í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté, vítám vás po vašem návratu
z prázdninových a dovolenkových cest
opět v našem malebném městě. Zpravodaj před vámi je nabitý novinkami z letního dění na radnici a ve městě – nenechte
si je ujít!

Zprávy z radnice ve zkratce
Z MŽP ČR jsme dostali příslib dotace
16 288 645,26 Kč na vybudování 2,22
km dlouhé kanalizace v Josefovicích pro
navrhovaných 340 ekvivalentních obyvatel Josefovic. Až vybereme dodavatele
stavby ve veřejné soutěži, budeme znát
přesnější harmonogram prací. Občané
Josefovic budou včas informováni.
22. zasedání zastupitelstva, konané
28. června, schválilo zadání první změny
našeho nového územního plánu, kterou
jsme podle stavebního zákona museli
zadat, neboť Krajský úřad Moravskoslezského kraje nám na podnět developerů
z Business property, a. s., zrušil na velkých celcích zastavitelných ploch města

září 2017
možnost dohody mnoha různých vlastníků stavebních pozemků na vhodné parcelaci příslušné plochy a navíc i možnost
stavět. Zdůvodnil to nedostatečným zdůvodněním těchto tzv. dohod o parcelaci,
přičemž zdůvodnění náš územní plán
obsahoval a nikde ve stavebním zákoně
není dáno, jak má být obsáhlé. Město
zvažuje, jestli se bude bránit proti tomuto
zásahu do práva našeho města na vlastní
rozvoj. Ukončení této změny se předpokládá nejdříve do konce roku 2018, nicméně bude realizována nákladem města.
Dále zastupitelé zadali vypracování
projektové dokumentace rekonstrukce
sportovně rekreačního areálu tak, aby
se stávající velký a malý bazén dal provozovat jako umělá vodní nádrž – tedy
bez obalu takového koupaliště, na které
my dříve narození tak rádi vzpomínáme,
a kterému se snaží vrátit svou původní atmosféru pohody, veselosti a živosti
mnoho našich spoluobčanů svou kultivovanou návštěvou.
23. zasedání zastupitelstva, konané
27. července, rozhodlo zřídit služebnu
Policie ČR v prostorách zdravotního
střediska. Až se dokončí projektová doku-

Evropské setkání mládeže – naše město reprezentovali absolventi ZŠ Klimkovice.
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mentace, a zastupitelé na příští rok uvolní okolo 6 milionů Kč, je možné, že sen
mnoha klimkovických generací o trvalé
přítomnosti státní policie v našem městě,
se stane realitou. Jen ještě získat stavební povolení, vybrat ekonomicky nejvýhodnějšího zhotovitele a prostory vybudovat.
Státní policie svůj slib splnila a vytvořila
12 tabulkových míst příslušníků Policie
ČR, kterým bude platit mzdu a energie
v námi nově vybudovaných prostorách.
Nyní je tedy řada na nás… S podobou
nových prostor pro Policii ČR ve zdravotním středisku budete seznámeni v některém z následujících vydání Zpravodaje.
Dále zastupitelé souhlasili s podáním
žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
MŠMT ČR ze státní podpory sportu na
stavbu Stavební úpravy vstupního traktu
budovy sokolovny v Klimkovicích, jejíž
projektovaná cena je 12 milionů Kč. V listopadu se tedy dozvíme, jestli rekonstrukce sokolovny bude pokračovat i 3. etapou. Do té doby zastupitelé rozhodli
svolat veřejné fórum k celkové koncepci
sokolovny. O termínu budete v informováni v příštím čísle Zpravodaje.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Promenáda pod památnou lípou
Liknavě, neochotně a opožděně přistupuje ﬁrma Ostravské stavby k plnění
svých povinností v rámci pětileté udržitelnosti zasakovací louky, která měla být
založena podle smlouvy, kterou má tento zhotovitel se Státním pozemkovým
úřadem, coby investorem stavby. Nám
nezbývá, než reklamovat nedostatky po
tomto úřadu, postupovat s péčí řádného
hospodáře a zbytečně neutrácet vlastní
prostředky. Rada města zadala vypracování znaleckého posudku na kvalitu díla,
který posoudí, zdali založená louka odpovídá projektové dokumentaci.

Luděk Eliáš obdržel
Cenu klimkovického lva
Jako zvláštní projev úcty za vzdělávací
činnost pro mládež byl oceněn zastupitelstvem klimkovický občan Luděk Eliáš Cenou klimkovického lva. Je to po trenérovi

Vladimíru Vůjtkovi teprve druhá osobnost
oceněná touto cenou města. Osudy Luďka Eliáše si zaslouží samostatný článek
v některém z příštích Zpravodajů. Pokud
chcete být u předání této ceny, přijďte na
jubilejní 40. Klimkovický podzim do kinosálu sanatorií v sobotu 14. října v 17.00 hod.

Letmá pozvání
Zvu vás na 24. zasedání zastupitelstva, které se koná 21. září v 16.00 hodin
v obvyklé zasedací místnosti zámku. Na
programu bude mimo jiné i rozhodování
o dalším osudu bývalé Hospodářské školy a sousedních stájí. Podle mého názoru
se jedná o jedny z dominant našeho města a věřím, že rokování zastupitelů povede k záchraně, nikoli k likvidaci tohoto velkolepého odkazu našich předků. Mělo by
přece být pravidlem tato díla zachovávat,
zvelebovat a předat těm, kteří přijdou po
nás. Morální hodnotu nelze vyjádřit penězi, stejně jako úsilí těch, kteří byli schopni vytvořit tyto stavby v mnohem těžších
podmínkách, než jaké máme dnes my.

Za dalších padesát nebo sto let bude
našim potomkům jedno, jestli rozhodnutí
zastupitelů v roce 2017 přineslo momentální ﬁnanční úsporu či zisk developerům.
Důležité pro ně bude, jestli jim zachováme naše město bohaté na tyto památky
nebo jen rozšíříme další zástavbu bytovými domy.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
V červenci naše město se ctí hostilo
osm delegací z dalšího ročníku Evropského setkání mládeže. Rád bych poděkoval
ředitelce ZŠ Mirce Hoňkové, vedoucí KIS
Alici Chlebovské a jejich organizačním
týmům za spolupráci při prezentaci našeho města. Střet devíti kultur tak skončil
nevšedním zážitkem pro všechny děti.
Léto ještě nekončí, tak si ho ještě společně užijme na tradičním Klimkovickém
jarmarku a dalších kulturních akcích babího léta.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Seriál o třídění odpadů

Jak a kam vytřídit kovy?
S kovy, coby obalovým materiálem, se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek
od piva, limonád nebo energetických nápojů. A taky v podobě deodorantů nebo
bytových vůní ve spreji a samozřejmě stále i s plechovkami od konzerv. Již řadu
let se kovy v ČR sbírají hlavně prostřednictvím výkupen surovin, kde je rovnou
rozdělují do nádob podle materiálu a dalších vlastností. Od 1. ledna 2015, kdy
mají obce povinnost zajistit sběr kovů na svém území, přibyly ale i další možnosti, jak s kovy naložit. Výkupny surovin totiž nejsou všude, proto můžete kovy
odevzdat jak do sběrného dvora, tak některé obce a města umístily do ulic samostatné nádoby na sběr kovů.
12 kilogramů – v průměru takové množství kovů vytřídil v loňském roce každý
z nás. Kovy, které se takto seberou, většinou už nevyžadují příliš velké dotřídění,
maximálně se pomocí magnetu oddělí ty
železné od hliníkových plechovek. Pak už
míří rovnou ke zpracování do hutí.

Kovy recyklujeme už stovky let
Recyklace kovů se ve zjednodušené
podobě používala prakticky už ve středověku, v 19. století se ale dočkala průmyslového rozvoje. Zpracováním starého
železa se ušetří velké množství primárních surovin a také energie – až 90 %.
Pro výrobu některých výrobků je dokonce
použití starého železa nezbytné.
V minulosti se většina kovů, sebraných
na území ČR, vyvážela za hranice – nejčastěji do Německa. V současnosti se už
zpracovává hlavně v tuzemsku. Recykla2

ce kovů je téměř dokonalá. Pokud si koupíte nový kovový výrobek, nemáte v podstatě šanci zjistit, zda byl vyroben z rudy,
nebo z vytříděného kovového odpadu.
Zajímavostí pak je, že tenkostěnný hliník, např. v podobě fólií, víček, ale i nápojových plechovek, se nepoužívá na výrobu nového hliníku, jak si mnozí možná
mysleli, ale drtí se na tzv. granálie, které
pomáhají při výrobě železa jako oxidant.
Při recyklaci složitějších zařízení, jako
jsou konstrukce elektrospotřebičů nebo
autovraky, se používají speciální velkokapacitní drtiče, které odpad rozdrtí na
malé kousky. Ty se následně pomocí sít
a třídičů roztřídí na jednotlivé materiály,
které se potom předávají k vlastní recyklaci. I recyklace kovů může být zajímavá,
z hlediska množství se jedná dokonce
o surovinu, které se zrecykluje nejvíce,
a která je pro další výrobu velmi ceněná.

Jak kovy recyklujeme
v Klimkovicích?
V našem městě se každoročně vyseparuje ze žlutých kontejnerů okolo 1 tuny
kovů. K dispozici je dále výkupna surovin
v ulici Komenského a sběrný dvůr v areálu Technické správy. K separaci se používá celkem 33 žlutých sběrných nádob
na 26 separačních místech, do kterých
se vybrané kovy odevzdávají společně
s plasty a nápojovými kartony v souladu
s následující tabulkou:
Do ŽLUTÝCH nádob ohledně KOVŮ
PATŘÍ
• plechovky od nápojů
• kovové obaly od sprejů
• alobaly, hliníková víčka od kelímků
• vysloužilé kovové nádobí, příbory
• drobný kovový šrot (hřebíky, vruty,
šrouby, dráty)
Do ŽLUTÝCH nádob ohledně KOVŮ
NEPATŘÍ
• rozměrný kovový šrot (trubky, pletivo,
plechy)
• těžký kovový šrot (kolejnice, zvony,
kovadliny)
• kovový odpad z výroby (piliny, špony,
struska)
• kovové zbraně a munice, baterie,
elektromotory
• plechovky od barev – nebezpečný
odpad
Zpracoval EKO-KOM, a. s.

