu zajištění chybějících financí a
možných investic města.
Rada města souhlasí s výpůjčkou Sokolovny pro potřeby
sportovního tréningu SDH Klimkovice na sobotní podvečery.

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci říjnu budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat převážně v ulicích 28.října od ul. Ostravské směrem
k bývalé dřevovýrobě, Husově, Olbramické, Kotkově, Komenského
od ul. Lagnovské směrem ke sběrně šrotu, Vřesinské, Havlíčkově a
Čs. armády od ul.Havlíčkovy směrem k ul. Lagnovské. Nově by
měly být zahájeny navazující práce v ulici 30. dubna, Nad
Vodárnou a 9. května. Případný jiný postup může nastat v případě
kolize s inženýrskými sítěmi (kolize s plynem na ul. Vřesinská)
nebo nepředvídatelnými skutečnostmi ve výkopu (skála v ul.
Havlíčkově).

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří požadují více než jednu
kanalizační přípojku, že je nutno se dostavit na Městský úřad a
sepsat žádost spolu se smlouvou o zřízení této přípojky. V případě,
že stavební firma nebude mít tento podklad, druhou přípojku
neprovede a tím může dojít ke škodám na majetku.
Při budování kanalizace a kanalizačních přípojek může docházet
k napojování nemovitostí, které dosud své odpadní vody
nelikvidovaly odvodem do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Pokud se majitelé již napojili na tuto přípojku nebo tak učiní, je
jejich povinností uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod na
MěÚ v Klimkovicích, kanceláři č.2.
Petr Bílý, referent HTO MěÚ

Zkušební provoz WC na hřbitově
Na základě požadavků občanů rozhodla Rada města Klimkovic o
opětovném otevření WC na hřbitově pro veřejnost. Oproti
minulosti, kdy bylo plně otevřeno a bohužel pravidelně docházelo
k jeho devastaci, bude nyní možnost použití omezena na ty
občany, kteří budou mít klíč. Tento si mohou zájemci vyzvednout
na MěÚ v kanceláři č. 10 za výrobní cenu 20Kč. Věříme, že tento
způsob se osvědčí a WC bude sloužit svému účelu. V případě, že
nebudou dodržovány podmínky provozu, případně dojde k jeho

poškození, si Rada města Klimkovic vyhrazuje právo provoz
kdykoliv ukončit a WC opět uzavřít. Zkušební provoz bude
vyhodnocen 16.11.2011. Poté bude rozhodnuto buď o trvalém
provozu a zastupitelstvo bude požádáno o vyčlenění zhruba
12 000Kč ročně na úklid a přiměřené částky na opravy nebo bude
provoz WC opět omezen na dobu pohřbů a výjimečných událostí.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta
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U kulatého stolu na téma Strategický plán Klimkovic
finančních zdrojů. Byli bychom rádi, aby Strategie byla vytvořena
nejenom na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také
názorů občanů. Hledáme také další náměty na rozvoj obce.
Dotazník je anonymní. Prosíme, aby dotazník byl vždy vyplněn jen
jednou osobou. V případě zájmu jsou k dispozici na Městském
úřadě, na sběrných místech a na internetových stránkách obce
http://www.mesto-klimkovice.cz, kde jej můžete vyplnit
elektronicky.

se ve čtvrtek 8. září v zasedací místnosti zámku sešlo asi 30
občanů, kteří si udělali čas na diskusi s vedením města. Na
schůzce vyslovovali své názory a postřehy na život v Klimkovicích.
Někteří si posteskli nad nedostatky, někteří viděli možnosti
rozvoje města. Jednání bylo velmi konstruktivní a vyvážené,
negativa a pozitiva se pravidelně střídala. Všem zúčastněným patří
poděkování za ochotu strávit čas rokováním nad současností a
budoucností města, za zájem o dění v obci, za aktivitu v pracovní
skupině. Ukazuje se, že forma společného jednání kulatého stolu
je přínosná a vedení města v ní bude i nadále pokračovat.

Vyplněné
dotazníky
můžete
odevzdat
osobně
v
kterékoliv kanceláři městského úřadu nebo vložit do poštovní
schránky městského úřadu, případně do sběrné schránky
v prodejně Hruška, v prodejně v Josefovicích, v restauraci U
Rašků, U Hasičů, Verdun a Na Podloubí. Vyplňte nejpozději do
listopadu 2011.
Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových
stránkách http://www.mesto-klimkovice.cz, ve vývěsní skříňce a
ve Zpravodaji.

První část setkání byla zaměřena na SWOT analýzu, což je
vyhledávání silných stránek, slabých stránek, příležitostí a
možných ohrožení. Co jsme společně do jednotlivých kapitol
zapsali si můžete přečíst v přiloženém přehledu. Věříme, že je
spousta dalších klimkovických občanů, kteří se chtějí vyjádřit
k různým oblastem života v Klimkovicích, ale nemohli v termínu
setkání u kulatého stolu přijít nebo jim vyhovuje jiná forma
zapojení. Proto jsme v další části setkání společně upravovali
navrženou verzi dotazníku pro všechny občany, jeho výslednou
podobu máte přiloženou v tomto vydání Zpravodaje.

Rada Města Klimkovic Vám děkuje za vyplnění dotazníku a těší se
na další spolupráci s Vámi!!!

Zpracování Strategického plánu města Klimkovic je nezbytně
nutné pro další rozvoj města a pro získávání dotací z různých

Mgr. Miroslava Hoňková

Silné stránky

Slabé stránky
…. co je u nás špatně

…. co je u nás dobře
charakter malého města
lázeňské město
areál koupaliště
park Petra Bezruče
spolky ve městě
výhodná krajinná oblast
majetek města (pozemky, budovy)
kulturní akce
dopravní dostupnost
středisková obec (spádové obce)
kapacita a vybavení ZŠ, MŠ
hřiště
bezpečí
existence přilehlých částí
struktura obyvatel
zeleň v Klimkovicích
informovanost (web, Zpravodaj)
kanalizace (výstavba)
aktivita občanů
zdravotnictví
neexistence nepřizpůsobivých obyvatel

13
10
10
8
7
4
4
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

málo zeleně
náměstí není centrem města
malá dopravní bezpečnost
chybí kulturní dům
málo peněz
propagace a marketing města
málo příležitostí pro děti nad 10 let
chybějící + rozbité chodníky v centru i jinde
dodržování zákonů
chybějící cyklostezky, zejména do Ostravy
nezájem obyvatel o dění ve městě
chybí městská policie
málo ubytovacích kapacit
špatné využívání městského majetku
odpovědnost zástupců města
rozdělení financí do osad
nedostatečná údržba soukromé zeleně
infrastruktura okrajových částí města a osad
málo přechodů pro chodce
lokální znečištění ovzduší v zimě
alternativní trasa do lázní
chybějící měřící stanice hluku ŘSD
rezidenti bez trvalého pobytu
informovanost občanů o dění v obci
lepší rozvržení spojů MHD
vysoké jízdné pro starší občany
míra zadlužení města je vysoká
špatná komunikace úřadu s osadami
málo služeb
špatná doprava mezi centrem a lázněmi
málo vyžití pro lázeňské hosty, občany
nehospodárnost města
kontrola úředníků
chybí konkurence Hrušce
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8
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Příležitosti
…. co bychom mohli využít
využívání koupaliště, hřišť, parku
turizmus
využití „zón“ ke zklidnění dopravy
získat více finančních prostředků z rozpočtru
ze „žluté školy“ domov důchodců
žlutá škola v majetku města
podpora činnosti místních spolků
zastoupení města u zdrojů peněz (kraj, vláda)
městské památky
zlepšení propagace města
rozvoj lázeňské infrastruktury
zpoplatnit parkování
vytvoření městské památkové zóny
pamětní desky různých událostí
dosáhnout přihlášení k trvalému pobytu
získávání dotací
opětovné získání střední školy
úprava opavské cesty
využívání kostelíku sv. Trojice
využití potenciálu Technických služeb
spojení s Ostravou
více spolupracovat s občany
zapojení občanů do dobrovolnických akcí

Ohrožení
…. na co si musíme dát pozor
13
6
6
6
5
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

dálnice D 1 (kamiony, hluk, uzavřený tunel)
tranzit kamionů
dodržování-porušování pravidel BESIP
rozprodej pozemků a městských budov
lokální znečištění ovzduší
výstavba satelitů
neexistence nemotorového spojení s centrem
zničení krajinného rázu
neexistence městské policie (krádeže)
málo příležitostí pro "teens"
stoupající počet obyvatel
nedostatek prostředků na spoluúčast dotací
spojení s Ostravou
zastavění Hýlova
špatný stav veřejných budov

7
7
6
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

* v pravém sloupci jsou uvedeny body důležitosti, přidělené účastníky jednání u kulatého stolu
doporučení do plánu oprav a investic na příští rok a rádi bychom
zde uplatnili i vaše požadavky. Uvítáme vaše názory, připomínky
nebo zájem o činnost našeho sdružení.
Kontaktovat nás můžete na:
o.s.vize2020@seznam.cz nebo o.s. VIZE Klimkovice 2020, Bratří
Čapků 708, Klimkovice.
Petr Mahrík – předseda o.s. VIZE Klimkovice 2020

VIZE Klimkovice 2020
Nad otázkou rozvoje našeho města v blízké budoucnosti se možná
mnozí z nás zamýšleli zejména po volbách, které přinesly
významné změny ve složení zastupitelstva, rady a orgánů města.
Nám, členům občanského sdružení „o.s. VIZE Klimkovice
2020“, není lhostejný další vývoj města a nechceme být jen
pasivními diváky. Počátkem tohoto roku jsme proto založili toto
nepolitické občanské sdružení, které bylo 8.3.2011 zaregistrováno
Ministerstvem vnitra.
Naše Sdružení se zajímá o zachování charakteristického rázu
města, jeho historických a kulturních hodnot, o ochranu
historické architektury a urbanismu, záchranu a udržování
památek, zlepšování životního prostředí a zkvalitňování života ve
městě Klimkovice i blízkém okolí. Chce svou činností přispívat k
rozvoji města, k tomu jsme si stanovili jako cílový časový úsek rok
2020. Naše záměry budeme uskutečňovat účasti Sdružení při
jednáních, správních a jiných řízeních a v kontaktu s volenými
orgány města, praktickou činností členů ve spolupráci s
odbornými institucemi a organizacemi, podáváním námětů k
řešení v uvedených oblastech naší činnosti.
Půlroční trvání našeho sdružení prokázalo jeho životaschopnost
nejen častým a neformálním setkáváním členů a našich příznivců
nad aktuálními událostmi ve městě, ale i tím, že prostřednictvím 5
členů ve 4 komisích a zastupitelstvu se naše sdružení podílí na
řešení problémů našeho města a jeho osad. Aktivně se chceme v
souladu s obsahem Stanov našeho o.s. VIZE Klimkovice 2020
zapojit do komise pro zpracování Strategického plánu Klimkovic.
Městskému úřadu jsme předložili návrh na oživení koupaliště po
etapách a spolupracujeme na obnovení původního zdroje –
pramene pitné vody pro naplnění bazénů na koupališti. Pracujeme
na konkrétních krocích k naplnění našeho záměru a děkujeme
tímto za postoj rady města k obnově koupaliště. Podílíme se na
řešení bezpečnosti a zklidnění dopravy ve městě nejenom
členstvím našich 2 členů v dopravní komisi, ale i naším
doporučením, které jsme předali vedení města a jednáním s
kompetentními odborníky a úřady. Realizace našich některých
opatření je již projednávána radou města. Možná že se již
v příštím roce dočkáte přechodu ulice ČS. armády, a jiných
dopravních opatření. V tomto období připravujeme naše

