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Letecký pohled na Josefovice v době okupace
Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
dní později. Konečně 22.10. přišel na řadu Klimkovický podzim,
naše pěvecké sdružení nám s dalšími třemi sbory svými
uměleckými přednesy připomnělo 150. výročí založení prvního
pěveckého sboru v našem městě v roce 1861 pod názvem
Křížkovský. Chcete-li na vlastní kůži společně s našimi pěvci zažít
atmosféru našeho kostelíku, nenechte si ujít Erbenovu Kytici ve
zpracování Pavla Helebranda v sobotu 5.11.2011 v 17 a v 19 hodin a
dne 3.12. sbor vystoupí na lázních u příležitosti 20letého výročí
položení základního kamene.
Říjen nám přinesl ovšem i smutné okamžiky. Požár seníku
v areálu ZD Klimkovice nás připravil o charakteristickou siluetu
budovy při návratech domů ze směru od Bravantic, naše
zemědělské družstvo o stelivo pro dobytek a halu za několik
milionů a naše hasiče o volný víkend. Naší jednotce a všem
ostatním hasičům z okolních jednotek patří obdiv za jejich obětavý
výkon, kdy téměř bez spánku vydrželi hasit od 16. hodiny v sobotu
22. října do pondělka ráno 24. října. Děkuji panu místostarostovi
za zajištění občerstvení pro všechny hasiče, děkuji požárníkům za
jejich profesionálně zvládnutou akci, ve které potvrdili svou
připravenost eliminovat následky velkého požáru. Úmyslně se
nezmiňuji o tom, kdo tyto všechny škody způsobil, neboť o
parazitech, za které musí naše společnost platit škody, jsme denně
informováni v médiích.

Naše lázeňské město se letos může pochlubit obnovenou trhovou
sezónou, kterou jsme zakončili 1. října třetími Klimkovickými
farmářskými trhy. Když připočteme letošní Jarmark, nebude to
dlouho trvat a překonáme údajný rekord z roku 1672, kdy se trhů
konalo hned devět v roce…
Tušíte sami, že počty nejsou důležité. Dobrý pocit navozují
vzpomínky na prosluněné náměstí, napečené jablečné záviny
našich hospodyněk, které se smíchem prodávala mexická slečna
Markéta a k tomu servíroval šéf našich zahrádkářů pan Macek
pravou arabskou kávu, kterou si rád osladím čavisovským medem
pana Matuly a když mi usměvavá paní Fialová nabídne povidlové
lagnovské omelety, vím, že s moravským vínem pana Rimmela
dostanu nápady, kterými trumfnu i našeho pana místostarostu…
Kdo chce sdílet podobné okamžiky, najde si rád své trhovce
s oblíbeným zbožím i v příštím roce.
Nejen náměstí láká, i v našem klimkovickém rybníce v parku je
živo, když se vydaří X. ročník rybářských závodů, ke kterým už
tradičně patří roztočené kolo štěstí v podání baviče pana Kováče,
smažení kapříci a makrely. Držme palce panu Kvášovi, ať ho jeho
nadšení pro uspořádání dalšího ročníku neopustí. Podzimní
lázeňská sezóna nás uvítala už druhým ročníkem Klimkovického
vzduchobraní. Kdo nechytil nebo nevyhrál dole v parku kapra,
mohl si náladu vyspravit pohledem na dračí lety nad lázněmi o 14
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Za zmínku stojí poničená dopravní značka na našem děleném
přechodu na hlavní křižovatce. Děkuji panu Hrbáčovi z Technické
zprávy našeho města, že se postaral o zjištění osoby, která tuto
značku nabourala. Denně řešíme poničený majetek v Parku Petra
Bezruče, v areálu kostelíku i jinde ve městě. Pokud nezůstaneme
k těmto projevům lhostejnosti neteční, ale naopak projevíme
angažovanost při jeho ochraně, mají snad všechny akce na
pozvednutí kulturního života našich občanů a pozitivního rozvoje
jejich osobností smysl. Naše lázeňské město si to zaslouží.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za trpělivost, se kterou snášíte
stavbu kanalizace a připomínám těm z Vás, kteří ještě nemáte
trvalý pobyt v našem lázeňském městě, aby jste mu pomohli svým
přihlášením k jeho dalšímu rozvoji, jak se dozvíte v následujícím
článku pana místostarosty. Děkuji.
Váš starosta

Informace z městského úřadu:

Máte v Klimkovicích trvalé bydliště?
nikoliv Klimkovice. Toto bylo pochopitelné v letech
uplynulých, kdy se některé úřady nacházely v těžko dostupném
Novém Jičíně. Dnes jsou ale všechny instituce pro klimkovické
občany v Ostravě a není tedy kromě jisté administrativy žádného
opodstatněného důvodu k ponechání trvalého bydliště mimo
Klimkovice.
Ačkoliv tito občané zde bydlí a využívají infrastrukturu, tak kromě
malé částky daně z nemovitosti nepřispívají na chod obce. Je to
škoda, protože daňový výnos je opravdu značný a po reformě
daňové soustavy by měl ještě vzrůst až na 8000 Kč ročně na
každého obyvatele našeho města.
S trvalým pobytem rovněž souvisí daň z příjmu živnostníků. 30%
daně z jejich příjmů, které klimkovičtí živnostníci odvádí,
zůstávají v našem městě. Pokud ale mají místo podnikání jinde,
Klimkovice nemají ani korunu.
Prosíme proto všechny, kteří v Klimkovicích bydlí, ale
nemají zde trvalé bydliště, aby si trvalý pobyt zřídili.
Pracovníci MěÚ jsou připraveni Vám maximálně pomoci.
Pomůžete tím městu překlenout složité období, kdy většina příjmů
města je použita na splátky rekonstrukce kanalizace.
Neváhejte proto už ani chvíli a přihlaste se k trvalému
pobytu v Klimkovicích již dnes !!!

Příjmy města Klimkovic jsou tvořeny zejména daněmi. Zatímco
daň z nemovitosti je dána počtem domů a daň OSVČ (živnostníci
na území města) úspěšností podnikání našich živnostníků, ostatní
daně (zaměstnanecká, firemní a DPH) jsou rozdělovány centrálně
ze státního rozpočtu – zákonem o Rozpočtovém určení daní.
Základním klíčem je především počet obyvatel města.
Zjednodušeně lze říci, že za každého trvale přihlášeného občana
přichází do klimkovického rozpočtu cca 6 000 Kč ročně.
Jednoduchou úvahou je tedy možné říci, že čím nás bude více, tím
bude mít město větší příjmy a budeme si moci dovolit opravit více
cest, více dbát o zeleň, podpořit lepší autobusové spojení
s Hýlovem a další. Na celkových příjmech našeho města se daně,
které závisí čistě na počtu obyvatel, podílí více než 60 %.
Počet obyvatel se zvyšuje samozřejmě porodností a tento rok je
z tohoto hlediska pro Klimkovice příznivý, protože do konce září
se narodilo tolik dětí, jako za celý loňský rok. Tyto přírůstky
obyvatel jsou bohužel na straně druhé negovány úmrtností, takže
výsledek je již delší dobu v podstatě nulový.
Daleko větší počet obyvatel se ale do Klimkovic stěhuje. Na
každém zasedání Rady města Klimkovic povolujeme několik
novostaveb měsíčně. Bohužel jsme průzkumem zjistili, že jen malá
část „přistěhovalců“ si převádí trvalé bydliště do Klimkovic a
ponechávají si ho z různých důvodů v původním bydlišti,
především Ostravě. Daňový příjem tedy získává Ostrava a

Za Radu města Klimkovic ing. Jakub Unucka, místostarosta

Struktura příjmů rozpočtu Klimkovic ve výši ca 40 milionů Kč.
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Jak chceme řešit dopravu v ulici Polní, Palackého, Bratří Čapků?
Máme převzít ulici Husovu od Moravskoslezského kraje?
Jak vyřešíme parkování v ulici Havlíčkově?
Do čeho investovat a kde na to vzít?
Rada města Klimkovic ve spolupráci s komisí dopravy a bezpečnosti
srdečně zvou zastupitele i občany na setkání

U KULATÉHO STOLU
na téma

DOPRAVNÍ STRATEGIE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Ulice Polní, Palackého, Bratří Čapků, Havlíčkova, Husova, Pod Kinem, 9. května, Náměstí, Čs. Legií.
Zváni jsou všichni občané Klimkovic, budou se řešit i připomínky ke všem komunikacím ve městě.
Kdy: středa 9. listopadu 2011 v 17 hod. Kde: zasedací místnost zastupitelstva města ve II. patře zámku

Ukončení možnosti požádat o občanský průkaz na MěÚ Klimkovice k 30.11.2011
d) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným
zákonným zástupcem, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům
e) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo
prohlášeném za mrtvého
f) včetně vydání potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech bude ke
30.11.2011 ukončena možnost požádat o občanský průkaz na MěÚ
Klimkovice.
Požádat o vydání občanského průkazu může občan osobně u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
nebude již možné podání žádosti u matričního úřadu. Při
vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba
občana (jako u cestovního pasu). Součástí zpracování žádosti je i
vlastnoruční podpis občana určený k digitálnímu zpracování.
Vyhotovený občanský průkaz může občan vyzvednout pouze u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si uvede do
žádosti, již nebude možné převzetí na matričním úřadě.