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 9/2017

Informace z městského úřadu

Kanalizační řád stokové sítě v Klimkovicích
První prázdninový den nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, kterým byl schválen aktualizovaný kanalizační řád města Klimkovic a který
platí pro stokovou síť, jež odvádí odpadní a srážkové vody na Ústřední čistírnu
odpadních vod (ÚČOV) Ostrava. Tímto kanalizačním řádem jsou povinni se řídit
všichni majitelé nemovitostí, kteří jsou napojeni svými kanalizačními přípojkami
do kanalizační stokové sítě města Klimkovic a jejichž odpadní vody jsou odváděny a likvidovány v ÚČOV v Ostravě, neplatí však pro majitele nemovitostí, kteří
mají své nemovitosti napojeny do stokové sítě ukončené čistírnou odpadních
vod Hýlov.
Stručně z kanalizačního řádu vyjímáme:
• vzhledem k tomu, že je kanalizace
ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do této
kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud
se nejedná o čistírny odpadních vod
k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem
• do kanalizace nesmí podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném
znění (§39 a příl. č. 1), vnikat látky,
které ve smyslu tohoto zákona nejsou
odpadními vodami, např.
- radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující
zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný
zápach
- hořlavé, výbušné, popřípadě látky,
které smísením se vzduchem nebo
vodou tvoří výbušné, dusivé nebo
otravné směsi,
- trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,
- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,
- pevné odpady, včetně vodní suspenze z domovních drtičů odpadů (odběratelé nesmějí na vnitřní kanalizaci
osazovat kuchyňské drtiče odpadů,
takový pevný, byť rozmělněný odpad,
není běžnou součástí komunálních
odpadních vod a způsobuje vážné
problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při
jejich čištění a následném vypouštění
do toků),
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, plechovky, provazy
apod.),
- koncentrované jedlé oleje nebo
tuky (fritovací oleje apod.),
- látky, které jsou produkty z rostlinné
a živočišné výroby (silážní šťávy, statková hnojiva, komposty),

- provozovatelem neschválené přípravky pro chemické nebo enzymatické
čištění potrubí a lapačů tuků.

Opatření při havárii (poruše) na
kanalizaci pro veřejnou potřebu
Při havárii v provozu vlastní kanalizace
bránící odvádění odpadních vod, nebo
v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je provozovatel kanalizace
oprávněn omezit nebo přerušit odvádění
odpadních vod kanalizací pro veřejnou
potřebu (§ 9 odst. 5 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v platném znění).
V případě havárie je povinností provozovatele upozornit Magistrát města
Ostravy – OOŽP, dispečink Povodí Odry,
s. p., příp. Krajskou hygienickou stanici.
Provozovatel je dále oprávněn přerušit
nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine
důvod přerušení nebo omezení:
- při provádění plánovaných oprav,
udržovacích a revizních pracích,
- nevyhovuje-li zařízení odběratele
technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob
a způsobit škodu na majetku,
- neumožní-li odběratel provozovateli,
po jeho opakované písemné výzvě,
přístup k vodoměru, přípojce nebo
zařízení vnitřního vodovodu nebo
kanalizace za podmínek uvedených
ve smlouvě,
- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení
vodovodní nebo kanalizační přípojky,
- neodstraní-li odběratel závady na
vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo
vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která
nesmí být kratší než 3 dny,
- při prokázání neoprávněného odběru
vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,

- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu
delší než 30 dnů.
Při povodňových situacích se provoz
kanalizace pro veřejnou potřebu řídí podle směrnic Povodňového plánu.
Celý kanalizační řád je zveřejněn na
webových stránkách města, k nahlédnutí
je v kanceláři č. 11 na Městském úřadě
Klimkovice a zdůrazňujeme, že je povinností zejména podnikajících subjektů
se s ním seznámit a řídit se jím.
V příštím, říjnovém čísle Zpravodaje,
bude zveřejněn výtah výše uvedeného
kanalizačního řádu pro domácnosti, který
by si měli majitelé nemovitostí založit ke
smlouvě na odvádění odpadních vod.
Petr Bílý, referent hospodářsko-technického odboru MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

ˇ Janecka
ˇ
Vojtech
Bezpečnost v dopravě

Bezpečně do školy
Jelikož nastal konec letních prázdnin,
a tím i bezstarostného užívání si volna
našich dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování
a pohybu v dopravě.
Pro některé děti se bude jednat o jejich
první cestu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče, a učit je zásady bezpečného
chování a správného řešení dopravních
situací. V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, přechody pro chodce se
semafory, podchody či nadchody, ideálně
stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho
na možná nebezpečí. Pečlivě vysvětlete
pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale
také pravidla přecházení pozemní komunikace.
por. Bc. Kateřina Kubzová
3
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Evropské setkání mládeže

Klimkovice navštívilo na 120 Evropanů
Evropské setkání mládeže je každoroční akce, které se Klimkovice zúčastňují
od roku 2004. Jedná se o výměnu mládeže mezi cca 10 evropskými městy, do
které se naše město zapojilo skrze partnerský Mikolow. Díky této spolupráci se
za 12 let do Evropy podívalo na 120 dětí z Klimkovic, dva ročníky se konaly u nás
– v roce 2010 a letos.

Dojmy a vzpomínky se dají asi těžko
vylíčit jedním krátkým článkem. Teenageři jsou vnímaví, citliví, veselí, bezstarostní, komunikativní, plní energie a zvláště
v tomto věku prahnoucí po zážitcích
a kontaktech. Právě proto jim pořadatelé vždy umožňují naplno využít možnosti,
které se nabízejí.
Pořadatelem celého setkání bylo město Klimkovice s velmi úzkou spoluprací
s místní základní školou. Škola se na
několik dní v červenci stala základnou pro
10 dětí z každé země a 2 jejich dospělé
pedagogy. Letos se setkání účastnilo Portugalsko, Španělsko, Francie, dvě města

Foto: Petr Večerka
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z Německa, Rakousko, Slovensko, Polsko a samozřejmě i česká skupina našich
mladých Klimkovanů.
Další velmi významnou skupinou bylo
14 tzv. asistentů – mladých lidí z Klimkovic, kteří zprostředkovávali komunikaci
mezi cizinci a okolním českým světem.
Dorozumívacím jazykem byla angličtina,
případně posunky, piktogramy apod.
Celkem bylo tedy ve škole ubytováno
a stravovalo se 114 lidí, o které pečovali
pořadatelé – zaměstnanci města i školy.
Dalšími lidmi, kteří se účastnili setkání, bylo několik delegátů z pozvaných
měst.
Pro všechny tyto naše hosty jsme připravili program, který měl za cíl představit
jim samotné město a jeho lázně, nejbližší
okolí a jeho zajímavosti a krásy. Mohli
jste tak v ulicích města, na koupališti, na
Myslivně, u školy, v lázních či Lesoparku
potkat cizokrajně mluvící hlučné veselé
party mladých lidí. Navštívili jsme centrum Ostravy, Dolní oblast Vítkovic, zfárali jsme na Landeku nebo na raftech
sjížděli řeku Opavu od Háje ve Slezsku
až do Třebovic. Delegáti se mimo tento
program podívali ještě do Hradce nad
Moravicí. Představili jsme tedy v několika

dnech náš region s jeho současností, historií i přírodními krásami.
Klimkovice jsou nejmenším městem,
které se setkání dlouhé roky účastní. Se
ctí jsme ale obstáli, a to především díky
velkému nasazení organizačního týmu
– zaměstnancům Základní školy Klimkovice, městu Klimkovice, skupině dobrovolných asistentů, ale i pomoci Moravskoslezského kraje či spolupráci Sanatorií
Klimkovice. Naprosto každý, který se do
této krásné, veselé, šílené a vyčerpávající
akce zapojil, perfektně odvedl svou práci,
a proto jsem přesvědčena, že naprosto všichni naši hosté odjížděli spokojeni, příjemně unaveni a s mnoha zážitky
v pořádku dorazili domů.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice
(Další foto na facebooku a webových
stránkách města Klimkovic.)
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Knihovna

Podzim v naší knihovně
Milí čtenáři, po zaslouženém odpočinku se život klimkovické knihovny rozjíždí
v běžném ročním provozu. Ale ani o letních prázdninách jsme nepropadli letargii
horkých dnů a připravili jsme pro své uživatele novinky.
Tou podstatnou změnou je nákup nového knihovního automatizovaného systému
Tritius, který nahradil stávající software
z roku 2001, jehož vývoj už přestane být
ﬁrmou podporován a aktualizován.
Celková cena byla 152 702 Kč, při čemž
70 % z celkové ceny, tj. 84 000 Kč hradí
dotace z Ministerstva kultury ČR.

Vizuální změnou prošel nový on-line
katalog pro uživatele knihovny, který je
velmi interaktivní a přehledný. Pokud se
budou během „záběhu“ nového katalogu vyskytovat ještě chyby, buďte prosím,
k němu shovívaví, vše se dolaďuje.
Také jsme pozměnili řazení knih v regálech, které teď najdete tematicky

upořádané. K žádnému velkému zemětřesení však nedošlo, jen se ve fondu oddělili
čeští a slovenští autoři, zvlášť jsou veškeré historické romány a military literatura je
také pěkně seřazena u sebe. Z rozpočtu
Moravskoslezského kraje přibyly do fondu
kvalitní knihy o českém designu, módním
průmyslu nebo architektuře.
Knihovna připravila pro své čtenáře
i kulturní program v podobě setkání se
známým českým spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou,
a to v úterý 19. září v klimkovickém zámku. Za měsíc vypukne celostátní akce na
podporu knihoven Týden knihoven 2017.
V týdnu od 2. do 6. října se můžete těšit
na cestovatelské besedy o Japonsku
nebo Havajských ostrovech, pro děti
bude připravena soutěž o ceny.
Podzim začneme pěkně v pohybu, ale
vy, pravidelní návštěvníci knihovny, jste si
už zvykli, že se děje pořád něco nového.
A to je dobře.
Mgr. Zuzana Konvičková

