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„Silnice od Svinova“ - dnešní ulice Čs. Armády
Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
otvírá se před Vámi nejen nový vzhled našeho informačního měsíčníku, ale doufám i nová kapitola spolupráce mezi městem
Klimkovice a Jodovými sanatorii. Společně vydávané periodikum
„Zpravodaj města a lázní Klimkovic“ tak budou číst nejen naši
občané, ale i lázeňští hosté a návštěvníci našeho města.
Hned dalším společným projektem lázní, města a občanského
sdružení Čisté Klimkovice jsme přivítali 13. května na mezinárodním řezbářském sympoziu umělce z Polska, Slovenska a Česka.
Následně jsme společně otevřeli výstavu řezbářských děl zhotovených na sympoziu vernisáží v neděli 22. května. Pokud jste ji nestihli, budete mít možnost ji esteticky ohodnotit na předním nádvoří lázní a později v rámci připravovaného lesního parku, který
plánujeme vybudovat vedle vstupu do lázní.
Lázně Klimkovice poskytují kulturní zázemí i pro naši Základní
uměleckou školu. Dokládá to i nabitý divadelní sál Sanatorií
Klimkovice ve víru Večeru tance a hudby ve čtvrtek 19. května a
koncert Veselky 21. května ke 140 letům trvání této tradiční dechovky. Nemine Zpravodaj, ve kterém bych nezmínil alespoň
pozvání na koncert našeho aktivního pěveckého sdružení. Tentokrát nás bude reprezentovat na mezinárodním písňovém festivalu„Slezském trojok“ v Opavě 5. června a ve chvílích, kdy čtete
tento nový Zpravodaj, už bude mít za sebou společné vystoupení
se Souborem akordeonů a fléten ZUŠ Klimkovice v kostelíku dne
27. května, kde nebude chybět zmínka o letošním významném
výročí – 100 let trati Klimkovice-Svinov. Noc kostelů a Slezská
muzejní noc jsou další zajímavé akce tohoto dne.
Dále si Vás dovolím pozvat 11. června na Kytarobití s hlavní
hvězdou večera Ivanem Hlasem a 18. června na první Klimkovické

farmářské trhy a Letní slavnosti vína – více se dozvíte na jiném
místě Zpravodaje.
Stavba kanalizace se během prázdnin trojnásobně urychlí, dopravní omezení ještě více zkomplikují plynulost provozu, o prachu, blátě a zápachu nemluvě… možná právě Klimkovické kulturní
léto bude balzámem na naši zhoršenou kvalitu života po dobu
nejintenzivnější výstavby. Věřte mi, že to přitom není ten největší
problém této akce, stále čekáme na schválení rozsáhlých změn
v projektu poskytovatelem dotace.
Naproti tomu nelze tolerovat stav, kdy někdo rozbije okna mladé
rodiny na Náměstí. Jak uvažuje člověk, který hodí kamenem a
zbaběle uteče před svou odpovědností? Chce vyvolat strach u
našich spoluobčanů? Mám pro něho tu nejhorší zprávu: před
sebou a svým strachem nikdy neuteče. Necháme ho tedy u své
ubohosti a pro všechny ostatní slušné spoluobčany mám naopak
tu nejlepší zprávu: rada města zřídila Bezpečnostní a dopravní
komisi, kterou povede nprap. Mgr. Michal Hudcovič a jedním
z členů byl jmenován i npor. Bc. Václav Husák, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Ostrava – Poruba 1. Mohu Vás ujistit, že
tato komise neopomine jedinou možnost, jak navrhnout orgánům
města vymoci zákonným způsobem právo na Vaši bezpečnost.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemnou a poklidnou dovolenou,
bohaté a nezapomenutelné zážitky na Vašich cestách za poznáním
a odpočinkem, bezpečný návrat do Vašich domovů a především
načerpání energie a pozitivních očekávání v našem společném
úsilí o co nejkrásnější místo k životu v našem lázeňském městě.
Váš starosta
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Informace z městského úřadu:
do 13.6.2011. Připomínky by se měly zaměřit především na požadavky přestupní návaznosti mezi linkami MHD, případně mezi
linkami regionálními a na vzájemnou koordinaci jízdních řádů.
Shromážděné podněty budou vyhodnoceny a předány Koordinátoru ODIS a.s. Ostrava pro tvorbu jízdních řádů Dopravního podniku Ostrava a.s., případně dalších dopravců. Děkujeme za spolupráci,
Ivana Gelnarová, odbor správní MěÚ Klimkovice

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci červnu budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat v ulicích Polní a Palackého opravou povrchů, Komenského, Křížkovského, Čs. legií, Hraniční a Polanecká přípojkami,
28. října (oblast u restaurace Verdun), Vřesinská, Palackého od ul.
Vřesinská po ul. Pionýrů, Kotkova, U Barevny, Havlíčkova a Jarmily Glazarové výkopem a uložením nového řadu.
V rámci dotace Moravskoslezského kraje, která není součástí
stavby „Kanalizace města Klimkovic“ bude pokračovat stavba
v ulici Jiřího Wolkra.
Současně bude na ulicích Ostravská a Habrová zahájena oprava
stávajícího vodovodu výměnou potrubí od ulice 28. října po křižovatku ulic Ostravská - Stodolní. Dále upozorňujeme občany, aby si
ve vlastním zájmu znovu prověřili, kam ústí jejich stávající domovní kanalizační přípojky, v prvé řadě, není-li některá z nich
napojena přímo do kanalizační vpusti. Toto napojení je nepřípustné a v rámci stavby uličních vpustí dojde k jejich zaslepení.
Petr Bílý, Hospodářsko technický odbor MěÚ Klimkovice

Jak je to s nájemným?
Vážení nájemci a pronajímatelé bytů, Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu je nutné shromáždit
a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od 1. 3. 2009
doposud.
Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování
mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a
pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách: www.mmr.cz/mapanajemneho.
Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI:
Ing. Hana Palbuchtová, na tel. čísle +420 542 212 597 nebo
+420 542 523 213 (PO - PÁ 9 - 16 hodin). Děkujeme za spolupráci,
Jana Gramelová, Hospodářsko technický odbor MěÚ Klimkovice

Náměty občanů k přestupním
návaznostem
mezi
linkami
MHD
Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava zpracovává pro Magistrát města
Ostravy materiál s názvem „Definování potřeb přestupních návazností a koordinace jízdních řádů linek v síti městské hromadné
dopravy“. Jeho podstatou je vytipování bodů, ve kterých je potřeba zabezpečit přestupní návaznosti mezi linkami a vytipování
úseků, ve kterých je potřeba koordinovat jízdní řády linek ostravské městské hromadné dopravy, včetně vazby na příměstskou
dopravu.
Pokud máte k tomuto problému připomínky nebo návrhy, pak je
můžete zaslat na e-mail podatelna@mesto-klimkovice.cz nebo
odevzdat na MěÚ na sekretariátu starosty v kanc. č. 5 nejpozději

Protipožární zkoušky v tunelu
Z důvodu pravidelné protipožární zkoušky tunelu Klimkovice na
dálnici D1 bude v obou tunelových tubusech doprava ve dne
14.06.2011 od 20:30 h do 4:30 h dne 15.06.2011 vedena po objízdné trase mezi MÚK Klimkovice (Exit 349) a MÚk Bravantice
(Exit 342) na základě provozní dokumentace schválené Policií ČR
– Správy Severomoravského kraje.
Hospodářsko-technický odbor