Stráž přírody
Vážení čtenáři, pokud by měl někdo z Vás, občanů Klimkovic
(nejlépe hýlovských, ale není to podmínka), zájem přispět
k zajištění klidu a pořádku v místních lesích, jako Stráž přírody, a
to v souladu s § 81 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, pak čtěte dál. Stráží přírody může být
ustanovena fyzická osoba, která je zejména:
- občanem České republiky
- starší 21 let
- nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
- způsobilá k právním úkonům
- zdravotně způsobilá
Stráži přírody vydá, po splnění všech požadovaných zákonných
podmínek, ustanovující úřad služební odznak se státním znakem a
průkaz stráže přírody. Strážci jsou pak oprávněni zjišťovat
totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
mohou ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku
ochrany přírody, zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou
přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a
krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené
osoby jsou povinny uposlechnout, požadovat pomoc nebo
součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní
policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit
vlastními silami a prostředky...
Pro bližší podrobnosti neváhejte kontaktovat MěÚ Klimkovice
odbor
hospodářsko-technický,
nebo
přímo
navštivte
necenzurované
internetové
stránky
“Hýlov
sobě“
(www.hylov.webnode.cz), kde se případně můžete zapojit do
diskuse na toto téma.
Za Osadní výbor Hýlov – Ing. Vladimír Veselý
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Společenský život:

Blahopřejeme ke vstupu do života!
Zuzana Homolová
Šimon Martínek
Elenka Langrová
Terezie Langrová
Anna Friedlová

Ó, my jsme se měli!
Patřili jste také mezi ty stovky, snad tisíce lidí, kteří letos navštívili
náš Jarmark? Možná jste si prošli trhy, nakoupili více či méně,
možná jste spíše dali přednost programu, který tentokrát běžel bez
větších zádrhelů neuvěřitelných 12 hodin.
Ještě někdy o prázdninách se nad Jarmarkem začaly stahovat
mraky díky nelehké finanční situaci města a nelehkým volbám
priorit – co finančně podpořit a co ještě odložit. Vzhledem k tomu,
že nás letos oproti jiným rokům finančně nepodpořilo Sdružení
obcí Bílovecka, byly mraky nad Jarmarkem opravdu dost tmavé.
Svou hojnou účastí na trzích i při sledování programu jste však
potvrdili, že rozhodnutí rady o udržení Jarmarku bylo opravdu
moudré. Vždy je jistě co zlepšovat či měnit, ale stejnou měrou
jsme si jisti, že i z letošního Jarmarku jste odcházeli spokojeni a
příjemně naladěni. Zvláště také proto, že se nejedná jen o čistě
komerční záležitost, kdy stačí položit peníze a celá akce je hotova.
Organizace Jarmarku a hlavně trhovců nikdy nebyla jednoduchou
záležitostí, vždy se na ni v brzkých ranních hodinách podílela
armáda lidí, kteří se poté skromně asimilovali mezi ostatní
návštěvníky Jarmarku, nebo si šli domů odpočinout. Možná nás
naše finanční situace přivede k ještě těsnější spolupráci mezi
městem, zájmovými spolky i civilisty, kteří víceméně pravidelně
s organizací Jarmarku pomáhají. Zatím jsme totiž nepřišli na jiný
způsob, jak zachovat tuto dnes již 25letou tradici a organizaci
zajistit jen z vlastních zaměstnanců a pokud konání takovýchto
akcí chceme zachovat, město se neobejde bez pomoci svých
obyvatel.
Chci proto vyjádřit obrovský dík lidem, kteří se na pár hodin stali
mými kolegy, běhali po náměstí, řešili nekonečné spory mezi
trhovci, přenášeli lavičky a stoly a snažili se řidičům vysvětlit, co
znamenají zákazy vjezdu apod., i když mohli tou dobou ještě spát
nebo trávit víkend na dovolené:
Technická správa města Klimkovic: Peťa Lazor, Jarek Hrbáč, Jan
Farek, Laďa Dluhoš, tito pod vedením Milana Glomba zajistili
nekonečné převozy materiálu, úklid a spoustu nepostradatelných
drobností. Členové kulturní komise: Hana Petrová, Martina
Habustová, Ilona Buroňová, Šárka Vůjtková – organizace trhovců,
úklid a odborný dohled nad průběhem programu :). S organizací
trhovců pomáhali: DTJ - Ivo Urbánek, Václav Ulman, Skauti Michla Stanovský, Jan Stanovský, Martin Kubica, Martin
Dobrozemský, Sokoli – Šárka Polášková, Jiří Bartoš, Orli – Jirka
Kaštovský, Vašek Kaštovský, Mirek Kaštovský, Ondra Kaštovský.
Hasičskou hlídku drželi: Martin Makový, Radek Langer, Marcel
Kunc. Civilisté, kteří prostě chtěli pomoci: Marcela Lechová,
Robert Stuchlý. Na závěr pestrá směsice zaměstnanců města,
jejich rodinných příslušníků, členky Sokola, členky kulturní
komise a jedné civilistky, kteří se podíleli na výběru poplatků
z místa od trhovců: Šárka Čáňová, Miluše Monsportová, Dana
Číhalová, Andrea Jahnová, Věra Komárová, Josef Komár, Petr
Bílý, Mirka Gerlichvá.
Zvláštní poděkování patří firmě LTV PLUS Klimkovice, která plně
sponzorovala BMX exhibici a pomohla tak ulehčit městskému
rozpočtu. Ostatní sponzoři, kteří dohromady přinesli částku
21.000,-Kč byli: Auto Heller, OVAK, SmVaK. Do této částky by se
např. vešlo vystoupení skupiny Team Revival, Tamburašů a
Ostravičky. Firmy 3EProjekt a Kovo Vůjtek zapůjčily své prostory
pro parkování autobusů účinkujících a hostů z Polska. Velké

poděkování patří také všem andělům strážným, kteří letos zajistili
skvělé počasí!
Celkové náklady na Jarmark byly podobně jako každý rok něco
přes 80 tisíc, příjmy od sponzorů 26 tisíc, příjmy od trhovců
(poplatky za místo) 25 tisíc.
Věřím, že těch zhruba 30 tisíc, které Jarmark stál, bylo do Vás
dobře investovaných, strávili jsme spolu krásný den a před
přespolními návštěvníky můžeme být na naše město zas o kousek
hrdější.
Za tým pořadatelů Alice Chlebovská, KIS

Jamboree 2011 Švédsko
Pokud byste se chtěli o Jamboree dozvědět víc, pak se podívejte na
stránky
http://www.jamboree.cz/jamoddily.html
nebo
http://www.worldscoutjamboree.se/ .
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Klimkovice a klimkovickým
skautům, kteří mi na tuto cestu přispěli.

Jednou za čtyři roky se koná mezinárodní setkání skautů, které se
nazývá Jamboree. Letos se konalo ve Švédsku kousek od městečka
Rinkaby. Měl jsem to štěstí a zúčastnil jsem se společně s českým
kontingentem. Setkání se zúčastnilo 38 000 skautů z c celého
světa. Za český kontingent se zúčastnilo 153 skautů.
Rád bych vám toto setkání přiblížil, abyste si aspoň trochu udělali
představu, jak vše probíhalo. Začnu v Brně, kam jsem vyrazil
společně se svou novou patrolou, abychom se nakonec spojili
s ostatními patrolami v Praze. Tam proběhlo oficiální zahájení
Jamboree pro český kontingent za účasti švédské velvyslankyně a
jiných oficiálních osobností. Potom jsme vyrazili na cestu, která
byla sice zajímavá, ale dlouhá. Trvala víc než den.
Hned po příjezdu jsme museli postavit stany a kuchyň. Jakmile
bylo dostaveno, byli jsme pozváni na uvítací párty v Czech Lionu.
Czech Lion byl český food hause, což je na jamboree taková malá
hospůdka pod stanem. Byli tam i food hausy Japonska, Anglie,
Francie, Švédska a další. V den, kdy jsme přijeli, bylo volněji, tak
jsme měli možnost prohlédnout si tábořiště a okolí. Kromě
hlavního programu zde byly ještě outdoorové aktivity. Třeba hned
vedle nás byl waterzorbing. Tyto aktivity byly charakteristické pro
roční období. Kromě waterzorbingu tam také bylo kluziště, jízda
na surfu, ruské kolo a jiné. Další den se konal Opening Ceremony,
kde vystoupili třeba Bear Grylls, Marie Reinecke nebo Simon
Rhee. Zazněly také písně od skupiny ABBA. Pomocí různých
efektů, ať už ohňová show nebo perfektní synchronizace
tanečníků, nám bylo předvedeno Švédsko, jaké bylo, je nebo jaké
bude.
Druhý den přinesl zprávu, kterou jsme nečekali. Byla to novinka
z deníku Hej Jam!. Při listování jsme zjistili, že jeden kontingent,
ze státu Uganda dorazil na Jamboree na kolech, neboť skauti
neměli peníze na cestu. Cesta jim trvala dva měsíce.
Na každý den měla každá patrola jednu aktivitu. Mezi ně patřil i
Quest, Earth, Dream, People, Camp in Camp. Aktivity byly
zaměřeny na pohyb i na přemýšlení. Další prima věcí byl Festival
of Cultures. V tomto dni každá patrola předváděla něco ze svých
zvyklostí nebo tradic. V českých patrolách jste mohli najít mimo
národní kroje i bramborák, řízek, tvarůžky, štramberské uši a
nealkoholické pivo. Ani jiné země se nenechaly zahanbit. U
Francouzů jste třeba mohli najít šneka, u Švýcarů sýr, u Rakušanů
čokoládu atd. Pro gurmány se našli i červi v různých podobách.
Poslední skvělou věcí byl Closing Cemony. Zde třeba vystoupili
Daniel Lemma, Sanna Nielsen, Kate Ryan a Europe kteří dokázali
v dešti roztancovat 40 061 skautů a hostů. Mezi mé nejsilnější
zážitky patří švédský král, který měl zajímavou závěrečnou řeč a
úžasným způsobem nás pobavil a rozesmál.