Městská knihovna Klimkovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro
všechny, kdo mají fantazii a rádi si
představují budoucnost.
Zamyslete se, jak budou vypadat Klimkovice za 100 let (Klimkovice city 2117).
Co se změní? S nárůstem moderních
technologií se může změnit mnohé, některé věci zůstanou třeba stejné.
Soutěžit mohou děti, mládež, kolektivy
i dospělí v kategorii výtvarné a literární
(dále rozdělení podle věku). Vaše originální díla vystavíme v knihovně, porota
vyhodnotí a odmění pěknými cenami.
A do kdy můžete tvořit? Do konce roku
2017 vše odevzdejte v knihovně. Už se
těšíme na vaše výtvory a dejte své fantazii naprostou volnost. Bližší informace
o soutěži získáte v městské knihovně.
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá…
… a je tady nový školní rok 2017/2018. Prázdninové aktivity končí, školní povinnosti začínají. Prázdniny jsou obdobím údržby úklidu a příprav nového školního
roku. Také v naší škole se malovalo a prováděly se drobné opravy. Avšak rekonstrukci sprch u tělocvičen jsme museli zvládnout za provozu.
Škola poskytla v červenci od 18. do
22. 7. zázemí pro úžasnou akci města Evropské setkání mládeže. Partnerská města Obertshausen a Meningen
z Německa, Laakirchen z Rakouska,
Penaﬁel z Portugalska, Mikołów z Polska, Caravaca de la Cruz ze Španělska,
Sainte-Geneviève-des-Bois z Francie,
Ilava ze Slovenska a Klimkovice pořádají setkání mládeže, které letos proběhlo
v Klimkovicích. Město připravilo zajímavý
program, jehož součástí je představení
regionu (prohlídka města Klimkovic, Landeku a oblasti Dolní Vítkovice) a zábavné aktivity (rafting, disko…). Škola tuto
akci využívá motivačně pro své žáky,
kteří vědí, že v 9. třídě mohou být vybráni do týmu, který vycestuje do jednoho
z partnerských měst. Mají tak možnost
poznat zajímavá místa, odlišnosti kultur
a vyzkoušet si komunikační dovednosti.
Setkání se realizuje již 16 let. Je to skvělá
příležitost pro všechny účastníky získat
zkušenosti a přátelské vzpomínky.
Nyní je vše uklizeno. Správní zaměstnanci školu uklidili, pedagogové připravili potřebné pomůcky a potřeby, takže
můžeme začít.
První školní den v pondělí 4. září škola
přivítá asi 463 žáků, kteří naplní 21 tříd,
z toho 12 na I. stupni a 9 tříd na II. stupni. To znamená, že 3 třídy budou v I., III.
a VII. ročníku.
Do školy rodiče přihlásili nově přistěhované žáky a také žáky ze spádových
škol Olbramic, Zbyslavic, Vřesiny. Školní
družina má 5 oddělení. Podle požadavků
rodičů bude navštěvovat školní družinu
150 dětí. Změny budou v personálním
obsazení, které bude upřesněno v příštím
vydání Zpravodaje. Po krátké přestávce
začne působit ve škole školní psycholog.
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení vyučování v I. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení vyučování ve II. pololetí
Zahájení školního roku 2018/2019
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Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola
Klimkovice. Jeho hlavním cílem je vést
žáky k poznávání a rozvíjení vlastních
schopností, k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a toleranci, k osvojení si strategií učení
a motivaci pro celoživotní učení.
Škola je dostatečně vybavena pomůckami a digitálními technologiemi (interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory). Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Škola podporuje také mimoškolní činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský,
Matematický, Přírodovědný, Sborový
zpěv, Mažoretky, Míčové hry. Ve škole
probíhají tréninky fotbalistů, házenkářů,
badmintonistů, tenistů, které vedou trenéři angažovaní v klimkovických spolcích.
Zájmové aktivity budou žákům nabízeny
také prostřednictvím spolupráce s CVČ
Mozaika. V prvních dnech školy budou
žákům rozdávány přihlášky.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy a v dalších číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího
školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
pondělí 4. 9. 2017
čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018
středa 31. 1. 2018
pátek 2. 2. 2018
12.–18. 3. 2018
čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
pátek 29. 6. 2018
pondělí 3. 9. 2018

Informace
pro strávníky
školní jídelny
Vyřizování záležitostí spojených se
stravným u p. Kundelové a p. Novotné
v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky: 556 420 335, 556 420 104.
Přihlašování a odhlašování:
Strávník se přihlašuje ke stravování na
základě písemné přihlášky.
Strávník si musí zakoupit bezkontaktní čip, který je povinen při odběru stravy
používat. Cena čipu je 115 Kč.
Po dobu nemoci je nutné obědy i svačiny odhlásit. Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy lze
odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče
za nezměněnou cenu.
Další dny neodhlášené stravy bude
účtována cena včetně nákladů vynaložených na přípravu stravy.
Přihláška nebo odhláška je možná nejpozději jeden den předem = den, kdy byla
škola, a to do 14.00 hodin.
Způsoby přihlašování
a odhlašování stravy:
e-mailem:
internet:

jidelna@zsklimkovice.cz
www.strava.cz

u boxu na chodbě u školní jídelny
Způsob úhrady stravného:
Bezhotovostně svolením k inkasu. Je
nutné uvést variabilní symbol strávníka.
Platba na další měsíc je prováděna
zálohově k 20. v měsíci.
Číslo účtu pro strávníky mající účet
v České spořitelně (ČS)
0100038671/0800
Číslo účtu pro ostatní banky
7034-1770769339/0800
Odhlášená strava se vyúčtuje v následujícím měsíci.
Strávníkovi, který nemá uhrazenou
platbu k poslednímu dni v měsíci, bude
odhlášena strava od 1. dne následujícího měsíce.
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Poděkování MŠ
Ráda bych touto formou mnohokrát
poděkovala personálu z Mateřské školy
v Klimkovicích na ulici 28 října.
Děkuji všem učitelkám za jejich pečlivost, ochotu, fantazii, trpělivost a lásku,
kterou dávají dětem. Nic není pro rodiče,
a zejména matky milejší, než když chodí
děti do školky s radostí a odcházejí domů
spokojené, plné zážitků a dobrodružství
ze všedních dnů, které jim paní učitelky
dokáží zrealizovat.
Vážím si projektů a výletů, které jsou
uspořádány nad učební a výchovné plány, jako jsou oslavy narozenin, andělské
dny, maškarní dny, zahradní slavnosti...
Tato školka je výjimečná právě díky personálu a vedení paní ředitelky Bc. Šárky
Čáňové. Dávají našim dětem sluneční
paprsky, přípravu na první úkoly, první
odměny a uvědomění si jejich malinké
rostoucí a důležité osobnosti.
Děkuji za mé dva chlapečky Vojtu a Marťu, kteří již opustili tuto krásnou barevnou
pastelkovou školku. Mezi nejmilejší dámy,
které mé děti celé roky jmenovaly, patřily:
paní ředitelka Šárka, paní učitelky Markétka a Majka, paní Alenka a Sabinka.
Těmto ženám patří především velké
díky a hodně štěstí do dalších stejně vydařených let, jako jsme prožili se školkou
my. Děkuji za sebe a ostatní rodiče.
Barbora Rýdlová

Osadní výbor Václavovice

Grilování na Porubské ulici
Dne 11. srpna se uskutečnil již třetí ročník setkání sousedů pod názvem Grilovačka na Porubské. Jednalo se o setkání 98 % obyvatel ulice Porubská v lokalitě
Václavovice.

Setkávání je velmi přínosné pro utužování sousedských vztahů a vzájemného
poznávání. Obyvatelé ulice se na tato
setkávání vždy těší a patřičně připravují.
Tatínci se svými ratolestmi hrají míčové
hry, zejména fotbálek. Všichni jsou pak
pěkně utahaní.
Ženy pro setkání připravily různé dobrůtky, kterých bylo na stolech hojnost,
přesto bylo všechno beze zbytku zkonzumováno. Nejvíce se však všichni těšili

na výborné grilované kuřecí čtvrtky, které
trpělivě za vysoké venkovní teploty připravoval pan Kunetek. K jídlu bylo čepováno
chlazené pivko.
K poslechu pro přítomné zahrál na harmoniku Kája Schmeister a později perfektně na kytaru pro dospělé hrál a zpíval
„Pítr“. S chutí si přítomní zazpívali písničky našich ostravských písničkářů, především Jarka Nohavici.
Celé setkání se neslo v přátelském
a veselém duchu a již se domlouvalo
setkání další, tentokrát možná u kotlíkového guláše.
Vřelé díky patří zejména paní Libušce
Bestové, která dala nezištně již potřetí
k dispozici svůj dům a zahradu a také jejímu příteli Standovi, který se staral mimo
jiné o čepování piva, a to se správnou
mírou.
Setkávání sousedů nám dává pocit
sounáležitosti a také pomoci, pokud by ji
někdo potřeboval. V započaté tradici proto určitě budeme i nadále pokračovat.
Anna Pazděrová

Orel jednota Klimkovice

Letní dětský orelský tábor
Pořádat letní tábor pro děti se pro Orel jednotu Klimkovice stává pomalu, ale
jistě tradicí. Ne jinak se dělo i v letošním roce. Snažíme se každý rok o změnu
tábořiště, aby děti poznávaly krásy naší vlasti nejen v blízkém okolí, ale i dále od
domova.
A tak se 23 dětí, z toho 11 z Klimkovic,
ocitlo v malé a krásné obci Velké Vrbno
nedaleko Jeseníku. Ubytování bylo ve
velkých chatkách s jídelnou a sociálním
zařízením. Každý rok je tábor pořádán na
určité téma. V letošním roce děti ve čtyřech soutěžících skupinách měli za úkol
podniknout dobrodružnou Cestu kolem
světa za 80 dní na téma knihy spisovatele
Julese Verna.
Je již na dětech ve skupinkách, aby si
dali název a zvolili pokřik. Tak se skupiny
Světáci, Parta gentlemanů, Turisti a Světaznalci utkali nejen v objetí zeměkoule,
ale i v plnění úkolů v jednotlivých zemích,
které navštívili. A kde cestovali? Z Anglie
na jih přes italské Alpy do Egypta, kde

u pyramid narazili na obávanou mumii. Po
jejím přemožení pokračovali přes Madagaskar a Indický oceán, kde se museli
bránit nenasytným žralokům směrem do
Indie. Jejich cesta dále směřovala přes
Austrálii a zasněženou krutou Aljašku po
trans-americké železnici k Atlantskému
oceánu a zpět do Anglie. Všechny skupiny zdárně dorazily do cíle a nikdo se po
cestě neztratil ani nebyl zapomenut.
I když byl letos tábor o den kratší (kvůli střídání táborů na tábořišti), byl velice
vydařený. Nevadilo ani proměnlivé počasí, které nás donutilo vyzkoušet i pláštěnky. Dobrou náladu nám dodávali i kuchaři svými skvělými jídly a hlavně krásné
a příjemné prostředí.