Lípy na ulici Lidické
V minulých dnech se mezi našimi spoluobčany rozvinula velká
diskuze nad provedeným ořezem starých lip jednostranně lemujících ulici Lidickou. K objasnění tohoto kroku uvádíme následující:
Jistě si všichni z vás všimli, že tyto lípy, přestože nejsou vysokého
věku, prosychají. Odumírající části stromů jsou napadány dřevokaznými houbami či jinými parazity, které postup trouchnivění
dřeva ještě zrychlují. Z bezpečnostních důvodů bylo nezbytně
nutné provést ořez suchých větví nebo přikročit k hloubkovému
radikálnímu řezu, který by povzbudil regenerační schopnost ke
tvorbě sekundární koruny, jež je u lip poměrně vysoká.
K radikálnímu ořezu přistoupil Městský úřad Klimkovice po důkladném zvážení a konzultaci s odborníky. Ořezem pouhých suchých větví by vzhled stromů nezískal nikterak působivější vzhled
než po tomto provedeném „sesazení“ koruny, ani bychom
s největší pravděpodobností nedocílili tvorby koruny nové. Prosychání a odumírání větví probíhalo již řadu let, proto nečekejme, že
po prvním zásahu se vše hned napraví, avšak po dvou letech a
dalších drobných zásazích předpokládáme, že k obnově koruny
dojde v takové míře, že bude působit přirozeně, stav stromů bude
bezpečnější a celkový vzhled bude mnohem a mnohem estetičtější
než nyní. Věk těchto dřevin není nikterak velký, lípy se běžně
dožívají věku kolem 250 let, musí však růst ve vhodných podmínkách. Stromy rostoucí kolem frekventovaných komunikací pohlcující výfukové plyny, stromy zasolené v zimním období posypovou
směsí a rostoucí v malém nezpevněném prostoru to mají těžké a
není se co divit, že potřebují pomoc. Proto jsme se rozhodli tyto
dřeviny prozatím nekácet, ale dát jim druhou možnost plnit svou
nenahraditelnou funkci.
Mgr. Naděžda Kolinová, Hospodářsko-technický odbor MěÚ
Klimkovice
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Dotazy občanů – nový způsob komunikace s MěÚ
Vážení spoluobčané,
na internetových stránkách města byla uvedena do provozu záložka „Dotazy občanů“. Je to jeden z dalších kroků ke zjednodušení komunikace občanů s pracovníky Městského úřadu a volenými zástupci.
Občané mohou zakládat diskuzní témata s otázkami z různých oblastí a účastnit se veřejné diskuze. Současně je zajištěno, že se dotaz
dostane k povolanému pracovníkovi MěÚ nebo volenému zástupci, který se bude dotazem zabývat a bude na něj odpovídat. Pokud
nebude pracovník schopen odpovědět, může dotaz předat k vyřízení jinému pracovníkovi nebo jej přiřadit na program jednání rady
města, zastupitelstva nebo některé z definovaných komisí.
V každé fázi „životního cyklu“ dotazu (od zadání na webových stránkách až po jeho vyřízení či projednání v některé z komisí) je zajištěno, že je zodpovědnost za dotaz přidělena konkrétní osobě, která zodpovídá za jeho vyřízení.
Dotazy mohou být veřejné nebo neveřejné, v prvním případě se zobrazí na www stránkách města a ostatní občané se mohou účastnit
veřejné diskuze. Neveřejné dotazy se na stránkách nezobrazí a odpovědi budou zasílány pouze tazateli.
Občan si může zažádat o zaslání odpovědi emailem. V tomto případě je email odeslán automaticky, jakmile zodpovědný pracovník zadá
odpověď na dotaz. Témata mohou zakládat i pracovníci MěÚ, členové komisí, rady a zastupitelstva.
Každý dotaz je možné zařadit na program jednání komise, rady nebo zastupitelstva a tato skutečnost je indikována i na www stránkách
grafickou ikonou. Před zasedáním příslušného orgánu je možné v redakčním systému vytisknout všechny dotazy jako podklady pro
jednání, včetně internetové diskuze.
Nad zodpovědnými osobami jsou definováni uživatelé s rolí „moderátor“, kteří mají plný přehled o všech otevřených dotazech a o stavu
jejich plnění a jejich historii.
Postup zakládání dotazů je velmi intuitivní a systém Vás vede. V záložce „Dotazy občanů“ založíte tlačítkem „Založit nové téma“ zcela
nové téma nebo se v jednotlivých sekcích přidáte s reakcí již existujícímu dotazu-
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Při založení dotazu vyberte sekci, které se dotaz týká, a vyplníte požadované údaje. Mail a jméno jsou pole povinná. Jako ochrana proti
spamu je nutné opsat grafický kód, bohužel to bez této nepříjemné procedury nejde. Dotazy s vulgárními nebo hanobícími texty budou
mazány, věříme ale, že toho nebude třeba.
Po správném uložení se Váš dotaz zobrazí a spustí se procedura jeho řešení. Každou sekci má na starost konkrétní osoba, která Vám
odpoví v co nejkratší době. Pokud odpověď nebude možná, předá k vyřízení nebo přidá na pořad jednání příslušného orgánu. O všech
krocích bude autor informován mailem a v historii dotazu.

V případě Vašich dotazů k používání systému dotazů se obracejte mailem na mistostarosta@mesto-klimkovice.cz nebo využijte založenou sekci „Jak fungují dotazy občanů“ v sekci „Městský úřad“.
Na elektronickou komunikaci se těšíme a věříme, že přispěje k lepšímu fungování našeho lázeňského města.
Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta
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Informace z Rady města Klimkovic
Rada se během dubna a května sešla na 4 řádných, 2 mimořádných a jedné neformální schůzi. Na té byl dolaďován strategický plán
Klimkovic na příští období, který bude předložen k širší diskuzi na červnovém jednání zastupitelstva.
Předmětem ostatních jednání byla následující témata:
Stejně vstřícný postup rada deklaruje vůči osadním výborům
Josefovice, Václavovice i občanům Mexika.

KANALIZACE
Po velmi dlouhých jednáních plných úřednických kliček, dopisů,
vyjádření, interpelací, telefonátů, osobních schůzek a dalších
aktivit byla konečně fondem MŽP podepsána smlouva o financování kanalizace a rada doporučila zastupitelstvu smlouvu přijmout. Celá rekonstrukce kanalizace se tak musí realizovat za
poloviční dobu, než bylo plánováno. O postupu prací budete informováni v samostatném článku, ale dotkne se prakticky všech
občanů města. Rada tímto prosí o shovívavost a trpělivost, udělat
se to prostě musí.
Rada rozhodla o vybudování kanalizační stoky na ulici Komenského. Rovněž byl dán souhlas s provedením kamerového průzkumu „nalezené“ kanalizace na ulici ČS. armády s finanční spoluúčastí dotčených majitelů budov.
Rozhodnutím rady bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na
dodavatele dešťových vpustí na městských komunikacích. Tyto
jsou neuznatelným nákladem pro dotaci na rekonstrukci kanalizace a musí být uhrazeny z prostředků města.

DOTACE
S potěšením rada souhlasila s přijetím dotace:
• 81 000Kč z rozpočtu kraje na posílení turistických informací
zejména na internetu, výsledkem by měla být zajímavá interaktivní mapa zajímavostí našeho města.
• 150 000Kč z revolvingového fondu MŽP pro nákup stánků na
farmářské trhy, stánky budou hotovy již pro první trhy dne 18.
6. 2011
• 210 000Kč z krajského rozpočtu pro rekonstrukce koupelny
v DPS Klimkovice
• 186 000Kč na Naučnou stezku veverky Augustýnky v Parku
Petra Bezruče.
Rada rovněž přijala dar společnosti 3E projekt a.s ve výši cca
200 000Kč a děkuje za něj. Finance byly použity na veřejně prospěšné účely, zejména ořez stromů na ul. Lidické a podporu sportovců.
S politováním rada naopak vzala na vědomí, že dotace na opravu
krovů zámku nám přidělena nebyla.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzhledem k termínu pro podání žádosti nebyl dostatek času pro
širší diskuzi o budoucím barevném provedení fasády. Rada se
obrátila s návrhem na výtvarnici paní Ivu Sikulovou Křížkovou.
Z mnoha návrhů byla vybrána veselá barevná kombinace, posuďte
sami ve fotogalerii na internetových stránkách města. Žádost o
dotaci byla podána a čekáme na rozhodnutí MŽP.

SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MĚST (SLM)
Rada města souhlasila s rozšířením informací o Klimkovicích,
které budou prezentovány společným projektem Sdružení lázeňských míst „Jedeme do lázní“. Vzhledem k průtahům při čerpání
dotace SLM právě na tyto propagační účely, rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o úročené půjčce tomuto sdružení ve výši
200 000Kč pro zajištění překlenovacího období.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rada vzala na vědomí zprávu o demografickém vývoji Klimkovic,
kdy je počet narozených dětí v Klimkovicích v posledních 10 letech
téměř konstantní a zájem převyšuje kapacity předškolních zařízení. Na základě tohoto vývoje a předpokládaném přírůstku přistěhovaných dětí bylo rozhodnuto o zpracování variant navýšení
kapacity MŠ. Jsou rozpracovány všechny varianty městské MŠ
(MŠ 28. října, MŠ Josefovice, Modrá škola), jakož i poskytnutí
prostor pro soukromé MŠ v budově Modré školy. Rozhodnuto
bude na základě informací získaných od rodičů při zápisu do MŠ a
poté bude návrh předložen k diskuzi občanům.

SPOLKY
Rada rozhodla o výpůjčce areálu koupaliště občanským sdružením
„Čisté Klimkovice“ a „Vize KLIMKOVICE 2020“ pro stavění máje
a podpořila tuto tradiční akci. Rovněž souhlasila se záměrem
předložení žádosti o dotaci občanského sdružení VIZE Klimkovice
2020 pro revitalizaci areálu koupaliště za předpokladu zajištěného
provozu areálu třetí osobou. Následně vypůjčila část areálu koupaliště místním hasičům pro tréninky hasičů a pořádání hasičských
závodů. Areál koupaliště tak alespoň částečně ožije prospěšnými
aktivitami.
Rada rovněž podpořila finančním příspěvkem Jubilejní koncert u
příležitosti 140 let dechové hudby VESELKA. Blahopřejeme a
těšíme se na další kulturní zážitky.
Sportovcům byly upřesněny podmínky dotace z rozpočtu města,
spočívající ve stanovení počtu brigádnických hodin při akcích
města.

ZPRAVODAJ
Rada na základě doporučení mediální i kulturní komise rozhodla
vydávat Zpravodaj ve spolupráci a finanční spoluúčasti se Sanatorii Klimkovice, jeho první vydání máte před sebou. Jde především
o posílení společných vazeb a další krok ke skutečně lázeňskému
městu. Sanatoria přidala informace a přehledný kalendář všech
akcí i na území Klimkovic.
Díky výběrovému řízení byla snížena cena za tisk Zpravodaje o
desítky procent, takže i přes nárůst počtu stran je cena za tisk
nižší. Dalším krokem je barevná obálka a kvalitnější zpracování
sazby textu. Rádi všichni přivítáme Vaše připomínky.
Vzhledem ke zvýšenému dopadu inzerce a strmě narůstající poptávce po ní rada rozhodla rovněž o zvýšení ceny inzerce.
Rada schvaluje zveřejňování jmen nových občánků města po souhlasu rodičů.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY
Rada rozhodla změnit stanovy fondu FORM tak, aby bylo možno
prostředky použít na vytvoření projektů rekonstrukce městských
domů. Cílem je připravit podklady pro vhodný dotační program a
pokusit se řešit rekonstrukci domů komplexně.

