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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané a vážení lázeňští hosté,
nabízím Vám tip, jak si prodloužit pohodovou prázdninovou
náladu i při návratu z Vašich dovolených a pro lázeňské hosty
návrh, jak si zpříjemnit pobyt. Děkuji za něj návštěvníkům a
organizátorům druhých Klimkovických farmářských trhů, neboť
jimi vytvořená pospolitá přívětivá a sousedská atmosféra bude tím
pravým důvodem těšit se společně i na tradiční Klimkovický
jarmark 10.9. a na třetí farmářské trhy 1.10.
Děkuji též stavební firmě Jankostav za výměnu vadných dlaždic
na veřejných prostranstvích kolem zámku, která budou dějištěm
zmíněného jarmarku. Srdečně Vás na tyto akce zvu, před
nadcházejícím podzimem budeme dobrý pocit pro vzájemnou
komunikaci a porozumění nad výzvami našeho města potřebovat.

rekonstrukce ztrátového kina z rozpočtu města. Když budu
pokračovat namátkou stavem Sokolovny, místních komunikací
nebo rozšířením hřbitova a dalšími nutnými investicemi, je Vám
jasné, že naše město je zadluženo dávno před tím, než si vzalo
úvěr na kanalizaci. Pokud se něco nezmění, budou časem v našem
lázeňském městě cedule zákazu vstupu jako u zmíněného
schodiště přibývat. Napadá mne citát Alberta Einsteina: „Žádný
problém nemůže být vyřešen stejnou úrovní myšlení, která jej
stvořila“.
Nadešel čas hledání nových řešení u kulatých stolů. První se bude
týkat Strategického plánu Klimkovic a v jeho rámci považuji za
nejdůležitější najít takový dlouhodobý směr rozvoje, který nám
vůbec zajistí financování nutných investičních akcí a budování
lázeňské infrastruktury. Připomínám termín 8.9. 2011 v 17.00
hodin v zasedací místnosti zastupitelstva. Pozvánku na tuto akci
najdete na jiném místě lázeňského zpravodaje.

Možná už jste si všimli uzavřeného velkého venkovního a
polouzavřeného vstupního schodiště našeho kina Panorama.
Vstup do bývalého Dělnického domu a později na svou dobu
moderního interiéru kina z roku 1959 od našeho pana architekta
Ulmanna se zkomplikoval zubem času. Schody, na kterých jsme
čekávali na představení, a na svá první rande už nevedou do
filmového nebe, ale mizí v propadlišti. To neznamená, že letošní
filmová sezóna nezačne, pořád se ještě po levé straně vstupního
schodiště do kina dostanete, jen to může být jedna z posledních
sezón, neboť digitální projektor je nad naše možnosti stejně jako

Vážení spoluobčané, přijďte se podílet na budoucnosti našeho
lázeňského města.
Na Vaši účast se těší
Váš starosta
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Průběh stavby kanalizace
Vážení spoluobčané, chci Vás seznámit v několika bodech s dalším průběhem této náročné stavby:
1)

Státní fond životního prostředí (poskytovatel dotace) nám
schválil změnové listy č. 3 až 10 této stavby - to znamená, že
téměř polovina stavby se provede výkopem a položením
nového vedení místo drahého vložkování staré rozbité
kanalizace. To vše za stejnou cenu! Za vyjednání nových
podmínek bych chtěl poděkovat panu poslanci Ladislavu
Kinclovi, panu poslanci Václavovi Menclovi, paní poslankyni
Kateřině Konečné a především našemu projektantovi Ing.
Bernardu Hájovskému.

2)

Státní fond životního prostředí nám schválil změnový list č. 2
(změna oddílné kanalizace na jednotnou v ulici Polanecká),
ovšem za podmínky, že si rozdíl ceny zaplatíme sami.

3)

Nelze automaticky očekávat, že ulice, která má hotovou
kanalizaci, dostane i nový povrch v celé šíři vozovky, chodníky
v lepším stavu než před stavbou a vyrovnané či nové

obrubníky. Co se týče povrchů, finance z dotace jsou určeny
jen na spáru nad novým vedením kanalizace, pokud bylo
plánováno dle původního projektu výkopem. Všechny ostatní
výměry nových povrchů si musíme doplatit a právě kvůli toho
zastupitelstvo rozhodlo zvýšit daň z nemovitosti. Zatím byly
pro nový povrch v celé šíři vozovky vybrány tři ulice: Polní,
Palackého a Pod Kinem. Na základě skutečných nákladů a
dalších zátěžových zkoušek se rozhodne o rozsahu celkové
rekonstrukce povrchů, obrubníků a chodníků.
4)

Zhotovitel – firma EUROVIA CS, a. s. zatím přistupuje
k problémům maximálně odpovědně.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za Vaši nepolevující
trpělivost s touto stavbou.
Váš starosta

Informace z městského úřadu

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci září budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat zejména v ulicích Lagnovská, Kotkova, Čs. armády,
Havlíčkova, 28. října (ve směru od restaurace Verdun do
Klimkovic), Husova a Komenského. Poté mohou být započaty
práce v navazujících ulicích B. Němcové a Nad Vodárnou. Ke
změně tohoto harmonogramu může dojít na základě výsledků
jednání se Státním fondem ČR o změně technologie provádění
oprav některých úseků kanalizace.
Majitele nemovitostí, kteří požadují více než jednu kanalizační
přípojku, upozorňujeme, že je nutno předem na městském úřadu
Klimkovice podepsat smlouvou o zřízení druhé přípojky. Tuto
smlouvu městský úřad předá realizační firmě. V případě, že
stavební firma nebude mít tento podklad, druhou přípojku
neprovede.
Dále upozorňujeme, že majitelé nemovitostí musí být připraveni
na skutečnost, že po položení nové kanalizace v některých úsecích
ulic může dojít k destrukci původního vedení kanalizace. Odvod
splašků a dešťových vod starou kanalizací nebude již možný. Proto

je nutné, aby byli všichni předem připraveni na okamžité
přepojení! V této souvislosti může však nastat problém s odvodem
splašků z nemovitosti, kdy má být nemovitost napojena na
kanalizační řad v jiné ulici než v současné době je. Z těchto
důvodů by si majitelé těchto nemovitostí měli ve vlastním zájmu
důkladně prověřit způsob vedení ze své nemovitosti, návrh jejího
nového napojení a předem zjistit harmonogram prací v obou
dotčených ulicích. Poté se připravit na situaci, kdy nebude možné
dočasně splašky odvádět.
Bez starostí mohou být pouze ti, kteří mají svedeny odpadní a
dešťové vody do jednoho kanalizačního vyústění na svém
pozemku a následně do stávající kanalizace a zároveň nepožadují
umístění nově zřizované kanalizační přípojky s revizní šachticí
v jiném, než stávajícím místě. V případě, že majitel nemovitosti
požaduje přípojku v jiném než stávajícím místě, měl by si rovněž
ve svém zájmu, po napojení na novou kanalizační přípojku,
původní řádně zaslepit, pokud možno co nejdále od své
nemovitosti.
Petr Bílý, referent odboru HTO MěÚ

Informace z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic
Rada se během prázdnin sešla na dvou pravidelných jednáních a jednom neformálním setkání nad podobou strategického plánu.
Předmětem jednání byla následující témata:
podmáčené budovy, sanace vlhkého zdiva a rekonstrukce
zdravotechniky Domova pro seniory Klimkovice“. V souvislosti
s tímto bodem doporučí rada zastupitelstvu uvolnit částku
400 000Kč z rezervy města jako 10% podíl na této akci. Rovněž
pověřila HTO vypsáním výběrového řízení na dodavatele této
stavby. Již brzy snad konečně zmizí vlhká skvrna na fasádě
objektu a celkovém vzhledu Klimkovic. Navíc se výrazně zkvalitní
život obyvatel DPS.
Rada města souhlasí s tím, že Sdružení obcí Bílovec podá za město
Klimkovice žádost o vstup do Občanského sdružení „Místní akční
skupina Regionu Poodří“. Rozhodnutí o vstupu bude předloženo
zastupitelstvu města. Tato forma organizování obcí je a bude více
podporována EU a nabízí se větší možností získání finančních
prostředků.
POZEMKY
• Rada opět rozhodovala o připojení zhruba desítky novostaveb
na inženýrské sítě města a opět v případě vyčerpané kapacity
ČOV Hýlov zamítla několik žádostí v této lokalitě.
• Rada opětovně nevyhověla žádosti společnosti REZIDENCE
KLIMKOVICE s.r.o. o souhlas s dělením pozemků pro výstavbu
rodinných domů na Mexiku s tím, že min. velikost pozemku
v této lokalitě musí být alespoň 1200m2 a inženýrské sítě musí
vést v komunikaci.
• Stejně postupovala i v případě žádosti o rozdělení parcel na ulici
Polanecké, kde důvodem zamítnutí je malá šíře vozovky.