Chcete znát jeden z pokřiků, které si
děti vymyslely? „My jsme parta gentlemanů, uděláme tady změnu. Objedeme celý
svět, za pár dní nás máte zpět. Plíseň tu
my nemáme, protože se koupáme. Létající balón máme, likérek si k tomu dáme.
Budeme se bránit větru, máme k tomu
tucet svetrů. Dluhy by nás postihly, kdyby
jsme to nestihli.“
Tábor ještě pořádně neodezněl a nyní
už začínáme chystat program na příští
rok a hledat nové tábořiště. Zdá se vám
to, milí občané, brzo? Není tomu tak. Jde
nám o to, aby i příští tábor proběhl bezchybně a ke spokojenosti rodičů a hlavně
dětí, které již teď zveme.
Bohumír Kaštovský,
starosta jednoty Orel v Klimkovicích
7
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Musíme se hýbat, v tom nám Sanatoria Klimkovice
umí pomoci nejen terapiemi, říká Naděžda Nováková
Odborný seminář i cvičební maraton pro
pacienty s roztroušenou sklerózou se každý
rok koná v Sanatoriích Klimkovice. K tradičním akcím letos přibylo také sázení slunečnic jako připomínka nevyléčitelné nemoci,
se kterou se ale dá aktivně žít. Za pořádáním těchto akcí stojí pacientská organizace
Roska Ostrava, jejíž předsedkyní je už čtrnáct let Naděžda Nováková, držitelka Ceny
Nadace Olgy Havlové pro rok 2017. Ptali jsme se jí, kde jsou
kořeny dlouholeté spolupráce ostravské Rosky a klimkovických lázní.
■ Jak vznikl nápad pořádat semináře k roztroušené skleróze
právě v Sanatoriích Klimkovice?
Odborné semináře u příležitosti Světového dne roztroušené
sklerózy pořádáme v Ostravě už od roku 2009. Nejprve jsme
je dělali na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, posléze
jsme ale začali hledat dostatečně reprezentativní a přitom méně
formální prostory. Klimkovické lázně nás napadly hlavně proto, že se tam léčí mnoho našich členů a také dalších pacientů
s roztroušenou sklerózou. Mnozí jezdí do Klimkovic rehabilitovat opakovaně, takže prostředí dobře známe. Náš nápad se líbil
i vedení lázní, takže jsme náš seminář zorganizovali v Klimkovicích poprvé v roce 2012 a od té doby se tam koná pravidelně
každý rok.
■ Děláte ho vždy předposlední středu v květnu. Proč tento
termín?
Světový den roztroušené sklerózy připadá na poslední květnovou středu. Ovšem v té době mají naši lékaři, kteří nám jezdí
pravidelně přednášet, vždycky mnoho dalších aktivit. Proto jsme
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zvolili dřívější termín. S přípravou začíná náš výkonný výbor
pokaždé už v lednu. Ve spolupráci s lékaři, hlavně RS centrem
Fakultní nemocnice Ostrava a paní doktorkou Olgou Zapletalovou, hledáme témata, která by měla na semináři zaznít a odborníky, kteří je přednášejí. Každoročně je mezi nimi i primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko, známý odborník na rehabilitaci
pacientů s roztroušenou sklerózou, a také vedoucí fyzioterapie
klimkovických lázní Romana Holaňová, která nás seznamuje
s novinkami. Na Sanatoriích Klimkovice právě oceňujeme, že
zavádějí do praxe nové rehabilitační postupy.
■ Které novinky v rehabilitaci jste uvítali?
Je to velmi individuální. Já osobně potřebuji hlavně balanční cvičení. Pomáhá mi rehabilitační cvičení a koupele v jodobromové solance, což je unikátní kombinace, kterou máme jen
u nás na Ostravsku. Potěšilo mě proto, když klimkovické lázně
před třemi lety vybudovaly nový jodobromový bazén. Ale vím, že
někteří další nemocní využívají třeba novinky v logopedické péči
a kognitivním tréninku. Každý pacient dostane terapii na míru,
protože u každého se nemoc projevuje jinými obtížemi, které je
zapotřebí potlačit.
■ Jaký je zájem o vaše semináře?
Rok od roku větší, účastní se jich kolem 150 až 170 lidí, konkrétně letos jich bylo 160. A v posledních třech letech máme
vždy i zahraniční účastníky, například tento rok přijela prezidentka slovenské unie, rádi sem jezdí i zástupci pacientských organizací z Maďarska a Polska. Seminář má vysokou úroveň a díky
tomu i čím dál větší ohlas.
■ V klimkovických lázních jste našli i zázemí pro svůj maraton s roztroušenou sklerózou. O co jde?
Roztroušená skleróza je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Neexistuje prevence, příchodu
nemoci se tak nelze ubránit. V současnosti neexistuje lék, který
by nemoc vyléčil. Postihuje především mladé lidi v produktivním věku a nevyhýbá se ani dětem. Tou nejdůležitější terapií,
která může zmírnit následky a oddálit zhoršování nemoci, je
pohyb. A protože nemoc se často projevuje zvýšenou únavou, je
důležité udržet pacienty aktivní. Proto vznikají akce jako MaRS,
tedy cvičební maraton pro lidi s roztroušenou sklerózou, které
mají za úkol nás rozhýbat, ale také zvýšit povědomí o této nemoci. MaRS pořádá v České republice od roku 2012 nadační fond
Impuls. My jsme se k této akci přidali v roce 2014, letos jsme
tedy v klimkovických lázních uspořádali už čtvrtý ročník. Vždy
první pátek v březnu cvičíme pod odborným dohledem v posilovně sanatorií od 16 do 21 hodin. K nám, pacientům, se přidávají naši kamarádi i rodinní příslušníci. Letos jsme cvičební
maraton obohatili o muzikoterapii, cvičení kognitivních funkcí
a pilates. Část našich členů zároveň uspořádala pochod Kroky
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Lázeňské kino – Špunti na vodě

kolem lázní. Na trase jsme rozdávali balónky a povídali si s lidmi. Velkou výhodou takových setkání je také navázání nových
kontaktů. Mnoho našich členů musí kvůli nemoci třeba časem
omezit, nebo dokonce opustit svou práci. Přitom si ale potřebují
zachovat sociální kontakty právě proto, aby zůstali aktivní. Díky
takovým akcím si kolem sebe pacienti vytvářejí nový kolektiv,
v němž se vzájemně podporují. Když jsme maraton pořádali
poprvé, přišlo asi čtyřicet lidí. Letos jich bylo 140.
■ Nejsou jednorázové akce málo?
Jednorázové akce jsou tady hlavně proto, aby se o nemoci
dověděli i další lidé, a aby se k nám připojili ti pacienti, kteří potřebují novou partu, nové zázemí, a zatím se drží stranou, nebo
o nás jen nevědí. Ale my máme i mnoho dalších příležitostí, jak
se společně hýbat. Například jezdíme pravidelně na rekondiční
pobyty, nebo chodíváme plavat. Ostatně i v tom nám pomáhají
Sanatoria Klimkovice, protože tady máme vždy jednou v měsíci
pronajatý bazén. Povědomí o roztroušené skleróze je už naštěstí mezi lidmi natolik velké, že se nám daří sehnat na naše aktivity dostatek ﬁnančních prostředků. Dotacemi nás podporuje
Moravskoslezský kraj, město Ostrava, ale i další města a obce,
a naše odborné semináře také farmaceutické ﬁrmy. A například
letos pro nás v pořadu Tvoje tvář má známý hlas vyhrála dvakrát 25 tisíc korun zpěvačka Markéta Konvičková. Protože jsem
se zrovna nedívala na televizi, dověděla jsme se to z nočních
SMS zpráv, v nichž mi kamarádi psali: moc gratuluji, užijte si to,
a podobně. Až později jsem zjistila, oč se jedná. Tak to byla zase
jedna dobrá „slunečnicová“ zpráva.
■ Proč slunečnicová?
Slunečnice se aktuálně stala symbolem sounáležitosti s pacienty s roztroušenou sklerózou. Letos na začátku června se
v Ostravě uskutečnil 1. ročník akce Rozsviťme, na které jsme
spolupracovali s nadačním fondem Impuls. Na záhonu u Sanatorií Klimkovice jsme společně s lékaři, fyzioterapeuty, představiteli města, ﬁrem, ale i dalšími lidmi, kteří nás podporují, vysadili
slunečnice. Mají připomínat, že jen v Moravskoslezském kraji
trpí touto nemocí přes 825 lidí. Každý rok v ČR přibude až tisíc
nově nemocných. Osvětový projekt Rozsviťme Českou republiku vyzývá, aby se lidé spojili a zasadili se o zlepšení komplexní
péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Ve stejný den se
sázely slunečnice také například v Jihlavě, Českých Budějovicích, Teplicích nebo v Praze. Slunečnice je symbolem projektu
proto, že každé ráno otáčí hlavu za sluncem vstříc nové naději
stejně, jako pacienti s touto vážnou diagnózou.
Za rozhovor děkuje
Ivana Gračková