OSADNÍ VÝBORY
Téměř celá rada se zúčastnila jednání osadního výboru Hýlov,
vyslechla podněty občanů a aktivně se zapojila do poměrně široké
a plodné diskuze nad různými problémy občanů Hýlova. Radními
byla podána informace o investičním záměru Kondominia, vláčku
a dalších aktivitách města. Následně rada rozhodla o zadání projektu výstavby přechodu „U Hasičů“, zajištění nepřetržitého přísunu vody do této lokality i při výpadku elektrické energie a doporučila založení občanského sdružení, které by lepším způsobem
dosáhlo na finanční příspěvky při realizaci dětského hřiště „U
Rašků“. Ostatní návrhy budou řešeny postupně.

STAVEBNÍ ZÁLEŽITOSTI
• Rada nesouhlasila se žádostí o vybudování dalšího vjezdu na
ulici Lidické.
• Rada nesouhlasila se žádostí o vybudování parkovacího místa
na ulici Palackého a dlouze diskutovala o způsobu řešení podobných žádostí, neboť stání na chodnících, komunikacích a
ostatních pozemcích města je velmi rozšířené. Metodika bude
přijata na některém z příštích jednání.
• Rada nesouhlasila s novým rozdělením pozemků pro výstavbu
na Mexiku pro společnost Rezidence Klimkovice s.r.o.
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• Souhlas byl vysloven rovněž se záměrem SBD Bílovec vybudovat
posezení u panelových domů na ulici Havlíčkově, včetně ohniště.
• Po více než ročním jednání a na základě několika stanovisek
nadřízených orgánů rada souhlasila s napojením stavby Kondominia na Hýlově na inženýrské sítě města a doporučila řešit
jiným způsobem odkanalizování celé lokality. Zároveň rada poukázala na zjevný nesoulad předložené dokumentace
s územním plánem města Klimkovice. Na následném osobním
jednání s investorem byla stanoviska dále upřesněna a potvrzena vůle k dalšímu jednání a vyšší informovanosti všech stran a
občanů. Výsledkem je grafická vizualizace projektu na stránkách města.
• Nesouhlas byl rovněž se záměrem vybudovat v lokalitě pod
novou prodejnou Hruška místo bytových domů domy rodinné.
Územní plán v této lokalitě tento typ výstavby vylučuje.
• Souhlasné stanovisko bylo vydáno k výstavbě a napojení na
inženýrské sítě města celkem 5 rodinným domům v katastru
města.
• Nesouhlas byl vydán rovněž k umístění přípojky NN do účelové
komunikace Sanatoria – Mexiko.
• Rada souhlasila se sjednocením linie chodníků a travnatých
pásů na ulici Polní.

třeba brát ohled na bezpečnost provozu a zejména našich dětí,
které pod stromy každý den procházejí. Projekt konečného řešení
ulice Lidické, která by mala být pokračováním rekonstruovaného
centra města a stát se opět promenádní třídou, bude předložen
k širší diskuzi občanům.
RŮZNÉ
• Rada rozhodla změnit mandátní smlouvu na poskytování pojistných smluv města výhodnější nabídce.
• Snížení nákladů na elektrickou energii hodlá rada snížit pomocí
elektronické aukce ve spolupráci se Sdružením obcí Bílovecka.
• Rada novelizovala na základě příkazu nadřízeného orgánu plán
zimní údržby a vypustila povinnost oznámení překážejícího vozidla PČR, ačkoliv to pokládá za špatné rozhodnutí.
• Na mezinárodní setkání mládeže v italské Gemoně byla rozhodnutím rady vyslána delegace 10 dětí a 2 členného dozoru
s finančním příspěvkem města.
• Dalším oddávajícím se stala na základě rozhodnutí rady Mgr.
Hoňková.
• Na základě doporučení ZŠ rada souhlasí s navýšením kapacity
školní družiny a zvýšením poplatku na ŠD za žáka. Zvýhodnění
pro sociálně slabé žáky bylo zachováno.
• Rozhodnutím rady byl přijat dar – obraz ak. malíře Josefa
Lubojackého.
• Rada města s potěšením souhlasila s výsledkem aktivity městského obvodu Polanka, který vyústil v zákaz vjezdu nákladních
automobilů nad 12t na ulici 28. října. Byl zadán úkol prověřit
možnost prodloužit tento zákaz i na ulici Lidickou a Olbramickou, neboť zátěž těchto komunikací těžkými nákladními vozy je
neúměrná.
• V majetku města je několik „pivních setů“ (lavice a stoly), které
je možno na základě rozhodnutí rady zapůjčit bezplatně pro
přádání veřejně prospěšných akcí a za úplatu občanům nebo organizacím.
• S politováním rada odmítla finanční plnění dalšího chodeckého
úrazu. Zákon v tomto případě zcela jasně vymezuje podmínky
odpovědnosti pouze na situaci, kdy byla zanedbána zimní údržba a zhoršený stav komunikace nelze předvídat.
• Rozhodnutím rady se náš MěÚ připojí k projektu Magistrátu
města Ostravy ve věci elektronické spisové služby, dalšímu kroku k elektronizaci veřejné správy. Díky dotaci jde o ekonomicky
velmi výhodné řešení.
• Rada nesouhlasila s přejmenováním zastávky „U dvora“, stejně
jak v případě zastávky „Kulturní dům“, historický název připomínající původní objekt je vhodnější.

POZEMKY
Rada doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr na prodej pozemku
pod lesní cestou mezi Sanatorii a Mexikem. Lesy ČR ve spolupráci
se Sanatorii plánují výstavbu zpevněné cyklostezky, která by konečně propojila tyto lokality i pro cyklisty, kočárky i imobilní
občany.
Rada nedoporučila prodej pozemků u čerpací stanice z důvodů
budoucí výstavby přečerpávací stanice kanalizace.
Rada pověřila odbor HTO a příslušné komise k inventarizaci veřejných prostor a komunikací, které jsou dočasně nebo trvale
zabírány občany, podnikateli nebo organizacemi (stání aut, stavební úpravy) s cílem dosáhnout dohody. Tam, kde to bude možné
pronájmem pozemku, v opačných případech odstraněním záboru.
KOMISE
Na základě požadavku členů komise rada rozdělila komisi Životního prostředí, dopravy a bezpečnosti na dvě samostatné komise.
Komisi Životního prostředí povede předseda Ing. Vladimír Rimmel, Komisi bezpečnosti a dopravy Mgr. Michal Hudcovič. Tato
změna jistě povede k větší efektivnosti práce komisí.
MĚSTSKÁ ZELEŇ
Po dlouhé diskuzi o budoucí podobě ulice Lidické a možnostech
města bylo přijato rozhodnutí o ořezu lip a pokácení 2 stromů,
které byly nezpochybnitelně na konci svého života. Vzrostlá zeleň
je nenahraditelným „rodinným stříbrem“ našeho města, ale je

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Informace, oznámení:

Očkování psů proti vzteklině
Úterý 7.6.2011, cena 80,-Kč včetně DPH, s sebou očkovací průkaz, náhubek.
8:00 – 8:30
8:45 – 9:00
9:15 – 9:30
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
17:00 – 17:30
17:45 – 18:15

Klimkovice městský úřad
ÖMV
Fonovice
Hýlov U Hasičů
Hýlov U Lesa
Josefovice
Klimkovice městský úřad