Jiří Horníček

1. etapa hry Paměť Klimkovic zná vítěze
V sobotu 10. září jsme slavnostně ukončili první etapu týmové hry
Paměť Klimkovic, kterou organizovala jednota Orel Klimkovice ve
spolupráci s městem Klimkovice. I přes rozmary počasí se
účastníkům během tří měsíců podařilo zmapovat více než 50
památek na území Klimkovic. Se ziskem 1216 bodů se celkovými
vítězkami staly Marie a Martina Reichlovy, a získaly tak první cenu,
digitální fotoaparát.
Výhru vítězkám předal starosta města Ing. Zdeněk Husťák a
starosta Orla Bohumír Kaštovský. Výsledky našeho snažení si
můžete prohlédnout na adrese pametklimkovic.webnode.cz.
Za účast děkuje a na setkání v další etapě se těší organizátor akce
Ing. Petr Jiříček.

PAMĚŤ
KLIMKOVIC
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140 let Dechové hudby Veselka Klimkovice
Vážení spoluobčané, vážení hosté a přátelé, srdečně Vám děkuji za milou účast na jubilejním koncertě dechové hudby Veselka kapelníka
Jaroslava Strakoše.
Tyto fotografie jsou zveřejněny proto, že mnoho účastníků si to přálo a těší se, že si je mohou důkladně prohlédnout. Srdečně děkuji
paní vedoucí mažoretek Janě Teichmannové za účast na našem koncertě. Rád sděluji, že 8.10.2011 budeme odpoledne hrát opět
v lázních – srdečně Vás zvu.
Jaroslav Strakoš
Chtěla bych touto cestou poděkovat Dechové hudbě
Veselka, že je a pogratulovat ke krásnému výročí - to
svědčí o neutuchajícím zájmu muzikantů i
posluchačů.
Možná se vytratily doby, kdy dechovka doprovázela
všechny společenské události v obci, dnes si každý
může vybírat ze spousty hudebních žánrů i
společenských zábav.
Ale tak jako „polévka je grunt“, dechovka má také
stále své místo na slunci a já jim k tomu moc
blahoopřeji.
Alice Chlebovská
Kulturní a informační středisko Klimkovice

8.10.2011
vystoupí Dechová hudba Veselka
v Sanatoriích Klimkovice
na Klimkovickém vzduchobraní!

Mistrovství ČR v extrémním horském maratonu
nejstaršího účastníka v týmu. Za cíl jsme si dali čas pod 20 hodin
a vzhledem k tomu, že jsme šli poprvé - nabrat zkušenosti do
dalších ročníků. Abychom reprezentovali město, nechali jsme si
vyrobit nová funkční trička s logem města Klimkovic. Všechny
výdaje, které se závody souvisí – startovné, dopravu, výstroj,
oblečení - si financujeme sami, díky dvěma sponzorům máme
závodní kombinézy na zimní dálkové běhy. Trénovali jsme, kde
jinde, než v našich Beskydech, formou delších přeběhů přes
kopce, kde vedla trasa závodu. Jak už sám název napovídá, trasa
vede přes 7 významných kopců v Beskydech. Závodníci startují z
Frenštátu pod Radhoštěm a vyrazí na Javorník, Radhošť, Čertův
mlýn, Smrk, Lysou horu, Travný a cíl Javorový. Profil trati
s nastoupanými metry je znázorněn v grafu pod článkem.
Program na frenštátském náměstí začínal již ve 14:30
vystoupením mažoretek, ale my jsme dorazili vlakem z Ostravy
kolem 18. hodiny a nejdříve jsme zamířili do sokolovny se
odprezentovat, převzít čipy a pamětní trička. Poté jsme se
připravovali na náměstí ve Frenštátě, kde měla vystoupení kapela
Fleret. Po jejím vystoupení ředitel závodu Libor Uher (horolezec,
který zdolal K2), seznámil závodníky s trasou maratonu. Pak
následovaly rozhovory se známými lidmi, jako např. Katkou
Neumannovou, Jaroslavem Sakalou, Jiřím Raškou a Karlem
Lopraisem.
Ve 21:00 za doprovodu speciálu Tatry Karla Lopraise se vydáváme
svižným pochodem přes město a ostrý start se koná pro nás po cca
10-ti minutách, kdy procházíme přes koberec, který snímá čipy.
Ze začátku se necháváme strhnout davem, zdejší atmosférou,
povzbuzujícími fanoušky, ohňostrojem, hudbou a na Javorník

Beskydská sedmička - to je extrémní závod v běhu/přechodu
dvou- a trojčlenných družstev, měří 87 km a převýšení činí 5302
m - to už je pořádna výzva. Letos proběhl druhý ročník 2. – 4. září
2011 a na startu bylo 2700 lidí. Beskydská sedmička je závod, ve
kterém se ukáže, kdo na co má. Loni touto dobou byl závod jen
snem několika lidí. Možná nikdo z nich netušil, že v září 2011
vypukne celorepublikové šílenství.
Beskydská
sedmička
získala už po prvním
ročníku
statut
extrémního
horského
maratonu, o který se léta
ucházejí jiné sportovní
podniky. Novinkou bylo
také to, že je to už letos
kvalifikační závod pro
mistrovství Evropy –
závod
kolem
Mont
Blancu.
Za náš Marathon team
Klimkovice jsme sebrali
odvahu dva – Radek
Mika a Jan Friedel.
Startovali jsme v kategorii
hobby 40 – 50 let, cca 4
km kratší než varianta
sport.
Zařazení
do
kategorie se odvíjí od
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doslova letíme. Před i za námi se vine nekonečný had čelovek. Na
Radhošť už volíme lehčí tempo a za svitu měsíce se dobře šlape, je
teplo, na hřebeni trošku fouká, ale celou noc jsme mohli jít jen
v tričkách.
Na Ráztoce nás čeká první občerstvovačka a obavy z jejího
přeplnění se bohužel naplňují. Všechny bufety po trase byly
výborně vybaveny – spousta ovoce, polévka, ionťáky, voda,
energetické tablety, musli, tatranky, čokoláda…. Dlouho se
nezdržujeme a provádíme jen standartní péči o tělo, která se
opakuje na každé občerstvovačce tzn. najíst, napít a popř. převléct
do suchého oblečení, zkontrolovat náplasti jako prevenci před
puchýři a jde se dál.
Následoval výstup na Pustevny po sjezdovce, dále přes Tanečnici
na Čertův mlýn a opět do údolí – na Čeladnou, kde bylo další
občerstvení. Zde jsme se zdrželi o něco déle a dávali jsme si
výbornou polévku. Další kopeček Smrk jsme zdolali za svítání a
cesta dolů na další občerstvení – Ostravici – byla o něco horší,
severní strana po červené turistické značce vede přes větší

kameny, byla dost mokrá a hrozilo nebezpečí zranění. Dále nás
čekal výstup na Lysou horu, tady se již dělilo zrno od plev a
ohrozila nás první a naštěstí poslední krize. Po doplnění energie a
zhruba 20-ti minutovém odpočinku jsme seběhli do dalšího údolí
– na občerstvení, abychom opět nabrali metry při výstupu na
Travný. Z vrcholu dolů to bylo již dost náročné a seběhnout
sjezdovku na Morávku už doslova utrpení. Kolena a kotníky
dostaly zabrat, ale opět jsme zregenerovali na občerstvení a
vyrazili – opět do kopce – na Ropici. Zde jsme již věděli, že se nám
podaří zdolat čas 20 hodin, ale zbývalo 6 km do cíle a neodpustili
jsme si příležitost dorazit ještě několik týmů před námi. Malý
Javorový – cíl závodu – čas 19 hodin 25 minut. Dobíháme na
celkovém 135. místě z 1.195 týmů a v naší kategorii obsazujeme
pěkné 12. místo. Trocha statistiky: na Lysou horu – zhruba 60. km
závodu - nedošlo 316 týmů….a do cíle dorazilo 661 týmů. Takže
oprávněně EXTRÉMNÍ maraton. Doporučujeme všem, kteří chtějí
poznat opravdový význam slov „mít pevnou vůli“ .
Jan Friedel

Rekonstrukce vinných sklepů dokončena – Zámecký vinný sklep je tady pro Vás
• Zámek je postaven na místě bývalé středověké tvrze. Malá
degustační místnost je jediná místnost, která se zachovala
z původní tvrze z let 1454-59.
• Na stavbě zámku se podíleli italští zedníci a kameníci, kteří byli
v té době zaměstnáni na statcích olomouckého biskupství a
tehdejší majitel klimkovického zámku Ondřej Bzenec je najal na
své panství.
• S chrámem sv. Kateřiny je zámek spojen mohutnou chodbou,
kterou šlechtičtí majitelé přicházeli rovnou na kostelní patrovou
tribunu.
• Nejhodnotnějšími prvky zámku jsou dvouramenné kamenné
schodiště, zachovalé sklepy a přízemí.
• Ojedinělou je jezdecká lavička, která sloužila šlechtičnám
k nasedání na koně.
• Během let zámek několikrát vyhořel, naposledy po bojích v roce
1945, když byl údajně zapálen časovými náložemi ustupujících
nacistů.