O vydání stávajícího typu občanského průkazu může občan
požádat na MěÚ Klimkovice do 30.11.2011, na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností do 14.12.2011.
Obecním úřadem obce s rozšířenou působností je Magistrát města
Ostravy se sídlem Ostrava, Gorkého 3037/2, občanské průkazy
zajišťuje odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a
občanských průkazů.

Matriční úřady budou od 1.1.2012 nadále zajišťovat vydávání
potvrzení o občanském průkazu při:
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu
b) zadržení neplatného občanského průkazu
c) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl
státní občanství nebo ukončil pobyt na území ČR anebo požádal o
jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, nebo bylo
prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo
občanský průkaz pozbyl platnosti

Úřední hodiny
Pondělí
Středa
Čtvrtek

08,00 – 11,30
08,00 – 11,30
08,00 – 11,30

12,30 – 17,00
12,30 – 17,00
12,30 – 16,00

Call centrum: 844 12 13 14, Telefon: 599 444 444
http://www.ostrava.cz/
Odbor správní MěÚ Klimkovice

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci listopadu budou práce na opravě a výstavbě
kanalizačních řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města
Klimkovic“ pokračovat převážně v ulicích 28.října od ul. Čs.
armády směrem k bývalé dřevovýrobě, Komenského, Vřesinské,
Havlíčkově, Čs. armády ( od ul. Havlíčkovy směrem k ul.
Lagnovské), Nad Vodárnou, Bratří Čapků, 9. května, Hraniční,
30.dubna, Nerudově a B.Němcové. Změna může nastat v případě
kolize
s inženýrskými
sítěmi
nebo
nepředvídatelnými
skutečnostmi zjištěných ve výkopu.
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.

Ve městě se nacházejí domy, jejichž svody z okapů střech ústí na
veřejné komunikace, chodníky nebo pozemky jiných vlastníků.
V této souvislosti upozorňujeme, že tyto vody musí být
likvidovány na pozemku majitele nebo svedeny do kanalizace.
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 přípojkou již napojili nebo tak učiní, je jejich
povinností uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod na MěÚ
v Klimkovicích, kanceláři č.2.
Stavba se nachází z časového hlediska v poslední třetině a
žádáme spoluobčany o trpělivost a ohleduplnost při řešení
vznikajících dopravních situací a problémů. Děkujeme.
Petr Bílý, Referent HTO MěÚ
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Čísla popisná
Městský úřad Klimkovice, odbor správní, nabízí vlastníkům nemovitostí ke koupi klasické smaltové tabulky červené barvy s čísly
popisnými za 20 Kč/ks. K dispozici jsou také čísla evidenční v bílé barvě. Na prodej jsou tato čísla:
Evidenční: 02, 06, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Popisná: 15, 21, 36, 38, 39, 73, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 108, 154, 157, 218, 259, 425, 456, 496, 508, 676, 741, 748,
752, 761, 765, 766, 767, 769, 770, 774, 775, 776, 778, 780, 781, 784, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800,
801, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 830, 831, 832,
833, 834, 836, 837, 838, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 864, 865, 866,
867, 870, 871, 874, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 887, 888, 890, 892, 895, 896, 898
Tabulky lze zakoupit v kanc. č. 10.

Upozornění pro žadatele o byt v Klimkovicích
Stejně jako v loňském roce upozorňuje Městský úřad v Klimkovicích uchazeče o byt zařazené v bytovém pořádníku města na dodržení
povinnosti dle čl. II., odst. 6) Směrnice č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům, tj. aby alespoň 1x
v průběhu kalendářního roku potvrdili na MěÚ Klimkovice, kanc. č. 11 u paní Jany Gramelové podpisem svůj trvající
zájem o přidělení bytu. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní, může být na základě rozhodnutí rady města z bytového
pořadníku vyřazen.
Hospodářsko technický odbor
Život ve městě:

Sdružení „Vždy o něco navíc“
14.6.2011. Cílem činnosti sdružení je zejména ochrana přírody,
krajiny a životního prostředí, dále pak podpora sportovního,
společenského a veřejného života, rozvoj kultury
a zdraví.
Chceme se také účastnit správních, soudních či jiných řízení a
jednání v oblasti výstavby, územního plánování a povolování
staveb, zejména v kat. úz. města Klimkovice, proto jsme se
přihlásili nejen na zdejším úřadě, ale i na příslušných místech
v Bílovci. Nejbližším cílem sdružení byla spolupráce na
vybudování hřiště pro veřejnost na Hýlově, byl vytvořen projekt,
zajištěno místo, s tím související právní úprava a vše organizačně
připraveno, celou věc však bohužel pozastavila prozaické
maličkosti, finance. I nadále však doufáme, že když zaklepeme na
ty správné dveře, byť dnes ještě zavřené, situace se v blízké době
rapidně změní.
V neposlední řadě podporujeme vytvoření “Stráže přírody” viz
informace podané v minulém Zpravodaji, nebo viz aktualita ze
dne 19. 8. 2011 přímo na necenzurovaných stránkách Hýlov
sobě… www.hylov.webnode.cz
Pokud někoho z Vás naše cíle oslovily, rádi Vás přivítáme ve svých
řadách. Kontaktní mail: vzdyoneconavic@seznam.cz

V nedávné minulosti bylo jasné a evidentní, že Zastupitelstvo
města Klimkovice potřebuje obměnu jako sůl, s čímž jsem měl
snahu něco udělat. Na podzim roku 2009 vznikla myšlenka, že pro
nadcházející komunální volby bude vytvořena kandidátní listina
občanů, kteří nechtějí jen nečinně přihlížet dané situaci. Zviklán
rozhořívající se hvězdou na nebi tehdejší české politiky, Věcmi
Veřejnými, slibujícími odstranění “dinosaurů“ ze svých pozic,
jsem za velkého přispění dalších buditelů založil klub, jehož jsem
se stal předsedou. Volby jasně ukázaly, že i zdejší občané chtějí
změnu a do Zastupitelstva města Klimkovice se tak dostali m.j.,
díky 11- ti procentní podpoře klimkovických voličů, dva kandidáti
za stranu Věci Veřejné. Celkem třináct našich kandidátů se
následně aktivně zapojilo do práce v komisích a výborech, čímž
z matematického hlediska obsadili cca 20% všech postů této
samosprávy (!!!).
V souvislosti s jarními událostmi t.r., konkrétně skandály paní
Kočí, pánů Bárty a Johna, jsem se rozhodl členství v této straně
ukončit, čímž zanikl i klub Věcí Veřejných v Klimkovicích.
Jak tedy dál? Jak se podílet na následném vývoji událostí ve
městě, mimo práce v komisích a výborech?
Společně s dalšími nadšenci jsme založili nezávislé sdružení „Vždy
o něco navíc“, které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne

Ing. Vladimír Veselý

Konec topení odpadem!
Snad se přiblížil konec spalování plastů, hadrů, gum či odpadků
v kotlích českých – i klimkovických domácností. S ochlazením
v obcích nastává několikaměsíční venkovní nedýchatelnost. Při
spalování nekvalitního paliva či při spalování plastů a dalšího
komunálního odpadu se do vzduchu uvolňují rakovinotvorné a
perzistentní látky. I při běžném topení uhlím unikají těžké kovy a
velké prachové částice, které se usazují v plicích. Začíná období
nachlazení, ucpaných nosů a zánětů dýchacích cest, absence dětí
ve školách i školkách, nechtěných nemocenských či paragrafů.
Takže opět míříme do lékáren pro léky na zvýšení imunity či na
potlačení nemoci. V boji proti zdraví škodlivým zplodinám, které
se s každým podzimem začnou táhnout z komínů rodinných
domů, oprášil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa
revoluční myšlenku. Chce povolit, aby radnice mohly kontrolovat,
čím vším lidé doma topí. Tvrdí, že není podstatou mít zelené
komando, které bude vyrážet dveře, ale obec by měla mít
přípustný nástroj, jak nebezpečnému spalování zabránit.
Dosud směly obecní úřady kontrolovat pouze čím si topí firmy.
Šance na usvědčení chronických spalovačů odpadků z řad obyvatel
byly minimální resp. žádné. To se má nyní změnit tak, že
kontrolor bude moci provést rozbor ze stěny kotle a zjistí tak, co se
v něm spalovalo, tvrdí ministr ŽP Chalupa. Motivací je

neekologické vytápění v domácnostech, které vypouští do vzduchu
škodliviny plné radioaktivních a toxických látek. Podle odhadů má
produkce z kotlů na svědomí až 30 % z celkového znečištění
ovzduší. Ministerstvo s odborníky na ústavní právo připravuje
možnost, jak nadřadit kontrolu nad ochranu osobní svobody.
Marek Antoš připouští jeho omezení v ústavní listině pro ochranu
zdraví osob. Právnička ze sdružení Ekologický právní servis
Markéta Cooiman tvrdí, že pokud někdo znečišťuje ovzduší
jedovanými zplodinami, tak se jedná o případ, kdy narušení
nedotknutelnosti obydlí je nezbytné pro ochranu života či zdraví
osob. Záměr sepsat zákon, jenž by takové prolomení zámků
umožnil, nebrání podle právních expertů ani Ústava. Právo na
nedotknutelnost obydlí totiž lze v určitých případech porušit.
Autoři zákona však budou muset dostatečně zdůvodnit, proč tak
hrubý zásah do soukromí lidí navrhují. Tyto kontroly nelze zavést
plošně, ale pouze v oblastech s vysokou mírou znečištění ovzduší a
jen v průběhu topné sezony. V zahraničí jsou kontroly kotlů a
paliva v domech běžné. Kontroly mají nejčastěji na starosti
pracovníci samospráv či jiných kontrolních orgánů nebo kominíci.
OS Čisté Klimkovice
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D.
převzato z Lidových novin ze dne 24.10.2011
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Základní škola Klimkovice
Se začátkem nového školního roku 2011/2012 do lavic základní
školy zasedlo 386 žáků. Žáci se vyučují v 18 kmenových třídách, a
to v 10 na I. stupni a v 8 na II. stupni. Výuka probíhá pod vedením
26 pedagogických pracovníků, kteří k dosahování svých cílů ve
výchovně vzdělávacím procese mohou využívat i dalších 15
odborných učeben, 2 tělocvičny s rozsáhlým sportovním areálem a
školním pozemkem. Všechny odborné učebny (2 učebny cizích
jazyků, fyzikální a chemická učebna, učebna přírodopisu,
zeměpisu, dějepisu, literární výchovy, pracovního vyučování,
hudební výchovy, výtvarné výchovy a další) jsou velmi dobře
vybaveny pomůckami, výpočetní a interaktivní technikou. Pro
výuku informatiky žákům slouží 2 počítačové učebny s připojením
k internetu. Příjem internetu je umožněn v celé budově školy na
všech 76 školních počítačových pracovištích, která se nacházejí
nejen v počítačových učebnách, ale i v odborných a v běžných
kmenových třídách. Od loňského školního roku výuka probíhá i
s využitím interaktivních tabulí, které ve třídách nahradily tabule
běžné. Vhledem k vysoké pořizovací ceně (asi 100 000,- Kč za
tabuli, počítač, dataprojektor a ozvučení), se prozatím škole
podařilo zakoupit a do tříd nainstalovat 8 interaktivních tabulí.
Tyto tabule jsou umístěny a k výuce využívány nejen ve
kmenových třídách, ale i v odborných učebnách. Již dnes však
víme, že díky sponzorům školy a projektu MŠMT Šablony se nám i
v tomto školním roce podaří zakoupit další a postupně instalovat
do dalších učeben tuto moderní zajímavou interaktivní techniku,
která přispívá k tvořivému myšlení, názornosti, logickému
uvažování a využitelnosti v praktickém životě.
Součástí školy je i školní družina a školní jídelna. V posledních
dvou školních letech jsme zjistili, že stávající kapacita školní
družiny již není schopna vyhovět požadavkům všech rodičů o
zařazení žáků do odpoledního provozu. Z tohoto důvodu jsme k 1.
září otvírali
3. oddělení školní družiny, kapacita provozu družiny se tak zvýšila
na 90 žáků. O děti zde pečují 3 vychovatelky, a to v ranních
hodinách v době od 6.15 - 7.30 hod. a po vyučování v době od 11.30
– 16.00 hod.
Převážná většina žáků ve škole využívá služby školní jídelny.
Mohou zde odebírat svačinky a obědy. Obědy se vaří i pro
zaměstnance školy a cizí strávníky, což znamená, že kdokoliv
z veřejnosti se může přihlásit ke stravování ve školní jídelně, popř.
odebírat obědy do jídlonosičů. Současná cena jednoho obědu je
stanovena na 54 Kč.
Ačkoliv je školní rok ve své počáteční fázi, ve škole již proběhla
celá řada aktivit, které přispívají k rozvíjení vědomostí, dovedností
a životních kompetencí, které si žáci v základním vzdělávání
osvojují. Kromě běžné výuky v jednotlivých předmětech škola
žákům v průběhu měsíce září a října nabídla:
žáci 6. ročníku absolvovali třídenní výjezdní adaptační kurz.
Neboť pro vznik nových třídních kolektivů jsou důležité
společné pozitivní zážitky a dostatečný prostor pro navázání
zdravých vztahů, a to vše bylo dětem v krásném prostředí
Moravice – Mokřinky pod vedením odborných lektorů Ekoinfo centra Ostrava nabídnuto;
děti z V. A a VII. A třídy
pokračují druhým rokem ve
spolupráci s občanským sdružením AVE Český Těšín
v projektu Rosteme spolu. Lektoři projektu s žáky absolvovali
další blok pracovních dílen, které byly zaměřeny na práci
s třídním kolektivem;
v I. třídách se děti 16. září ve výukovém programu Zdravé
zuby učily, jak správně pečovat o svůj chrup;
19. září proběhl na II. stupni projektový den Den prevence, ve
kterém žáci pracovali s preventivní tématikou (vztahy,
šikana, kouření, alkohol, drogy, využití volného času, ….).
Tato témata jsou začleněna do výchovně vzdělávacího
procesu i v průběhu celého školního roku. Děti jsou vedeny
k návykům, jak si s touto problematikou poradit v životě, a
učí se technikám, jak odolávat a řešit ve svém životě krizové
situace bez vytváření závislostí;
další souvislý preventivní program absolvovali 29. září žáci II.
stupně pod vedením odborných lektorů Renarkonu Ostrava, a
to na téma Počítačové hry a sledování televize, jako způsob
trávení volného času a Co si myslíme o drogách;