DOTACE
Rada rozhodla o podpisu mandátní smlouvy se společností
INNOVA Int. s.r.o., která zajistí městu a místním občanským
sdružením pravidelnou informovanost o dotačních programech.
Informace budou k dispozici na internetových stránkách města.
Rozhodnutím rady byla rovněž schválena smlouva se společností
INNOVA Int. s.r.o. o podání žádosti na dotaci financování
rekonstrukce a provozu Modré školy. Bližší informace a samotný
projekt bude zveřejněn počátkem září na internetových stránkách
města. Dotace je poskytována MPSV z Operačního programu
„Lidské zdroje a zaměstnanost“ a je určena na podporu rovných
příležitosti žen a mužů na trhu práce. V překladu to znamená
vytvoření takových podmínek pro zaměstnané matky, aby mohly
během dne svěřit své děti profesionálům a vzdělávat se nebo
přímo nastoupit do pracovního procesu. V praxi bychom mohli
prostředky použít na vybudování firemní školky, školicího
střediska a širokou škálu kurzů. Po ukončení projektu by byly
prostory využívány Rodinným centrem Želvička nebo Mateřskou
školou a dalšími klimkovickými spolky.
Rada města schválila spoluúčast města na projektu „Klimkovice –
místo setkávání“, kdy občanské sdružení Čisté Klimkovice podalo
žádost o financování laviček na hrázi zámeckých rybníků k nadaci
VIA.
Rada města Klimkovic doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši Kč 4 mil. Kč na realizaci projektu s názvem „Izolace
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• Rada města nedoporučila schválení změny ÚP pro pozemky na
Hýlově, které jsou v návrhu nového ÚP ponechány jako volná
krajina.
• Rada města pověřila starostu jednáním s investorem stavby
Kondominium Hýlov ve věci propojení kanalizace z Hýlova do
Klimkovic a případného závazku investora na spolufinancování
tohoto propojení. Výsledkem je návrh plánovací smlouvy, který
zavazuje investora vypracovat na své náklady projektovou
dokumentaci dvou variant – posílení kapacity ČOV a protažení
kanalizace z Hýlova až do centrální části. Součástí smlouvy je i
závazek investora podílet se zásadně na financování jedné
z variant. To vše za předpokladu získání územního rozhodnutí
stavby před získáním stavebního povolení. Tímto způsobem by
se vyřešila stávající neúnosná situace s kanalizací Hýlova, na
jejíž posílení město nemá a nebude mít finanční prostředky.
KANALIZACE
• Rada rozhodla o výběru dodavatele dešťových vpustí projektu
kanalizace a to nejnižší cenové nabídky firmy EUROVIA za cca
3 mil. Kč. Díky komplikovaným (a dle názoru většiny
zainteresovaných nesmyslným) pravidlům čerpání dotací jsou
dešťové vpusti, ač jsou nutnou součástí kanalizace,
neuznatelným nákladem, na který není poskytován státní
příspěvek. Proto je musí město platit z vlastního rozpočtu.
• Rada města rozhodla odložit realizaci protizápachových
dešťových vpustí v ulici Pod kinem do zprovoznění nové
kanalizace. Je předpoklad, že pak již potřeba nebudou.
DOPRAVA
Toto téma je předmětem každého zasedání rady, objevuje se velmi
často v dopisech a připomínkách občanů. Dopravní situace
v našem městě se reálně velmi zhoršuje, jak prokázalo prováděné
měření. Protože situace s rozšířením mýtného a další legislativa je
pravděpodobně na několik příštích let stálá, rada rozhodla o
několika návrzích. Tyto vychází z podnětů dopravně-bezpečnostní
komise, která vyvinula značnou iniciativu, za kterou ji rada
vyslovila velký dík. Na srpnovém zasedání rady byl pozván
předseda komise p. Hudcovič a zástupce Policie ČR. Závěrem
velmi dlouhé diskuze, která bude jistě předmětem samostatného
článku v některém z příštích čísel Zpravodaje a zcela jistě i
bouřlivé diskuze mezi občany, bylo přijato několik bodů:
• Krajský úřad bude požádán o zamezení průjezdu automobilů
nad 12t přes celý katastr našeho města. V případě výluky dálnice
by bylo dopravní značení dočasně zrušeno.
• HTO zadá zpracování projektu přechodu pro chodce se
semaforem mezi ulicí Havlíčkovou a parkem. Semafor bude
závislý na rychlosti přijíždějících automobilů a výrazně sníží
rychlost projíždějících vozidel v obou směrech. Finanční
prostředky na projekt budou vyčleněny z rezervy rozpočtu.
• Před zpracováním podobného projektu pro přechod u kina bude
provedeno kontrolní měření rychlosti, které ukáže na
potřebnost tohoto řešení i na tomto místě.
• Pro oblast u kina, zahrnující ulice Polní, Palackého, 9. května,
Pod kinem a SNP bude zpracován projekt dopravního značení
„Zóna – snížená rychlost 30km/h, zákaz vjezdu nad 3,5t,
přednost zprava a zákaz stání. Pokud bude toto řešení přijato,
nabízí se možnost jej po ověření aplikovat i na ostatní části
města. Tento způsob by měl dle názoru komise i rady
jednoduchým způsobem řešit několik problémů najednou.
Návrh bude předložen občanům k diskuzi.
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ
Rada města Klimkovic rozhodla navýšit k 1. 9. 2011 počet dětí
v MŠ ze 131 na 148 dětí. Během prázdnin byla navýšena kapacita
MŠ Josefovice o 18 dětí přestavbou jedné z místností. Byly
provedeny stavební a bezpečnostní úpravy tak, aby provoz mohl
začít již na počátku školního roku. Dodatečný zápis proběhl na
konci srpna.
KINO
V současné době probíhá na Stavebním úřadě v Bílovci formální
vyřízení změny účelu využívání kina, které umožní nejen
promítání, ale i provozování veřejných nebo soukromých akcí. Pro
splnění hygienických a požárních předpisů bude třeba menších
stavebních úprav v odhadované výši cca 30 000 Kč. Rada města
rozhodla sloučit havarijní opravu střechy kina a adaptaci prostor
pro změnu účelu užívání kina do společného výběrového řízení.

Rada města rozhodla uzavřít dvouramenné schodiště z ulice Čs.
armády ke kinu z důvodu havarijního stavu a s vědomím, že
existuje přístup z ulice Čs. armády na ul. Dělnickou po chodníku.
Prostředky na opravu se budou hledat v městském rozpočtu.
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ
Na červencové zasedání rady byli přizváni zástupci občanského
sdružení KlimNet. Informovali o své činnosti, která se dotýká
mnoha klimkovických domácností, firem i institucí. Hlavními
body setkání byla budoucí spolupráce na městském kamerovém
systému, připojení Modré školy k internetu a využití bezdrátové
sítě k přenosu vizuálních i textových informací o kvalitě ovzduší
v Klimkovicích. Uživatelům internetového připojení bude
nabídnuta možnost odběru informací ze stránek města formou
RSS kanálů, stejně jako možnost textové informace o hlášeních
městského rozhlasu. Rada města poděkovala zástupcům KlimNetu
za dosavadní spolupráci a vstřícný přístup k budoucím společným
akcím. Rovněž bude nápomocna při řešení potřeb občanského
sdružení KlimNet, týkajících se využití veřejných prostor nebo
městských budov pro infrastrukturu bezdrátové sítě.
Rada města rozhodla o finančním příspěvku nově vzniklému
občanskému sdružení na Hýlově s názvem „Vždy o něco navíc“ ve
výši 7 500 Kč na vybavení sportovními potřebami plánovaného
víceúčelového hřiště na Hýlově za restaurací „U Rašků“.
Rada města souhlasila s tím, že občanské sdružení Želvička bude
partnerem města pro dotační projekt z MPSV na podporu rovných
příležitosti, který by měl zajistit finanční prostředky na částečný
provoz a rekonstrukci Modré školy.
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO A PŘEDZAHRÁDKU
Rada města Klimkovic zrušila soutěže O nejkrásnější okno a O
nejkrásnější předzahrádku, a to pro nezájem obyvatel města o
účast v těchto soutěžích. Díky nízkému počtu přihlášených nebylo
možno dodržet podmínky soutěže. Ve spolupráci s LTV byla
provedena anketa mezi občany a členům komise životního
prostředí, kteří mají soutěž na starost, bude navrhnuta úprava
pravidel podle návrhů občanů.
RŮZNÉ
• Rada města opětovně vyhlásila záměr na pronájem místností
v přízemí zámku. Jedná se o bývalé skladové prostory
provozovny Klenba. Tyto mají samostatný vchod směrem od
kostela a vzhledem ke svému architektonickému provedení se
po rekonstrukci mohou stát velmi zajímavým místem.
• Prvnímu uchazeči v pořadníku byl rozhodnutím rady města
přidělen uvolněný městský byt v č. p. 84.
• Rada města rozhodla o několika splátkových kalendářích za
dlužné nájemné v obecních bytech.
• Klimkovickým dětem na letních táborech organizovaných SDH
Klimkovice a Svazem skautů a skautek byl radou města
schválen příspěvek 500Kč na dítě. Oplátkou je očekávána
pomoc dětí i vedoucích na akcích města.
• Rada města odložila zvýšení odměn členům JSDH Klimkovice a
zadala analýzu výše odměn v okolních obcích.
• Rada města rozhodla o vyhlášení dalšího kola poskytování
půjček z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových
domů a bytů s termínem podání žádostí do 29. srpna 2011.
• Rozhodnutím rady byla zastavena další etapa informačně
orientačního značení ve městě (hnědé a červené ukazatele)
z důvodu finančních i koncepčních.
• Rada města rozhodla o poskytnutí finančních prostředků ZO
ČSCH na opravy voliéry v parku.
• Rada města pověřila Technickou správu města, aby ve
spolupráci s občanským sdružením VIZE Klimkovice 2020
provedli zjištění technického stavu areálu koupaliště a
legalizovala pobyt členů OS v areálu koupaliště.
• Rada města delegovala starostu Ing. Husťáka a Ing. Vůjtkovou
jako delegaci Města Klimkovic pro Mezinárodní setkání
mládeže v italské Gemoně.
• Rada města řešila stížnosti na hluk při pořádání akci
Klimkovického kulutrního léta. Ve spolupráci s organizátorem
byl upraven program akcí, některé byly přesunuty do Sokolovny
a pro příští rok bude nově upraven způsob využívání areálu
parku pro akce s vyšší hlučností v nočních hodinách.
Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta
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Pozvánka ke Kulatému stolu
Jaké chceme mít naše město v blízké i vzdálenější budoucnosti?
Jakým směrem se má město ubírat?
Co se musí změnit?
Co je potřeba podporovat a co naopak potlačit?
Do čeho investovat a kde na to vzít?
Rada města Klimkovic srdečně zve zastupitele i občany na setkání
U KULATÉHO STOLU na téma STRATEGICKÝ PLÁN
KLIMKOVIC
Kdy: čtvrtek 8. září 2011 v 17 hod.
Kde: zasedací místnost zastupitelstva města ve II. patře zámku
Jde o první schůzku na toto téma, jejímž cílem je posbírat Vaše nápady,
myšlenky a názory na další vývoj našeho města. Výsledky budou sloužit
jako podklad pro jednání odborných komisí, které vyústí ve stanovení
strategie rozvoje města.