Vinný sklep v klimkovickém zámku si za dva roky provozu našel
své „místo na slunci“. V červnu 2011 byly po téměř čtyřech letech
úprav zkolaudovány zbývající prostory bývalé uhelné kotelny.
Rádi bychom Vás proto stručně seznámili s průběhem přestavby
kotelny na VINNÝ SKLEP a samozřejmě nabídkou služeb pro Vás.
Sklepy pod východním křídlem klimkovického zámku byly až do
roku 2000 využívány jako uhelná kotelna, která dodávala teplo do
budovy zámku a nedalekého kulturního domu.
Po „plynofikaci“ zámku zůstaly sklepy až do r. 2006 bez využití.
V květnu 2006 jsme sklepy „objevili“ a zahájili složitý proces
potřebných úprav památkově chráněných prostor z 15. a 16.
století.
Nezbytná jednání, žádosti, povolení a smlouvy zabraly více než
rok. Na podzim 2007 byly zahájeny demolice a vyklízení zbytků
kotelny. Za rok jsme vyvezli asi 90 m3 stavební suti a zeminy. Po
roce bourání jsme konečně začali budovat. Museli jsme přeložit
plyn, přivést do sklepa vodu a zcela nově vybudovat veškerou
elektroinstalaci. Stavební úpravy byly zahájeny v malé degustační
místnosti, následovalo hlavní schodiště a chodby. Pro uložení těch
nejvzácnějších vín byly upraveny původní půlkruhové niky.
Tam, kde stály kotle postupně vzniklo celkem 122 archivních
boxů. Většina z nich už je obsazena a zaplněna víny soukromých i
firemních zájemců.
Poslední přišla na řadu bývalá uhelna, dnes velká degustační
místnost. Nábytek vyrobený ze starých sudů nabízí místo pro až
45 hostů. Obě degustační místnosti je možno vytápět a od archívu
vín jsou, resp. brzy budou izolovány originálními skleněnými
dveřmi zasazenými v kovaném rámu.

Vinný sklep
Zámecký vinný sklep je nejrozsáhlejším podzemním prostorem
zámku.
• Ačkoli původní prostory byly stavbou a provozem kotelny
(1945-2000) zdevastované, historické klenby přežily relativně
málo poškozené.
• Po získání souhlasu Rady města Klimkovic a za pravidelného
dohledu „památkářů“, probíhaly stavební úpravy od října 2007
do dubna 2011.
• Cílem přestavby bylo „přeměnit“ kotelnu opět na sklep,
tentokrát vinný s prostory pro degustaci, pro archivaci vín a pro
zvyšování kultury pití vína.
• Podle doporučení zkušeného stavitele vinných sklepů - Oldřicha
Michlovského, (Víno Rakvice), postupovala přestavba pomalu,

Něco z historie zámku
Klimkovický zámek byl postaven v letech 1578 – 1579
v renesančním slohu a dnes je dvoupatrovou čtyřkřídlovou
budovou čtvercového půdorysu s uzavřeným nádvořím.
Zajímavosti zámku:
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•
•
•

•

s důrazem na zachování původních konstrukcí a kvalitní
zpracování jednotlivých detailů.
V prostoru, kde stály kotle byl vybudován archív vín
s celkovou kapacitou cca 15.000 lahví vín. Na přestavbu sklepa
bylo spotřebováno asi 9.000 starých cihel.
Rekonstruované prostory jsou doplněny praktickými a zároveň
krásnými díly uměleckého kováře Jana Světlíka.
Malá degustační místnost je historicky nejcennějším a
nejstarším místem zámku. Malý, valeně klenutý kamenný sklep,
byl citlivě zrekonstruován a vznikl komorní sklípek, který je
svou atmosférou ideální pro degustace nebo menší soukromé
akce (do 15 osob).
Velká degustační místnost nabízí stylové prostředí pro
větší skupiny (až 45 osob), má jako jediná cihlovou klenbu a je
do ní pravděpodobně zaústěna tajná chodba.

Kolik to všechno stálo?
Když jsme v roce 2006 začínali, byly náklady na celou přestavbu
odhadnuty na 1,9 mil Kč. Už během demoličních prací byl odhad
zvýšen na 2,4 mil. Kč a dnes jsme téměř v cíli za 2 955 000,-Kč.
Návratnost vložených investic záleží asi nejvíce na spokojenosti
Vás – našich zákazníků. Odhadujeme, že to bude více než 20 let.
Nabídka služeb ve sklepě
Pro všechny zájemce sklep nabízí:
Degustace a prodej vín
• Pravidelné degustace s vinaři nebo pod vedením sommeliéra
sklepa (plán na II. pololetí a nabídku degustací na objednávku
najdete na www.vinnysklep-klimkovice.com).
• Všechna vína, která jsou nabízena ve sklepě je možno zakoupit
do boxů či domů za zvýhodněnou cenu.

• K vínům nabízíme kvalitní sýry, paštiky, klobásky, olivy; dle
přání zajišťujeme teplé občerstvení ve vinárně Klenba nebo u
cateringových společností.
Archivace
• Upravené podzemní prostory, ve kterých je temno, stálá teplota
a optimální vlhkost, zaručují vynikající podmínky pro archivaci.
• Archívní boxy mají kapacitu 50 – 600 lahví. Boxy jsou
uzamykatelné stylovou kovanou mříží, která je označena
jménem majitele.
• Majitelé boxů jsou přednostně zváni na akce, mohou do sklepa
pozvat své přátele a pochlubit se víny ze svého boxu, přednostně
si mohou zakoupit i exkluzivní nebo málo dostupná vína.
Pořádání akcí, pronájem sklepa
• Prostory vinného sklepa jsou ideálním místem pro rodinnou
oslavu, školní sraz, firemní seminář nebo místem, kde se dá
strávit příjemný večer s přáteli.
• Malá i velká degustační místnost se dá proměnit na
přednáškový sál pro pracovní či obchodní jednání nebo můžete
jen tak přátelům promítat své fotografie z dovolené a pozvat je
při tom na sklenici vína.
• Ve spolupráci s městem jsou pořádány společenské akce na
nádvoří zámku a v předzámčí (Letní slavnosti vína, Burčákový
festival a Svatomartinské hody).
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za celý sklepní tým přeje
Na zdraví!
Vladimír Rimmel – sommelier sklepa
Zámecký vinný sklep Klimkovice
rimmel@rceia.cz
+420 603 112 170

Den prevence na Základní škole Klimkovice
Na Základní škole Klimkovice se již dlouhodobě zaměřujeme na
projektové vyučování, se kterým máme nemalé zkušenosti.
Projektové dny jsou součástí našeho Školního vzdělávacího
programu – Tvořivá škola a každým rokem se snažíme o inovaci,
abychom žáky zaujali a podnítili k další práci.

19. září 2011 na naší škole proběhl Den prevence v rámci projektu
„Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách“, kterého
se účastníme již druhý školní rok. Tento projekt realizuje Krajský
úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Centrem nové
naděje Frýdek-Místek. Jednalo se o projektový den druhého
stupně, který byl, jak už je z názvu patrné, zaměřen na prevenci

negativních jevů v naší společnosti. Jako nosná témata jsme si pro
tento rok zvolili vztahovou problematiku a prevenci kouření.
Den byl rozdělen do tří bloků. První část byla zaměřena na práci
třídního učitele s kolektivem třídy. Společně vytvářeli pravidla
třídních kolektivů, která prodiskutovali v komunitním kruhu, pak
dostali prostor vyjádřit svůj názor také
jednotlivci. V závěru prvního bloku bylo
provedeno sociometrické šetření, které
prozradí kvalitu třídních kolektivů i
postavení jednotlivců.
Ve druhém bloku žáci procházeli
jednotlivá stanoviště, kde byl pro ně
připraven program. Zhlédli film, byli
seznámeni s působením kouření na lidský
organismus, výtvarně vyjadřovali pojem co přesně pro ně znamená závislost,
vypracovali pracovní list a na závěr zcela
jednoduchým způsobem vyjádřili svůj
vztah ke kouření – každý svým papírovým
proužkem přidal oko do papírového
řetězu, a barvou tak naznačil svůj postoj
k dané problematice.
Třetí blok byl věnován sportu, protože
náplň volného času je velmi důležitým
aspektem prevence. A tak proběhl turnaj
tříd ve fotbale, přehazované a volejbale.
S výsledkem jsme byli spokojeni nejen my, vyučující, ale i děti, což
pro nás bylo velkou pochvalou. Doufáme, že jsme naším
projektovým dnem přispěli ke správnému vývoji našich žáků.
Mgr. Jana Glombová, Mgr. Hana Škutová
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Pozvánky:
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Rodinné centrum Želvička v Klimkovicích
zve širokou veřejnost na další setkání z cyklu
Čaj o páté
tentokráte na téma:

Klimkovice pořádá ve spolupráci s městem Klimkovice

REJ BROUČKŮ A BERUŠEK

ZDRAVÁ STRAVA
s paní Bohdanou Gadatschovou
odbornicí na makrobiotiku, dělenou stravou
a výživou podle krevních skupin
Přijďte se poradit,
jaká strava vyhovuje právě vašemu tělu,
ochutnat, jak chutnají potraviny
z prodejen zdravé výživy, naučit se,
jak je co nejlépe a nejchutněji
připravit a kombinovat
a k tomu všemu si dát šálek dobrého čaje.

v pátek 7.10.2011 od 17.00 hodin
v parku Petra Bezruče
 průvod broučků a berušek, tanec, soutěže
 občerstvení pro malé i velké broučky
 tykadla a lucerničky s sebou !!!

V úterý 25. října
v 17:00 hod.
v prostorách RC Želvička
Vstupné 30,- Kč,
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese
rc.zelvicka@seznam.cz, na telefonu 606 905 026 nebo přímo
v herně u služebních maminek.
Povídání je možno po předchozí domluvě navštívit i s dětmi.

Při zahájení Broučkiády město Klimkovice slavnostně
otevře novou Naučnou stezku a ekovýchovný koutek
v parku P. Bezruče v Klimkovicích, na které se finančně
podílelo město Klimkovice a Moravskoslezský kraj.

Rodinné centrum Želvička

Kino Sanatoria
Lidice
Úterý 4. října v 19:30
Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako
příběh obyčejného sukničkáře Václava Fialy, který se zamiluje do
Aničky. Skutečnou událostí je inspirovaný také příběh druhého
hrdiny Františka Šímy, který nešťastnou náhodou při opilecké
rvačce zabije svého syna. Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská,
Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár,
Veronika Kubařová a další. Režie: Petr Nikolaev. Mládeži
přístupno, Česká republika, 126 minut, 50,-Kč

2. patro Městského úřadu 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.
Út

4.10.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čt

6.10.

ŽELVÍČATA HÝBEJTE SE – cvičení se zvířátky

Út

11.10.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
– písničky a říkadla a hračky

Čt

13.10.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Út

18.10.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Čt

20.10.

KAŠPÁRKOVINY – podzimní tvoření

Út

25.10.

ŽELVÍČATA HÝBEJTE SE – opičky na dráze

Út

25.10.