ve škole začal pracovat školní parlament, pravidelně jednou
za dva týdny na II. stupni a jednou za měsíc na I. stupni, kde
se zástupci tříd vyslovují k životu a provozu školy. Hledají
nové možnosti, jak život školy zkvalitnit, jakými novými
aktivitami obohatit vzájemné soužití jednotlivých tříd;
do práce se pustily i dva novinářské kroužky. Děti, jak na I.
stupni do svého Klimkováčku, tak i na II. stupni do Klimixu,
začaly připravovat materiály pro vydání prvních čísel
časopisů;
žáci 3. – 5. ročníků 26. září absolvovali velmi zajímavou
besedu se zdravotně postiženým člověkem, který přišel ve
svém mládí nejen o zrak, ale i o sluch. Jeho život je přesto
smysluplný, naplněný aktivní činností a s pomocí vodícího
psa i samostatný. Beseda děti velmi zaujala a přispěla
ke změně vnímání lidí s handicapem;
3. října žáci 8. a 9. ročníků se svými vyučujícími dějepisu
navštívili v Polsku Osvětim. Prohlídka koncentračního tábora
z 2. světové války na všech účastnících zanechala hluboký
dojem. Je učivo, které se z učebnic a s použitím jen
mluveného slova nepředá. Určité věci musí člověk vidět. A to
je ten pravý důvod, proč naše děti ve vyšších ročnících
každoročně tuto exkurzi absolvují;
odpoledne 11. října v naší škole patřilo rodičům. Nejprve byla
rodičům vycházejících žáků nabídnuta beseda se
zaměstnancem Úřadu práce Ostrava o možnostech a
potřebnosti různých profesí na současném trhu práce.
Následovala přednáška pracovníka Renarkonu Ostrava pro
všechny rodiče na téma Protidrogová prevence. Odpoledne
pokračovalo třídními schůzkami a následně členskou a
výborovou schůzí Sdružení rodičů a přátel školy. Rodiče si
zde nastínili koncepci své práce pro tento školní rok. Základní
škola Klimkovice děkuje všem členům výboru SRPŠ za jejich
tvořivý přístup, chuť udělat něco ve svém volném čase pro ty
druhé a elán, se kterým se rozhodli podporovat žáky školy i
v tomto školním roce;
žáci 8. a 9. ročníku v druhé polovině října absolvovali
zajímavý jednodenní kurz první pomoci v rámci grantového
projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu bylo ovlivnit mladou generaci
systematickou výukou první pomoci prostřednictvím předání
teoretických poznatků a praktických dovedností nutných pro
záchranu života profesionálními zdravotníky – zaměstnanci
rychlé záchranné služby;
v říjnu ve škole proběhl sběr starého papíru. Žáci tradičně
nezklamali. Ve velkém počtu se do této sběrové aktivity
zapojili a výsledek v podobě dvou naplněných kontejnerů
s váhou přes 5 tun hovoří o tom, že naši žáci si uvědomují
nutnost nejen odpad třídit, ale i potřebu recyklace z důvodu
šetrného přístupu k přírodě a životnímu prostředí. A co
s finančním výtěžkem za sběr? O tom měly děti jasno, ještě
než začaly samotný papír sbírat. Každý rok musí svou
aktivitou vydělat na školné pro svého adoptivního chlapce
v africké Ghaně a právě sběr jim k tomu poskytuje skvělou
příležitost;
31. října vyjeli žáci 4. a 5. ročníku za kulturou. Navštívili
Divadlo loutek v Ostravě, čekalo na ně divadelní představení
Kráska a zvíře. Děti návštěvou divadelních představení a
koncertů vedeme k osvojení si vztahu ke kultivovanému
projevu, lásce k mluvenému slovu a k hudbě.
Celková koncepce školy v tomto školním roce je ve všech ročnících
postavena na Školním vzdělávacím programu Tvořivá škola.
-
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V rámci jazykového vzdělávání nabízíme žákům od I. třídy výuku
anglického jazyka, druhý cizí jazyk se vyučuje od 7. ročníku a zde
žáci mohou volit mezi německým nebo ruským jazykem.
Specifické zájmy žáků se snažíme rozvíjet rozšířením výuky ve
volitelných předmětech, kterým se vyučuje jak na I., tak i na II.
stupni. Nabídka pro letošní rok je opět bohatá a různorodá, děti si
v tomto roce rozšířily učební plán o následující předměty: život ve
společnosti, zdravý životní styl, informatika, konverzace
v anglickém jazyce, netradiční sporty, literární seminář,
matematická praktika, chemicko-biologická praktika, seminář
z matematiky, seminář z českého jazyka, pohybové aktivity,
provoz domácnosti a seminář ze zeměpisu. Tato široká škála
nabídky volitelných předmětů využívá odborného potenciálu
pedagogů a materiálního zázemí školy.
I v době po vyučování se snažíme žákům poskytnout maximální
nabídku aktivit nad rámec základního učebního plánu, aby mohli
nejen rozvíjet své zájmy, ale i smysluplně využívat svůj volný čas.
Žáci mohou navštěvovat nepovinné předměty a kroužky nejen pod
vedením pedagogů školy, ale i pod vedením rodičů. Nabídka se
skládá ze 2 hodin nepovinných předmětů, a to ze zdravotní tělesné
výchovy a náboženství. Dále se děti mohou zapojit do některého z

9 kroužků, které se zaměřují na sportovní a taneční vyžití,
informatiku, mediální výchovu, výtvarnou výchovu, ruční nebo
keramické práce.
Koncepce výuky je stejně jako v předcházejících letech podpořena
celoškolními projekty. Soustavná práce třídního učitele se promítá
do oblasti osobnostní výchovy a sociálních vztahů ve škole.
Zaměřujeme se na prevenci širokou nabídkou výchovných pořadů
pod vedením odborných lektorů. Během tradičního již 18. ročníku
Setkání u vánočního stromu, který připravujeme na 3. prosinec
2011, se chystáme opět uspořádat Den otevřených dveří.
Tím výčet činností, které proběhnou v tomto školním roce na naší
škole, zdaleka nekončí. Mnohé aktivity samovolně vyplynou
z aktuální nabídky v průběhu školního roku, mnohé se již pro nás
staly tradicí a jsou zařazeny do plánu práce. Veškeré snažení a
práce školy směřuje k jedinému cíli, a to poskytnout všem žákům
základ všeobecného vzdělání, tak aby mohli v životě rozvíjet
vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je
při vlastní životní a profesní orientaci.
Mgr. Anna Kudelová, ředitelka školy

Významná osobnost našeho města
Jméno architekta Radima Ulmanna je pro občany našeho města
nerozlučně spjato s interiérem smuteční síně na hřbitově, obřadní
síně MěÚ a zejména kinem Panorama v Klimkovicích. Při
rekonstrukci této budovy a adaptaci na kino se v 50. letech zapsal
do dějin Klimkovic, když kompletně navrhl na svou dobu unikátní
interiér kina. V této podobě nám tato budova dobře slouží dodnes.
Podobným způsobem se pan Radim Ulmann zapsal do dějin
dalších měst, kdy se významnou měrou se podílel na současné
podobě řady historických divadel a sálů. Jeho sedací nábytek
slouží návštěvníkům v Divadle v Karlových Varech (1886) či v
pražském Stavovském divadle (1783), které se rozsáhle
rekonstruovalo před zhruba 20 lety. Navrhuje křesla se sklápěcími
sedadly a sedací nábytek také do moderních objektů.

V říjnu 2011 proběhla rozsáhlá výstava jeho tvorby v galerii
Ledeburského paláce v Praze. Právě zde architekt Radim Ulmann
navrhl soubor jedinečných otočných kovových exteriérových
sedadel. Výstava přiblížila práci architekta Radima Ulmanna pro
historická divadla v Praze, Ostravě, Opavě, Karlových Varech,
Pardubicích, Znojmu a na mnoha dalších místech celé České
republiky. Zájemci zde nalezli základní informace o návrzích
sedacího nábytku pro divadla od klasicistních až po
modernistická. Výstava vznikla za finanční podpory mnoha
institucí, mimo jiné i města Klimkovic, které je na svého tak
úspěšného občana právem hrdo.
Shodou okolností právě v den slavnostní vernisáže oslavil pan
Radim Ulmann 83. narozeniny. Kromě mnoha blahopřání, včetně
osobního od ministra kultury, mu byl z rukou místostarosty
Klimkovic předán i náš nový klimkovický lázeňský likér jako
pozdrav z rodného města.
Na základě předběžných jednání s panem Ulmannem můžeme už
teď našim občanům slíbit, že vystavované exponáty se objeví i
v Klimkovicích, samozřejmě s kompletními informacemi, přímo
z úst jejich tvůrce! Budeme Vás včas informovat o možnosti
zhlédnutí výstavy, která po Praze a Klimkovicích zamíří do
Londýna a dalších světových měst.
Gratulujeme tímto ještě jednou významné osobnosti našeho města
– panu architektu Radimu Ulmannovi k jeho životnímu jubileu a
těšíme se na setkání s ním.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Autor fotografií: Mgr. Ladislav Bezděk, NPÚ
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Klimkovické mažoretky s novým jménem ☺
podpořit nejenom kulturní akce města, ale i sportovní aktivity
místních oddílů jako roztleskávačky. Budeme se snažit navázat na
úspěchy předešlých let, podporovat volnočasovou aktivitu děvčat a
první motivací pro naše mažoretky budou nové kostýmy. Máte
doma šikovnou holčičku a nestihli jste nábor? Nevadí. Možnost
máte každé pondělí, v době tréninku od 16.30-18.30 hod.
v tělocvičně ZŠ.