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák)
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen
ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou
ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru a jeho přítelkyni
se nezadržitelně mění v katastrofu. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil
rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice nemůže vynachválit
manželovu péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž
v domácnosti naprosto nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na
dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím...
Rodinný, komedie, Česko, 2017, 83 minut.
Úterý 5. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Finálový večer Missis models 2017
Zveme vás na ﬁnálový večer mezinárodní soutěže pro sebevědomé ženy nad 35 let, který se uskuteční v prostorách lázeňské kolonády 9. září. Posláním této soutěže je ukázat, že život
žen po oslavě 35. narozenin teprve začíná. Krása, výjimečnost
a dokonalost je v každé ženě různé velikosti a výšky. Finálovým
večerem provede moderátor Olda Škurek. Během večera budou
představeny luxusní klobouky, originální móda, nepřehlédnutelné noční prádlo a unikátní kolekce společenských šatů od návrhářky Hany Binarové. O celkem 88 účesů ﬁnalistek se postarají
vybraní studenti oboru kadeřník pod odborným vedením Lucie
Beny Ryškové. O vizáž soutěžících bude pečovat Zuzana Beňová z týmu Ivany Christové. V rámci doprovodného programu
zazpívá Anička Opartyová, k poslechu a tanci zahraje hudební skupina The Visitors a after party rozproudí Travesti skupina
Scandalladies Brno. Třešničkou pro dámy v sále bude exhibice
boxerů Pretorian Fight Club Ostrava. Během večera proběhne
také dražba obrazu, který exkluzivně vytváří malíř Pavel Oparty
právě pro tuto soutěž. Bližší informace a předprodej vstupenek:
www.missismodels.eu.
Sobota 9. 9. v 17.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Lázeňské kino – Kráska a zvíře
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti
Disney, jež je ohromující ﬁlmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh
a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje
pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé
dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory
strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná
duše skutečného prince.
Rodinný, fantasy, muzikál, romantický, USA, 2017, 130 minut.
Úterý 12. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.
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Etiketa v každém věku
V dnešní uspěchané době, plné mobilních technologií, skoro
zapomínáme na etiketu. Kdo komu má nabídnout první tykání?
Jaké jsou zásady stolování a jak se připravit na slavnostní setkání? To vše se dozvíte na besedě Etiketa v každém věku.
Čtvrtek 14. 9. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Taneční večer s kapelou Good Mates
Klimkovická kapela Good
Mates má tři mladé členky.
Zkušenosti nasbíraly na
mnoha místních kulturních
akcích. Spojuje je přátelství,
touha zkoušet nové věci
a samozřejmě láska k hudbě. Přijďte si poslechnout
jejich premiérové vystoupení v restauraci Zahrada.
Pátek 15. 9. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Srdečně vás vítáme
V hlavní roli této komedie se představí ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je velice respektovanou
osobností francouzské literární scény. Tento bytostný humanista
a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky a je dokonale odtržen od reality. Což se mu stane osudným,
když v televizní debatě propaguje svůj nový román Srdečně vás
vítáme. V něm řeší téma pomoci lidem v nouzi, lidem bez domova, na útěku. V přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany
přítomného oponenta, který jej napadá, že sice hezky píše, ale
v životě se tím není schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne, aby osobním příkladem dokázal svou vstřícnost k potřebným
celého světa, veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní u brány jeho
sídla a budou radostně vítanými hosty. A rozohněný Jean-Etienne rovnou na kameru nadiktuje i svou adresu. Pak se nemůže
divit, že u něj večer v ten samý den zadrnčí zvonek a za vraty
stojí usměvavý Babik se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi
nezbývá nic jiného než svůj veřejný slib dodržet. Netuší, že jej
i jeho rodinu čeká jedna z nejtěžších životních zkoušek a hlavně
brutální test míry tolerance, solidarity a humanismu.
Komedie, Francie, Belgie, 2017, 92 minut.
Úterý 19. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Vůně Francie
Připravili jsme pro vás ochutnávku téměř všemi smysly. V tomto
pořadu uslyšíte skladby a písně z různých koutů Francie. Uvidíte
fotograﬁe z nejznámějších regionů – Normandie, Bretaň, Paříž,
zámky na Loiře a Provence. Vychutnáte si francouzskou kuchyni
– ovšem jen veselým povídáním o jídle a pití. Vždyť Francie je
zemí vína a sýrů, ať už se nacházíte v kterémkoliv regionu.
Čtvrtek 21. 9. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.
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Lázeňské kino – Skrytá čísla
Snímek Skrytá čísla vypráví neuvěřitelný příběh Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer)
a Mary Jackson (Janelle Monáe), tří geniálních Afroameričanek, které pracovaly v NASA a jejichž výpočty stály za vysláním astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu. Významně tak
pomohly zamíchat pořadím souboje v dobývání vesmíru. Trojice
vizionářek nedbala na rasové a genderové předsudky a stala se
inspirací pro další generace.
Životopisný, historický, drama, USA, 2016, 127 minut.
Úterý 26. 9. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Koncert Patrika Kee
Hudební vystoupení sólového zpěváka Patrika Kee v rámci vydání nového
alba Otevírám. Hlasový improvizátor,
zpěvák a skladatel, který svou hudbou
míří do srdce každého, kdo je ochoten se na chvíli ztišit a otevřít. Bude
hýčkat vaši duši v divadelním sále sanatorií, kde často vystupuje
v představeních Léčivého divadla Gabriely Filippi. Za libozvučných tónů se můžete na chvíli zastavit a spočinout sami v sobě,
nebo se podílet na spolutvoření s Patrikem, který rád citlivým
způsobem zapojuje publikum do světa tónů, zvuků, hudebních
vln, ozvěn a improvizovaných proměn. Můžete se těšit na úplně
nové, ale i starší skladby relaxačně – meditačního charakteru.
Čtvrtek 28. 9., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 200 Kč u organizátora (http://sylvahankeova.cz/koncertpatrik-kee/, tel.: 737 980 125).
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

pátek

1. 9.

TANEC

Oldies diskotéka s Dj Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

2. 9.

PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka města

u Mozaiky, Komenského ul.

15.30

30,-

neděle

3. 9.

KONCERT

Plavba lodí kolem světa

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

4. 9.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

úterý

5. 9.

LÁZEŇ. KINO

Špunti na vodě

SK, společenský sál

18.00–20.30

50,-

čtvrtek

7. 9.

EXKURZE

Za poznáním klimkovické
dechovky

SK, Klimkovice město

18.10–20.10

volný

pátek

8. 9.

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

u zámku

19.00

volný

VÝSTAVA

Výstava drobného zvířectva

Park P. Bezruče

14.00–18.00

ZÁBAVA

Jarmark

Náměstí, Park P. Bezruče

od 8.00

VÝSTAVA

Výstava drobného zvířectva

Park P. Bezruče

8.00–16.00

ZÁBAVA

Finálový večer
Missis models 2017

SK, kolonáda

17.00–19.00

SPORT

Střelecké závody

střelnice V. A. Staška

9.30

KONCERT

Koncert pohádkových melodií
v podání Oldřišky Honsové

SK, kolonáda

15.00–16.00

Kino

Mimi šéf

kino Panorama

17.00

HUDBA

Poslechový večer
s kapelou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

sobota

neděle

9. 9.

10. 9.

pondělí 11. 9.

volný

150,-

volný
70,-

úterý

12. 9.

LÁZEŇ. KINO

Kráska a zvíře

SK, společenský sál

18.00–20.30

50,-

středa

13. 9.

KINO

Film pro náročného diváka:
Červená

kino Panorama

18.00

80,-

čtvrtek

14. 9.

BESEDA

Etiketa v každém věku

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

pátek

15. 9.

HUDBA

Klimkovická kapela Good Mates

SK, restaurace Zahrada

19.30–20.30

50,-

neděle

17. 9.

KONCERT

Charitativní koncert pro
neonatologické oddělení FNO

SK, společenský sál

16.00–17.00

100,-

KINO

Dvojitý milenec

kino Panorama

18.00

80,-

HUDBA

Poslechový večer
s Mikem Fojtíkem

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

pondělí 18. 9.

úterý

19. 9.

LÁZEŇ. KINO

Srdečně vás vítáme

SK, společenský sál

18.00–20.30

50,-

středa

20. 9.

KINO

Příšerky pod hladinou

kino Panorama

17.00

65,-

čtvrtek

21. 9.

ZÁBAVA

Hudební pořad s promítáním –
Vůně Francie

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

sobota

23. 9.

SPORT

Rybářské závody

park P. Bezruče

7.00–13.00

neděle

24. 9.

KONCERT

Koncert dechové hudby
Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

26. 9.

LÁZEŇ. KINO

Skrytá čísla

SK, společenský sál

18.00–20.30

50,-

DIVADLO

Zítra to roztočíme, Jaroušku

kino Panorama

19.00

190,-

středa

27. 9.

KINO

Bába z ledu

kino Panorama

18.00

80,-

čtvrtek

28. 9.

KONCERT

Koncert Patrika Kee

SK, společenský sál

19.00–21.00

200,-

sobota

30. 9.

ZÁBAVA

Klimkovické Vzduchobraní

Sanatoria Klimkovice

14.00–18.00

volný

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!

Pondělí 11. září v 17.00 hod.

MIMI ŠÉF
Vtipná pohádka o tom, kterak chce jedno miminko ovládnout svět, nebo ne? Animovaný ﬁlm je ale
zejména o rodině. O tom, jak se zprvu nechtěné dítě stane plnohodnotnou součástí famílie. Animovaná
prima komedie. USA, 100 minut, vstupné: 70 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Středa 13. září v 18 hod.

ČERVENÁ
Celovečerní dokumentární ﬁlm Olgy Sommerové o této operní pěvkyni a herečce je příběhem ženy,
jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život ovlivnil běh velkých dějin Evropy 20. století. Celovečerní
dokumentární ﬁlm Olgy Sommerové o této operní pěvkyni a herečce. Film uvádíme v rámci akce Týden
v kinech se Soňou Červenou od 7. do 13. září k jejím 92. narozeninám. ČR, 85 minut, vstupné: 80 Kč.

Pondělí 18. září v 18.00 hod.

DVOJITÝ MILENEC
Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny francouzského klasika Francoise Ozona. Křehká Chloé se zamiluje do svého psychoterapeuta, který však není tím, kým se na první pohled zdá být. Francie, 110 minut,
dop. přístupnost od 18 let, vstupné: 80 Kč.

Středa 20. září v 17 hod.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaná komedie přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. V jednom podmořském údolí
žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. USA, Španělsko, 95 minut, vstupné: 65 Kč.

Úterý 26. září v 19 hod.

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU
Agentura Snů uvede skvělou komedii Jaroslava Sypala ze současnosti, která bude nabita humorem.
Hrají herci pražských divadel, které máte rádi. Vstupné: 190 Kč. Předprodej vstupenek v Kulturním
a informačním středisku Klimkovice.

Středa 27. září v 18.00 hod.

BÁBA Z LEDU
Lásku lze najít v každém věku a prostředí, třeba i v ledové vodě mezi otužilci. Po setkání s Broňou
začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se dosud točil jen kolem jejích synů.
Hrají Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Tatiana Wilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Václav Neužil
ml. aj. ČR, Slovensko, Francie, 110 minut, vstupné: 80 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Historie

Příští rok nás čekají velká výročí
Kulturní a informační středisko Klimkovice připravuje na rok 2018 připomínku stoletého výročí vyhlášení Československé
republiky a ukončení 1. světové války.
Pan Petr Vůjtek, jeden z členů Letopisecké komise, vypracoval seznam našich padlých či nezvěstných spoluobčanů, kteří
se z Velké války nevrátili. Informace, které předkládáme, vznikly dlouhodobým pečlivým vyhledáváním a nacházením údajů
v matrikách, vojenských archivech apod.
Čtvrtou a poslední část seznamu předkládáme veřejnosti
a očekáváme případnou diskusi či doplnění údajů. Naším cílem

je vytvoření co možná nejpřesnějšího obrázku událostí, které
prošly Klimkovicemi před sto lety.
Děkujeme za vaše podněty či připomínky, které můžete zasílat
na adresu: pvujtek@seznam.cz nebo kis@mesto-klimkovice.cz.
Úplný seznam (zatím pracovní verze) je umístěn na webu
města: www.mesto-klimkovice.cz / Historie města / Historické
události.
(ach)

Jméno

Poznámka

Svoboda Josef

Narozen 22. 11. 1884 v Josefovicích. Kovářský pomocník v Hubertově jámě v Hrušově.
Vojín zeměbraneckého pěšího pluku č.15. Zemřel 7. 11. 1914 v divizním zdravotnickém zařízení č. 46
ve Wola Suska (Suskowola, Polsko).

Šajnar Josef

Narozen 24. 8. 1883 v Klimkovicích. Zeměbranecký pluk č. 15. Prohlášen za mrtvého k 10. 9. 1917.

Šefčík Rajmund

Narodil se v Moravské Ostravě 18. 12. 1895. Bydlel v Klimkovicích č. 57.
V roce 1911 byl pekařským učněm. Zmizel v ruském zajetí.

Štauda Josef
Teichmann Fridolín

Narozen 6. 1. 1891 v Lagnově č. 83. V roce 1911 byl slévačským pomocníkem v Přívoze.
Pěší pluk č. 1, 8. setnina. Padl 26. 11. 1914 u Kielce (Polsko).