ČAJ O PÁTÉ – na téma „Zdravá strava“ – v 17:00

Čt

27.10.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
– písničky a říkadla a hračky

Obhájce
Úterý 11. října v 19:30
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním
výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů
manipulace. Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe a další. Film režíroval Brad Furman podle scénáře Johna
Romana, vytvořeného podle literární předlohy Michaela
Connellyho. Mládeži přístupno, USA, 118 minut, 50,-Kč
Intimní past
Úterý 25. října v 19:30
Mladá a pěkná doktorka Juliet Dermer (Hilary Swank) se po
rozchodu s manželem přestěhuje do Brooklynu. Chce začít nový
život v překrásném a prostorném apartmánu, který se zdá být až
příliš dokonalý. Záhadné události ji vedou k podezření, že v bytě
není sama…
Hrají: Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace a další.
Režie: Antti Jokinen. Mládeži přístupno, USA, 1 minut, 50,-Kč

Co se děje za humny:
Bílovec - Creontech LAN Party III
Creontech LAN Party III se blíží a bude to nářez! V Bílovci
proběhne 28. – 30. října již třetí ročník tradiční LAN párty, kde
své síly změří opět stovka hráčů z Česka a Slovenska. Přijďte si i vy
zahrát uplně první turnaj ve hře Battlefield 3 pod záštitou
samotného EA a to v den vydání!
Na LAN párty se nebude nikdo nudit, připraven bude program jak
pro hráče, tak pro diváky. Pro milovníky rychlé jízdy bude
připraven turnaj v Trackmanii Nations Forever, dobrý postřeh a
reflexy prověří onlinovka Quake Live a ve vedlejších turnajích
budou moct síly změřit týmy a to v akčním Counter-Strike 1.6,

Warcraft 3: Defence of the Ancients nebo v poslední době velmi
populární League of Legends.
Diváci budou moct vyzkoušet herní konzole Playstation3 a
XboX+Kinect ovládaný pohyby těla. Pokud chcete jen přijít fandit,
živé přenosy z jednotlivých turnajů jsou tu pro vás a hlad i žízeň
budete moct uhasit v baru, kde vás s radostí obslouží překrásné
hostesky.
Neváhejte a přijďte se zúčastnit této jedinečné akce, vstupné pro
hráče činí 250,-Kč, diváci zdarma.
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Ostrava-Poruba
Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Poruba
Úterý 11. října v době od 9:00 do 15:00 hodin den otevřených
dveří na pracovištích Pečovatelské služby a Centra denních služeb
v Domě s pečovatelskou službou Astra na ulici I. Sekaniny a v DPS
na Průběžné ulici. Poskytovatelé sociálních služeb v ČR poskytují
své služby cca 700 000 seniorům, osobám se zdravotním
postižením nebo lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
Mineralogické setkání
Sobotu 8. října Mineralogické setkání spojené s prodejní výstavou
přírodnin, fosilií a šperků. Akce se uskuteční v prostorách Auly
VŠB–TU Ostrava na ulici 17. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin.
Během setkání budou zdarma zpřístupněny sbírky Geologického
pavilonu prof. Pošepného. Bližší informace na webových
stránkách http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na tel. č. 597 325 469.
Porubský čtvrtmaraton
Pátek 28. října na porubské Hlavní třídě. Součástí programu bude
také běh na 3 km pro příchozí bez rozdílu věku nebo závody na inline bruslích. Hlavní závod, čtvrtmaraton v délce 10 548,75 m,
bude odstartován v 11:30 hodin – propozice i časový
harmonogram bude zveřejněn na http://mkseitl.blogspot.com/.
Hlavní třída bude dočasně uzavřena v úseku od kruhového
objezdu k ulici Francouzské, a to v době od 8:00 do 15:00 hodin.

1. 10. 2011 Vyhlídkové jízdy historickými vozidly porubskými
ulicemi s doprovodným programem v tramvajové vozovně a
autobusových garážích v Porubě
4. 10. 2011 v 19:00 Ander z Košic - DK Poklad
7. 10. 2011 v 19:00 Radošinské naivné divadlo: Radošinský
výber. Dům kultury Poklad, M. Kopeckého 675
8. 10. 2011 v 7:00–14:00 Farmářské trhy - prostranství u
kruhového objezdu na Hlavní třídě
12. 10. 2011 v 14:00–18:00 Den otevřených dveří - Wichterlovo
gymnázium, Čs. exilu 669; tel. č. 596 912 567
19.–21. 10. 2011 Festival
TECHNÉ
OSTRAVA
2011
Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických
a průmyslových památkách. www.dkpoklad.cz
22. 10. 2011 v 7:00–14:00 Farmářské trhy - prostranství u
kruhového objezdu na Hlavní třídě
Bílovec - Dům kultury
středa 5. 10. 2011, 18.00 hodin - Marc Camoletti: Na správné
adrese. Hrají: Martin Zounar, Vladimír Čech, Zbyšek Pantůček,
Michal Jagelka, Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová, Adéla
Gondíková a Olga Želenská. Vstupné 190 a 180 Kč
úterý 8. 11. 2011 v 18.00 hodin - S Pydlou v zádech
V hlavních rolích Josef Dvořák a Markéta Hrubešová. Vstupné
220 a 210 Kč
Předprodej vstupenek na divadelní představení:
Informační centrum na Slezském náměstí v Bílovci

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz
MUŽI V NADĚJI
Neděle 9. října v 18:00
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní
bonviván Rudolf je o tom přesvědčen. Nová česká komedie
režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés, aj.
Dop.přístupnost od 12 let, ČR, 120 minut
70,- Kč
KUNG FU PANDA 2
Středa 12. října v 17:00
Dvojnásobně pandastické. Nové dobrodružství chlupatého pandy
PO a jeho přátel – Kudlanky, Tygřice, Zmije, Opičáka a jeřába.
Animovaná komedie. V českém znění: Saša Rašilov, Otakar
Brousek st., Nela Boudová, Tereza Bebarová, aj.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,- Kč
AUTA 2
Středa 19.října v 17:00
Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem
odtahovým vozem Burákem vydává na zcela nové dobrodružství
do exotických zemí celého světa. Animovaná komedie. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 110 minut, české znění
60,- Kč

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Pondělí 24. října v 17:00 a 19:00, Úterý 25. října v 17:00
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Volné
pokračování filmu Saxana. Neuvěřitelná dobrodružství v kouzelné
říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, šotků, bazilišků a
morkolabů. Rodinná komedie Václava Vorlíčka, mistra českých
pohádek a komedií. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský,
Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Petr Nárožný,
Jaromír Dulava, Josef Somr, Ota Jirák, Markéta Hrubešová, Naďa
Konvalinková, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 95 minut
65,- Kč
Připravujeme:
TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ: TAJEMSTVÍ
JEDNOROŽCE,
OŠETŘOVATEL.

Sport:
TJ SOKOL Klimkovice Oddíl sokolské všestrannosti
ROZPIS CVIČENÍ
Pondělí 18.30 – 19.30
19.30 – 20.30

Bodystyling
Zdravotní cvičení

Petra Gelnarová
Markéta Hurníková

tělocvična ZŠ
tělocvična ZŠ

Step aerobik
Cvičení starších žen

Šárka Čáňová
Blanka Teichmannová

tělocvična ZŠ
MŠ 28.října

Čtvrtek 17.00 - 16.00

Cvičení rodičů a dětí

Markéta Hurníková

tělocvična ZŠ

Ceny:

30,-Kč
250,-Kč
500,-Kč

Středa

18.30 – 19.30
17.30 - 18.30

1 vstup
10 vstupů
30 vstupů
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Jaké bude město Klimkovice v nejbližších 20 letech?
Dotazník je určen všem občanům Klimkovic
a všem, kteří mají k obci bližší vztah a zajímá je vývoj Klimkovic
v blízké i vzdálenější budoucnosti.
Vážení občané,
v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu „Strategický plán města Klimkovic pro
období 2011 – 2031“ (dále jen „Strategie“). Zpracování Strategie je nezbytně nutné pro získání dotací
z různých finančních zdrojů a pro další rozvoj města a jeho okolí. Byli bychom rádi, aby Strategie byla
vytvořena nejenom na základě práce odborníků a zastupitelů, ale zejména názorů občanů. Z toho
důvodu jsme pro Vás sestavili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost města ovlivnit.
Dotazník je anonymní. Prosíme, aby dotazník byl vždy vyplněn jen jednou osobou. Dotazníky jsou
přílohou říjnového Zpravodaje, v případě zájmu jsou k dispozici na městském úřadě a na
internetových stránkách www.mesto-klimkovice.cz, kde jej můžete vyplnit elektronicky.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat osobně kterékoliv kanceláři městského úřadu nebo vložit do
poštovní schránky městského úřadu, případně do sběrné schránky v prodejně Hruška, v prodejně
v Josefovicích, v restauraci U Rašků, U Hasičů, Verdun a Na Podloubí. Vyplňte nejpozději do konce
listopadu 2011.
Za město Klimkovice Vám srdečně děkuje za spolupráci celý tým strategického plánu.

A. Identifikační údaje:
1. Kde bydlíte?
 Klimkovice centrum
 Klimkovice - Hýlov
 Klimkovice - Josefovice  Klimkovice - Václavovice
2. Jak dlouho v Klimkovicích žijete?
 Méně než 5 let  5 – 10 let
3. Kolik je Vám let?
 0 – 14
 15 – 25

 26 – 45

 Klimkovice - Mexiko
 mimo Klimkovice

 Více než 10 let

 45 – 64

 Jsem rodák Klimkovic

 65 a více

4. Máte v Klimkovicích trvalé bydliště?
 ano
 ne
5. Jste-li podnikatel/ka, kde je vaše místo podnikání?
 Klimkovice
 Ostrava
 Jiná obec
6. Plánujete i do budoucna zůstat v Klimkovicích?
 ano
 ne
7. Jak hodnotíte práci současného voleného (rada a zastupitelstvo) vedení města od
konce r. 2010?
 Velmi dobře  Dobře  Průměrně  Spíše nedostatečně  Zcela
 Nemohu
nedostatečně
hodnotit
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B. Klimkovice v současnosti

Zcela
nedostatečné

Spíše
nedostatečné

Průměrné

Dobré

Velmi dobré

1. Jak hodnotíte následující oblasti města Klimkovic?
Prosím označte křížkem příslušné pole na každé řádce.

Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Úroveň sportovního vyžití
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň školských zařízení
Kvalita bydlení
Dostupnost bydlení
Možnosti pro výstavbu nových rodinných
domů
Možnosti nakupování
Sociální služby (domovy důchodců,…)
Úroveň zdravotní péče - soukromých lékařů
Dostupnost zdravotní péče
Bezbariérovost obce
Individuální dopravní možnosti
Veřejná doprava
Množství a kvalita veřejné zeleně
Životní prostředí v okolí obce
Bezpečnost v obci
Celkový vzhled obce
Nakládání s odpady, jejich třídění a
recyklace
Zásobování vodou a kanalizace
Zásobování energiemi (plyn, elektřina)
Komunikace s obecním úřadem
Podpora neziskových organizací
(tělovýchovných jednot, občan. sdružení,
atd.)
2. Jste ochotni se osobně zapojit do dobrovolnických akcí v městě a jak?