MĚSTO KLIMKOVICE oznamuje
dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
záměr pronajat nebytové prostory v budově zámku
Jedná se o nebytové prostory v přízemí
budovy, která je nemovitou kulturní památkou
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, o celkové výměře 81,45 m2, se
samostatným vchodem od kostela Sv. Kateřiny.
Tyto prostory byly využívány jako sklady (dle
výkresové dokumentace prostory označené č.
118, č. 127, č. 128). Účel nájmu musí být
v souladu s § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace k záměru jsou zveřejněny na
úřední desce a webových stránkách města
Klimkovic. Zájemci se k uvedenému záměru
mohou vyjadřovat a předkládat své nabídky
do 30.9.2011.
Hospodářsko-technický odbor MěÚ

Oznámení:
MUDr. Friedlová, s. Honajzerová oznamují:
Ambulance praktického lékaře pro dospělé ve
zdravotním středisku v Klimkovicích v provozu od
pondělí 5.9.2011! Přijímáme nové pacienty!
Ordinační hodiny:
Pondělí
6:30 - 11:30
a 12:30 - 14:30
Úterý
15:00 - 18:00
Středa
6:30 - 9:30
Čtvrtek
13:00 - 18:00
Pátek
6:30 - 11:30
a 12:30 - 14:30

Vítáme nové občánky našeho města:

Jakub Veverka
Vítej na tomto světě!

MUDr. Petr Kaštovský oznamuje svým pacientům, že od 1.
září 2011 bude ordinace přemístěna do prostor bývané spořitelny Náměstí č. 31. Ordinační hodiny se nemění.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
POŘÁDÁ TRADIČNÍ BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ
Po 12. září 2011 - příjem zboží - 8:00 - 11:00 a 14:00 – 18:00 hod.
Ut 13. září 2011 - prodej zboží - 8:00 – 11:00 a 14:00 – 16:30 hod.
St 14. září 2011 - výdej zboží – 13:30 – 15:30 hod.
Burza proběhne v klimkovické hasičárně.

TĚŠÍ SE VÝBOR ČČK
ČČK A MĚSTO KLIMKOVICE VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské
- lůžkoviny, ručníky, záclony, utěrky
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, řádně zabalené
- peřové i vatové přikrývky, polštáře, deky – obuv - nepoškozenou, čistou
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ V KINĚ PANORAMA
V PÁTEK 16. ZÁŘÍ 2011 v 8:00 – 19:00 HOD,
V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2011 v 8:00 – 19:00 HOD.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC
SEZONNÍ BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
PRO DĚTI DO 10 LET (velikost 50-146 cm)
včetně kočárků a autosedaček
proběhne ve dnech 19. – 21. září 2011 v prostorách klimkovické HASIČÁRNY.
Pondělí 19. 9. VÝKUP 9:00 – 11:30 hod. a 15:00 – 18:00 hod.
Úterý 20. 9. PRODEJ 9:00 – 11:00 hod. a 15:00 – 18:00 hod.
Středa 21. 9. VÝDEJ neprodaného zboží 15:00 – 18:00 hod.
Předtištěný formulář na sepsání prodávaných věcí si můžete vyzvednout v Rodinném centru Želvička (zámek v
Klimkovickích, 2. patro) každé úterý a čtvrtek dopoledne nebo si ho můžete stáhnout na webových stránkách RC:
www.zelvicka.info, kde se také můžete o průběhu burzy informovat. Více informací také na tel. 606 905 026

POŘADÁ RODINNÉ CENTRUM ŽELVIČKA

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

1.9.

KAŠPÁRKOVINY – tvoření ze šuplíku

Úterý

6.9.

ŽELVÍČATA HÝBEJTE SE - cvičení s overbaly

Čtvrtek

8.9.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Úterý

13.9.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Čtvrtek

15.9.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Pondělí

19.9.

Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – příjem

Úterý

20.9.

Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – prodej

Středa

21.9.

Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – Hasičárna – výdej neprodaného

Čtvrtek

22.9.

ZAVŘENO

Úterý

27.9.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

29.9.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení na opičí dráze

Hledáme nové služební maminky!
Rodinné centrum Želvička hledá nové služební maminky, které by měly chuť se podílet na tvorbě programu
a organizování chodu našeho rodinného centra. Více informací se dozvíte od služebních maminek v centru.
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Město Klimkovice pořádá k připomínce 625. výročí povýšení Klimkovic na město, 110. výročí narození spisovatelky Jarmily Glazarové
a některých dalších významných milníků historie města v roce 2011

BESEDU S KRONIKÁŘEM
pátek 2. září 2011 od 17:00 hod
Budova zámku – přízemí - vchod ze zámeckého nádvoří (zkušebna pěveckého sboru)
Program: - vznik a založení města, historický vývoj
od středověku po XX. století
- významní rodáci a osobnosti historie,
společenského a kulturního dění
- vývoj řemesel, obchodu, dopravy,
výstavba a hospodářský rozvoj města.
K hojné účasti občanů a široké veřejnosti srdečně zvou pořadatelé. Vstup volný.

Pěvecké sdružení Klimkovice bylo přizváno jako host při přehlídce pěveckých sborů V4,
která se bude konat na kolonádě Sanatorií Klimkovice v sobotu 3.9.2011 od 15:00.
Jste srdečně zváni!

Klimkovické farmářské trhy
V sobotu 30.července proběhly dopoledne na náměstí druhé
farmářské trhy. Jsme rádi, že občané Klimkovic zase přišli
v hojném počtu nakoupit čerstvé potraviny a že se náměstí opět
proměnilo v místo, kde vládla dobrá nálada a kde jsme mohli
strávit příjemné dopoledne.
Rádi bychom vás už v tomto čísle Zpravodaje pozvali na další trhy,
které se budou konat v sobotu 1. října ve stejnou dobu, to je od
9:00 do 13:00. Tyto trhy se ponesou ve znamení jablek a burčáku
a už nyní vám můžeme prozradit pár novinek a změn, které
chystáme.
Můžete se těšit na čerstvý jablečný mošt a vinný burčák a jestli
počasí a čas dovolí, pak také na nefalšovaný klimkovický cider.
Opět si budete moci dát kávu nebo čaj v kavárně, kterou si pro
příští trhy berou pod patronát klimkovičtí zahrádkáři a aby
k tomu
kafíčku
bylo
něco
sladkého,
vyhlašujeme

e-mailovou adresu trhy.klimkovice@centrum.cz, popřípadě
přijďtě sdělit do kanceláře KIS města Klimkovic paní Alici
Chlebovské.
Děkujeme opět velice všem dobrovolníkům a sponzorům za
pomoc při organizaci trhů, bez vás by to prostě nešlo a dobrá akce
by se nepovedla. Diky!
Dění kolem trhů můžete sledovat na www.natrhu.eu. Kontaktovat
nás můžete na trhy.klimkovice@centrum.cz nebo na KIS města
Klimkovic, tel. 556 420 005, kis@mesto-klimkovice.cz
Za realizační tým Klimkovických farmářských trhů
Martina Seidlerová

Klimkovickou přehlídku domácích ovocných
koláčů, buchet a štrůdlů, do které se mohou zapojit
všichni, kdo rádi pečou. Výtěžek z prodeje přihlášených koláčů
použijeme na financování doprovodného programu farmářských
trhů. Podrobné informace a podmínky k přihlášení do přehlídky
brzy naleznete na našich webových stránkách a vývěstní tabuli RC
Želvička před městským úřadem.
Tvořivé dílny pro děti a hřiště nebude ani tentokrát chybět a děti
se znovu mohou těšit na výstavu drobného domácího zvířectva
organizovanou klimkovickými chovateli.
Stejně jako minule všem klimkovickým občanům i občanům
okolních obcí nabízíme, aby se k nám přidali. Pokud máte chuť,
můžete přiložit ruku k dílu organizačnímu nebo můžete přijít
prodat přebytky z vlastních zahrádek. Máme k dispozici dostatek
prodejních stánků, které nabízíme zdarma. Pokud máte tipy na
farmáře, producenty, výrobce kvalitních lokálních potravin, rádi je
budeme kontaktovat. Tipy a náměty nám prosím zasílejte na naši

Chcete vědět víc? Vizte stranu 17-18!