Teichmann Jaroslav

Narozen 27. 4. 1896 ve Vřesině č. 34. Později bydlel v Klimkovicích č. 181.
V roce 1911 byl soustružnickým učněm ve Vítkovických železárnách.

Teichmann Josef

Narozen 9. 11. 1875 v Josefovicích č. 34. V roce 1911 byl zedníkem.

Teslík František

Narozen 19. 1. 1886 v Klimkovicích č. 166. V roce 1911 bydlel v Lagnově č. 74 a pracoval jako pomocný dělník v továrně na šamotové zboží. Padl 18. 7. 1915 u dvoru Wolawky (Sokal, Cieląż, Ukrajina).

Teslík Rudolf

Narozen v roce 1895. Střelec c. k. střeleckého pluku č. 16. Zemřel 11. 1. 1918.

Vytřas František

Narozen 17. 4. 1887 v Klimkovicích č. 134. Vojín pěšího pluku č. 1. Zemřel 31. 8. 1918 v polní
nemocnici v Olkusz (Polsko).

Vytřas Josef

Narozen 14. 3. 1878 v Lagnově č. 36. Vojín zeměbraneckého pluku č.15.
Zemřel na tuberkulózu 2. 11. 1915 v Klimkovicích (215. záložní nemocnice).

Židek Jan

Narozen 25. 8. 1897 v Josefovicích č. 31. Vojín pěšího pluku č. 1, 11 setnina. Padl 5. 8. 1917
a je pochován v zahradě v Lukavici (Lukawitzi, Czernowitz?, Lukivtsi, Ukrajina, Bukovina).

Jako doplněk seznamu uvádíme tři vojáky, kteří zemřeli ve vojenské záložní nemocnici v Klimkovicích.
Thiel Max

Narodil se 3. 3. 1879 ve Fredenthalu (Bruntál). Zeměbranec pešího pluku č. 1.
Zemřel 25. 10. 1916 na tuberkulózu v záložní nemocnici č. 215 v Klimkovicích.

Mynařík Jan

Narodil se 29. 12. 1896 v Pacově. Domobranec pěšího pluku č. 75.
Zemřel 27. 4. 1918 na srdeční infarkt v záložní nemocnici č. 215 v Klimkovicích.

Mikolajczyk
Alexander

Narodil se v roce 1880 v polské Radomi. Polský legionář, který zemřel 23. 12. 1914 na srdeční infarkt
v záložní nemocnici červeného kříže.
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Petr Bezruč a město Klimkovice
Dne 15. září letošního roku uplyne 150 let od narození literáta a „básníka slezského lidu“ Petra Bezruče. Jeho jméno je
úzce spjato mimo jiné i s naším městem.
Pod vlastním jménem a příjmením Vladimír Vašek spatřil světlo světa 15. září
roku 1867 v Opavě, jako nejstarší ze šesti
dětí gymnazijního profesora, slezského
vlastence a národního buditele Antonína
Vaška a jeho ženy Márinky (roz. Brožkové). V roce 1873 se ale rodina profesora
Vaška musela z Opavy přestěhovat do
Brna. Zde mladý Vladimír absolvoval
Slovanské gymnázium a ve studiích dále
pokračoval. Náhlá smrt jeho otce a živitele dosti početné rodiny v r. 1880 však zhoršila natolik rodinnou ﬁnanční situaci, že
syn Vladimír ani nedokončil svá studia klasické ﬁlologie (latina,
řečtina) na univerzitě v Praze a v roce 1888 se vrátil zpět do
Brna. Našel si zde zaměstnání jako poštovní úředník a mamince
pomáhal v péči o své mladší sourozence. V roce 1891 byl však
z Brna služebně přeložen do Místku, kde působil jako vyšší poštovní asistent, a to až do roku 1893. Pobyt v Místku byl pro Vladimíra Vaška současně i pobytem osudovým, navíc ještě jako
pro mladého literáta, také obdobím dosti významným. V místním
hostinci manželů Sagonových se totiž v kroužku bohémů spřátelil mimo jiné i s bývalým učitelem, divadelníkem a slezským
vlastencem Ondřejem Boleslavem Petrem. Společně častokrát
procházeli podbeskydskými vesnicemi a V. Vašek takto mohl
podrobně poznávat přetěžký sociální a národnostními útrapami
propletený život, naplněný strádáním a nevšední bídou zdejšího
slezského lidu, což se též významně projevilo v jeho následné
literární tvorbě. V Místku poznal i svoji dlouholetou životní lásku, sympatickou, mladou a milou dívenku ze Sviadnova, slečnu
Dodu Besrutshovu (Bezručovou). Doda byla umělecky nadaná,
měla zálibu v malování a s V. Vaškem si vyměňovala německy
psané básně. V kontaktu byli ještě ve dvacátých letech minulého
století. Petr i Bezručová se stali Vladimírovými nejbližšími přáteli a to byl možná hlavní důvod, proč se následně (po náhlém
sebevražedném úmrtí O. B. Petra v r. 1893) z jejich příjmení stal
Vaškův nejpoužívanější literární pseudonym a současně i nové
příjmení Bezruč v básníkově umělecké tvorbě.
Pobyt v Místku měl ale zásadní význam pro vznik Bezručovy
nejrozsáhlejší, a také nejvýznamnější básnické sbírky – Slezských písní, z níž jednotlivé básně byly zprvu zveřejňovány
postupně s velikou nedůvěrou a opatrností a teprve po několika letech od básníkova návratu zpět do Brna vyšla v roce 1909
celá sbírka již pod názvem Slezské písně poprvé knižně. Avšak
v úplném rozsahu byla s celkovým obsahem 79 básní deﬁnitivně
vydána až v roce 1928. Tehdy byl čtenářské veřejností již prokazatelně znám dlouho utajovaný básníkův umělecký pseudonym
Petr Bezruč. Slezské písně měly hned po svém knižním vydání
mimořádně příznivý literární a společenský ohlas a Bezruč se
stal rázem uznávanou osobností v období mezi oběma světovými válkami, hlavně mezi prostým lidem svého rodného Slezska.
Osobní a velmi blízký vztah měl Bezruč i ke Klimkovicím.
V letech 1919–1934 měl totiž ve městě (na tehdejším Masarykově náměstí v domě čp. 21) svoji soukromou notářskou kancelář Bezručův nejmladší bratr Antonín. Básník k němu chodíval
pravidelně na návštěvu každý rok pěšky až z Branky u Opavy,
kde tehdy P. Bezruč bydlel. Sám se k tomu ve své bohaté osobní korespondenci zmínil... „Klimkovice jsou mi blízké, bo tam

žil snad 20 let můj nejmladší bratr Anton, pro něhož jsem měl
jakousi srdeční slabost, nebyl jsem mu jen nejstarším bratrem,
nýbrž i poručníkem, zastupoval jsem tatíčka. Chodíval jsem za
ním každý rok pěšky z Branky, bylo to jen šest hodin cesty...“
V roce 1937, při příležitosti Bezručových sedmdesátin, mu
radní našeho města zaslali děkovný dopis a blahopřání, současně městská rada rozhodla o zhotovení bronzové pamětní desky
s textem ze Slezských písní o M. Magdonové. Před německou
okupací tato deska zdobila průčelí domu čp. 21 „na klimkovském
rynku“, kde Bezručův bratr bydlel. Bohužel před okupanty ji v roce
1938 místní lidé tak pečlivě ukryli, že se ji dodnes již nikomu
nepodařilo nalézt. Bezruč se však do Klimkovic rád vracel i po
smrti svého bratra Antona. Naposledy to bylo 20. září 1946, kdy
město navštívil a následně pak v dopise adresovaném místnímu
národnímu výboru napsal... „viděl jsem rozbořený klimkovský
rynk a podivil jsem se, jak se vzhled starobylého městečka změnil. Uprostřed náměstí už není buduněk se zahrádkou, košatou
lípou a sochami světců, které tam od nepaměti stávaly...“ Sotva
Bezruče lidé tehdy ve městě zahlédli a začali se z okolních domů
sbíhat, rozhlédl se ještě jednou po náměstí a rychlým krokem
došel zpět k autu. Pak pravil: „ale matě to tu rozbite“... Nasedl
a pobídl řidiče k rychlému odjezdu... „jeděm, jeděm!!!“ V rámci
kmotrovství a poválečné obnovy Klimkovic Petr Bezruč zaslal
MNV delší dopis doplněný rýmovaným čtyřverším. Píše v něm
mimo jiné... „Napsat verše, to umíš, ale kapsy neotevřeš? Jak
víte, či nevíte, dostal jistý Váš slezský krajan státní dar z důvodů
neznámých. On to rozdělí, aby se neřeklo, že patří mezi státní příživníky. Zbylo mu z toho 5.000,- Kčs, tož Vám je posílá
na znovuzřízení a zmírnění bídy klimkovské....“ Také velkoformátový originál obrazu, jehož autorkou je Bezručova dlouholetá přítelkyně Doda (jedná se o její jediný dochovaný originál),
je patrně básníkovým darem našemu městu. Obraz je několik
desetiletí výraznou dominantou zasedací místnosti rady města
v prvním patře klimkovického zámku. Básník a bard slezského
lidu Petr Bezruč byl ale člověk velice plachý, nerad byl středem
společenské pozornosti a také nerad vystupoval ze své osobní
anonymity, přesto je díky své umělecké tvorbě, hlavně ve Slezsku považován za výraznou literární osobnost. K jeho nehynoucí poctě, stejně jako je tomu v řadě dalších obcí a měst, také
i u nás v Klimkovicích, byla na památném návrší Na Lání v roce
1958 při připomínce výročí 575 let od založení města, zasazena Lípa Bezručova a od téhož roku nese jeho básnické jméno
i městský Park Petra Bezruče. P. Bezruč si zamiloval slezskou
krajinu, přírodu, jazyk i práci a osudy zdejších lidí. Hory a především Beskydy měl rád nadevšechno, jinak by ani nemohl napsat
takové verše, jako jsou například tyto:
Jsou tichy, jak ten černý bor,
co kryje jejich hlavy sivé:
To hřebeny jsou našich hor,
to Beskydy jsou zádumčivé...
„Básník slezského lidu“ zemřel v nedožitých jednadevadesáti
letech, dne 17. února 1958 v Olomouci, a místem jeho posledního odpočinku je Opava. Ta se právem stala tím nejvýznamnějším Památníkem Petra Bezruče, možná proto, že to je historická metropole Slezska, ale též proto, že je zde dodnes pečlivě
dochován a udržován Bezručův rodný dům.
Prameny: Letopisy Kroniky města Klimkovice
A. Výtisk: Památník města Klimkovic (vydal ČSPO v r. 1958)
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Odhalení pietního místa a pomníčku
obětem komunistického režimu
V srpnu letošního roku uplynulo 65 let od úmrtí významného klimkovického rodáka P. Pavla Opavského, katolického
kněze a pedagoga, který jako přímá oběť politického násilí
tehdejšího komunistického režimu v poválečném Československu zemřel při vykonávání tzv. nucených prací v komunistickém internačním lágru v Králíkách na Šumpersku.
O život přišel předčasně, stejně jako stovky, snad i tisíce těch, kteří se stali přímými oběťmi přes čtyřicet let trvající politické
nesvobody, kdy navíc neústupnost komunistického režimu vytvářela osobní i společenskou perzekuci dalším mnoha tisícům
obyvatel naší vlasti.
To byl také důvod, proč v polovině roku
2016 podal kronikář města Ing. Pillich radě a zastupitelstvu
města návrh na uctění památky obětí tzv. „třetího odboje“, a to
zhotovením pamětní desky P. P. Opavskému a dalším obětem
komunistického režimu. Návrh byl sice přijat, avšak s rozhodnutím členů rady města zřídit pietní místo (pomníček) v prostoru,
kde v minulosti stával rodný dům (čp. 97) pátera P. Opavského
(vedle chodníku u křižovatky ul. 28. října a ul. Ostravské).
Jeho slavnostní odhalení se uskutečnilo symbolicky, právě
v Den památky obětí komunistického režimu 27. června 2017.
Nový pomníček tvoří pevný svazek ocelových tyčí s nápisem
(P. Pavel Opavský 1884–1952) a je dílem Ing. arch. Havlíčka
ze Slezské Ostravy a vyrobili jej studenti v dílnách soukromé
Střední umělecké školy AVE-ART z Ostravy-Hrabůvky. Slavnostní odhalení pomníku i pietního místa provedl za účasti několika
desítek občanů starosta Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák a ředitel
zmíněné umělecké školy Ave-art Ing. J. Prokop.