3. V čem jsou Klimkovice lepší než jiné obce?
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4. Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední okolí Vašeho bydliště?
 Výrazně se zlepšilo  Mírně se zlepšilo  Zůstalo stejné  Mírně se zhoršilo  Výrazně se zhoršilo
5. Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí obce?
 Výrazně se zlepšilo  Mírně se zlepšilo  Zůstalo stejné  Mírně se zhoršilo  Výrazně se zhoršilo
6. Jaká zařízení Vám ve městě výrazně chybí? Zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí
 Volně přístupná víceúčelová hřiště pro
 Větší počet restaurací
různé
druhy sportů
 Ubytovací možnosti (hotely, penziony)
 Prostory s vybavením pro netradiční sporty
 Centrální vytápění
(skatebord, lezecká stěna, golf, minigolf atd.)
 Průmyslová zóna
 Cyklostezky, případně jejich propojení
 Další domov pro seniory
 Veřejná prostranství pro setkávání lidí
 Obecní nebo kulturní dům
 Střední škola
(společenská místnost, klubovny spolků,
 Koupaliště
obecní úřad, knihovna)
 Jiné (prosím vypište……………………………………
7. Na které oblasti by se obec měla do budoucna soustředit a měla by je řešit nebo
podporovat?
Zaškrtnout můžete maximálně 10 odpovědí
 Dostatek pracovních příležitostí
 Zapojování občanů do rozhodování
 Možnosti podnikání
 Komunikace s občany
 Sportovní vyžití v obci
 Zapojování dětí a mládeže do realizace
 Kulturní vyžití v obci
projektů v obci
 Dostupnost bydlení
 Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí
 Bytový fond a nová výstavba – zainvestování
 Cestovní ruch
nových pozemků pro výstavbu RD
 Propagace obce v ČR a zahraničí
 Úroveň bydlení včetně okolí bydliště
 Provoz a výkon úřadu obce
 Maloobchodní síť drobných podnikatelů
 Lázeňská infrastruktura
 Úroveň a dostupnost zdravotní péče
 Placené parkování ve městě
 Bezpečnost v obci
 Získávání dotací
 Kvalita prostředí obce – čistota vzduchu, hluk,  Náměstí centrem města
dostatek zeleně, vodních prvků, upravená
 Střední školství
veřejná prostranství
 Nedostatek služeb pro občany i turisty
 Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch
 Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
 Jiné (prosím vypište) ……………………………………………
8. Co je hlavním problémem obce? Zaškrtnout můžete maximálně 5 odpovědí
 Málo možností k bydlení
 Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů
 Pasivita obyvatel
 Údržba a nedostatek veřejné zeleně
 Nedostatek služeb
 Zájmová činnost (klubovny, zájmové
 Bezpečnost
kroužky...)
 Neefektivní hospodaření s majetkem
 Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy)
 Málo tras pro pěší a cyklostezek
 Špatná propagace
 Informovanost občanů ze strany úřadu
 Znečišťování ovzduší
 Hluk
 Tranzitní doprava a hluk z dopravy
 Zadlužování
 Bezpečnost na silnicích a chodnících
 Rozprodej majetku
 Špatná dopravní dostupnost
 Infrastruktura okrajových část
 Málo nabídek pro volný čas
 Tlak developerů na výstavbu
 Čistota a vzhled obce


Jiné (prosím vypište) ………………………………………………
15

C. Charakter města
1. Co si myslíte, že je největší předností Klimkovic? (Zaškrtněte max. 5 odpovědí)
 Přírodní charakter města
 Úroveň městské zeleně
 Příjemné okolí města
 Kulturní nabídka
 Množství malých obchodů
 Množství neziskových organizací
 Nabídka služeb
 Množství subjektů poskytujících volnočasové
 Dostupnost Ostravy
aktivity
 Investiční záměry města
 Dostatek pracovních příležitostí
 Středisková obec
 Vztahy mezi lidmi
 Lázeňské město
 Charakter malého města
 Majetní občané – donátoři a sponzoři
 Snahy radnice o spolupráci s občany
 Kvalita komunikací / silnic
Jiné, vypište ……………………………………………………………………………………

D. Vize Klimkovic
1. Jak byste si přáli, aby lidé vnímali Klimkovice? (Zaškrtněte max. 5 odpovědí)
 Důležitou dopravní křižovatku
 Satelit Ostravy
 Centrum cestovního ruchu
 Součást ostravské aglomerace
 Kulturní a společenské centrum
 Místo pro klidný život
 Město pro lidi
 Rekreační a lázeňské město
 Město bez aut
 Historické místo
 Město zeleně
 Město se současným charakterem
2. Měly by se obytná zástavba Klimkovic do budoucna (cca horizont 20 let) plošně
rozrůstat? (Zaškrtněte pouze 1 odpověď)
 Ano, výrazně
 Ano, ale ne příliš
 Ano, ale ne nad rámec současných zastavěných lokalit.
 Ne, neměla by se více rozrůstat.
 Ne, měla by využít potenciálu uvnitř města a zkvalitnit (zahustit) současně zastavěné území.
 Ano, ale pouze směrem
 Bílovec  Olbramice  Poruba  Polanka  jiným, vypište ………………….
3. Jaký by dle Vašeho názoru měl být maximální počet obyvatel Klimkovic v roce
2030 (za 20let)?
(v roce 2000 jsme měli 3 800 obyvatel, v roce 2010 cca 4 200 obyvatel) r. 2030 cca ……….
obyvatel

E. Doplňující otázky
1. Vnímali by jste jako přínosné sloučení s jinou obcí?
 Ano
 Ne
 Je mi to jedno  a případně se kterou……………………………
2. Souhlasíte se zpoplatněním parkování na veřejných místech v Klimkovicích?
 Ano
 Ne
 Je mi to jedno
3. Souhlasíte s výstavbou dalších bytových domů v Klimkovicích?
 Ano
 Ne
 Je mi to jedno
4. Co by se mělo změnit na práci úředníků městského úřadu? (Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi)
 více naslouchat názorům lidí
 osobnější přístup k lidem
 více informovat o své činnosti
 možnost vyřizovat věci přes internet
 delší úřední hodiny
 lepší prostředí úřadu
 chování úředníků
 nevím nebo nevidím problém
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„Místo činu? Domov!!!“ … aneb Policie ČR v Sanatoriích Klimkovice
Pod záštitou náměstkyně primátora statutárního
města Ostrava se v sobotu 17.vzáří

v Sanatoriích

Klimkovice uskutečnila akce Policie České republiky.
Městské ředitelství policie Ostrava připravilo pro
návštěvníky skutečně bohatý program, který byl
zaměřen na boj proti domácímu násilí. V úvodu
proběhl seminář s odborníky na téma domácího násilí
a možnosti jeho řešení. Velkému zájmu se těšila
beseda s MUDr. Radimem uzlem CSc., která byla
věnována partnerskému násilí. Závěrem byli ocenění
specialisti řešení domácího násilí a zahájená vernisáž fotografií Lukáše Kaboně a Mgr. Jiřího Kleina pod názvem „Místo činu?
Domov!!!“
K odlehčení vážných témat bylo připraveno vystoupení Tanečního studia Vítkovice o.s., pod vedením tanečních mistrů Simony
Švrčkové a Tomáše Hoška. (Simona Švrčková se účastnila mimo jiné také taneční soutěže Star Dance II s Jiřím Schmitzerem.)
Třešničkou na dortu ovšem bylo vystoupení Superstar - Martina Chodúra spojené s autogramiádou. Slavná superstar byla opravdu
velkým lákadlem. Všichni si jeho koncert moc užili.

Nechyběl však program pro naše nejmenší. Dětský program byl zahájen představením pro děti pod názvem „Perníková chaloupka“,
které připravily lektorky pražské Linky bezpečí.
Největšímu zájmu se těšila ukázka práce kynologů a jejich čtyřnohých svěřenců. U předvádění poslušnosti psů nejeden majitel
vlastního psa záviděl…. Všichni si mohli zastřílet v laserové střelnici a kriminalističtí technici nám přiblížili „taje“ kriminalisté
daktyloskopie, trasologie i dalších oborů. Velcí i malí zájemci si pořídili vlastní daktyloskopický otisk.
Vše doplnily kvízy, soutěže, hry a další aktivity. Na děti nezapomnělo ani rádio Čas, jehož promo tým připravil soutěže, kvízy, drobné
dárky, ale třeba též malování na obličej. Děti
si mohli malovat s výtvarnicí Linky bezpečí,
obrázky, které pak budou zařazeny do
hlasování na webových stránkách Linky
bezpečí

a

nejlepší

odprezentovány

na

vánočním koncertu Linky bezpečí.
Věříme,

že

všichni

si

to

v lázeňském

prostředí za příjemného slunečného počasí
užili.
Na povedenou akci budou rádi vzpomínat a
kromě odpočinku získali i nové poznatky.
Těšíme se na vás příště v našich lázních.
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Novinky pro Vaši krásu a zdraví v nabídce Sanatorií Klimkovice
Nastává čas podzimu, dni se krátí a venku je nevlídně, drobný déšť padá
z oblohy a my navlíkáme na sebe další vrstvu oblečení. Vzpomínka na léto,
horké dny, koupání v moři, procházky po letní rozkvetlé louce jsou pro
mnohé z nás už hodně vzdálené.
Proto máme pro vás skvělou nabídku jak si aspoň na chviličku znovu užít
tepla a připomenout si léto a také udělat něco pro své zdraví.
V našich lázních jsme připravili pro vás horké koupele, kde zapomenete na
denní stres, v myšlenkách se opět vrátíte k letním dnům a skvěle
zrelaxujete. Nabízíme různé druhy koupelí. Zejména však doporučuji
koupel bylinnou a rašelinovou. (ostatní druhy koupelí najdete na našich
webových stránkách www.sanatoria-klimkovice.cz
Koupel bylinná
Bylinná koupel pohybová (Alpská koupel s květy horského sena a alpskou protěží) je vhodná pro každý typ pokožky, příjemně
voní,

je

bohatá

na

rostlinné

výtažky,

čisticí

látky

na

přírodní

bázi,

hydratační

substance

a

vitamíny.