Začátek průvodu u vodotrysku v 19:15. Bude nás provázet CyberFire – kejklíři, bubeníci, ohňová show
na závěr na házenkářském hřišti. Občerstvení zajišťuje MŠ Klimkovice. Světýlka s sebou!
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8:00

ZAČÁTEK TRHŮ V CENTRU MĚSTA

10:00 – 10:30

KEJKLÍŘI NA CHŮDÁCH, ŽONGLÉŘI, KLAUNI
CYBERFIRE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - K DISPOZICI BUDE DĚTSKÝ
STAN AŽ DO 12:00, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ A DALŠÍ...

10:30 – 11:30

FOLKLÓRNÍ SOUBOR OSTRAVIČKA S CIMBÁLOVKOU
11:45 – 12:45

EXOTICKÁ ZPĚVAČKA MADALENA JAO
SONGY WHITNEY HOUSTON A DALŠÍCH SVĚTOVÝCH
INTERPRETŮ

12:45

POZDRAV STAROSTY MĚSTA,
VYHODNOCENÍ HRY PAMĚŤ KLIMKOVIC

13:00 – 14:00

DECHOVÁ HUDBA POLANKA NAD ODROU

14:15 – 14:45

KLIMKOVICKÉ MAŽORETKY, BOLATIČTÍ MAŽORETI

15:15 – 16:15

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAČ STUDÉNKA

16:45 – 17:45

BUBENICKÁ SHOW JAKUBA KUPČÍKA A KUBA BANDU

18:00 – 18:50

VSTUPY FREE STYLE BMX – EXHIBICE

19:00 – 20:30

TEAM REVIVAL

20:45 – 22:00

KAPELA KOLCO

Programem provází Jiří Kubza
PARK V KLIMKOVICÍCH:
pátek 9.9. ve 14:00 – 18:00
sobota 10.9. v 8:00 – 16:00
VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
Tento program pro Vás připravuje
město Klimkovice,

Auto Heller s.r.o.,
LTV PLUS Klimkovice, SmVaK Ostrava a.s.
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U klimkovického Jarmarku okresní výstava drobného zvířectva
Vážení spoluobčané a přátelé zvířat,
členové Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Klimkovicích si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na výstavu
drobného zvířectva, která se uskuteční u příležitosti
klimkovického Jarmarku a bude veřejnosti přístupna již v pátek 9.
září od 14 do 18 hodin a v sobotu 10. září od 8 do 16 hodin.
Prostory výstavy jsou všem dobře známé, dolní část parku Petra
Bezruče.
Jelikož naše organizace v letošním roce oslaví 45. výročí od svého
založení, rozhodli jsme se uspořádat výstavu slavnostnější a to
okresní soutěží za podpory městské organizace Ostrava.
Sdružení rybářů Klimkovice si Vás dovoluje pozvat na
Kdy: 24.9.2011 v 7:00 – 13:00
Kde: Park Petra Bezruče v Klimkovicích
Prodej povolenek bude od 12.9.2011 vždy v 16:00 – 17:00
v altánku v parku.
Těšíme se na hojnou účast, zveme rybáře i nerybáře!
Připravujeme pro Vás kolo štěstí, smaženého kapra se salátem,
pečené makrely, steaky, pivo, limo...
Informace na tel. čísle: 731 837 758 – Jiří Kváš

Shlédnout můžete králíky s velmi pestrou expozicí různých
plemen a barevných rázů, drůbež i velmi málo chovaných plemen
a holuby v soutěžní expozici čtyřčlenných kolekcí. Předpokládáme,
že bude vystaveno více jak 600 ks zvířat.
V příjemném prostředí městského parku Vám nabídneme domácí
zabíjačkové speciality, občerstvení, pestrou tombolu a příjemné
posezení s hudbou.
Věříme, že naše pozvání přijmete a prožijete i s námi krásné
zážitky jarmarečního dne.
Na Vaši návštěvu zvou a těší se klimkovičtí chovatelé!!!
Za výstavní výbor Radim Boháč jednatel ZO

X. ročník rybářských závodů

Kino Panorama Klimkovice – program na září 2011
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
AUTA 2
Středa 7. září v 17:00
Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem
odtahovým vozem Burákem vydává na zcela nové dobrodružství
do exotických zemí celého světa. Animovaná komedie. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 110 minut, české znění
60,- Kč

ŠMOULOVÉ
Pondělí 26. září v 17:00
Připravte se na šmoulí šílenství ! Jsou malí, modří, roztomilí a
nešťastnou náhodou se ocitnou přímo uprostřed New Yorku
s Gargamelem v patách. Najdou cestu zpět do své kouzelné
vesničky ?
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění
60,- Kč

MUŽI V NADĚJI
Pondělí 19. září v 17:00 a 19:15
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní
bonviván Rudolf je o tom přesvědčen. Nová česká komedie
režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés, aj.
Dop.přístupnost od 12 let, ČR, 120 minut
70,- Kč

V PEŘINĚ
Čtvrtek 29. září v 17:00
Velká hudební komedie. Magický svět dobrých i zlých snů, který
se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F.
A. Brabce. Hraji: Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek Polívka, Jiří
Mádl, Eliška Balzerová, Anna Stropnická, Arnošt Goldflám, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 105 minut
65,- Kč
PŘIPRAVUJEME: SAXANA-VELETRH STRAŠIDEL

Kino Sanatoria Klimkovice
Tel. 556 422 360, www.sanatoria-klimkovice.cz
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

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Úterý 6. září v 19:30
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a
nevěře. Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a
věnoval se energické, svobodomyslné dívce na telefonu jménem
Charmaine, se Helena odvrací od racionálního přístupu k životu a
řídí se praštěnými radami kartářky...
Hrají: Anthony Hopkins, Gemma Jones, Naomi Watts, Josh
Brolin, Lucy Punch, Antonio Banderas
Mládeži přístupno, USA, Španělsko, 98 minut
50,-Kč
SEXY 40
Úterý 13. září v 19:30
Romantická komedie o nečekané přitažlivosti. Když svobodná
matka v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího muže...
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha
Mládeži přístupno, USA, 95 minut
50,-Kč
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Úterý 20. září 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
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Ocelový muž v Sanatoriích Klimkovice
V sobotu 6. 8. 2011 v areálu Sanatorií Klimkovice a blízkém okolí proběhl komplexní test fyzických schopností pomocí 5-ti známých
silových i vytrvalostních sportovních disciplín – Ocelový muž. Tato soutěž je již léty ověřená akce - letos se konal již 13. ročník tohoto
prestižního, veřejného, celorepublikového závodu, který je otevřen všem věkovým kategoriím.

Do Klimkovic se sjelo několik desítek závodníku z celé republiky, ale i z okolních států (Polsko, Slovensko), kteří porovnávali své síly
v pěti sportovních disciplínách - benchpress (muži 50 nebo 65 kg a ženy 25 nebo 32,5 kg činka); shyby na hrazdě; sed-lehy bez zarážky
nohou za 2 minuty, běh na 4730 m; cyklistická silniční časovka na 39 km.
Nesoutěžili jen dospělí, ale do celého sportovního klání se zapojili i děti, které soutěžily o titul „dětského oceláčka“ – jednotlivé
disciplíny však byly upraveny s ohledem na jejich věk a tělesnou konstituci. Soutěžily tedy o to, kdo zvládne větší počet dřepů
s výskokem za minutu, větší počet sed-lehů za minutu, a běhaly závod na 250 m.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Muži do 19let

Jiří Vinopal, Olomouc

Muži od 20 do 34let

Josef Křivánek, Rocktechnik triatlon

Muži od 35 do 44let

Martin Svoboda, SKVG Šumperk

Muži od 45 do 54let

Jaroslav Štěpán, Eden Nová Paka

Muži nad 55let

Josef Zoderer, Praha

Ženy do 35let

Simona Vykoukalová, Rocktechni triatlon

Ženy nad 36let

Václava Zodererová, Praha

Počasí závodníkům i organizátorům přálo. Sluníčko hřálo tak akorát a jemný větřík chladil unavená těla. Po samotném soutěžním klání
závodníci měli možnost zregenerovat své svaly v lázeňském bazénu a infrasauně. V rámci doprovodného programu soutěže, vystoupili
příslušníci Městské policie se svými zvířecími svěřenci – mohli jsme tak vidět práci a výcvik policejních psů, či práci s policejními
koníky, kteří velmi ochotně povozili dětské návštěvníky.
Gratulujeme všem vítězům a skláníme se před všemi, kteří se rozhodli zúčastnit a porovnat tak své síly s ostatními. Věříme, že si všichni
užili příjemného prostředí uprostřed zeleně a čistého vzduchu, kterým se naše lázně pyšní. Těšíme se na další ročník soutěže, který se
uskuteční snad opět u nás. Sportu zdar!
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Novinky pro Vaši krásu a zdraví v nabídce Sanatorií Klimkovice
Bahenní zábaly z Mrtvého moře
Zázračné vlastnosti Mrtvého moře jsou známé už po staletí. Černé bahno z Mrtvého moře Vám
nabízí svoje unikátní relaxační a hojivé schopnosti. Černé bahno má blahodárné účinky na lidský
organismus. Je zcela specifické a jeho pozitivní zdravotní a relaxační účinky jsou známy již stovky
let. Je jedním z legendárních tajemství krásy královny Kleopatry.
Bahno z Mrtvého moře obsahuje množství minerálních látek, které jednak působí na povrch
pokožky tak, že ji čistí a zbavují odumřelých buněk a jednak tím, že je zábal teplý, prohřívá
a uvolňuje svaly a klouby. Aplikuje se buď jako celkový zábal - horní a dolní končetiny, břicho a
hýždě; nebo jako zábal částečný – stehna, břicho, hýždě.
Minerální bahno z Mrtvého moře můžete použít mnohým způsobem: při terapii nemocí pohybového
aparátu, revmatismu; při poúrazové terapii; při kloubních a svalových bolestech; při ekzémech,
lupence, akné; při detoxikaci organismu; při relaxaci, uvolnění a pročištění těla a mysli.
Cena: 324Kč celkový, 162Kč částečný; délka procedury: 50 minut.