K osobnosti pátera Pavla Opavského
Narodil se 20. ledna 1884 v Klimkovicích. S dalšími devíti svými
sourozenci byl synem místního domkáře a obuvnického mistra
Josefa Opavského (1849–1936), který přes padesát let nepřetržitě vykonával významné funkce v městské radě a v zastupitelstvu Klimkovic.
Pavel (doma v rodině mu všichni říkali Pavlíček), vychodil pět
tříd klimkovické obecné školy a daších šest tříd gymnázia absolvoval v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po sextě z Kroměříže odešel do jezuitského noviciátu ve Velehradě a poté ještě
svá studia doplnil v Kalksburgu u Vídně, kde v roce 1905 maturoval. V letech 1906–1909 studoval rétoriku a ﬁlosoﬁi v Bratislavě
a v roce 1910 započal vysokoškolská studia (klasická ﬁlosoﬁe,
latina, řečtina) na pražské univerzitě, kde získal titul profesora

Rodný domek čp. 97
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a doktora ﬁlosoﬁe. Poté z Prahy odešel studovat na univerzitu
do rakouského Innsbrucku. Zde vystudoval teologickou fakultu
a byl dne 26. 7. 1917 slavnostně vysvěcen na kněze katolické
církve. V letech 1920–1940 učil na Jesuitském gymnáziu v Praze-Bubenči, kde byl také po dobu dvou let, a to až do zrušení
všech jezuitských škol v Protektorátu, ředitelem školy. V období
1943–1945 pak působil v Hradci Králové a po skončení světové války opět učil a řediteloval na Arcibiskupském gymnáziu
v Praze-Dejvicích, a to až do roku 1947, kdy toto bohoslovecké
gymnázium bylo internováno do pohraničního Bohosudova. Ve
své kněžské profesi byl páter P. Opavský mimo jiné také vynikající znalec antických jazyků, byl i hudebník, hudební skladatel,
sbormistr, libretista a autor řady studií o liturgické hudbě. Celé
generace jeho studentů ho znaly pod jeho často užívanou přezdívkou Cicero.
Od roku 1947 byl ale bohužel již jen ve státní internaci.
Z komunistických lágrů působil v Bohosudově, Oseku u Duchcova a v Králíkách. A právě zde v této internační lokalitě duchovních a kněží bylo tomuto vzdělanému, mimořádně nadanému
a schopnému profesorovi k běžnému výkonu nucených prací
ještě navíc přikázáno starat se o povinnost pasení krav. Když
mu ale jednou na pastvě splašená kráva od stáda utekla, on
neváhal a hned za ní rychle utíkal, přitom se upachtil až téměř
k smrti. Dostal akutní srdeční záchvat. Teprve až ho na pastvě
ležícího a nemohoucího jeho přátelé našli, nechali ho odvézt do
nemocnice v Šumperku. Bylo již pozdě a v nemocnici na následky srdečního záchvatu dne 25. srpna 1952 páter P. Opavský
zemřel ve věku 68 let.
Jeho nejbližší rodinní příslušníci zemřelého nechali převézt
zpět do rodných Klimkovic. Zde měl pohřeb na místním (dnes již
starém) hřbitově dne 28. srpna 1952.
Pozn.: použité údaje převzaty z archivu České provincie
Tovaryšstva Ježíšova Praha 1, části práce F. B. Pitruna,
– částečně ze vzpomínek a svědectví sestry pátera
P. Opavského Marie Blahové
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Cyklistika

Házená

Změny ve vedení oddílu
Již delší dobu je snahou výboru oddílu házené Tělocvičné
jednoty SOKOL Klimkovice, aby ve vedení stáli mladí členové, kteří by zajistili perspektivně činnost do budoucích
let. Vždyť Ing. Jiří Hudeček stojí v čele oddílu házené již od
sezóny 1993/1994. Od té doby do současnosti se podařilo
házenou v našem městě udržet a zapojit do ní hlavně mládež. Stálo to nemalé úsilí a práci funkcionářů a trenérů.

Jsme zakladateli neformální cyklistické skupiny z Mikołówa
– O'Rety Team. Přišli jsme s myšlenkou realizace projektu
MP3 (Města partnerská tři), který má za cíl integraci cyklistického prostředí v Mikołówě a upevnění vazeb mezi partnerskými městy – v tomto případě Mikołówa, Ilavy a Klimkovic.
Během realizace projektu MP3 se skupina šesti osob vydala z Mikołówa na cyklistickou výpravu, aby se vrátila přes Ilavu a Klimkovice zpět do Mikołówa. Výprava se uskutečnila od
11. do 15. srpna. Trasa byla dlouhá přibližně 540 kilometrů:
1. etapa: pátek 11. 8. v 16.30, Mikołów – Bystřice nad Olší
(cca 90 km). Jeli jsme přes Dębowiec a Třinec, který nás přivítal
cyklistickými stezkami, kterými jsme bezpečně projeli město. Na
místo jsme přijeli asi ve 21.00. Po rychlém společném toastu
následoval spánek, abychom se ráno mohli vydat do Ilavy!
2. etapa: sobota 12. 8. v 10.00, Bystřice nad Olší – Ilava (cca
117 km). Neustále mrholilo, na Slovensku se pak počasí zlepšilo. Trochu srandy bylo na závěsném mostě a po 117 kilometrech
jsme se ocitli na náměstí v Ilavě, kde nás přivítal primátor města!
Strávili jsme s ním příjemný večer a dopoledne.
3. etapa: neděle 13. 8. v 11.00, Ilava – Klimkovice (cca 135
km). Po snídani a rychlé prohlídce Ilavy jsme se vydali do Klimkovic. Bojovali jsme s nepříjemným větrem, ale kýženého cíle
jsme dosáhli! Klimkovice byly dobyty. Ve městě nás přivítal plakát s naší fotograﬁí, byl to moc pěkný pocit! Ráno se pak objevili
místní cyklisté, aby nám ukázali zajímavé trasy v okolí.
4. etapa: pondělí 14. 8. v 10.00, místní trasy okolím Klimkovic
(cca 80 km). Shodně s plánem v 10 hod. za námi přijeli Boris,
Miloš a Petr a vzali nás na velmi pěkný výlet. Svižnou jízdou jsme
se přes Hukvaldy, Kozlovice a Kopřivnici dostali do Štramberku.
Je to velmi půvabné město! Závidíme vám množství a kvalitu
cyklotras, chtěli bychom takové mít doma! Byli jsme uchváceni vaší pohostinností a už plánujeme, jak se s vámi setkáme
v Mikołowě. Honí se nám hlavou nový nápad – hvězdný sraz
MP3! Trojmezí by mělo být tím správným místem.
5. etapa: úterý 15. 8. v 11.00, Klimkovice – Mikołów (cca 100
km). Po snídani jsme jeli navštívit sanatoria. Potom jsme zavítali
na radnici, abychom se setkali s Alicí Chlebovskou, která nás
logisticky a organizačně podporovala. Po krátkém rozhovoru
jsme se vydali na cestu domů – do Mikołowa. Na mikołowské
náměstí jsme dorazili v 18.00 a projekt ukončili táborákem.
Těší nás, že díky takovým iniciativám, jakou je ta naše, jsou
partnerská města skutečná a ne jen na papíře!
Aneta a Maciej Esnekier, zakladatelé O’Rety Team