Relaxační účinek na celý motorický aparát přinese úlevu po fyzických a sportovních výkonech, ale i vyčerpávajícím dni plném stresů.
Prokrvující, protibolestivý a protizánětlivý efekt přináší úlevu při chronických stavech revmatismu, dně, artróze a artritidě. Detoxikační
a diuretické účinky bylin jsou pomocníkem při čištění organismu při akné, po chřipkách a otocích.
Bylinná koupel redukční (Mořská koupel s mořskými řasami a vinnou révou) má stimulující a čisticí účinek na metabolismus a
pokožce dodává pružnost. Spojení s očistnými, diuretickými a antioxidačními účinky extraktů vinné révy, vytváří neocenitelného
pomocníka pro osoby s hromaděním nečistot i toxinů v těle v důsledku špatných životních návyků. Jsou to jedinci s nadváhou,
celulitidou, s otoky kůže a se špatným vzhledem pokožky. Extrakty stimulují rozpouštění tukových buněk při celulitidě a zlepšují
mikrocirkulaci pokožky. Použití je vhodné při redukčních dietách.
Cena: 216,-Kč; délka procedury: 30minut
Koupel rašelinová
Rašelinový extrakt je vyroben z čisté léčivé rašeliny, je obohacena zvláčňujícími
přísadami tak, aby nedošlo k přesušení pokožky. Aktivní látky s minerály uvolňují svaly
a tkáně, stimulují přirozený cyklus organismu a podporují tak regeneraci a hojení.
Koupel má prohřívací efekt (aplikace při revmatických, artritických obtížích, svalové
únavě, po sportovních výkonech), pomáhá při léčbě dermatologických problémů
(lupénka, atopický ekzém, akné), má také výrazné detoxikační vlastnosti.
Cena: 216,- Kč; délka procedury: 30minut
Koupel jodobromová
Jodobromová solanka zlepšuje prokrvení organismu, posiluje imunitní systém,
zmírňuje spasticitu, vede k regeneraci chrupavky, zmírňuje zánětlivé projevy a
v důsledku toho dochází ke snížení bolesti, přispívá k normalizaci menstruačního cyklu
žen, posiluje
fertilitu, zabraňuje eventuálním srůstům v oblasti malé pánve, zamezuje množení
bakterií a zlepšuje čištění ran – přičemž dochází k růstu nové granulační tkáně a tím
rychlejšímu hojení ran. Cena: 286,- Kč; délka procedury: 30minut
Koupel vířivá
Při této koupeli se využívá kombinace tepla a silného mechanického dráždění způsobeného vířící vodou. Koupel působí relaxačně,
prokrvuje a uvolňuje svalové napětí. Je vhodná při poruchách nervového zásobování, chronické žilní insuficienci, poúrazových stavech,
spastické a chabé obrně, stavech po poliomyelitidě, neuróze, bolestech hlavy, nespavosti, otocích a lymfatickém městnání, chronické
zácpě, chronickém páteřním bolestivém syndromu, chronických kloubních obtížích. Využívá se také pro regeneraci organismu po
nadměrné zátěži (např. při sportovních výkonech).
Cena: 216,- Kč; délka procedury: 30minut
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Šéfkuchař Sanatorií Klimkovice zve na dny
Rakousko-uherské kuchyně 6.10.-9.10.2011
Většina nejoblíbenějších a nejznámějších Rakouských specialit vznikla za dob
Rakouska-Uherska, které se skládají ze specialit všech zemí bývalé monarchie.
V současné době je ovlivněna hlavně nejbližšími „sousedy“ – Itálií, Francií a
Maďarskem. Přijďte ochutnat pokrmy notorický známé i neznámé. Jsme
přesvědšeni že Vám zachutnají.
A zde přinášíme malý recept na ochutnávku:
Maďarský perkelt s noky
Potřebujeme 1 kg vepřového masa, 0,4 kg cibule, 0,6 paprik,
0,4 rajčat, sádlo, sůl, sladkou i pálivou papriku, hladká
mouka nebo nastrouhaný syrový brambor na zahuštění
Postup: Paprikový základ připravíme, když osmahneme na sádle nakrájenou cibulku a přidáme papriku. Za stálého míchání
hlídáme, aby se cibulka nepřipálila a nezhořkla. Na paprikový základ přidáme kousky masa, které jsme předtím vymáčeli ve studené
vodě. Čím menší jsou kousky masa, tím lépe vynikne jeho chuť. Maso pak za stálého míchání restujeme s paprikou. Orestované maso
zalijeme vývarem a dusíme asi 30 minut až do změknutí masa.
Když je maso skoro měkké, přidávají se do perkeltu omyté a nakrájené papriky a asi po 10 minutách dušení ještě na čtvrtky
nakrájená rajčata. Protože zelenina pustí hodně šťávy, bývá omáčka poněkud řidší, než bychom očekávali. Podle maďarských
kuchařů bychom to měli nechat být, ale máme možnost ji zahustit podle své chuti. Trvá to asi hodinu, než bude většina šťávy
vydušená.
Podáváme s noky: Z 1 sklenice vody, 1 vejce, špetky soli a asi 3/4 kg pol. mouky vytvoříme mícháním toto těsto, které protlačíme
sítem na halušky do vařící vody a vaříme asi 8 minut.
Přejeme Vám dobrou chuť.

Lázně čeká modernizace
První pacienti navštívili lázně již 27. července 1994. Sanatoria Klimkovice mají 320 lůžek v hlavním areálu, dalších 200 je v dětské
léčebně. Samotná rekonstrukce už, v podstatě, začala v minulém roce, kdy jsme v některých pokojích vyměnili elektroinstalaci. Během
vánočních svátků přišlo na řadu také sociální zařízení u restaurací a bazén. Vánoční svátky si
vedení sanatorií vybírá k pracím záměrně, každoročně je totiž v tomto období nižší zájem o
lázeňské pobyty a tak v době kdy končí sezóna, začínají práce.
Pro letošní rok počítají lázně s opravami na prvním patře. Rekonstrukce přijde na více než 42
miliónů, přičemž 15 miliónů korun pokryje evropská dotace. „Původně jsme chtěli nejprve
začít s opravami dvoulůžkových pokojů, ale nakonec jsme se rozhodli změnit postup, abychom
měli dostatek času na přípravu výběrových řízení“. Doufáme, že rekonstrukce bude probíhat
hladce a nenaruší nějak výrazně chod lázní. Hlavním cílem je, aby se naši klienti
v rekonstruovaných prostorách cítili příjemně, spokojeně a rádi se k nám vraceli.

Mozaika pro dětskou léčebnu
V rámci Letní kreativní dílny 2011, která se uskutečnila v měsíci srpnu v lázních, a o které jsme Vás
informovali v jednom z minulých čísel, byla realizována i dílna mozaiky. Lektorka této dílny paní Hana
Rychecká po 14dní s pečlivostí a velkou fantazií vytvářela mozaiku, která už nyní zdobí hlavní vchod
budovy B.
Téma mozaiky je spjato s léčebným zdrojem lázní – jodobromovou solankou z třetihorního moře – proto
zobrazuje mořskou vodu, vlny, delfíny a veselé barevné rybky, které dovádí na dně moře. Snoubí se zde
dětská barevnost a fantazie s neskutečnou trpělivostí a umem – mozaika o rozměrech 1,5 x 1metru je
poskládána z několika stovek (možná i tisíců) kousíčků dlaždic. Krásné barvy mozaiky tak rozzářily
vchod do dětského pavilonu. Věříme, že se dílo paní Rychecké bude líbit a dlouhou dobu bude budovu
zdobit.
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Pozvánka do lázní za zábavou
Koncert: Edward Powell – Koncert hudebního mága z Kanady. Edward Powell je
považován za jednoho z nejlepších světových hráčů vystupující se sitárem, arabskou
bezpražcovou loutnou oudem a bezpražcovou akustickou kytarou
Od poloviny 90. let žije ve střední Evropě, kde založil a hrál s několika skupinami
etno hudbu, do roku 2000 natočil také 6 CD. Od roku 2003 se věnuje studiu klasické
turecké a arabské hudby. Tvorba současného seskupení Ragmakam Ensemble je
inspirována jak klasickou indickou, tak i arabskou hudbou v podání 5 nástrojů:
ragmakamtaru, houslí, sitáru, violoncella a peruánské flétny.
Čtvrtek 6.10., 19:00. Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstupné 50Kč
Provance – kouzlo jihu Francie – Povídání a fotoprojekce o putování po řekách
francouzského jihu ...
Projekce Vás provede nejen po vodácky zajímavých řekách jižní Francie jako je Tarn, Lot,
Allier či Ardeche s proslulou skalní bránou, ale také po hlubokých vápencových kaňonech i
náhorních planinách, po francouzském venkově s aurou středověkých časů, po rozlehlých
vinohradech a po zajímavostech azurového pobřeží... Večerem provádí Radim Ptáček
Čtvrtek 13.10., 19:00, Sanatoria Klímkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč
Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější šou stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou Šemerón
z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru. Uvidíte a uslyšíte hity českých i zahraničních
pěveckých hvězd, překrásné kostýmy a obdivuhodné taneční kreace. Lucie Bílá, Helena Vondráčková,
Miluška Voborníková a další star české i zahraniční scény. Více než hodinová přehlídka zábavy Vás jistě
zaujme. Možnost focení s protagonisty. Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na
telefonu 603 299 138.
Čtvrtek 27.10., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč

Klimkovické vzduchobraní
8.10.

od 13hodin

se

uskuteční

už

druhý

ročník

Klimkovického

vzduchobraní a to v duchu hesla: „Do vzduchu patří drak … ne smradlavý
mrak.“
Pro děti i dospělé bude připraven bohatý zábavný program:
Soutěžní stezka, klaunovské vystoupení, cirkusová střelnice, dřevěný
kolotoč, dechová hudba Veselka, divadlo pro děti, ukázka práce hasičů,
19:00 výroční koncert kapely BlackRoll
DÁREK v podobě originálního draka pro každého příchozího
Doprovodný program:
Slavnostní ukončení první etapy Lesního parku a zahájení bezbariérových
úprav . Prezentace projektu o.s. Čisté Klimkovice „Chcete nový kotel
zadarmo?“ – budou představeny nové nízkoemisní kotle nebo tepelná
čerpadla za dotované ceny z Operačního programu životní prostředí a na
místě změřeny zplodiny vypuštěné starým a novým kotlem.
Spuštění měřící stanice emisí v Klimkovicích.
Představení ekologických automobilů a nové generace kotlů na tuhá
paliva.
VSTUP ZDARMA
V případě špatného počasí se přesuneme na kolonádu.
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Kulturní kalendář – říjen 2011
sobota

1.10.

neděle

2.10.

pondělí

3.10.