Skořicový zábal
Skořicový zábal je kosmetická metoda využívaná při tvarování postavy. Cílem metody je úbytek objemu a celkové zlepšení vzhledu kůže
postižené celulitidou, křečovými žilami a popraskanými žilkami. K metodě se používají pouze speciální značkové krémy, které obsahují
aktivní látky, jako jsou výtažky ze zázvoru, lískového oříšku a skořicový olej. Aplikuje se buď jako celkový zábal - horní a dolní končetiny,
břicho a hýždě; nebo jako zábal částečný – stehna, břicho, hýždě.
Celý proces vede k přirozené detoxikaci tkáně. Skořicový krém sám o sobě nemůže způsobit úbytek tuku nebo zlepšení vzhledu kůže.
Je třeba, aby toxiny a odpadní látky uvolněné z buněk byly také odvedeny systémem, který je k tomu určený. Toto zajišťuje druhá fáze
techniky - bandáž. Provádí se pomocí speciální fólie. Výsledkem je stálý a rovnoměrný
tlak na všechny ošetřované části těla. Tlak, který fólie vyvíjí zvenčí, způsobuje nárůst
vnitřního tlaku v mezibuněčném prostoru. Lymfatické a krevní cévy jsou připraveny
odvádět přebytečnou tekutinu spolu se zplodinami procesu látkové výměny. Takto
putují toxické látky až do orgánů, kterými jsou vyloučeny z těla ven. Aby se ale tyto
zplodiny mohly z organismu dobře vylučovat, je třeba zajistit dostatek tekutin v
tkáních. Doporučujeme proto v den procedury postupně vypít 2-2,5litrů vody.
Cena: 512Kč celkový, 254Kč částečný; délka procedury: 50min; doporučená délka
celé kůry: 7-10 procedur, zpočátku 2-3x týdně, dále 1x týdně.

Galvanická žehlička – tvář bez vrásek
Dejte sbohem vráskám – galvanická žehlička je vyhladí. Terapeutický systém proti stárnutí pokožky, který se používá pro bezbolestné
vyhlazení a hloubkové vyčištění pokožky obličeje, krku a dekoltu. Hlavní výhodou tohoto ošetření je viditelný efekt, který se projevuje
ihned po aplikaci. Galvanická žehlička GALVANIC SPA pracuje na bázi pozitivního a negativního galvanického proudu, čímž dochází v
první fázi k hloubkovému vyčištění pleti a ve druhé fázi k hloubkovému zapravení gelů a kosmetiky do podkoží.
Galvanickou žehličku lze použít na všechny druhy pleti - mladou, zralou, suchou,
mastnou, ale i postiženou akné, ekzémem, lupenkou i dermatitidou. Žehlička si
analyzuje pleť a podle toho si nastaví intenzitu galvanického proudu. Při žehlení se
rozproudí lymfa, zmírní se otoky a zprůchodní se póry až k buňkám. Již po prvním
žehlení se obličej zeštíhlí a omladí. Žehlička rovněž sjednotí tonus pleti o jeden odstín,
čímž zmírní tmavé kruhy a váčky pod očima. Průběžně regeneruje pokožku, hloubkově ji
vyčistí, otevře a zprůchodní zanesené póry, vytáhne černé tečky, aktivuje štěpení buněk.
Účinky: hloubkově čistí pokožku, zprůchodňuje póry k buňkám, aktivuje štěpení
buněk, sjednocuje tonus a odstín pleti, aktivuje lymfu, zmírňuje váčky a otoky obličeje,
zeštíhluje ho, výrazně redukuje podbradek, akné, hluboké rýhy i drobné vrásky, zlepšuje tonus pleti, zpevňuje svaly obličeje, krku a
dekoltu. Cena: 398Kč; délka procedury: 30min; doporučená délka kůry: 3 – 4 x týdně v počáteční fázi, dále 3 – 4x měsíčně.
Bližší info na recepci Sanatorií Klimkovice, tel.č. 556 422 111, nebo na www.sanatoria-klimkovice.cz
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Šéfkuchař Sanatorií Klimkovice zve na
babiččinu kuchyni 22. – 25.9. 2011
Návštěva u babičky má své zvláštní kouzlo, příbuzní se zpravidla u
svých prarodičů společně scházejí při slavnostních příležitostech, při
význačnějších svátcích a při dalších rodinných výročích. Při této
návštěvě se vrátíme o několik desetiletí zpět a opět si připomeneme
pokrmy, které nám chutnaly v mládí a které chutnají už po řadu
generací, možná trochu v modernější úpravě.
Proto přijměte naše pozvání na gastronomickou akci Babí léto
v babiččině kuchyni, která proběhne od čtvrtka 22. do neděle
25.9. v lázeňské restauraci Zahrada.

A zde přinášíme malý recept na ochutnávku:
Kachna po Staročesku
1kachna, 1 láhev kysaného nebo sterilovaného zelí, 2dl bílého vína, 1-2 cibule, kmín, sůl
Očištěnou kachnu osolíme, okmínujeme a za stálého podlévání a přelévání vypečeným tukem pečeme v troubě téměř do měkka. Pak ji
rozporcujeme. Část tuku oddělíme a podusíme na něm cibuli, tu pak zalijeme vínem, přidáme sterilované nebo kysané zelí, přidáme
porce kachny, přelijeme šťávou z kachny a společně dusíme do měkka. Podáváme s bramborovými nebo chlupatými knedlíky.
Přejeme Vám dobrou chuť.

Sledování čistoty ovzduší prostřednictvím webkamery
V rámci projektu Čisté Klimkovice připravujeme provoz webkamery, která umožní
sledování čistoty ovzduší a aktuální srovnání s hodnotami, které budou sledovány
pod Sanatorii Klimkovice. Tak budeme moci veřejnost informovat o aktuálním stavu
ovzduší. Měření stavu ovzduší v různých závislostech a jeho vyhodnocování bude
zveřejňováno na webových stránkách lázní www.sanatoria-klimkovice.cz.
Věříme, že informace o stavu ovzduší mnozí uvítají – hlavně ve dnech, kde je
v Ostravě špatná prachová situace, bývají v lázních nesrovnatelně lepší podmínky, a
tak si při procházce u nás můžete pročistit plíce. I kratší pobyt na „našem“ vzduchu
jistě ocení astmatici a alergici, kterým čistý vzduch uleví od jejích nemoci.
O spuštění projektu webkamery budete informováni prostřednictvím našich
webových stránek. Realizátorem projektu je o.s. Čisté Klimkovice.

Novinky v areálu lázní a lesoparku
I když toto léto neposkytlo mnoho parných slunečných dní, zdá se, že v těchto
dnech se k nám léto vrací a tak návštěvníci vyhledávají místa, kde by se mohli
ukrýt před sluníčkem. Proto jsme se rozhodli umístit několik laviček do stínu
stromů, tak, aby návštěvník nemusel utíkat před sluníčkem a mohl si nerušeně
bez rizika úžehu užívat příjemného letního dne.
V nejbližší době se objeví slibované lavičky i v lesoparku, kde příjemný lesní
chládek nejednomu návštěvníkovi přijde vhod. Lesopark je stále v procesu
budování a proto chceme i touto cestou oslovit všechny, kteří mají možnost
nějakým způsobem přispět k rozšíření atrakcí – ať už formou dobrého nápadu, či
sponzorského daru. Vše velmi rádi uvítáme a předem děkujeme.
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Pozvánka do lázní za zábavou
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
Rycheckého.
Čtvrtek 1.9., 19:00. Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstupné 50Kč

Vietnam a severní Laos – Radim Ptáček ze své jarní výpravy do Vietnamu a
severního Laosu na podzimní měsíce připravil sérii besed. Vietnam je velmi lidnatá
země s téměř 86 miliony obyvatel s věkovým průměrem o deset let nižším, než je u nás.
Proto se zde v obklopení mladých lidí budete cítit příjemně, omládnete - jako my.
Zřejmě Vás osloví denní i noční život na tržnicích, neutuchající ruch mopedů na
silnicích, neuvěřitelné množství zvuků v ulicích vesnic a měst, pestrá škála barev, pachů,
vůní a hlavně chutí linoucích se ze stánků nabízejících nejrůznější pokrmy,
připravované nejrůznějšími způsoby a servírované obvykle holýma rukama. Vietnam je
určitě pro gurmány... a taky pro vodáky. Tak si přijďte naši přednášku poslechnout.
Čtvrtek 15.9., 19:00. Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč

Místo činu? Domov!!! Ostrava vyhlásila boj domácímu násilí. Akce Policie ČR.
Semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Individuální poradenství v mobilním
poradenském centru. Vernisáž fotografií Lukáše Kaboně a Jiřího Kleina „Místo činu?
Domov!!!“
12-13hod – seminář pro laickou veřejnost „Domácí násilí a jak jej řešit?“,
13-14hod – beseda MUDr. Radima Uzla CSc. na téma „Partnerské násilí“.
Vystoupení Martina Chodúra a autogramiáda.
Vystoupení tanečního studia Vítkovice o.s.
Dětská léčebna. 12-13hod – kriminalističtí technici dětem – ukázky daktyloskopie, trasologie
a další, laserová střelnice, kvízy, soutěže. 13-14hod – ukázka služební kynologie.
Sobota 17.9., Sanatoria Klimkovice, kolonáda a společenský sál, vstup volný
Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější šou stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou Šemerón
z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru. Uvidíte a uslyšíte hity českých i zahraničních
pěveckých hvězd, překrásné kostýmy a obdivuhodné taneční kreace. Lucie Bílá, Helena Vondráčková,
Miluška Voborníková a další star české i zahraniční scény. Více než hodinová přehlídka zábavy Vás jistě
zaujme. Možnost focení s protagonisty. Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na
telefonu 603 299 138.
Čtvrtek 22.9., 19:30, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč

Vernisáž a dražba děl Mariny Richter – kulturně-společenská událost na kolonádě Sanatorií Klimkovice.
K vidění budou díla výtvarnice Mariny Richter. Marina Richter se narodila 21. června 1962 v Moskvě. Zde studovala
Francouzské lyceum a Střední umělecko-průmyslovou školu, obor miniatura a ikona. Od roku 1983 žije a pracuje v
Praze. V roce 1990 absolvovala VŠUP, obor ilustrace a grafika. Ilustrovala několik knih, k nejkrásnějším patří
ilustrace k Shakespearovým dílům Král Lear a Sonety. Autorka je zastoupena v soukromých sbírkách v České
republice, Německu, Francii, Itálii, USA, Belgii, Švýcarsku, Japonsku a Rusku.
Úterý 27.9., 18:00, Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, volný vstup
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Kalendář kulturních akcí v Klimkovicích – září 2011
čtvrtek

1.9.

Opilá Piaf

Kolonáda

19:00

50,-

pátek

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

2.9.
3.9.

Přehlídka pěveckých sborů V4

Kolonáda

15:00

volný

neděle

4.9.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

pondělí

5.9.

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.

Klubovna

15:00 - 17:00

75,-

Country večer s Tulákem

Cinemabar

19:00

volný

úterý

6.9.

Kino - Poznáš muže svých snů

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Přednáška - Tělo s námi mluví, aneb co říká „nemoc"…

Klubovna

15:00

volný

středa

7.9.

Kino Panorama Klimkovice - Auta 2

Klimkovice

17:00

60,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Předjarmareční průvod v Klimkovicích

od zámku

19:15

volný

Divadelní a taneční vystoupení sdružení korálek

Společenský sál

15:00

volný

Jarmark

Klimkovice

8:00 - 22:00

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

pátek

9.9.

sobota

10.9.

neděle

11.9.

pondělí

12.9.

úterý

13.9.

středa

14.9.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.

Klubovna

15:00 - 17:00

75,-

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00

volný

Kino - Sexy 40
Přednáška - Správné dýchání – jeden z kroků k
uzdravení…

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Klubovna

15:00

volný

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

19:00

45,-

čtvrtek

15.9.

Cestopisná přednáška - Vietnam a severní Laos

Společenský sál

pátek
sobota

16.9.

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

17.9.

Policie ČR - Místo činu?Domov!!!

Areál SK

11:00

volný

neděle

18.9.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - Organzový květ

Klubovna

15:00 - 17:00

75,-

pondělí

19.9.

Kino Panorama Klimkovice - Muži v naději

Klimkovice

17:00 a 19:15

70,-

Country večer s Tulákem

Cinemabar

19:00

volný

Kino - Útěk ze Sibiře

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Přednáška - Moc přítomného okamžiku

Klubovna

15:00

volný

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

Travesti šou Šemerón

Restaurace Zahrada

19:00

70,-

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

úterý

20.9.

středa

21.9.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

22.9.
23.9.
24.9.
25.9.

pondělí

26.9.

úterý

27.9.

středa

28.9.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kreativní odpoledne - vyšívání na papír

Klubovna

15:00 - 17:00

75,-

Kino Panorama Klimkovice - Šmoulové

Klimkovice

17:00

60,-

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00

volný

Vernisáž - Marina Richter

Kolonáda

18:00

volný

Přednáška - Kineziologie – co nám může dát?

Klubovna

15:00

volný

Taneční večer s Aloisem Weissem

Restaurace Zahrada

19:00 - 22:00

30,-

Přednáška - přírodní léčba pohybového aparátu

Společenský sál

19:00

volný

čtvrtek

29.9.

Kino Panorama Klimkovice - V peřině

Klimkovice

17:00

65,-

pátek

30.9.

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

1.10.

Klimkovické farmářské trhy

náměstí Klimkovice

9:00 - 13:00

volný
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Projekt Jodíkovy hrátky ukončen
Začátkem roku 2011 jsme čtenáře informovali o
projektu občanského sdružení Jodík, které působí
při Základní škole a Mateřské škole v Sanatoriích
Klimkovice. Projekt se jmenoval Jodíkovy hrátky a jeho realizace
byla možná díky finanční podpoře Nadace OKD.
Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 jsme
pro děti zorganizovali mnoho dalších zábavných
akcí, kterými jsme děti nejen bavili, ale také
vzdělávali v nejrůznějších oblastech.
V zimním období se děti naučily, čím se v zimě krmí
přezimující ptáci. Vyrobili jsme s dětmi krmící směs z tuku,
různých semínek a pochutin, kterou jsme zabalili do síťky a
zavěsili na stromy v areálu lázní. Bylo hezké dívat se na děti jak
pozorují ptáčky při jejich hodování a vidí, jak je jejich práce
užitečná.
Pro děti předškolního věku a jejich rodiče jsme
v rámci
seznamování se zvířaty a jejich zvyky připravili odpoledne
s hudbou, pohybem, dramatickými výstupy a žertovnými
scénkami s názvem Muzikohrátky se zvířátky.
Pro maminky a babičky jsme s dětmi oživili oslavu Mezinárodního
dne žen. Dospělí nakreslili obrys svého dítěte na velký arch papíru
a společně dotvářeli podobu vybarvováním a dokreslováním.
Hotový obraz byl pěkným dárkem pro maminky či babičky.
Na velikonoční svátky se děti připravily výrobou
přáníček, kraslic, papírových ozdob, ale hlavně
výrobou vozembouchů. Při této práci si děti mladšího
školního věku užily velkou legraci.
Malé děti z mateřské školy se spolu s rodiči vypravily
na „Cestu za velikonočním vejcem“. V průběhu putování všichni
společně nebo v párech řešili různé úkoly – sestrojování kraslic
z přírodnin, hledání rýmů, míření na cíl, skákání panáka,
prolézání tunelem a další, pro děti atraktivní činnosti. V terénu
pak hledaly kousky puzzle velkého velikonočního vejce. Společně
je pak sestavily. V cíli cesty děti hledaly a našly čokoládová
velikonoční vajíčka. Celá akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí
celkem čtyřicet pět osob a děti byly takřka dvě hodiny schopny
soustředění a nadšené aktivitou.
V květnu děti školního věku vyráběly dárky pro své maminky ke
Dni matek. Byla to náročnější práce, protože pracovaly s barvami
na textil. Tiskly a zdobily plátěné tašky a prostírání pro své
maminky. Protože jsou školní děti v lázních bez rodičů, byla to i
činnost se silně emotivním laděním.
Školní děti se vypravily do blízkého lesa prožít jarní probouzení
přírody. Akce se jmenovala Otvírání studánek a děti se při ní
seznámily se starými zvyky a prožily samy sebe jako součást
přírody.
Při stavbě modelu našich lázní zjistily děti z mateřské školy, jak se
dají využít staré papírové krabice. Nejdříve je polepily barevnými

papíry a pak dokreslovaly okna, dveře, dolepovaly střechy a
zdobící prvky. Výsledný model může konkurovat skutečné stavbě.
Před koncem školního roku jsme pozvali přátele ze Základní školy
na ulici Komenského v Ostravě-Porubě, aby pro naše děti zahráli
krásné představení s názvem První školní muzikál. Přijelo
dvaatřicet účinkujících žáků, které doprovodily tři učitelky.
Muzikál s ironickým podtextem pojednával o lásce dětí ke
vzdělávání. Výkony dětí byly takřka profesionální. Pro posílení
divácké strany společenského sálu jsme pozvali také děti ze
Základní školy v Olbramicích. Ty dokonce spojily kulturní zážitek
se sportovním turistickým výkonem a spolu se svými učitelkami
přišly do Sanatorií pěšky.
Poslední akce projektu Jodíkovy hrátky byla určena dětem
z mateřské školy. Děti hrály divadlo, scénky, předváděly, co se ve
školce naučily. Poslední den byl veselý a s dětmi jsme se krásně
rozešli na prázdniny.
Celý projekt Jodíkovy hrátky byl velmi přínosný pro děti
s postižením, které se v Sanatoriích
Klimkovice léčí se svými celoživotními zdravotními problémy.
Účastí na běžných dětských aktivitách se tyto děti zbavují svého
handicapu a stávají se rovnocennými partnery zdravých dětí.
Tomuto začleňování se v odborných kruzích říká inkluze.
Toto vše je pro celou společnost nutné a my za děti i členy
občanského sdružení Jodík ze srdce děkujeme Nadaci OKD za její
podporu a slibujeme, že v těchto společensky potřebných akcích
budeme pokračovat.
Mgr. Libuše Turečková