Házená má bohatou historii, na kterou jsme vždy v naší činnosti navazovali. Čas se však zastavit nedá a na výborové schůzi dne 26. 7. 2017 jsme v zájmu zajištění činnosti oddílu zejména
do dalších let rozhodli provést tyto změny:
Předsedou oddílu byl zvolen současný trenér mládeže
a družstva mužů Zdeněk Zbořil, místopředsedou a organizačním pracovníkem hráč a trenér družstva mužů a rovněž trenér
mládeže Michal Janečka, redaktorem Handball Netu pak Mário
Dobosz, hráč družstva mužů a trenér družstva minižáků. Dále byl
do funkce sportovního manažera oddílu schválen Michal Zbořil
s tím, že nebude členem výboru, ale může se jednání účastnit
s hlasem poradním. Členy výboru zůstávají nadále pokladní Šárka Polášková, Ing. Jiří Hudeček, Radim Neuwirth a Jiří Polášek,
kteří budou novým funkcionářům nápomocni v jejich práci. Nově
zvolení funkcionáři začnou své funkce vykonávat od 1. 9. 2017.
Zdeněk Zbořil na jednání výboru seznámil se svými plány
a konkrétními opatřeními, která chce pro zajištění a zkvalitnění
činnosti oddílu házené uskutečňovat. Pokud se mu to podaří,
nemusíme mít o další rozvoj házené obavu. Patří mezi ně nové
formy práce s mládeží, práce na zlepšení areálu a objektů na
hřišti házené atd.
Zdeněk Zbořil se narodil 30. 9. 1969 v Ostravě a od dětství se věnoval sportování, v té
době hlavně kopané, kterou nejen aktivně
hrál, ale získal také licenci trenéra a rozhodčího. Před 15 lety mu svou všestranností
učarovala házená, které se začal věnovat.
Před 12 lety začal v našem oddíle působit
jako trenér mládeže, získal trenérskou licenci a vychoval za tu dobu společně s dalšími
trenéry Michalem Janečkou a Mário Doboszem hodně kvalitních
hráčů. Uplatňuje především všestrannou přípravu, takže v rámci
tréninků můžeme vidět děti hrát nejen házenou, ale také další
sporty, které přispívají k pohybovým schopnostem a fyzické kondici hráčů.
Chtěl bych Zdeňku Zbořilovi popřát v jeho nové funkci hodně
dobrých nápadů, trpělivosti a samozřejmě hodně úspěchů. Má
na co navazovat, vždyť od roku 1949, kdy se v našem oddíle
uskutečnil přechod k mezinárodní házené, bylo dosaženo řady
významných výsledků a házená se stala v našem městě jedním
z hlavních sportů. Věřím, že pod jeho vedením bude o budoucnost tohoto krásného kolektivního sportu v našem oddíle a městě postaráno.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi po dobu výkonu
funkce předsedy pomáhali, ať již jako funkcionáři nebo trenéři,
a bez nichž bych si nedovedl činnost oddílu házené představit.
Nebudu je jmenovitě uvádět, určitě bych na někoho mohl zapomenout, a to by nebylo správné a doufám, že se na mne pro to
nebudou zlobit.
Ing. Jiří Hudeček
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Pozvání na hřiště
házené v Klimkovicích
Srdečně zveme příznivce házené
k mistrovským utkáním
na našem hřišti v podzimní části
ročníku 2017–2018.
Přijďte povzbudit hráče družstev
miniházené, mladších
a starších žáků a také
družstva mužů v soutěžích
Moravskoslezského svazu házené.

Fotbal

Fotbalová školička se vydařila
Od pátku 30. června do neděle 2. července probíhala na fotbalovém hřišti v Klimkovicích fotbalová školička / kemp přípravky TJ Klimkovice. Sotva děti obdržely
vysvědčení, někteří to první, přesunuli se malí nadějní klimkovičtí fotbalisté do
areálu místního fotbalového hřiště, kde jim na zahájení prázdnin začal třídenní
fotbalový kemp.

Neděle 10. 9. 2017
9.00 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – HCB Karviná B
10.30 hod. – muži:
Sokol Klimkovice – LOKO
Suchdol n/O

Sobota 16. 9. 2017
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – TJ Nový Jičín
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – TJ Nový Jičín
11.45 hod. – muži:
Sokol Klimkovice – TJ Nový Jičín

Sobota 23. 9. 2017
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – SKP F.-Místek B
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – SKP F.-Místek B
11.45 hod. – muži:
Sokol Klimkovice – SKH Polanka B
15.00 hod. – miniházená
– mistrovský turnaj za účasti
7 družstev: Sokol Klimkovice,
SKH Polanka A+B, TJ Třinec,
Sokol Karviná, Sokol Ostrava,
Sokol Poruba C

Čtvrtek 28. 9. 2017
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – Sokol Trnávka A
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – SK Opava
11.45 hod. – muži:
Sokol Klimkovice – Sokol Trnávka

Sobota 30. 9. 2017
9.00 hod. – mladší žáci:
Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
10.15 hod. – starší žáci:
Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
Za oddíl házené: Ing. Jiří Hudeček
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Celkem 25 dětí se sešlo k zahájení
kempu v pátek 30. června těsně po poledni. Po krátkém ubytování v sále sokolovny, kde děti přespávaly na nafukovacích
matracích, karimatkách a ve spacácích,
začaly ihned první aktivity a tréninky.
Děti trávily převážnou část celého víkendu na fotbalovém hřišti. Snídaně, obědy a večeře byly zajištěny ihned naproti
v hospůdce U hřiště a musíme pochválit, jídlo bylo opět výborné. K tomu byly
v průběhu dne připraveny ještě svačinky
v podobě ovoce a zabezpečen dokonale
pitný režim.
V pátek večer bylo uspořádáno setkání
s rodiči, kteří se také nenechali „zahanbit“
a stoly se prohýbaly pod různými dobrotami, které rodiče přinesli. A rodiče neváhali a aktivně se zapojili i do soutěží, které
pro ně připravili trenéři. Museli se hodně
snažit, aby předvedli kvalitní fotbalové
dovednosti před svými ratolestmi, které
pečlivě dohlížely na jejich výkony. Byl to
příjemně strávený letní večer. V sobotu
pokračoval pravidelný tréninkový proces,
doplněný spoustou her a zábavou pro
děti. Neděle pokračovala v rytmu tréninku
a miniturnaje s hráči Bílovce až do odpoledních hodin, kdy si začali své unavené
ratolesti vyzvedávat odpočatí rodiče.

Letošní ročník fotbalové školičky, hlavně díky své oblíbenosti a obrovskému
přínosu pro děti, získal ﬁnanční podporu
hned v několika grantech a dotacích. Proto musíme poděkovat především Nadaci
ČEZ a společnosti TAMEH Czech s. r. o.,
a jejich zaměstnaneckým grantům,
o které požádali naši fotbaloví činovníci
a zaměstnanci těchto společností pan
Jirka Seidler a Radim Homola. Poděkovat musíme rovněž za dotační přispění
Moravskoslezskému kraji a městu Klimkovice. Díky jejich štědrosti kluci obdrželi
kompletní tréninkový set a fotbalové
vybavení pro start jejich, doufáme bohaté, fotbalové kariéry a užili si celý víkend
bez jakýchkoliv omezení.
Celý víkend nám přálo pěkné počasí
a dobrou náladu nezkazilo ani několik
dešťových přeháněk, a tak nezbývá než
konstatovat, že 3. ročník fotbalového
kempu se opět vydařil.
Závěrem bych ještě rád poděkoval trenérům Luboši Eltnerovi, Stáňovi Homolovi, Karlovi Pokornému a rodičům Tomáši
Huspeninovi a Radimu Neuwirthovi za
organizaci celého víkendu.
Za TJ Klimkovice
Lukáš Lyčka
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Rozpis mistrovských utkání
PODZIM 2017 – TJ Klimkovice

Pravidelné lekce cvičení
v základní škole
a mateřské škole
školní rok 2017/2018
PONDĚLÍ
18.30 – 19.30
MIX AEROBIK
základní škola
STŘEDA
18.45 – 19.45
KRUHOVÝ TRÉNINK
základní škola
Ceny: 1 vstup
10 vstupů
30 vstupů

50 Kč
300 Kč
600 Kč

Začínáme cvičit 11. září 2017!

STŘEDA
17.30 – 18.30
CVIČENÍ STARŠÍCH ŽEN
MŠ 28. října
celoroční poplatek: 170 Kč

Začínáme cvičit 13. září 2017!

Vesnické sportovní hry
Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ
SPORTOVNÍ HRY
Sledujte nás na:
www.vshry.cz

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 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 19. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Inzerce

Minutky, pizza.

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

KOCOUREK Josef
vám nabízí
čištění koberců
a sedacích souprav,
půjčování stroje
Kärcher,
mytí oken
Tel.: 606 363 300

731 490 561

Možnost pořádání
rodinných oslav, svateb
a jiných příležitostí.

Penzion nabízí ubytování v 6 dvoulůžkových
a 2 třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV, wifi připojením.

Na zakázku vám upečeme
domácí koláče, dorty,
zákusky, domácí cukroví
k různým příležitostem.
Otevírací doba:

pondělí–pátek: 14.00–22.00
sobota–neděle: 11.00–22.00
Karolina Klimkovice, tel.: 556 420 359
Husova 266, 742 83 Klimkovice
Dne 9. 9. 2017 vás srdečně zveme na
ZABIJAČKOVÉ A ŠVESTKOVÉ HODY.
Přijďte ochutnat naše domácí speciality.

HLEDÁM VÝPOMOC
NA DPP DO SKLADU
OVOCE A ZELENINY
V KLIMKOVICÍCH
Náplň práce:
vychystávání zboží,
závozník, řidičský průkaz
sk. B podmínkou.
Po zapracování plat
100 Kč/hod.
Pracovní doba: NE + PO,
v týdnu dle potřeby.
Tel.: 777 239 303

Pronajmeme
zařízený byt
1 + KK
v rodinném
domě
v Klimkovicích
Tel.:
725 133 372

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005
Ceník a podmínky inzerce najdete na:

www.mesto-klimkovice/Zpravodaj
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Zdraví jako vášeň

Přihlásit se můžete do 30.9.2017

Největší
zaměstnanecká
Zdravotní pojišťovna
ministerstva
vnitra ČR nabízí:
Přihlásit se můžete z pohodlí
domova na www.211.cz

Jistotu pro vás a vaše blízké
Hustou síť pracovišť ZPMVČR
Kartu života
Moderní e-komunikaci
Slevy a výhody pro děti, studenty i dospělé
Výhodné cestovní pojištění
Více jak 26 000 smluvních zdravotních zařízení po celé ČR
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Pozvánky

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
KLIMKOVICE
pořádá tradiční

BURZU PODZIMNÍHO
a ZIMNÍHO OBLEČENÍ
v HASIČÁRNĚ ve dnech:
pondělí

18. 9.
úterý

19. 9.
středa

20. 9.

PŘÍJEM

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

PRODEJ

8.00–11.00 hod.
14.00–16.00 hod.

VÝDEJ

13.30–15.30 hod.

Srdečně zve výbor ČČK.
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Sdružení rybářů Klimkovice vás zve na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
23. 9. 2017 od 7.00 do 13.00
v parku Petra Bezruče
Prodej povolenek v parku u altánku
od 11. 9. 2017 vždy od 16.00 do 17.00 hodin.
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758.
Střelnice V. A. Staška Klimkovice pořádá

4. ročník střeleckých závodů pro děti

Občerstvení zajištěno – kapr, salát,
grilované makrely, steaky, pivo, limo.

10. září 2017 od 9.30 hodin
Srdečně zveme všechny děti z Klimkovic a blízkého okolí
na střelecké závody ze vzduchové pušky. Střílet se bude
na vzdálenost 10 metrů vleže na střelnici v Klimkovicích.
Děti budou rozděleny do kategorií podle věku. Celkem
budou tři kategorie: do 10 let, do 13 let a do 16 let věku.

Zveme
rybáře
i nerybáře.
Těšíme se
na vaši účast!

Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny medaile, diplomy
a poháry. Také pro poražené budou připraveny sladké odměny.
Na všechny děti se moc těší střelci z Klimkovic.
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