Jako každý rok, tak i letos jsem se tradičně zúčastnily jarmarku.
Poté proběhl nábor nových členek, pro které jsme připravily
slavnostní přivítání v podobě opékání párků. Nový školní rok začal
společným rozhodnutím - reprezentovat lázeňské město pod
názvem „KOMTESS“.

Inspirací nám byla historie našeho města, jelikož klimkovické
panství mělo krásný zámek a kdo jiný sem lépe patřil než
komtesky ☺. A co máme v plánu? Především jsme se rozhodly

Těšíme se na Vás a krásný podzim Vám přejí
mažoretky Komtess ☺.

Zveme Vás:

Kino Panorama
Kino.Klimkovice@seznam.cz, , tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
OŠETŘOVATEL
Středa 9. listopadu v 17:00
Zvířata ve Franklin ZOO Parku poruší svá prastará pravidla
mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Rodinná
komedie o ošetřovateli v ZOO, který si se zvířaty velmi rád povídá,
mnohdy lépe, než s některými lidmi.
Mládeži přístupno, USA, 105 minut, české znění
60,- Kč

MUŽI V NADĚJI
Neděle 20. listopadu 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

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Pondělí 14. listopadu v 18:00
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

TINTINOVO DOBRODRUŽSTVÍ:
TAJEMSTVÍ JEDNOROŽCE
Pondělí 21. listopadu v 17:00
Film inspirovaný po celém světě oblíbenými příhodami knižního a
comicsového hrdiny Tintina a jeho věrného psího společníka
Filuty. Procestují křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako
první na místo posledního odpočinku vraku lodi Jednorožec, který
skrývá obrovské bohatství a také prastarou kletbu. Dobrodružný.
Mládeži přístupno, USA,110 minut, české znění
60,- Kč

Kino Panorama 3.12.2011↓
Divadlo v Klimkovicích!

Kostel sv. Trojice 4.12.2011↓
Mikulášská nadílka

Ochotnický divadelní soubor při jednotě Orel Třebovice
Vás zve do kina Panorama v Klimkovicích na divadelní
představení – Oscar Wild, Jak je důležité míti Filipa.
Představení
proběhne
ve
spolupráci
s městem
Klimkovice a jednotou Orel Klimkovice v sobotu
3.12.2011, občerstvení o přestávce zajištěno.

Adventní výstava letos proběhne v kostele sv. Trojice
v Klimkovicích ve druhém adventním týdnu. Výstavu
zahájíme v neděli 4.12.2011 divadelním představením, po
kterém
proběhne
mikulášská
nadílka.
Rodiče,
přichystejte dárečky svým dětem a přijďte prožít pár
rodinných adventních chvil do kostela sv. Trojice!

PŘIPRAVUJEME: Bastardi 2
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Dům kultury v Bílovci
Vás zve
Úterý 22.11.2011 v 19.00 hodin
RANGERS-PLAVCI
Koncert
Vstupné 120,- Kč
Čtvrtek 8.12.2011 v 19.00 hodin
ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
Klubový pořad s Jirkou Krampolem
Vstupné 160,- a 150,- Kč
Předprodej vstupenek: Informační centrum
na Slezském náměstí v Bílovci

Tiráž:
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvemkultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190.
nzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových
stránkách města. Náklad 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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Druhý ročník Klimkovického vzduchobraní v lázních
V sobotu 8.10. se v prostorách lázní uskutečnil už 2. ročník Klimkovického vzduchobraní, který se nesl v duchu mota:
„Do vzduchu patří drak …… ne smradlavý mrak.“
Akci uspořádaly lázně Klimkovice ve spolupráci s Občanským sdružením Čisté Klimkovice, s městem Klimkovice a
nadací OKD.
Bylo znát, že léto definitivně skončilo a nastal podzim. Chladný vítr a četné dešťové přeháňky nás donutily přesunout
se i s kompletním programem do vnitřních prostor lázní, kde bylo znatelně příjemněji. I když počasí nepřálo, všichni
jsme si tento den náramně užili. Bylo připraveno hodně atrakcí pro děti i dospělé. Kolonáda a přilehlé chodby se staly
dějištěm dětské herní stezky, ma které děti plnily řadu úkolů, za které je čekala odměna v podobě draka. Dráčka bylo
možno si i na místě poskladát a sestrojit. Bylo moc milé pozorovat rodiče se svými dětmi, jak s výrobou draka
úspěšně zápolí. Když na chvilku ustal déšť a z pod mraků vykouklo dokonce i sluníčko, do vzduchu se vzneslo i
několik úspěšně vyrobených draků.
Soutěžní stezka byla zakončena dřevěnou malovanou cirkusovou střelnicí, která se malým návštěvníkům nejvíce
líbila. Už tradičně bylo možné se svést na orginalním dřevěném kolotoči, zima nikomu nevadila, každý byl dobře
oblečen a když se chlad přece jen ohlásil nebylo nic lehčího než si dát dobrý čaj či horkou čokoládu v cukrárně, či
kavárně. Děti mezi tím bavil klaun, který přišel na obrovských chůdách, tvořil dětem zvířátka z balónků a bavil je
všelijakými kejkli.
Na kolonádě se zatím uskutečnilo vystoupení ostravského divadelních seminaristů z DIVIDLA Ostrava s hrou „Hraní
si“, které později vystřídalo zdařilé vystoupení dechové hudby Veselka, která má značný počet příznivců a to ne jenom
z řad lázeňských hostů. Završením programu pro malé návštěníky bylo klaunovské vystoupení dvou klaunských
slečen, které se, dle rozesmátých tváří a četných reakcí dětí, moc líbilo.
Z doprovodního programu, který byl zaměřen spíše na dospělé návštěvníky, nejvíce zaujaly nízkoemisní kotle a
tepelná čerpadla, prezentace projektu o.s. Čisté Klimkovice. Také byla slavnostně ukončena první etapa výstavby
Lesního parku a zahájena fáze bezbariérových úprav. Spustila se měřící stanice emisí.
Pro ty, kteří byli v lázních odhodláni zůstat až do večera, byla odměnou koncertem rockové kapely Black Roll, která
rozparádila množství návštěvníků ve společenském sále. Bavili jsme se až do pozdních večerních hodin.
Druhý ročník Klimkovického vzduchobraní se nám vydařil – navzdory nepřízně počasí. Doufám, že všichni, ti kteří
jste se zúčastnili, jste byli spokojeni a že se k nám budete rádi vracet a oblíbíte si i naše akce, které po celý rok pro vás
připravujeme.
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Novinky pro Vaši krásu a zdraví v nabídce Sanatorií Klimkovice
Přichází poněkud smutné, studené roční období a občas si určitě posteskneme, že nám chybí léto, sluneční paprsky a příjemné teplo. Dopřejte si
trochu exotiky a tepla, alespoň prostřednictvím stále oblíbenějších masáží lávovými kameny a lomi-lomi havajské masáže. Chcete vyhřát zkřehlé
kosti, klouby a udělat něco pro své zdraví? Vyzkoušejte infrasaunu.
Masáž lávovými kameny
Již v dávné minulosti se objevuje masáž horkými kameny na
mnoha místech ve světě. Číňané již 4000 let pomocí horkých
kamenů odstraňují svalovou bolest a zlepšují funkci vnitřních
orgánů. V orientální medicíně slouží horké kameny ke zlepšení
toku energie.
Lávové kameny mají silnou energetickou vibraci. Výborně
akumulují teplo, dochází tak k regeneraci tkání. Masáž lávovými
kameny zbavuje záda a klouby bolestí. Vyrovnávají energii v těle,
prohřívají ho, a tím napomáhají detoxikaci organismu. Teplem,
které uvolňují, pomáhají odstraňovat bloky na meridiánech a
energie

je

tak

rozprouděna.

Je

stimulován

krevní

oběh

i

lymfatický

systém.