Policie ČR Informuje:

Co dělat když…
…se stanete obětí trestného činu či přestupku?
Někteří občané, a jistě jich není málo, měli v minulosti bohužel tu
špatnou zkušenost, že se stali obětí trestného činu či přestupku.
Po každé takové události je bezpodmínečně nutné ohlásit tuto
skutečnost policistům.
I u tzv. bagatelní trestné činnosti, kdy si občané řeknou „vždyť se
zase tak mnoho nestalo“ nebo „ to mi ani nestojí za to hlásit, stejně
nic nevyřeší a já jen ztrácím čas“, je to nutné. V mnoha případech
mohou poškození svým svědectvím pomoci odhalit např.
pachatele sériové majetkové trestné činnosti. Nemluvě o nalezení
ukradené věci, či vypátrání pachatele. U závažnějších trestných
činů je oznámení protiprávního jednání naprostou samozřejmostí.

V naprosté většině obvodních oddělení v Ostravě čekají na
veřejnost zbrusu nové, moderní a přátelské prostory. Na všech pak
zkušení, taktní a přívětiví policisté, kteří se k občanům chovají
přesně tak, jak jim ukládá zákon. Pryč je doba nepřátelských,
povýšeneckých a arogantních příslušníků.
Nebojte se tedy policistům ohlásit příkoří, která vás potkají. Máte
na to právo! Pomůžeme vám!
por. Mgr. Petr Svoboda
tel. 974 725 208
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Z historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Na úvod:
Chrám sv. Kateřiny v Klimkovicích tvoří spolu se zámkem
neodmyslitelnou dominantu města. Jeho nezvyklé členění
upoutává pozornost návštěvníků a hostů. Nejen toto členění, ale i
samotná stavba při bližším prozkoumání předkládá spoustu
otazníků, na které dnes již lze stěží odpovědět. Několikeré ničivé
požáry jakoby zastřely minulost tohoto kostela, ale i zámku.
Přesto se pokusme poodhalit mnohá tajemství a seznámit se blíže
s historií i současností tohoto chrámu.
Snad nejvíce se dočteme v „Pamětní knize farnosti Klimkovické“,
která je datována od roku 1900. Přesto poskytuje i mnohé starší
informace, které byly pravděpodobně převzaty ze starších kronik a
kostelních inventářů, popřípadě se opírá o lidové vyprávění.
Je psána česky, až na pár latinských a německých záznamů a lze
z ní čerpat vědomosti bez větších obtíží.
A tak se můžeme dočíst o nejstarších zvonech, na kterých byla
data jejich vzniku, že Klimkovice postihlo opakované zemětřesení,
že máme šikmou kostelní věž, proč je dnes terén kolem kostela
vyšší než podlaha v kostele, co způsobily požáry, jak se s majiteli
panství, kteří střídali víru, měnilo obsazení fary a kostela mezi
katolíky a protestanty. Jací zde působili kněží, často i věhlasní, že
dnešní rozmary počasí nejsou vůbec žádnou výjimkou a sužovaly
místní osadníky odnepaměti a mnoho dalších zajímavostí, které
obohacovaly kulturní a společenský život v městě Klimkovice.
Je třeba si uvědomit ještě jednu podstatnou věc; a to, že u našich
předků byla víra neodmyslitelně spjata s každodenním životem,
od nejchudších vrstev obyvatelstva až po pány, kteří vlastnili
klimkovické panství. Bylo jedno, jestli se jednalo o katolíky, husity
nebo luterány. Každé z těchto období zanechalo nesmazatelnou
stopu v historii celého města.
Aby bylo možné, alespoň částečně zmapovat nejstarší období
nejen kostela a zámku, ale i celého města, musíme si na úvod říct
několik poznatků z historie 11. – 13. stol. kdy se o Klimkovicích
kromě lidového vyprávění neví skoro nic.
A jak to bylo v nejstarších dobách, kdy našim zemím vládla ještě
knížata?
Kníže, aby si udržel ve svém knížectví pořádek, neustále se svoji
družinou objížděl zemi. Soudil jednotlivé pře a vybíral poplatky za
ochranu. Knížete v družině doprovázeli nejvýznačnější bojovníci
kmene. Ti tvořili významnou válečnickou vrstvu, která měla
zajistit pořádek a ochranu proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli.
Tento způsob byl pro knížete a jeho družinu značně nepohodlný a
dá se říct, že vlastně vedli kočovný život. Postupem času se tento

způsob správy přežil. V Čechách a na Moravě byla vytvořena tak
zvaná „Hradská soustava“. Kníže jednotlivá hradiska začal
osidlovat svými družiníky, kteří zajišťovali vybírání poplatků a
ochranu pro blízké území. Vznikla tzv. beneficia, řízená
beneficiáři, což byl již určitý úřad, nikoliv však dědičný.
Ten se stal dědičný až v roce 1189, když kníže Konrád Ota vydal
v Sadské svá Statuta, což byl první písemný zákoník. Kde se
objevila formule schvalující dědičnou držbu legálně nabytých
pozemků.
V tomto období je třeba hledat odpověď vzniku názvu Klimkovic,
kde již asi existovala osada s tvrzí a po prvním z družiníků, který
zde byl dosazen dědičně a jmenoval se pravděpodobně Klement,
lidově zvaný Klimek. Od něho lze odvodit název Klimkovice.
V tomto případě by odpovídal i zápis ve farní kronice, která datuje
první zvony do roku 1251 a 1261.
Pokusme se podívat na naše město z jiného pohledu. Odmysleme
si veškeré domy od křižovatky ulice Lidické až po domy pod
náměstím. Ponořme se do dávné historie, kdy se na přirozeném
vršku, z jedné strany obtékaném potokem Polančice a z druhé
strany potokem Rakovec, které v té době vytvářely zákruty a
přirozené mokřiny včetně bažin, tyčí dřevěná tvrz s dřevěným
kostelíkem. Ty jsou obehnány kamennou nebo dřevěnou zdí.
V prudkém svahu je vytvořena krátká rovina s dřevěnou
palisádou, která s obranným valem zabezpečuje tvrz na horní
planině. Jediný přístup ze západní strany je chráněn zdvojenou
palisádou a přísně střeženou bránou.
Že takový pohled na tvrz z období 11. – 12. stol. je možný, dokládá
obdobná, dnes již neosídlená lokalita nedalekého hrádku tzv.
Durňákův kopec mezi Bílovcem a Skřípovem. Zde se na temeni
kopce nacházejí pozůstatky fortifikace.
Tvrz na „klimkovickém“ vršku mohla být podobná, i když pozdější
hustá zástavba a další terénní úpravy zastřely původní ráz zdejší
lokality a snad jen hloubkový archeologický průzkum by mohl
prokázat a doložit toto dávné osídlení.
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
Literatura:
Tajemství české minulosti č. 5, č. 7
Statuta Konráda Oty
Šlechtici a podaní českého krále
Zprávy o Ohradě (z publikace Bílovec a Bílovecko)
Farní kronika

Sport:

Pozvání na hřiště házené
Vážení sportovní přátelé, zveme Vás na hřiště házené k mistrovským utkáním našich družstev v podzimní části soutěžního ročníku
2011/2012:
Neděle 11 .září 2011:
Sobota 15 .října 2011
09:00 hod. mladší žáci Sokol Klimkovice – TJ Val. Meziříčí
10:00 hod. starší žáci Sokol Klimkovice – KH OREL Paskov
10:10 hod. starší žáci Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
11:30 hod. muži
Sokol Klimkovice – Sokol Krmelín A
11:30 hod. muži
Sokol Klimkovice – TJ Veselá A
Pátek 28. října 2011
Sobota 24. září 2011
10:00 hod. mladší žáci Sokol Klimkovice – HCB Karviná
09:00 hod. mladší žáci Sokol Klimkovice – HC Zubří
11:15 hod. muži
Sokol Klimkovice – Val. Meziříčí
10:10 hod. starší žáci Sokol Klimkovice – HC Zubří
11:30 hod. muži
Sokol Klimkovice – Sokol Trnávka
Na Vaši návštěvu se těší funkcionáři i hráči oddílu házené TJ
Středa 28.září 2011
SOKOL Klimkovice
10:30 hod. muži
Sokol Klimkovice – TJ Cement Hranice

Rozpis mistrovských utkání - PODZIM 2011 - TJ KLIMKOVICE
Kategorie

Datum

Hodina

Odjezd
autobusu

Mužstva

1

žáci

Sobota

20.8.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Unie Hlubina

2

muži

Sobota

20.8.