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30

volný

Klimkovické farmářské trhy

náměstí Klimkovice

9:00 - 13:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpledne - Pletení z papíru I.

Klubovna ve vestibulu

15:00 - 17:00

75,-

Karaoke

Cinemabar

19:00

30,-

Společenský sál

19:30

50,-

úterý
středa

4.10.
5.10.

Kino - Lidice
Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

19:00

30,-

čtvrtek

6.10.

Koncert - Edward Powel

Kolonáda

19:00

50,-

pátek

7.10.

Broučkiáda a Naučná stezka

park Klimkovice

17:00

volný

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

19:30

30,-

Klimkovické vzduchobraní

celý areál Sanatorií

13:00 - 19:00

volný

Výroční koncert kapely Blackroll

Společenský sál

19:00

dobrovolné

Kino - Muži v naději

Panorama Klimkovice

18:00

70,-

sobota
neděle
pondělí

8.10.
9.10.
10.10.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.

Salonek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Posezení s harmonikou

Restaurace

19:00

volný

Kino - Obhájce

Společenský sál

19:30

50,-

17:00

60,-

19:00 - 22:00

30,-

19:00

45,-

úterý

11.10.

Kino - Kung Fu Panda 2

Panorama Klimkovice

středa

12.10.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

čtvrtek

13.10.

Provence - kouzlo jihu Francie

Společenský sál

pátek

14.10.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

15.10.

Diskovečírek s videoprojekcí

Kolonáda

19:30

30,-

pondělí

17.10.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Organzový květ

Klubovna ve vestibulu

15:00 - 17:00

75,-

Karaoke

Cinemabar

19:00

30,-

Vystoupení tanečního oboru

Kolonáda

18:00

dobrovolné

Kino - Auta 2

Panorama Klimkovice

17:00

60,-

19:00 - 22:00

30,-

19:00

30,-

19:30 - 23:00

30,-

úterý

18.10.

středa

19.10.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

čtvrtek

20.10.

Dividlo

Společenský sál

pátek

21.10.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda

sobota

22.10.

neděle

23.10.

pondělí

24.10.

úterý

25.10.

Klimkovický podzim

Kolonáda

17:00

dobrovolné

Diskovečírek s videoprojekcí

Kolonáda

19:30

30,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Vyšívání na papíře

Klubovna ve vestibulu

15:00 - 17:00

75,-

Kino - Saxána a lexikon kouzel

Panorama Klimkovice

17:00 a 19:00

65,-

Posezení s harmonikou

Restaurace

19:00

volný

Kino - Saxána a lexikon kouzel

Panorama Klimkovice

17:00

65,-

Čaj o páté - Zdravá strava

RC Želvička Klimkovice

17:00

30,-

Kino - Intimní past

Kolonáda

19:30

30,-

19:00 - 22:00

30,-

středa

26.10.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

čtvrtek

27.10.

Travesti šou Šemerón

Restaurace

19:00

70,-

Pátek

28.10.

Taneční večer s Petem Saxem

Restaurace

19:30 - 23:00

30,-

sobota
neděle

29.10.
30.10.

Diskovečírek s videoprojekcí

Kolonáda

19:30

30,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

30,-

pondělí

31.10.

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.

Klubovna ve vestibulu

15:00 - 17:00

75,-

Karaoke

Cinemabar

19:00

30,-
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Město Klimkovice Vás srdečně zve na 34. přehlídku
amatérských pěveckých sborů

Klimkovický
podzim
kolonáda Sanatorií Klimkovice

22.10.2010 od 17:00 hodin

Vystoupí:
Lašan Brušperk
Skřivánek Suchdol nad Odrou
Ilavčan (Slovensko)
Pěvecké sdružení Klimkovice
vstupné dobrovolné

Spolupořadatelem je Unie českých pěveckých sborů
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ANKETA – CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR!
Kulturní komise města Klimkovic vypracovala krátkou anketu, která by měla zjistit Váš názor
na kulturní a sportovní dění ve městě, Váš názor na průběh či volbu jednotlivých akcí.
Možná byste uvítali něco nového, možná byste některé akce mohli postrádat...
Výsledky ankety budou sloužit pro tvorbu plánu akcí na rok 2012. Anketu můžete vyplnit na webových stránkách
města nebo v papírové podobě vhodit anketní lístek do urny - obé v prodejně Hruška.
Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování:
Pamětní kniha farnosti kimkovické (dále jen kronika) se na úvod
zmiňuje o nejstarších dějinách. A tak první část je nazvána:
Dějiny kostela od prvopočátku
Začíná odstavcem:
„Kdy a kým byly Klimkovice založeny, nedá se při naprostém
nedostatku pramenů určiti, ač od znaku městského /: stříbrný,
dvouocasý, korunovaný lev, v červeném poli, na zeleném
pahrbku:/ a z lidové pověsti vysvítá jakoby, zakladatelem
Klimkovic měl býti český král Přemysl Otakar II., když táhl
v roku 1255 proti pohanským Prusům.“
Dnes již máme daleko větší přehled o dějinách starých i
novodobých, a tak můžeme tento odstavec nejen doplnit, ale i
poopravit.
Podle nejstarších dobových pramenů je skutečně možné, že se
Přemysl Otakar II. zastavil v roce 1255 v osadě s tvrzí na dnešním
území Klimkovic.
Přemysl Otakar II. (vládl 1253 - 1278), rok poté co usedl na český
královský trůn, složil křižácký slib. Důvodů bylo jistě několik.
Jedním z nich bylo, že přemyslovci dlouhodobě udržovali
mimořádně dobré vztahy s řádem německých rytířů, kteří byli
hlavním protivníkem pobaltských pohanských Prusů. V roce 1254
tehdejší velmistr řádu Poppo z Osternohe navštívil Čechy a
přesvědčil Přemysla a přední šlechtice českých a rakouských zemí,
aby přijali kříž.
Jeden z pokračovatelů Kosmovy kroniky informuje o celém tažení
do Sambie (Pruska). Přemysl Otakar II. vyrazil na křížovou
výpravu již v roce 1254. Vánoce prožil ve Vratislavi a zimním
tažením v čele mohutného vojska se dostal přes zamrzlé v létě
neprůchodné bažiny až do Sambie. Je neuvěřitelné, že již 6. února
roku 1255 Přemysl Otakar II. přijel zpět na své území, konkrétně
se hovoří o Opavě a dále pokračoval do rakouských zemí. V té
době mohl projíždět přes klimkovické panství.
Dále se v kronice dočteme: „Jaký, že kostel v Klimkovicích byl, o
tom žádných zpráv ani z dob pánů z Kravařů, ani pánů z Bítova,
ani pánů z Vrbna, ani pánů Bzenců, již po sobě v držení panství
Klimkovického následovali a částečně i v hrobce pod farním
kostelem pochování jsou.“
Beneš I. z Kravař, královský komorník a oblíbenec krále Václava
IV., vymohl na králi městský znak (výše zmiňovaný korunovaný
lev) a někdy v letech 1383 - 1398 povýšil Klimkovice na město.
Dle tradice stávalo prý původní opevněné místo na návrší zvaném
„Láně“. Šlo prý o menší dřevěný hrádek, který jeho obyvatelé po
vpádu nepřátel opustili. Písemné doklady chybí, neboť první
dochovaná zmínka pochází až z roku 1364, právě ve spojitosti na
pány z Kravař. Dalším majitelem panství se stal Beneš II. z Kravař
a ten německy psaným listem daným „na Fulnece v den sv.
Augustina (28. srpna) 1416 pustil Klimkovicím odúmrť.“
V kronice se dočteme: „Odúmrť tj. právo, že žádný ohraničný
člověk na nějaké dědictví v Klimkovicích, lečby se tu usaditi chtěl,
práva nemá, pakliže však by někdo bez zákonitých přátel a
dědiců zemřel, že vše dědictví obci připadnout má, a jelikož se
vzpomíná přifařených obcí Bravantic a Jistebníku do Klimkovic,

lze za to míti, že Klimkovice byly již r. 1416 znamenitým místem,
kde byl i kostel a to kostel katolický. Snad byl tento jakož i zámek
tehdy ještě dřevěný, neboť i roku 1513 mluví se v listinách jen o
tvrzi.“
Že byl Beneš II. z Kravař katolík, je jisté, protože byl stoupenec
krále Zikmunda a byl účastníkem 2. křížové výpravy ke Kutné
Hoře. Beneš II. r. 1423 umírá a již následujícího roku je zde
uváděn Jan (VI.) z Kravař a na Jičíně a Štramberku. Ten byl
stoupenec husitů a r. 1421 se zúčastnil jednání o přijetí Artikulů
pražských, jak se zmiňuje kronika.
Své manželce Anežce Opavské zapsal r. 1424 na městečku
Klimkovicích a Lagnově „puol šesti a dvaceti hřiven platu a na
fojtu tuděž v Klimkovicích tři hřivny platu.“
Klimkovické fojtství držel v letech 1422 - 1440 Ješek z Klimkovic,
strýc Jana ze Zbyslavic a Jindřicha z Děhylova.
Po smrti Jana z Kravař po roce 1434 se o Klimkovické panství
rozhořel několikaletý spor. Panství jako odumřelé přechází na
opavská knížata Arnošta Viléma a Václava. Přesto panství drží do
roku 1438 druhý manžel Anežky, Jiří ze Šternberka. K roku 1441 je
uváděna Markéta z Vřesiny. Roku 1450 drží Klimkovice Zbyněk
Hřivnáč z Heraldic, majitel Studénky.
Roku 1451 prodává kníže Vilém Opavský, jako léno knížectví,
Klimkovice svému příznivci rytíři Tasovi z Bítova a jeho choti
Elišce z Tvorkova. Klimkovice se tím stávají sídlem samostatného
panství. Na listině knížete Jana Hlubočského je roku 1455 rytíř
Tas podepsán „Tas von Bietou und Klimkowicz“.
V letech 1464 – 1482 drží panství Klimkovické jeho synové Jan a
Jiří z Bítova a Klimkovic. „Girzyk (Jiří) Klimkovický r. 1454 umírá
a zůstává po něm nezletilá dcera Johanka z Bítova. O Klimkovické
panství se znovu rozhořel spor, který končí plnoletostí Johanky
z Bítova.“
Pokračování příště… Bohumír Kaštovský
Literatura:
Tajemství české minulosti č. 6
Šlechtická sídla na Novojičínsku
Pamětní kniha farnosti Klimkovické

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 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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