Dopřejte si luxusní relaxaci celého těla. Vůně esenciálních olejů zklidní mysl a sálající teplo z vulkanických kamenů Vám dovolí zapomenout na
starosti všedního dne. Prohřáté svaly jsou uvolněny, rytmické hmaty tak navodí absolutní klid a harmonii.
Cena: 548,- Kč; délka procedury: 70minut
Havajská masáž lomi-lomi
Lomi-lomi masáž je součástí havajské kultury od nepaměti, i když není zcela upřesněno období jejích počátků.
Masáž je založena na rytmických technikách, které využívají nejen prsty a dlaně, ale i předloktí a lokty.
Dochází k hluboké relaxaci, propojení úrovně tělesné s mentální a psychickou. Je neobyčejně účinná, uvolňuje
svalové spasmy a odlehčuje bolesti. Relaxace a uvolnění je podpořena vůní aromatických olejů a
dokreslena jemnou uklidňující hudbou. Navozuje tělesnou i duševní pohodu. Tato masáž je označována za
perlu mezi ostatními terapiemi.
Procedura zahrnuje masáž šíje, zad, horních a dolních končetin zezadu (při varixech dolních končetin jsou
ostatní části těla masírovány přiměřeně delší dobu). Masáž postupně uvolňuje svalové napětí, stimuluje krevní
oběh a lymfatický systém, napomáhá detoxikaci organismu, zlepšuje spánek a navozuje pocit tělesné a duševní
pohody.
Cena: 548,- Kč; délka procedury: 70minut
Infrasauna
Sauny byly po staletí používány k detoxikaci organismu. Teplo způsobuje vylučování
toxinů z buněk. Z tohoto důvodu dochází k ulehčení jejich funkce a toxiny jsou
schopny opustit tělo i při poruše jejich funkce. Infrasauna způsobuje vyšší potivost,
což je dáno charakterem tepla - infrateplo je pro lidské tělo přirozené, je automaticky
vstřebáváno tkáněmi do hloubky, současně vytváří velice kvalitní rehabilitační a
léčebný efekt pro cévní a pohybový aparát, infrasauna se používá také jako podpůrný
prostředek pro astmatiky, kardiaky, alergiky a při poruše pohybového systému.
Pobyt v infrasauně může sloužit i jako prevence chřipkových onemocnění a
nachlazení. Zvýšení tělesné teploty vede u člověka k usmrcení bakterií a virů nebo
alespoň, u některých druhů, k zástavě jejich reprodukčního cyklu. Stejného efektu
můžeme dosáhnout i v infrakabině díky možným rozsahům infračerveného záření. V
rámci prevence se doporučuje pobývat v kabině nejprve krátký časový interval při nižší teplotě, pak postupně interval prodlužovat a teplotu
zvyšovat.
Cena procedury: (se sprchováním) 74,- Kč, (s koupáním v bazénu) 100,- Kč; délka procedury: 45minut
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Dárek pod stromeček
Uvažujete co dát svým nejbližším pod stromeček?
Darujte jim odpočinek, vitalitu a zdraví v podobě dárkového
poukazu na čerpání procedur v lázních. Wellness procedury
s asistencí zkušených profesionálních rehabilitačních sester,
atraktivní prostředí a široké možnosti trávení volného času je
skutečným dárkem pro zdraví. Poukázky jsou k dostání ve dvou
hodnotách 500,- a 1000,- Kč. Obdarovaný si již sám vybere,
jaké procedury a kdy bude čerpat. Masáže, koupele, zábaly,
kosmetika, fitness.
Platnost poukazu je 1 rok od data zakoupení. Poukazy zakoupíte
na recepci lázní, která funguje nepřetržitě 24hodin denně.
Přehled o nabízených procedurách a provozních dobách naleznete na www.sanatoria-klimkovice.cz.
A co darovat k poukazu dále?
Nový lázeňský bylinný likér, který pod stromečkem jistě potěší.
Pro lázně jej speciálně vyrábí světoznámá likérka s velkou tradicí Rudolf Jelínek, což zaručuje jen tu nejlepší
kvalitu, recepturu a vytříbenou chuť. Štamprlička likéru v zimním období jistě zahřeje jak na těle, tak i na duši.
Je k dostání ve dvou variacích – sladké a hořké. Takže si přijdou na své jak dámy, tak i pánové. Na výběr máte
z 0,2l a 0,5l balení, či dárkového balení 3 miniatur, které obsahuje Klimkovickou bylinnou, Klimkovickou
bylinnou hořkou a Slivovici od R.Jelínka. Samozřejmostí je dárková stylová krabice z přírodního kartonu.
Nevíte, který typ likéru vybrat? Přijďte si jej ochutnat. Zveme Vás do všech stravovacích provozů lázní
Klimkovice, kde krásného panáčka likéru ochutnáte za 27,- Kč. Poté bude rozhodování jistě snazší.

Šéfkuchař Sanatorií Klimkovice zve na Svatomartinské hody s vínem Mikulov 11.11.13.11.2011
Vážení přátelé gastronome, Sanatoria Klimkovice si Vás dovolují, co nejsrdečněji pozvat na gastronomickou akci Svatomartinské hody s vínem
Mikulov.
Přejměte, prosím, osobní pozvání Jana Černého, šéfkuchaře restaurace zahrada a celého jeho týmu na tradiční posvícenskou husu pečenou podle
starých receptů, domácí sádlo s husími jatýrky, dezerty našich babiček, které Vám rádi připraví od pátku 11.11. do neděle 13.11.2011
A zde přinášíme malý recept na ochutnávku:
Polévka husí kaldoun
Potřebujeme: játra, žaludek, srdce, křídla, maso z prsou,
biskup, cibule, mrkev, petržel, česnek, nové koření, celý pepř,
kmín, sůl
Do hrnce se studenou vodou dáme husí drůbky, křídla, biskupa, kůži z
krku a kousek masa z prsou. Přidáme cibuli, mrkev, petržel a česnek.
Ochutíme novým kořením, pepřem, kmínem a solí. Necháme pozvolna
vařit 2 až 3 hodiny. Mezitím si připravíme máslovou jíšku. Z vývaru
vyndáme maso a zeleninu, zahustíme jíškou. Necháme asi 10 minut
povařit a podáváme s vložkou krájeného masa, zeleniny a popřípadě
s domácími nudlemi.
Přejeme Vám dobrou chuť.
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Pozvánka do lázní za zábavou
Mauritius, Reunion – cestopisná projekce z cest po ostrovech Mauritius a Reunion, kterou provází Jiří
Neuwirth. Cestopisný dokument, který vznikl při cestách manželů Neuwirthových.
Přijďte se nechat na chvíli unést exotickou krásou ostrovů Mauritius a Reunion, které jsou často
nazývány perlami Indického oceánu.
Projekce bude zakončena besedou s Jiřím Neuwirthem.
Čtvrtek 3.11., 19:00, Sanatoria Klímkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč

Varieté s Cirkusem trochu jinak – klasické artistické varieté, jaké známe z dřívějších dob. Posezení u stolečků,
barevné lampy, dobré víno a příjemný večer. Výborná artistická šou plná zábavy a překvapení. Profesionální
ztvárnění nejlepšími artisty z řad Cirkusu trochu jinak.
Přijďte se pobavit. Na takovou šou dlouho nezapomenete. Rezervace vstupenek na tryskova@sanklim.cz,
603 299 138
Středa 9.11., 18:30, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 60,- (židle), 160,- (posezení u stolu pod
pódiem)

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

10.11.,

19:00,

Sanatoria

Klimkovice,

Společenský

sál,

vstupné

60Kč

Svatomartinský vinný trh s cimbálovkou - Přijďte ochutnat výborná vína, nechejte si poradit od
profesionálních sommeliéra. Budete mít jedinečnou možnost vybrat si z obrovské nabídky
značkových vín.
Na kolonádě lázní vznikne mini vinný trh, na kterém si jistě vyberete láhev vína dle svého gusta.
Ochutnávka svatomartinského vína.
Sobotní odpoledne na kolonádě lázní se skvělou cimbálovkou Vojtek. Přijďte si posedět, zazpívat a
ochutnat dobré víno.
Sobota 12.11., 14:00 – 18:00, Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, volný vstup

Dividlo Ostrava – Famillia dell arte – divadelní představení na motivy klasické commedie dell arte,
které vzniklo v rámci Letní kreativní dílny Dividla Ostrava, která se uskutečnila v měsíci srpnu
v prostorách lázní. Smršť nápadů, smíchu a nového pohledu na klasické divadlo.
Seminaristé Dividla Ostrava podali úžasné výkony hodné obdivu. Přijďte se zasmát a podpořit nové
talenty.
Famillia dell arte – klasická komedie v novém pojetí, ve které se mezilidské vztahy natolik zamíchají, že
se ze zcela cizích lidí stane jedna velká rodina.
Čtvrtek 24.11., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné dobrovolné
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Kalendář kulturních akcí v Klimkovicích
úterý
středa
čtvrtek
pátek

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.

sobota

5.11.

neděle

6.11.

pondělí

7.11.