MVDr. Andrle
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Poznejme své sousedy
aneb Několik slov o Výchovném ústavu Ostrava-Hrabůvka, oddělení pro děti Ostrava-Polanka nad Odrou
Vážení občané, dovolte mi, abych využil vašeho Zpravodaje službách přítomni vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní asistenk bližšímu seznámení s charakteristikou, klientelou a činností ti pedagogů.
jednoho z našich oddělení, které je umístěno v Polance nad Od- Našim úkolem a cílem je zajistit umístěným dětem výchovně vzděrou, osada Janová. Jen pro pořádek uvádím, že v rámci našeho lávací proces, reedukační a resocializační proces, osvojit si správVýchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka máme tři oddělení, jedno né dovednosti při zvládání zátěžových situací, snaha o jejich opězačlenění
do
běžných
domovů
a
ústavů.
pro chlapce v Ostravě-Hrabůvce, druhé pro dívky ve Frýdku- tovné
Místku a třetí v Ostravě-Polance nad Odrou, které je určeno pro Intenzívně spolupracujeme se zákonnými zástupci (rodiči) dětí a
děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči. Všechna mnohé z nich k rodičům na víkendy jezdí. Těm dětem, které si plní
oddělení jsou určena pro věkovou kategorii dětí mezi 15. – 18. své povinnosti vyplývající z vnitřního řádu zařízení, může být
udělena samostatná vycházka. Odchody na dovolenky a vycházky,
rokem.
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka byl zřízen k 1.1.1995, oddělení stejně jako návraty, jsou časově diferencované z důvodu minimalipro děti v Polance nad Odrou v létě roku 1997. Na všech odděle- zace pohybů většího počtu dětí najednou.
ních jsou děti umístěné na základě rozsudku soudu o nařízené Závěrem bych rád sdělil několik „technických“ informací. Po celou
ústavní nebo uložené ochranné výchově, na odděleních v Ostravě- dobu provozu oddělení byla výše popsaná charakteristika klientely
Hrabůvce a ve Frýdku-Místku bývají děti zpravidla do své plnole- a činností stejná, pouze realizovaná v malých a nevyhovujících
tosti, na oddělení v Polance bývají na dobu nezbytně nutnou, což prostorách, které prakticky nebyly zabezpečené. V první etapě
provozu oddělení byla kapacita 6 chlapců, ve druhé etapě se navýje u každého dítěte individuální.
A nyní si dovolím věnovat se blíže oddělení v Polance nad Odrou. šila na 18 chlapců. V dalším období se kapacita redukovala na 12
Toto oddělení je v provozu bezmála 15 roků s jednou asi roční chlapců a v současnosti je maximální kapacita s ohledem na propřestávkou. Klientela oddělení se po celou tuto dobu neměnila a story 30 dětí.
nemění. Byly a jsou zde umísťovány děti, které v podmínkách Ohledně umisťování největších a brutálních mladých vrahů, jak
běžných dětských domovů se školou a výchovných ústavů opako- zmiňovala některá média, jen tolik, že pokud se dopustí vraždy či
vaně selhávají, to znamená, že nejsou schopny akceptovat pravidla jiné brutální násilné činnosti osoba patnáctiletá a starší, je vyšeta vnitřní řád zařízení, neumí respektovat autoritu, dopouštějí se řovaná vazebně. Za celou dobu existence oddělení zde byl umístěn
útěků ze zařízení, čímž neplní rozsudek soudu o ústavní výchově. pouze jeden dětský třináctiletý vrah, který byl medikován a neměl
Dále se některé děti projevují agresivním chováním, některé mají možnost samostatného pohybu mimo oddělení.
zkušenosti s majetkovou trestnou činností, s užíváním návykových Vážení občané, úplným závěrem mi dovolte vyslovit přání. Téměř
látek… V neposlední řadě je třeba říci, že více než třetina umístě- 15 let s některými z vás sousedíme, víme o sobě, respektujeme se a
ných dětí má diagnostikovanou kombinovanou poruchu etopedic- nikdy jsme nemuseli řešit zásadní spory či problémy. My budeme
kou (porucha chování) spolu s poruchou psychiatrickou. Tyto děti dělat vše, co je v našich silách, aby se tento stav nezměnil. Rovněž
jsou medikovány a jsou v péči pedopsychiatra. Příčin těchto po- vás chci moc požádat o toleranci a pochopení. Smyslem našeho
ruch je několik a rovněž je to individuální, nejčastěji se jedná o snažení by neměla být izolace dítěte, které holt nemělo ve svém
dysfunkci rodiny, nezvládnutí výchovy, genetickou zátěž, nevhod- dětství tolik štěstí jako dítě jiné, ale porozumění, empatie a
schopnost dát mu šanci zkusit se znovu začlenit do „normálního“
né a nepodnětné sociální prostředí atd.
O umístěné děti pečují vysokoškolsky vzdělaní odborníci – psy- života. Za toto pochopení vám předem moc děkuji.
cholog, speciální pedagogové, vychovatelé – muži a ženy, sociální Mgr. Pavel Němynář, ředitel Výchovného ústavu Ostravapracovnice a externě dorostová lékařka a psychiatr. Dále jsou ve Hrabůvka

Dáme Ti šanci, Komlo,……říkají Bytový přijímač BOR–1 aneb
žáci ZŠ Klimkovice, pomůžeme jak bez problémů poslouchat
Ti
městský rozhlas
Již od roku 2003 podporují žáci ZŠ Klimkovice Komlu Sosukpe
z Ghany ve vzdělávání, aby se mohl vyučit nebo vystudovat. Možná jste slyšeli o adopci dítěte na dálku, kterou zprostředkovává
občanské sdružení HUMANITAS AFRIKA. Právě žáci školy získali
informace
prostřednictvím
internetových
stránek
(www.humanitasafrika.cz) o možnosti adopce a vybrali si svého
kamaráda. Peníze potřebné na Komlovo školné získávají žáci
sběrem papíru nebo pořádáním „Bleších trhů“.
Pomohli jsme Komlovi překonat těžké období, kdy jej postihlo
onemocnění vředem buruli a spolu s dalšími sponzory z České
republiky podpořili jeho léčbu. Dne 18. dubna přijeli do školy po
druhé za období trvání adopce zástupci občanského sdružení
Humanitas Afrika pod vedením paní Petra Koukalové a jednoho
ze zakladatelů sdružení Kofiho A. Nkrumaha, kteří nás prostřednictvím besedy a animovaného snímku informovali o způsobu
života v Ghaně, o afrických školách. Informace byly velmi zajímavé. Zjistili jsme a viděli, jak je naše pomoc kamarádovi potřebná a
účinná. Sledovali jsme na pořízeném záznamu z cestování občanského sdružení, jaká je úroveň školství v jedné z afrických zemí a
v jakých životních podmínkách tam lidé žijí. Je skvělé vědět, že
můžete někomu, kdo se narodil v méně výhodných podmínkách,
pomoci nastartovat lepší život. Možná si začneme více vážit svých
vlastních možností.
Za ZŠ Klimkovice napsala Mgr. Miroslava Hoňková

o
o
o

NEMUSÍTE OTEVÍRAT OKNA
NEMUSÍTE OPOUŠTĚT POHODLÍ DOMOVA
NEMUSÍTE NAPÍNAT UŠI

Bytový přijímač je koncovým prvkem systému B (bezdrátového) O
(obecního) R (rozhlasu) a je určen pro pohodlný poslech hlášení
v interiéru. Bytový přijímač je dálkově aktivován spouštěcím signálem při zahájení vysílání, po ukončení relace se automaticky
přepne zpět do pohotovostního stavu (standby) s minimálním
příkonem. Technické řešení bytového přijímače je jen vzdáleně
podobné levným tranzistorovým přijímačům používaných
v každodenním životě, mnohem více se podobá koncepci profesionálních radiostanic. Přijímač BOR-1 je „bezobslužný“, funguje
zcela automaticky po vsunutí síťového adaptéru do zásuvky 230 V.
Pro případy krizových situací je možné použít zálohové napájení
přijímače BOR-1 z externích baterií. (Zvláštní doplněk, pouze na
vyžádání). Rozměry BOR-1: 150 x 100 x 55 mm.
Vyvinuto společností B PLUS TV a.s., Požárnická 140, 742
83 Klimkovice
tel.: 556 420 360, fax: 556 420 301, www.btv.cz , e-mail:
btv@btv.cz
Pavla Rychlíková
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Společenské události:

PAMĚŤ
KLIMKOVIC
Jednota Orel v Klimkovicích a město Klimkovice Vás zvou na týmovou etapovou hru pro všechny generace
Udělejte si s rodinou nebo přáteli procházku po Klimkovicích a objevujte jejich krásy. Prožijte příjemné odpoledne a pomozte svému
městu. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo libovolné skupiny, v nichž alespoň jeden účastník bude plnoletý. Nutný je digitální fotoaparát (v nouzi i v mobilu), pokud máte, vezměte si s sebou i GPS přijímač.
1. etapu hry zahájíme v neděli 19.6. v 15 hodin před zámkem, průběžné vyhodnocení v 18 hodin na Myslivně. Nemůžete-li se v
tento den zúčastnit, nevadí, stále ještě můžete vyhrát! Soutěž pokračuje až do konce srpna. Nejúspěšnější tým získá digitální fotoaparát!!! Konečné vyhodnocení a předání ceny proběhne na Jarmarku.
Další informace na stránkách www.pametklimkovic.webnode.cz

Táta dnes frčí

Dětský klub Strom

Tatínkové a Rodinné centrum Želvička
Vás zvou na zábavné odpoledne pro děti

– program na červen 2011
www.dk-strom.ic.cz „Hrajeme si, poznáváme, učíme se, tvoříme...
s maminkou v přírodě". Pořádáme pro rodiče s dětmi pravidelný
dopolední program inspirovaný lesní mateřskou školou nazvaný:
"Lesní miniškolka aneb setkávání s přírodou". Program je v uvedené dny od 9:00 do 12:00 hod. Více informací naleznete na našich www stránkách. Jen pro přihlášené! dk-strom@centrum.cz

V NEDĚLI 26. 6. 2011 OD 15 HODIN
NA MYSLIVNĚ
Startovné 30 Kč na dítě. Na závěr táborák a
opekání - špekáčky a pečivo s sebou. Letos je
akce poprvé plně v rukou tatínků. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s organizací, aby se přihlásili na adrese jiricek@a-zcom.cz.

10.6. ZVÍŘÁTKA V LESE: povídání a hra, cílená činnost –
cvičení pozornosti (Kimova hra), vyrobení ježka
24.6. DEN KVĚTŮ: povídání a hra, cílená činnost – domeček z
přírodnin, tvoření kvetoucího stromu

Rodinné centrum Želvička – program na červen 2011
2.patro MěÚ v Klimkovicích, Lidická 1, Tel. 606 905 026, herna 773 182 082,
rc.zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod.,
dopolední program začíná v 9:30 hod. Vstupné je 30,-Kč, není-li v programu uvedeno jinak.
Čtvrtek

2.6.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

2.6.

KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT od 15:00 hod do 17:45 hod

Úterý

7.6.

KAŠPÁRKOVINY – kytičky z razítek

Úterý

7.6.

Čaj o páté – 17:00 na téma – První pomoc, nácvik resuscitace

Čtvrtek

9.6.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Úterý

14.6.

ŽELVÍČATA, HÝBEJME SE – cvičení s želvičkou

Čtvrtek

16.6.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO – pohádky pro nejmenší

Úterý

21.6.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

23.6.

KAŠPÁRKOVINY – tvoření ze šuplíku

Neděle

26.6.