úterý

8.11.

středa

9.11.

čtvrtek

10.11.

pátek

11.11.

sobota

12.11.

neděle

13.11.

pondělí

14.11.

úterý
středa

15.11.
16.11.

čtvrtek

17.11.

pátek

18.11.

sobota

19.11.

neděle

20.11.

pondělí

21.11.

úterý
středa
čtvrtek
pátek

22.11.
23.11.
24.11.
25.11.

sobota

26.11.

neděle

27.11.

pondělí

28.11.

úterý
středa

29.11.
30.11.

Kino - Útěk ze Sibiře
Taneční večer s Aloisem Weissem
Cestopisná projekce - Mauricius
Taneční večer s Petem Saxem
Disko večírek s videoprojekcí
Kytice
Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.
Posezení s harmonikou
Přednáška: magnetoterapie
Kino - Autopohádky
Varieté s Cirkusem trochu jinak
Kino Panorama - Ošetřovatel
Divadlo U lípy - Vražda sexem
Taneční večer s Evybandem
Svatomartinské hody
Svatomartinský vinný trh s cimbálovkou
Disko večírek s videoprojekcí
Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Organzový květ
Karaoke
Kino Panorama - Saxána a lexikon kouzel
Vernisáž - Boris Jirků
Taneční večer s Aloisem Weissem
Beseda se specialistou: Přírodní léčba
pohybového ústrojí
Taneční večer s Petem Saxem
Vystoupení Pěveckého sdružení Ostrava
Disko večírek s videoprojekcí
Hudební kavárna s klavírem
Kino Panorama - Muži v naději
Kreativní odpoledne - Vyšívání na papíře
Posezení s harmonikou
Kino Panorama - Tintinova dobrodružství
Kino - Tři dny ke svobodě
Taneční večer s Aloisem Weissem
Dividlo Ostrava - Familia dell arte
Taneční večer s Petem Saxem
Disko večírek s videoprojekcí
Den pro dětskou knihu
Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.
Country večer s Tulákem
Kino - Obhájce
Taneční večer s Aloisem Weissem
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Společenský sál
Restaurace
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
kostel sv. Trojice
Kolonáda
Klubovna
Restaurace
Společenský sál
Společenský sál
Společenský sál
Klimkovice
Společenský sál
Kolonáda
Restaurace
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Klubovna
Cinema bar
Klimkovice
Kolonáda
Restaurace

19:30 - 21:45 50,19:00 - 22:00 30,19:00 - 20:30 45,19:30 - 23:00 30,19:30 - 23:00 30,17:00 a 19:00 80,15:00 - 17:00 volný
15:00 - 17:00 75,18:30 - 20:30 volný
15:00 -18:00 volný
19:30 - 21:00 50,18:30 - 21:00 60, 160
17:00
60,19:00 - 20:30 60,19:30 - 23:00 30,11.11. - 13.11.
14:00 - 18:00 volný
19:30 - 23:00 30,15:00 - 17:00 volný
15:00 - 17:00 75,19:00 - 22:00 30,18:00
65,18:00 - 20:00 volný
19:00 - 22:00 30,-

Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Kolonáda
Klimkovice
Klubovna
Restaurace
Klimkovice
Společenský sál
Restaurace
Společenský sál
Kolonáda
Kolonáda
knihovna Klimkovice
Kolonáda
Klubovna
Cinema bar
Společenský sál
Restaurace

19:00 - 20:15
19:30 - 23:00
15:00 - 16:00
19:30 - 23:00
15:00-17:00
18:00
15:00 - 17:00
18:30 - 20:30
17:00
19:30 - 21:30
19:00 - 22:00
19:00 - 20:30
19:30 - 23:00
19:30 - 23:00
od 10:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
19:00 - 21:30
19:30 - 21:30
19:00 - 22:00

volný
30,volný
30,volný
70,75,volný
60,50,30,30,30,30,volný
volný
75,volný
50,30,-

Kino Sanatoria
Útěk ze Sibiře
Úterý 1. listopadu v 19:30
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk
mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Hrají: Colin
Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan a další. Mládeži
přístupno, USA, 133 minut 50,- Kč

Tři dny ke svobodě
Úterý 22. listopadu v 19:30
Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je
jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala.
Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde a další
Mláděži přístupno, USA, 122 minut, 50,-kč

Autopohádky
Úterý 8. listopadu v 19:30
V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí
našeho života, chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se
vyznačovala v dobách pro nás již pohádkových... Hrají: Ondřej
Vetchý, Eva Holubová, Pavel Liška, Lucie Bílá a další. Mládeži
přístupno, ČR, 87 minut 50,-Kč

Obhájce Úterý 29. Listopadu v 19:30
Po tom, co většinu své kariéry strávil obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ:
obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills, Hrají: Matthew
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe a další. Mládeži
přístupno, USA, 118 minut, 50,-kč

RODINNÉ CENTRUM ŽELVIČKA
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

1.11.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čt

3.11.

ŽELVÍČATA HÝBEJTE SE
– cvičení s novinami

Út

8.11.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a
říkadla a hračky

Čt

10.11.

KAŠPÁRKOVINY – stromová koláž

Út

15.11.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Čt

17.11.

ZAVŘENO

Út

22.11.

ŽELVÍČATA HÝBEJTE SE
– cvičení se zvířátky

Čt

24.11.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Út

29.11.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI
– písničky a říkadla a hračky

Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny
Pokračování
Kdo si přečetl poslední tři odstavce z předchozího článku, mohlo
by se mu zdát, jako bych se vzdaloval původnímu záměru psát o
historii chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích. Opak je pravda,
chrám, jeho výstavba, údržba a jistě i finanční zabezpečení úzce
souviselo s vlastníky panství. Mojí snahou je udržet chronologický
přehled o historii chrámu, což mi, alespoň v začátcích, kronika
neumožňuje.
Vraťme se zpět k období, kdy paní Johanka z Bítova dosáhla
plnoletosti. Provdala se za Jana ze Šťavna a roce 1496 intabuluje
(odkazuje) Klimkovice s příslušenstvím svému manželu. Ten je na
Klimkovicích uváděn již v roce 1495, kdy pohání k soudu Jana ml.
z Fulšteina kvůli Polance (Prasek 434). Po smrti svého manžela se
vdova Johanka provdala roku 1513 za Hynka I. Bruntálského
z Vrbna. Z tohoto roku se poprvé písemně připomíná tvrz. I
v kronice se dočteme: „kostel jakož i zámek, tehdy byl ještě
dřevěný, neboť i roku 1513 se v listinách mluví jen o tvrzi.“
K panství se vedle Klimkovic s tvrzí, dvorem, fojtstvím a vodním
stavem ve Vřesině (při mlýnském náhonu na Vřesince) počítaly
dvůr Hýlov (ves pustů Hýlov), díl Svinova, Martinov a Polanka.
Manžel paní Johanky, Hynek, držel také panství Helfštejn a
Lipník. Sám byl zemským hejtmanem opavským. Proslul četnými
soudními spory se svými sousedy a příbuznými. Ten také dal mezi
léty 1522 a 1529 vystavět i kostelík sv. Trojice.

Jak k tomu došlo se dočteme v kronice: „V dobách Lutherových
rozšířila se v Klimkovicích nová víra tak úžasně, že dle podání
zbylo v Klimkovicích jen asi čtyři až pět rodin katolických, které
dle záznamu matričních v Bravanticíc do Bravantic přifařeny
byly, kdežto vyznavači nové víry si farní kostel sv. Kateřiny a
faru přivlastnili. V té době prý si vystavili katolíci, jichž snad
následkem
soudního
řízení
arcivévodou
Ferdinandem
dosazeného, zase přibylo, nový kostelík sv. Trojice postavili. Číslo
28 bylo prý katolickou farou a katolickému faráři byl prý
připušťen užitek z pole, které dosud městu přináleželo.“
V krátkosti řečeno, Hynek I. z Vrbna, vyznavač Lutherské víry,
pravděpodobně po prohraném soudním sporu umožnil zbylým
katolickým rodinám postavit nový zděný kostel sv. Trojice.
Zatímco máme jasno o období, kdy byl postaven zděný kostel sv.
Trojice, je výstavba chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích obestřena
tajemstvím. Po smrti Hynka I. Bruntálského roku 1543
klimkovické panství má opět vdova Johanka. Ta udělila městu
roku 1545 listem vydaným na zámku Klimkovicích na den
slavného a veselého vzkříšení Krista Pána měšťanům vinný šenk.
V kronice se dočteme: „Vinný šenk, takže by, vždy víno v městě
bylo,“ z čehož vysvítá, že měšťané sotva by byli bez kostela
zděného. Snad byla původně stavba s nejpotřebnějším
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provedena, neboť při požáru v Klimkovicích dne 21. 4. 1854 rozlil
se zvon na věži, který měl nápis: „Slit jsem od jeho Milosti Pána,
Pána Hynka z Vrbna 1567,“, ale kostel byl snad přece zděný.
Chrám sv. Kateřiny si zachoval přes všechny pozdější stavební
úpravy
presbytář
směřující
k východu.
Kostel
s tvrzí
v Klimkovicích sloužil jako útočiště pro osadníky nejen města, ale
i z blízkého okolí v dobách válečných. Zda byla tvrz s kostelem
dřevěná nebo zděná popř. kombinovaná z obou stavebních
materiálů, už asi nezjistíme. Jedno je jisté, a to letopočet nad
oknem staré sakristie, která je dnes po stavebních úpravách
jakoby vklíněná mezi zdi presbytáře a kapli (hrobka) hrabat Vlčků.
Na překladu nad menším oknem je letopočet 1547. To znamená,
že v tomto období byl pravděpodobně dostavěn zděný kostel, nebo
jeho část.

V roce 1970, kdy byla prováděná kompletní generální oprava
kostela, prováděl technický dozor stavitel, pan Antonín Kozelský.
Ten také provedl stavebně technický průzkum. Usuzuje, že
původní kostelík stál severně od dnešního kostela. Dnešní kostel
dělí do tří částí, z nichž nejstarší je dnešní presbytář, který je čistě
gotický, kromě tří oken, které byly v pozdější době přebourány a
původní gotická okna byla zazděna nebo změněna na dnešní
oblouková okna. Po oklepání staré omítky bylo na severovýchodní

straně zjištěno původní vysoké gotické okno, které bylo přezděno
na okno obloukové, jehož osa byla posunuta o několik desítek
centimetrů směrem na severozápad. V pozdější době bylo i toto
okno zrušeno a zazděno klasickou pálenou cihlou. Že kostel stojí
v místě bývalého hřbitova dokazují zbytky lidských koster, které se
našly přímo pod opěrným klenbovým pilířem na severovýchodní
straně, který bylo nutno celý rozebrat a znovu postavit. Jeho
základy byly velice mělké. Kosterní pozůstatky se našly i pod
základovým zdivem. Z těchto záznamů se dá usuzovat, že zděný
gotický kostel s úzkou krátkou lodí byl postaven někdy mezi léty
1520 až 1547. Řekněme si ještě dvě zajímavosti z gotického
presbytáře. První z nich jsou ozdobné konzoly (konzola – je to část
stavby, ze které ze svislého zdiva vyrůstají opěrné oblouky žebrové
klenby). Bystrý pozorovatel si jistě všimne, že konzola je vlastně
hlava Turka a tak tři hlavy jakoby podpírají žebrovou klenbu, další
dvě konzoly tvoří turecké ornamenty a třetí konzola v rohu je
nezřetelná. Z těchto konzol se zvedají kamenné gotické oblouky,
které jsou zakončeny ozdobnými svorníky.
Další zajímavostí je krásný kamenný záklenek, zřejmě někdejšího
vstupního gotického portálu, který v původním prostoru přečnívá
nad úroveň stropních kleneb další trojlodní části kostela a běžným
návštěvníkům kostela je nepřístupný.
Bylo by jistě nelogické, aby Hynek I. z Vrbna dal postavit
katolíkům zděný kostel a sám, coby vyznavač Lutherské víry,
chodil do dřevěného kostela.
Stará sakristie je orientovaná na severní straně proto, že původní
fara se dvorem a stodolami stála přibližně v místě dnešního
zdravotního střediska. Kolem kostela se již v té době rozprostíral
hřbitov.
Pokračování příště… Bohumír Kaštovský
Literatura:
Šlechtická sídla na Novojičínsku
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Zámek v Klimkovicích, stavebně-historický průzkum

Z příspěvků našich čtenářů:

Paměti(ne)hodnosti
Které zvláštnosti mohou přitahovat budoucí příchozí
(přijíždějící, přivážené)? trápila mě dcera, ať poradím, kam zavést
osmiteto přátel, aby se neukousali, nedejbože nesnědli nudou. (I
tato událost se může změnit v turistickou vábničku.)
Kampak s nimi? přepadávala mne zmnožená Nerudova
otázka. Básník-fejetonista bojoval s neživou slámou, která se dala
drobit, po kouscích roznášet, podstrkávat, vsunovat, ale zkuste
totéž učinit s množinou náročných přespolních.
Vypočítávám denní i polonoční podniky, abych teoretickou
pouť ukončil v zámecké Klenbě. Nadšení nebudilo Slezské
muzeum ani půlka ulice pojmenovaná po Jarmile Glazarové,
nezabralo nakloněné žulové náměstí.
„Tak si něco vymysli,“ radím dál. „Budete-li sedět ve
vinárně Klenby, prozraď jim, že tam stály cely (pravda), ale přidej
si, že v šestnáctém století majitel Vlček zbudoval mužům hlado- a
pro ženy jídlomornu a zrovna pod stolem s chlebíčky úpěli vězni.
V díře pro nuceně hladovějící (přejídající se) sedm let mučili tři
loupežníky. Mordýři si během výkonu trestu vykopali podzemní
chodbu vedoucí na kopec zvaný Hýlov (obojí existuje, akorát lov
hýlů bych zval třeba Vrahůlov).
Absolutní specialita? Lotrasi nikdy neutekli, jen se vždy
pokochali výhledem na panoráma a znovu dobrovolně sfárali dolů.
Jedenkrát si na kvítka ze zbojnické zahrádky počíhala renesanční
policie a popravila všech sedm pětiprstníků na poli u obří lípy
ihned po vynesení rozsudku polním soudem.“
„To mi, tati, neuvěří!“ vzdorovala Nela.
„Zmiň se o vyoraných kostech v sadu Petra Bezruče, který v
osmnáctém století konšelstvo nazvalo Parkem škrtičů, protože na
březích rybníka nalezli šest, nebo radši devět zardoušených dam,
ne, panen!“

Bájím propagační strašidelné historky o traktu spojující
kostel se zámkem, který hraběnka Carla používala na rande,
dokud zámecký pán neobjevil tajemnou komůrku a oba in
flagranti, takže velký výstupek na stěně ukazuje, kde dohasl
plamen milostné vášně, neboť majitel povedené ptáčky nechal
zaživa zazdít.
Pořád se bahním v černé, navíc smyšlené kronice minula,
přitom výletníkům bych doporučil raritu čerstvější: lavičku u
autobusové zastávky. Zprvu až puritánské odpočinkové zařízení
pro pocestné se zvýšením chodníku změnilo v rafinovaný posed,
kdy ženy v sukních musí chtě nechtě zvednout nohy!
Různé Neklimkovice se ve světě pyšní mořem, fontánou,
vodotryskem (mít pivo-, vínotrysk!), šikmou věží. Které však
vyhlídkovou podzemkou, cihlovou klecí, nemravnou lavičkou?
Chci tedy dceřinu expedici vyslat k nové pamětihodnosti. Věřte
nevěřte na náhody - někdo lavici necudu vyzvedl do normální
roviny!
Svatokrádež! Raritokrádež! Pohroma. Jako by nějaký
horlivý Skot vylovil jediný exemplář Lochnesky. Stejně tam partu
pošlu a když se, dejbože, vzájemně sně..., vedle zatlučeme ceduli
Zde se nudou snědlo osm mladých lidí
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Kamil Kovář

Ohlédnutí:

Klimkovický podzim 22.10.2011

34. ročníku Klimkovického podzimu se
účastnilo Pěvecké sdružení Klimkovice,
Dětský sbor Skřivánek, smíšený pěvecký
sbor Ilavčan a Lašan Brušperk.
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