TÁTA FRČÍ – odpoledne pro děti, pořádají tátové

Úterý

28.6.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s houbičkami

Čtvrtek

30.6.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Blahopřání pro paní BOŽENKU MIKOVOU,
která 19. června oslaví nádherné 75. narozeniny.
Milá maminko a babičko !
Dovol nám, abychom krátkým přáním potěšili
Tvé srdíčko. Přejeme Ti do dalších let, aby Tě
těšil svět, abys zdravá, šťastná byla. S námi, co
Tě rádi máme, spokojeně žila aspoň do sta let.
U příležitosti překrásného jubilea Ti přejí mnoho šťastných let prožitých ve zdraví
dcery Stáňa a Boženka s rodinami.

Vítáme nové občánky města:
ROZÁLIE BLAHOVÁ

7

Rodinné centrum Želvička Vás zve na další večer z cyklu přednášek

Čaj o páté.
Naším tématem tentokrát bude

NÁCVIK RESUSCITACE

.
Jako přednášející mezi sebou opět uvítáme MUDr. Andreu Hladíkovou, Ph.D. a MUDr. Andreu
Gřegořovou, lékařky Fakultní nemocnice Ostrava.
Setkáme se v úterý 7. června 2011 v 17 hodin v prostorách RC Želvička. Minimální vstupné 30 Kč.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese rc.zelvicka@seznam.cz nebo přímo v herně u služebních
maminek. Po předchozí domluvě je možné zajistit i hlídání dětí.

Kino Panorama Klimkovice – program na červen 2011
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 5560420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz
MEDVÍDEK PÚ
Úterý 7. června v 17:00
Zbrusu nová animovaná dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel
tygříka, prasátka, klokánice Kanga a také Ijáčka ve Stokorcovém
lese. Film je inspirován pěti příběhy v klasickém kresleném stylu.
Rodinný. Mládeži přístupno, USA 75 minut, české znění 60,- Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Středa 22. června v 18:00
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrova
v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí, nechybí legrace,
dobrodružství a taky humor. Širokoúhlý. Mládeži přístupno.
USA, 140 minut, české znění
75,- Kč

CZECH-MADE MAN
Pondělí 13. června v 19:00
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka
z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Pisařík,
Milan Šteindler, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Petr Čtvrtníček,
Tomáš Matonoha, Norbert Lichý, aj. Širokoúhlý. Dop.přístupnost
od 15 let. ČR, 95 minut
65,-Kč

ČERTOVA NEVĚSTA
Pondělí 27. června v 18:00
Nová pohádka Zdeňka Trošky natočena
podle předlohy B.Němcové.
Výpravná
podívaná sršící humorem, triky a hvězdami v hl. rolích. Hrají: Eva Josefíková,
Václav Šanda, Sabina Laurinová,David
Suchařípa, František Němec, Barbora
Munzarová, aj. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. ČR, 105 minut
65,- Kč

RIO
Pondělí 20. června v 18:00
Nová animovaná dobrodružná rodinná komedie poteší děti i dospělé. RIO je vzácný papoušek jménem Blu, který se ocitne
v pestrobarevné džungli, velkoměstě, na krásné brazilské pláži i na
slavném karnevalu. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. USA, 100
minut, české znění
60,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
V PEŘINĚ
Pondělí 4. července 2011

Kino Sanatoria – program na červen 2011
www.sanatoria-klimkovice.cz, tel. 556 422 360 – kulturní oddělení
VÉVODKYNĚ

nadšení pro účast na tehdejší politické scéně a ne zrovna šťastné
manželstí s vévodou z Devonshiru
Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes.
Mládeži přístupno, Francie, Itálie, USA, Velká Británie, 110 minut
50,-Kč

Úterý 7. června v 19:30

Historický film o anglické šlechtičně Georgianě, praprapratetičce
princezny Diany.
Podle
velmi
úspěšné
biografické knihy historičky
Amandy Foreman natočil
režisér Saul Dibb film o
jedné z nejkontroverznějších postav Anglie v 18.
století, vévodkyni Georgianě z Devonshiru. Georgiana
Cavendish z rodu Spencerů
(příbuzná princezny Diany)
byla na svou dobu velmi
pokrokovou ženou, která se
angažovala v politice, byla
jednou z nejvlivnějších
hostitelek své doby a často
podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla
velmi extravagantní, rozmarný a promiskuitní život
plný intrik. Romanticky
laděný film dokumentuje
její
milostné
zápletky,

SEXY 40
Úterý 14. června v 19:30
Romantická komedie o nečekané přitažlivosti.
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme o hodně let
mladšího muže... Sandy je příkladná matka, která žije jen a jen
pro svou rodinu. Jenže vše se zvrtne v momentě, kdy zjistí, že jí
její manžel zahýbá. Rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít
nový život. Užívá si života plnými doušky až jednou jí nečekaně
vstoupí do života mladíček Aram. Hrají: Catherine Zeta-Jones,
Justin Bartha
Mládeži přístupno, USA, 95 minut
50,-Kč
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Úterý, 28. června v 19:30
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk
mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera
Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají
ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii. Hrají:
Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan a další
Mládeži přístupno, USA, 133 minut
50,- Kč
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Otevíráme nový areál – Lesní park Klimkovice
Při příležitosti oslavy Dne dětí v sobotu 4.6.2011 bude otevřena nová, lesní část
lázeňského areálu.
Nápad zřídit v blízkém lese přírodní areál pro relaxaci i aktivní odpočinek, vznikl ve spolupráci Občanského sdružení „Čisté Klimkovice“ a Lázní Klimkovice.
Záměrem realizátorů projektu je vytvořit lesní areál v blízkosti příjezdové komunikace, který
poskytne návštěvníkům netradiční způsob vyžití a zároveň rozšíří rozlohu lázeňského komplexu. Prvním krokem je napojení vybudovaných pěších stezek na stávající komunikační
systém. V dalších krocích, ke kterým dojde v průběhu měsíce června a později se bude postupně utvářet výsledná podoba parku.
Lesní park bude přístupný třemi vstupními branami, u kterých návštěvník nalezne obecné
informace o možnostech, které lesní park skýtá.
Vizualizace - vstupní brána do lesoparku

Součástí parku bude také síť informačních tabulí zaměřených na stav a kvalitu ovzduší v

Klimkovicích. V lesním parku čeká na návštěvníky originální trasa, na níž budou moci obdivovat dřevěné plastiky vytvořené během 1.
ročníku řezbářského sympozia Klimkovice 2011, které se událo v areálu lázní v polovině května.
Osu lesoparku tvoří stezka, na níž jsou instalována jednotlivá zastavení
lákající ke hře i relaxaci. Ve světlých partiích lesa jsou rozmístěny různé
dřevěné prvky a sestavy, které ocení hlavně dětští návštěvníci. Tyto dřevěné objekty jsou navrženy tak, že umožní dětem rozvíjet svou obratnost a
zároveň mají naučný charakter. Děti je mohou přelézat, prolézat, houpat
se na nich, nebo je využít při různých dovednostních a dobrodružných
disciplínách a zároveň na nich zkoumat strukturu dřeva a kůry jednotlivých stromů. Lesní park Klimkovice podává hravou cestou zajímavé informace o stavu ovzduší, zdrojích jeho znečištění, úloze stromů v koloběhu

Vizualizace - dřevěná atrakce Drak

tvorby kyslíku i o tom, co můžeme sami udělat, abychom se aktivně podíleli na zkvalitnění životního prostředí. Nový lesní areál je určen jak pěším, tak imobilním návštěvníkům i rodinám s kočárky. Povrch
stezky tvoří přírodní jemně drcené kamenivo, které je k projíždění dostatečně způsobilé. Na dětské hry a dovádění mohou dohlížet
rodiče z laviček odpočívadel rozmístěných podél stezky.
Lesní park je navržen tak, aby mohl v budoucnu sloužit jako dějiště zajímavých akcí pro děti i dospělé. Realizátoři věří, že návštěvníky
lesopark zaujme a stane se dalším důvodem, proč se do lázeňského areálu pravidelně vracet.

Vizualizace - herní prvek Prohazovalo; nahoře: akustické hrací prvky - dřevěný xylofon; dole uprostřed.: lesní hra Mikádo,
dole vpravo.: informační tabule Paví ocas
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Nová lázeňská cukrárna Panorama láká návštěvníky nejen na
dobrou kávu, zákusek a překrásný výhled na Beskydy
Rádi mlsáte? Jste vyznavačem dobré kávy? Tak to vás jistě zaujme nově otevřená cukrárna Panorama s dětským koutkem a
příjemnou obsluhou. Můžete si vychutnat šálek dobré kávy, dát si
něco dobrého z široké nabídky nápojů a cukrárenských výrobků a
přitom nerušeně nasávat příjemnou atmosféru, která k lázním
neodmyslitelně patří. Pro naše nejmenší jsme připravili dětský
koutek, který ocení nejen ony, ale především jejich rodiče.
Cukrárna je situována v prostoru kolonády s přímým východem
na terasu a tak je možné v letních dnech posedět i venku.
Z venkovní terasy je přímý výhled i na minigolfové hřiště, a za
pěkného počasí se zde můžeme pokochat pohledem na překrásné
panorama Beskyd.
Nová cukrárna Panorama v prostorách lázeňské kolonády

Zároveň s otevřením nové cukrárny byl po zimní přestávce opět spuštěn provoz
minigolfu a tenisových kurtů. Otevření sportovišť určitě uvítají zejména ti, kteří
nabrané kalorie z cukrárny potřebují rychle spálit. Pro malé návštěvníky terasa
nabízí venkovní dětský koutek s pískovištěm, či venkovní plošnou verzi společenské
hry Člověče nezlob se.
Podrobné informace a informace o provozní době všech zařízení naleznete na našich
webových stránkách www.sanatoria-klimkovice.cz. Věříme, že si nové prostory oblíbíte a budete se zde rádi vracet. Těšíme se na vás.
Dětský koutek

Šéfkuchař Lázní Klimkovice pro vás v měsíci červnu připravuje:
Jahodové hody
Nechejte se nalákat na nabídku sladkých pochoutek ze šťavnatých jahod, plných vitamínů. Tyto
speciality osvěží v parném červnovém dni a jistě potěší a zachutnají jak malým, tak i velkým
návštěvníkům. Můžete se těšit na jahodovou polévku, domácí knedlíky s jahodami, studené
jahodové dezerty a různé poháry. Přesný termín bude upřesněn (v závislosti na vypuknutí sezóny jahod), sledujte proto web SK www.sanatoria-klimkovice.cz

Grilování v lázních
Masové i zeleninové speciality na grilu, připravované vždy z čerstvých surovin vám o letních a slunečných víkendech rádi nabídneme při
posezení na venkovní terase u Cinemabaru. Speciální jídelní lístek Vám nabídne pochoutky přímo z grilu, jako je vepřová krkovička
marinovaná v česneku, grilovanou makrelu, šťavnatý kuřecí steak v bylinkách, grilovanou zeleninu, či grilovaný nakládaný hermelín –
samozřejmostí je příloha v podobě čerstvého chlebu. Vychlazený nápoj, pochoutka z grilu a klidné prostředí jsou zárukou příjemně
stráveného odpoledne či podvečera.
Za jedničky na buchtičky
V poslední školní den – ve čtvrtek 30.6. - mají lázně pro všechny školáky-jedničkáře přichystáno překvapení. Všichni školou povinní,
kteří se lázeňské restauraci Zahrada pochlubí vysvědčením se samými jedničkami, dostanou odměnu lázeňského šéfkuchaře – porci
výborných domácích buchtiček se šodó. Všichni žáčci i s doprovodem jsou srdečně zváni.
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Nové procedury pro Váš relax v nabídce Sanatorií Klimkovice
Mléčná hydratační koupel
Koupel je obzvláště vhodná pro suchou a zralou pokožku. Obsahuje jedinečný biologický systém ze
sušeného kozího mléka a sůl z Růžového jezera složením velmi podobnou soli z Mrtvého moře.
Vůně z Provence dotváří příjemný smyslový zážitek z této koupele.
Syrovátková regenerační koupel
Koupel je vhodná pro všechny typy pokožky, zvláště pro pokožky ekzematické, trpící psoriázou a
akné. Obsahuje jedinečný biologický systém ze sušené syrovátky kozího mléka a sůl z Růžového
jezera složením velmi podobnou soli z Mrtvého moře. Vůně levandule a „ květu květů“ dotváří příjemný smyslový zážitek z této koupele.
Světelná terapie pomocí intenzivního nebo pulsujícího světla přístrojem Medolight
Medolight je přístroj třetí generace pro léčbu světlem, který využívá nejnovější vědecké poznatky. 108 elektroluminiscenčních diod
generuje elektromagnetické vlny pomocí červeného nebo infračerveného světla. V každé části lidského těla, na kterou dopadá červené
nebo infračervené světlo, dochází v buňkách k syntéze oxidu dusnatého (NO), což má za následek aktivaci buněk a vznik nové energie.
Působením světla na akupunkturní body se docílí léčebného efektu s blahodárnými účinky na lidský organismus.

Hipoterapie v lázních
Vadné držení těla, špatné pohyby při chůzi a nebo důsledky

bů. Jízda na koni také například stimuluje svaly dýchacího

nejrůznějších onemocnění postihující pohybový aparát se lidé

systému, což je velmi žádoucí např. při postižení astmatem.

pokouší napravit formou rehabilitací nebo

Hipoterapie plní svůj efekt také při psycho-

fyzioterapií. Jednou z alternativních rehabi-

terapii, kdy se klienti pomocí koně učí na-

litačních metod je právě hipoterapie, která

vazovat kontakty, lépe komunikovat.

využívá léčebný účinek koňského pohybu.

Sanatoria Klímkovice nabízí stále oblíbe-

Jezdec na koni musí vyrovnávat rovnováhu

nější alternativní rehabilitační metodu –

a celkově řídit své pohyby, což má velký vliv

hipoterapii - nejen svým pacientům, ale

na posílení koordinace pohybů, posílení

také široké veřejnosti. A to každou středu

stability, zvýšení pohyblivosti, rehabilitaci a

v pravidelných intervalech mezi 9:00 a

narušení patologických - nesprávných pohy-

11:00.

Bližší info na recepci Sanatorií Klímkovice, tel.č. 556 422 111, nebo na www.sanatoria-klimkovice.cz

Sanatoria hostila řezbářské sympozium Klimkovice 2011
První ročník řezbářského sympozia Klimkovice 2011 se uskutečnil v polovině května ve venkovních prostorách lázní. Osm řezbářů
z České republiky, Polska a Slovenska tesalo dřevěné sochy až dva metry vysoké. Hlavním organizátorem akce bylo občanské sdružení
Čisté Klimkovice. Podle jeho předsedy Jakuba Unucky by měl první ročník sympozia zahájit tradici bienále, která obohatí kulturní život
města i lázní. Vzhledem k tomu, že ukončení sympozia proběhlo až po redakční uzávěrce Zpravodaje, přikládáme fotografie z průběhu
práce řezbářů. Výsledná díla si můžete přijít prohlédnout do areálu lázní.

Řezbářské sympozium – řezbáři v akci, uprostřed: umělecký garant sympozia Tomáš Cidlík při práci
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Pozvánka do lázní za zábavou
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 9.6., 19:00, Sanatoria Klímkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč

Opilá Piaf - Šansonové duo Mína a Wendy vás provedou kouzelným světem šansonu – spojení
poezie s hudbou. Obě mladé umělkyně usilují o renesanci šansonu ve změti ostatních hudebních
žánrů. Kromě tradičních šansonů Edith Piaf, Jacquese Brela uslyšíte také písně Hany Hegerové a
mnoho dalších. Vystupují členky divadelního souboru „Z“ Dividla, pod vedením režiséra Saši Ryceckého.
Čtvrtek 16.6., 19:00. Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstupné 40Kč

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. Více než hodinová přehlídka zábavy Vás jistě zaujme. Počet míst
omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na telefonu 603 299 138.
Čtvrtek 30.6., 19:30, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč

Dětský den v Sanatoriích Klimkovice
Den plný zábavy nejen pro naše nejmenší.
Vystoupí westernová šou Pedro a Banditas – kovbojové, šou s lasem či bičem,
žonglování s kolty, country tance, tance Mexiko, střílení z koltu či z luku, tanec
s koněm. Projížďky na koních po celý den.
Soutěžní stezka s 10ti zastaveními. Dětští návštěvníci, kteří projdou všech 10 úkolů
a nasbírají tak potřebných 10 razítek do hrací karty, budou v cíli odměněni. Herní
disciplíny jsou koncipovány tak, aby byly zajímavé a zvládnutelné všemi dětmi.
Dárek v cíli pro každého.
Lanové centrum v lesnaté části areálu. Vláček.
Malování a kreativní dílnička pro všechny šikovné děti. Malování perníčků.
Stánky se suvenýry.
Diskotéka pro děti.
Otevření Lesního parku Klimkovice.
Grilované speciality, nová cukrárna a mnohé další atrakce, jako minigolf, skákací
hrady, venkovní i vnitřní dětský koutek.
V případě nepřízně počasí se všechny atrakce přesouvají pod střechu lázní.
Sobota 4.6., 10 – 18hod, Sanatoria Klimkovice, volný vstup
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Startujeme Klimkovické farmářské trhy!
Ráda bych jako koordinátor celého projektu poděkovala všem, kteří se na jeho přípravě podíleli a stále podílejí. Nejedná se jen o pracovníky městského úřadu, kteří mají „starost o město v popisu práce“, ale také o dobrovolníky, kteří ve svém volném čase vymýšlejí a
připravují celou akci tak, aby splnili Vaše jistě nemalé požadavky a hlavně vystačili se skromným rozpočtem. Mimo jiné proto jsme se
také zaměřili na získávání různých finančních podpor.
Společně se nám podařilo získat 150.000,-Kč na zakoupení jednotných prodejních stánků z Revolvingového fondu MŽP. Tyto již zůstanou v majetku města, které s nimi bude moci nakládat podle svého uvážení a potřeb. 15.000,-Kč na pokrytí nákladů na doprovodný
program poskytla Nadace VIA. Tyto prostředky slouží k pokrytí bohužel opravdu jen nejnutnějších nákladů. Proto jsme moc rádi, že se
do programu aktivně zapojila Základní škola Klimkovice, jejíž žáci pod vedením paní učitelky Jindřišky Lazecké nacvičili pěvecký program. Naše osvědčené Břišní tanečnice zase přispějí Tancem slunovratu, který hodlají naučit i nás ostatní! Můžeme tedy vzdát hold
starodávnému rytmu přírody a o tom vlastně naše trhy jsou – návrat k přirozenému způsobu hospodaření, stravování, setkávání lidí
atd.
Ještě čekáme na výsledky grantového programu Nadace OKD, kde jsme také žádali o podporu – možná 8.6.2011, kdy proběhne vyhodnocení žádostí o grant, budeme mít důvod k veselí, nebo prostě námi vytýčené úkoly budeme muset zvládnout jinak. V této souvislosti
je určitě hezké, že se do financování domácích vystupujících zapojil i Zámecký vinný sklep v Klimkovicích, který navazuje se svým programem na farmářské trhy a výtěžek soutěže „O největší hrozen“ chce věnovat právě zmíněným zpěváčkům.
Zveme Vás tedy ke strávení celodenního programu v našem městě, nezapomeňte, že všechny letní víkendy můžete mimo jiné strávit i v
našem parku při Klimkovickém kulturním létu.
Po půlroční práci celého „farmářského týmu“ se nyní těšíme, že se s Vámi setkáme na 1. Klimkovických farmářských trzích, které jistě
osvěží život na našem náměstí, přinesou Vám nové zážitky a hlavně do Vašich domácností čerstvé a zdravé potraviny.
Náměstí bude v průběhu každých farmářských trhů uzavřeno pro dopravu, prosíme proto také řidiče, kteří zde parkují, aby nenechali
svého plechového miláčka čnít mezi lidovými řemesly, novými dřevěnými stánky a ohradou pro zvířata, děkuji.
Bc. Renata Návratová
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12. Klimkovické kytarobití
11.6.2011 park v Klimkovicích
14:00 – 15:00

Hluční sousedé

Ač název tomu nenapovídá hrají převážně akustickou, melodickou muziku, opírající se o silný hlasový fond francouzské zpěvačky Céline Bossu. Vlastní tvorba je většinou psána ve francouzštině a
angličtině. Občas zazní i polština, španělština a samozřejmě čeština. Mimo koncertní aktivity po celé
ČR, např. účinkování v Manéži Bolka Polívky, vysílané ČT1, trojnásobné vítězství v hitparádě radia
Samson, účast na prestižním festivalu Vlasty Redla NA FAMOTĚ UEFA, či postup na festival Jarní
Sázavafest 2010.

15:15 - 15:45

Sova & Slamák

dvojice samostatných písničkářů společně hrajících
Ostravská folková formace úspěšně navazující na to nejlepší, co v oblasti písničkářství přinesla česká folková scéna poslední čtvrtiny minulého století. Jejich osobitý písničkářský styl, léty vybroušený
k nejvyšší kvalitě, je charakteristický chytlavými melodiemi a chytře vypointovanými texty zdařile
balancujícími na hraně lehké ironie a vtipné hloubavosti.

16:00 – 17:00

Nadarmo

Skupina vznikla v roce 2008,byli vybrání jako předkapela našich folkových špiček Nezmaři a Žalman a spol.V roce 2009 získali 1.cenu na festivalu Beskydské folkování a také postup do finále soutěže Moravský vrabec a Porta. Vystupovala na mnoha festivalech po celé ČR.Nedávno jim vyšlo jejich 1 CD.

17:30 – 18:30

Camara

Skupina čerpá z rytmů a písní národa Mandeng ze západní Afriky, které se hrají při tradičních rituálech a slavnostech na místní lidové hudební nástroje, převážně rytmické (djembe, dunduny, yabara,
zvonce, talking drum, ...). Vystoupení jsou vždy zážitkem plným energie a radosti z hraní, nenechají
Vás jen sedět a poslouchat, ale přinutí vás k tanci.

19:00 – 20:00

Trio Ivana Hlase

Komorní sestava Ivan Hlas Trio, ve složení Ivan Hlas - ak. kytara, zpěv, Norbi Kovács - ak. kytara,
zpěv, Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, zpěv spolu vystupuje od roku 2006. Ve svém programu představí nejen písničky z posledního alba "Láska jako oliva", ale i skladby z alb předchozích.
Zazní i několik písniček z muzikálu Šakalí léta a další Ivanovy hity, které již během let téměř zlidověly.

20:30 – 24:00

Country bál s kapelou Drops

Drops hraje k poslechu i k tanci skladby moderní americké country
a rozhodně Vás přivedou do varu!
Pořadatel: Město Klimkovice,
Zvuk: SDL - sound design laboratory,
Vstupné: 60,-Kč a děti zdarma,
Občerstvení, srandy a zábava pro děti zajištěny!
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Kulturní kalendář
– program 06-2011 ve městě a lázních Klimkovice
středa
čtvrtek

1.6.
2.6.

pátek

3.6.

sobota

4.6.

neděle
pondělí

úterý

5.6.
6.6.

7.6.

středa
čtvrtek

8.6.
9.6.

pátek

10.6.

sobota
neděle
pondělí

11.6.

Taneční večer s Pete Saxem

SK, Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Želvička - Klub dvojčat a vícerčat

Klimkovice Želvička

15:00 - 17:45

30,-

Divadlo devítka - Mátový, nebo citron?

SK, Společenský sál

19:00 - 21:00

60,-

Letní minikino - Kozí příběh: Pověsti staré Prahy

park Klimkovice

21:00 - 24:00

volný

Taneční večer s Pete Saxem

SK, Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Den dětí v Sanatoriích Klimkovice

celý areál

10:00 - 18:00

volný

Odemykání parku - atrakce pro děti, Praskání R. Petříka

park Klimkovice

14:00 - 24:00

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

V neděli se nedělá - opékání buřtů

park Klimkovice

18:00 - 24:00

volný

Koncertní vystoupení Hlučínského smíšeného sboru

Kolonáda

19:00 - 20:30

volný

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00 - 21:00

volný

Kino Sanatoria - Vévodkyně

Spoleečenský sál

Čaj o páté - téma První pomoc, nácvik resuscitace

19:30:21:50

50,-

Klimkovice Želvička

od 17:00

30,-

Kino Panorama - Medvídek Pú

Klimkovice

od 17:00

60,-

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Provence – kouzlo jihu Francie

Společenský sál

19:00 - 20:45

40,-

Dětský klub Strom - Zvířátka v lese

zast. Hýlov U Dvora

Přehlídka souborů ZUŠ Klimkovice

Kolonáda

18:15 - 19:30

volný

12. Klimkovické Kytarobití - folk, jazz, blues, country…

Klimkovice, park

14:00 - 24:00

60,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Cinemabar

19:00 - 22:00

30,-

12.6. Hudební kavárna s klavírem
13.6. Karaoke

15

od 9:00

10,-

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

neděle

pondělí
úterý

Kino Panorama - Czech-Made Man
14.6. Kino Sanatoria - Sexy 40

Klimkovice

15.6. Koncert dětského houslového orchestru ARCHI IUVENTI
16.6. Opilá Piaf - pásmo šansonů
17.6.
18.6.

19.6.

20.6.

středa

pátek

sobota

neděle

pondělí
úterý

65,-

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Kolonáda

18:00 - 19:30

volný

Kolonáda

19:00 - 20:15

40,-

Letní kino - Božský Evan

park Klimkovice

21:00 - 24:00

volný

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Klimkovické farmářské trhy s programem

Klimkovice, náměstí

9:00 - 13:00

volný

Cyklosraz

park Klimkovice

14:00 - 24:00

volný

Letní slavnosti vína

Klimkovice, nádvoří

od 13:00

30,-

Paměť Klimkovic - procházka s foťákem a soutěží

Klimkovice, zámek

od 15:00

volný

Makrela v parku

park Klimkovice

14:00 - 24:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00 - 21:00

volný

Kino Panorama - Rio

Klimkovice

od 18:00

60,-

18:00

volný

21.6. Vernisáž - Michal Ptáček

Kolonáda

Kino Panorama - Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
čtvrtek

od 19:00

Klimkovice

od 18:00

75,-

22.6. Taneční večer s Pete Saxem
23.6. Afrika kolem nás - beseda a hudební vystoupení

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Společenský sál

19:00 - 21:00

60,-

DK Strom - Den květů
24.6. Letní minikino - Prázdniny pana Beana

zast. Hýlov U Dvora

25.6.

10,-

21:00 - 24:00

volný

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Den skautingu - totemování, prakiáda, zábava celý den

park Klimkovice

14:00 - 24:00

volný

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

od 15:00

30,-

Hudební kavárna s klavírem
26.6. Táta dnes frčí

27.6.

od 9:00

park Klimkovice

Klimkovice Myslivna

Posezení v kytárou - k poslechu hraje folkový kytarista

park Klimkovice

14:00 - 24:00

volný

Karaoke

Cinemabar

19:00 - 22:00

30,-

Kino Panorama - Čertova nevěsta

Klimkovice

od 18:00

65,-

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

28.6. Kino Sanatoria - Útěk ze Sibiře
29.6. Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

čtvrtek

30.6. Travesti šou Šemerón

Restaurace Zahrada

19:30 -21:00

70,-

Sport:

Oddíl stolního tenisu ukončil sezónu 2010/2011
s těmito výsledky:
Družstvo "A" hrající Krajskou soutěž se umístilo na 10.místě z 12ti družstev.
Družstvo"B" hrající Městský přebor 2.třídy se umístilo na 6.místě ze 14ti družstev.
Družstvo"C" hrající Městský přebor 3.třídy se umístilo na 13.místě ze 14ti družstev.
Všem hráčům,trenérům,rozhodčím a ostatním funkcionářům, kteří se na těchto výsledcích v této sezóně podíleli, patří upřímné poděkování.
30.4.2011 pořádal oddíl stolního tenisu v rámci ukončení sezóny MÁJOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ.
Do tohoto turnaje se přihlásilo pouze14 hráčů, pořadí na prvních třech místech:
1.místo: Adam VŮJTEK ( MEXIKO)
2.místo: František FRIEDEL ( KLIMKOVICE)
3.místo:Daniel CABIŠ ( KLIMKOVICE)
Za oddíl stolního tenisu Dušan Jahoda - předseda oddílu
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Klimkovičtí dálkoví běžci si splnili svůj sen
Vedle každoroční účasti na Jizerské 50, dálkových bězích v ČR a
za posledních 5 let absolvovaných maratónech světové ligy Worldloppet – italská Marcialonga 70 km, norský Birkebeinerrenet 54
km, francouzská La Transjurassienne 50 km, rakouský Dolomitenlauf 42 km, německý Konig-Ludwig lauf 50 km, polský Bieg
Piastow 50 km, slovenská Biela stopa 50 km - jsme se rozhodli pro
závod se všemi NEJ… švédský Vasaloppet 90 km.
Tento nejstarší, nejdelší a největší závod v běhu na lyžích, jenž se v
neděli 6.3.2011 uskutečnil již po sedmaosmdesáté, se pořádá na
počest povstání švédského šlechtice Gustava Erikssona Vasy proti
dánské nadvládě. Tento ultramaraton je pro většinu Švédů srdeční
záležitostí a velkou událostí. Ostatně již na hlavní stránce webu
vasaloppet.se ho organizátoři inzerují jako "výzvu roku". Zúčastnit se ho je pro Švédy otázkou cti, vítězství zaručuje slávu a sportovní "nesmrtelnost". K pochopení toho, co závod pro obyvatele
severského království znamená, je nutný malý historický exkurz.
Na počest otce Švédského království
Gustav Eriksson Vasa uprchl roku 1520 z dánského zajetí, zamířil
do švédského městečka Mora a snažil se místní sedláky přesvědčit k povstání proti Dánům. Jenže marně, a musel před dánskými
pronásledovateli dále prchat na lyžích na západ, směrem do Norska. Po 90 kilometrech jej v Sälenu dostihli dva poslové a přesvědčili ho, aby se vrátil do Mory a postavil se do čela osvobozeneckého vojska. Následoval triumfální návrat spojený s porážkou
Dánů a v červnu 1523 korunovací Gustava I. Vasy švédským králem. Dnes je Vasa považován za otce Švédského království, jež se
zbavilo dánské nadvlády a brzy se stalo severskou velmocí. Při
příležitosti čtyřstého výročí této události uspořádali Švédové
závod ze Sälenu do Mory (nachází se ve středním Švédsku nedaleko Falunu). Premiéry se v roce 1922 zúčastnilo 119 běžců, rok od
roku se pak počet startujících zvyšoval, nyní devadesátikilometrovou štreku běhá kolem 15 tisíc lyžařů. V roce 1977 se Vasova běhu
zúčastnil i švédský král Carl XVI. Gustav. Devadesátikilometrový
úsek je lemován tisíci nadšených a mohutně povzbuzujících diváků.
My jsme se vydali na závod s CK Alpin, která vypravuje autobus
s lehátkovou úpravou z Prahy. Cesta vlakem z Ostravy probíhala
klidně a na místě srazu nás bylo asi 40 běžkařů. Trasa vedla přes
Rostock, odtud trajektem do Dánska, které jsme projeli za 4 hodiny, opět jsme se nalodili na trajekt, který nás dovezl na pobřeží
Švédska. Odtud jsme jeli ještě dalších 800 kilometrů do městečka
Mora, kde jsme se po 30-ti hodinách cesty ve čtvrtek večer ubytovali a kde je cíl závodu. V pátek byl na programu trénink. Tomu
ovšem předcházela návštěva pořadatelského stanu a vyzvednutí
startovních čísel. Autobus nás zavezl na Oxberg, zhruba na šedesátý druhý kilometr závodu, s tím, že si projedeme zbývajících
osmadvacet kilometrů. Stopy byly hodně tvrdé a my jsme viděli
jak to bude vypadat v neděli a mohli jsme začít přemýšlet o správném namazání lyží. Trať vedla krásnou krajinou a počasí bylo
nádherné, teplota se pohybovala těsně nad nulou a ve stopě jsme
jeli spolu s účastníky štafetového závodu. Zbýval jeden den do
startu.Ten jsme využili k odpočinku, sledování předpovědi počasí
a hlavně přípravě lyží na závod. Po lehkém obědě byl čas začít
s přípravou lyží. Ubytovna měla v suterénu místnost na mazání
lyží, kde jsme měli svá kopyta a kde probíhaly vášnivé alchymistické debaty, která varianta vosků, parafínů a prášků bude ta
správná. Navečer ještě něco pojíst a šup do spacáku. Neděle. Den
závodu, 2.30 hod. Zvuk několika mobilních telefonů by probudil i
mrtvého. Posnídáme, sbalíme naše zbylé věci a rychle do autobusu, na start je to přece jenom ještě sto kilometrů. V půl šesté ráno
vyrážíme z autobusu a každý hledáme vchod do té „své“ startovní
vlny. Už 2 a půl hodiny před startem se u vchodu do jednotlivých
vln klikatí dlouhé fronty, každý chce získat co nejlepší startovní
pozici. Je jasné ráno a teplota mínus 17 stupňů. Stavíme si „rezervaci“ z lyží a hůlek a míříme zpět k autobusu. Na startu je vyřezáno takových padesát až šedesát stop vedle sebe. Opět se trochu
zahříváme v buse, lehce jíme a v půl osmé vyrážíme na start. Jdeme zpět do své vlny a snažíme se rozhýbat podle předcvičovatelek
na malých podiích. Cvičí celý patnáctitisícový dav. Je to legrační
podívaná, něco jako spartakiáda. Je 8 hodin, start. Všech 15 tisíc
běžkařů v 10-ti vlnách se dalo do pohybu v jeden moment.
Ohromná masa lidí upaluje asi 1,5 kilometru pod sjezdovku, kde

se trasa zužuje asi na 15 stop a v prudkém stoupání se vytváří
obrovský špunt. V téhle vřavě je důležité být opatrný a pokud
možno nenechat si zlomit hůlku. Zhruba na 3. kilometru máme
sjezdovku za sebou a dostali jsme se na náhorní planinu. Kolem
trati povzbuzuje spousta fanoušků, vidíme několik zlomených
holí, ale zároveň i servisy s náhradními. V těchto místech je 10
stop a zhruba na 8. kilometru se začíná závodní pole trhat a každý
si jede to své tempo a už se dá pohodlně předjíždět. Nutno říct, že
jsem startoval ze 3. vlny, kluci vzadu na tom byli hůř. Zde je i
první občerstvení, které následuje každých dalších 10 km. Hned
na prvním ochutnávám švédskou specialitu, borůvkovou polívku.
Je sladká a zatím chutná výborně. K našemu překvapení do občerstvení na 50. kilometru chybělo jídlo, podávaly se pouze nápoje –
voda, ionťáky, čaje a polívka. Máza drží výborně, počasí zůstávalo
nádherné a kolem trasy se prohánělo nespočet skútrů. Kolem
tábořili fanoušci v záhrabech, grilovalo se maso, nějaký ten alkohol, atmosféra vynikající. Jen ty síly pomalu začaly ubývat. 62.
kilometr – Oxberg… Odtud jsme si zkusili trať dva dny předem a
říkali si, že to zvládneme v pohodě soupaž, v závodě to bylo o
něčem jiném a posledních 10 kilometrů do cíle jsme si všichni
protrpěli. Počítám již každý metr. Jsem na začátku Mory, v dálce
kostelní věž, poslední dva kilometry, diváci jsou všude. Cílová
rovinka je neskutečně dlouhá a pak už konečně přichází slavná
cílová brána Ve stopách našich předků za vítězstvími zítřka. Každého účastníka, jenž dojede do cíle, vítá slavobrána
s mottem závodu "I Fäders Spar för Framtids Segrar" ("Ve stopách
předků za vítězstvími zítřka"). Jeho autorem je švédský umělec z
Leksandu Gustaf Ankarcrona a bylo použito již při druhém ročníku v roce 1923. Slavobrána se slavným heslem se stala nejznámější
značkou Mory. Její obrázek totiž každoročně přinášejí média v
nejrůznějších koutech světa.
3000 dobrovolníků zajišťuje perfektní organizaci od začátku do
konce. Po projetí všemi kontrolními body a cílem mají naší příbuzní v ČR online přehled, jak jsme si vedli. Necháváme lyže
v úschovně, poté jdeme do sprchy – teplé pro všechny účastníky a
na jídlo – každý si může nabrat podle libosti – výborné zapečené
brambory s masem a zeleninou, chleby se sýry, salámy, džemy a
samozřejmě doplnění tekutin.
Cesta domů probíhala za krásného slunečného počasí a dva
z našeho týmu si vychutnávali odlesku paprsků z medajlí udílených za čas pod 1,5 násobku času vítěze – tento rok pod hranici
5:47:00. Vzhledem k neochotě minulého vedení města Klimkovice
podporovat běžkařský sport bychom chtěli poděkovat dvěma
sponzorům, díky kterým jsme získali nové závodní kombinézy, ve
kterých reprezentujeme naše město a jsme známí v „laufařském“
prostředí po celé České republice.
Výsledky Marathon teamu Klimkovice na Vasově běhu 2011:
1237. místo Friedel Jan - 5:21:15, 1411. místo Vítek Tomáš 5:26:10, 4526. místo Mika Radomír - 6:48:20, 6982. místo Braš
Petr – 7:48:29, 7816. místo Šostý Roman - 8:09:36, 8676. místo
Mindek Tomáš - 8:31:06, 10021. místo Wagner Petr - 9:11:12
Jan Friedel
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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 1.600 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava.

18