17:00

TJ Klimkovice - FC Ostrava-Jih

3

žáci

Sobota

27.8.

10:00

TJ Sokol Dolní Lhota - TJ Klimkovice

15

4

muži

Sobota

27.8.

17:00

15:45

TJ Darkovice - TJ Klimkovice

5

dorost

Pondělí

29.8.

17:00

16:00

FC Biocel Vratimov - TJ Klimkovice

6

ml.žáci 7+1

Pátek

2.9.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec

7

žáci

Sobota

3.9.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Markvartovice

8

dorost

Neděle

4.9.

13:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec

9

muži

Neděle

4.9.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota

10

žáci

Sobota

10.9.

10:00

FC Slavia Michálkovice - TJ Klimkovice

11

dorost

Sobota

10.9.

13:45

12:45

TJ Unie Hlubina - TJ Klimkovice

12

muži

Sobota

10.9.

16:00

14:45

TJ Sokol Šilheřovice - TJ Klimkovice

13

ml.žáci 7+1

Neděle

11.9.

10:00

TJ Sokol Hošťálkovice - TJ Klimkovice

14

ml.žáci 7+1

Pátek

16.9.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Slavoj Rychvald

15

žáci

Sobota

17.9.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota

16

dorost

Sobota

17.9.

13:45

TJ Klimkovice - SK Sláve Třebovice

17

muži

Sobota

17.9.

16:00

TJ Klimkovice - TJ Velká Polom

18

ml.žáci 7+1

Čtvrtek

22.9.

16:00

TJ Sokol Stará Bělá - TJ Klimkovice

19

žáci

Sobota

24.9.

10:00

FC Baník Ostrava (dívky) - TJ Klimkovice

20

muži

Neděle

25.9.

16:00

21

ml.žáci 7+1

Pátek

30.9.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Koblov

22

žáci

Sobota

1.10.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava

23

dorost

Sobota

1.10.

13:15

TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava

24

muži

Sobota

1.10.

15:30

TJ Klimkovice - FC Biocel Vratimov

25

ml.žáci 7+1

úterý

4.10.

16:30

SK Rapid Muglinov - TJ Klimkovice

26

dorost

Sobota

8.10.

12:45

11:45

TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice

27

muži

Neděle

9.10.

15:00

13:45

TJ Sokol Kozmice - TJ Klimkovice

28

žáci

Neděle

9.10.

12:45

TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice

29

žáci

Sobota

15.10.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabůvka

30

dorost

Sobota

15.10.

12:45

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabůvka

31

muži

Sobota

15.10.

15:00

TJ Klimkovice - TJ Slávia Píšť

32

ml.žáci 7+1

Neděle

16.10.

14:30

TJ Velká Polom - TJ Klimkovice

33

ml.žáci 7+1

Pátek

21.10.

16:30

TJ Klimkovice - FK SK Polanka

34

žáci

Sobota

22.10.

10:00

SK Šenov - TJ Klimkovice

35

dorost

Sobota

22.10.

12:15

TJ Klimkovice - TJ Sokol Stará Bělá "B"

36

muži

Neděle

23.10.

14:30

TJ Sokol Vřesina - TJ Klimkovice

37

ml.žáci 7+1

Sobota

29.10.

12:30

FC Baník Ostrava (dívky) - TJ Klimkovice

38

žáci

Sobota

29.10.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Lokomotiva Ostrava

39

muži

Sobota

29.10.

14:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hať

40

dorost

Neděle

30.10.

14:00

41

žáci

Sobota

5.11.

10:00

42

dorost

Sobota

5.11.

11:45

10:45

SK Šenov - TJ Klimkovice

43

muži

Neděle

6.11.

14:00

12:45

FK Darkovičky - TJ Klimkovice

44

muži

Sobota

12.11.

13:30

12:30

TJ Sokol Hrabová - TJ Klimkovice

45

žáci

Neděle

13.11.

14:00

14:45

13:00

SK Meteor Strahovice - TJ Klimkovice

FC Slavia Michálkovice - TJ Klimkovice
TJ Klimkovice - TJ Kunčičky

Beleza o.s. - TJ Klimkovice
www.tjklimkovice.unas.cz
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Pozvánky:

17

18

Z Vašich příspěvků:
Strž
Kdysi dávno v době prvotně pospolné společnosti byl takový řád či
zákon, že ten, kdo nemůže pro nemoc nebo stáří pracovat, není
přínosem pro společnost a je třeba, aby skončil se životem. A tak
byl povinen nejstarší, tj. nejsilnější muž toho rodu či klanu vzít na
záda onoho člověka a vynést jej na horu rozpůlenou průrvou
(strží) a tam jej shodit, nebo tam nešťastník skočil sám.
I stalo se: Syn vzal svého starého otce, vynesl jej ke strži. Posadil
se ještě vedle otce a mlčeli oba. Po chvíli se syn podívá a otec
pláče. I ptá se: „Otče, proč pláčeš, ty máš strach?“ „Ne, nemám, ale
přemýšlím, jak bude tobě, až ty budeš nemocný nebo starý a
donese tě sem ke strži tvůj syn.“ Dal se do pláče i syn, vzal na záda
otce a vrátil se s ním do osady. Rada rozhodla, že již žádného
člověka neponese nikdo ke strži, ale budou se všichni starat o
nemocné a staré lidi, dokud nezemřou sami.
A tak se asi začaly budovat místa pro pohřbívání, tj. hřbitovy.
Tak praví stará báje.
Vlasta Sikorová, DPS Klimkovice
Závidím
Ano, přiznám se bez mučení. Já opravdu nestoudně závidím.
Rok se přehoupl do své poslední třetiny. Nastalo září. Škola zase je
tady. Znova a nanovo. Pořád bude pro mne mít ty krásné
vzpomínky na časy dávno minulé. Zavírám oči. Nechám se unést
vzpomínkami.
Jako malý kluk s velkou aktovkou na zádech . Loudám se na
místa, kam se mi vůbec nechce. Já musím do školy. Co kdybych
utekl za.... Stejně soudružka učitelka nic nepozná, že jí jeden malý
človíček chybí. Učení mučení. Co budeme dnes probírat? Zase
slušně sedět s rukama za zády. Ni se moci pohnout. Kdo tohle má
vydržet.
Kdyby tak alespoň byl celý den tělocvik. Klidně i celý týden. To by
byla velká jednička. Ale učit se češtinu, či počítat. Pět prstů na
ruce hravě spočítám a více nepotřebuji. Do kterého moře teče
Vltava? A musí to být? Nedaleký potůček znamená pro mne
mnohem více. Zda znám naši nejvyšší horu. Ale nač. Kopec za
domkem je pro mne a bráchu vyšší než Himaláje. Tam zažíváme
daleko více dobrodružství. Nepotřebuji znát daleký svět. K životu
mi stačí okolí mého domu. Proč musím poznávat dálky. Jak
správně napsat různá slova, zda raději vlci vyli, či snad vili. Není
to jedno? Na hřišti za domkem si vystačím s tou slovní zásobou, co
znám. Míč pod tričko, usednout na kolo a jedeme. A těch pár slov,
které čmáráme na zeď stodoly, v pohodě zvládnu.
Budík mi hlásá sedmou hodinu. Pouštím rádio a z něj se linou
slova písně...škola volá... Jo, to bývaly časy. Mám tisíc chutí
vybelhat se na půdu a probrat se hromadou zbytečností, jež se
však neodvažuji vyhodit. Jsou pro mne moc cenné. Najít starou
odrbanou aktovku.
Sedím u okna, pozorujíc dění za ním. První žáčci již směřují do
blízké školy. Slyším jejich bezstarostný hovor.
Obléknu nedělní šat a vydám se spolu s nimi. Takový nápad mám.
Docela nenápadně vmísím se mezi ně. Někam do poslední lavice.
Ani zlobit nebudu. „A máme tady nového žáka“ již slyším slova.
Jako slušně vychovaný odpovím: „ To jsem já, sou…, vlastně paní
učitelko. Nechte si mne tady, prosím.“ Však nechtěný jsem . V
mých letech já vůbec nedivím se. Sedám na zábradlí poblíž školy a
s pohledem na ni upřeným, smutně a neskrývavě všem uvnitř
závidím.
Mirek Šproch, Klimkovice

Kterak jsem měl na půdě duchy
Už to bude více než týden. Pravidelně večer, vždy když se vše
kolem uklidní a já si konečně sednu k televizi, slyším ty podivné
zvuky.
Nejdříve tomu nevěnuji moc pozornosti. Nějak se snažím vypustit
z hlavy jakýkoli problém. Těch je za celý den docela dost. Jenže
zvuky jsou tady každý den. Každý podvečer přicházejí a jsou tu se
mnou. Pravidelný čas. Stále ty tajemné tlumené rány. Odkud
přicházejí?
Že by je dělal malý soused? To jsem vyloučil po chvilce
přemýšlení. Ano, sice docela pravidelně trénuje v garáži na své
bicí. Ale ty jeho tři kyblíky a pět plechovek spolu s vařečkou dělají
trošku větší rachot. Ne, tohleto nedělá soused. Jo, to budou
motorkáři, vždy navečer se tu prohánějí kolem. Aha, že to zní
úplně jinak? Vím, už vím. Dělají nám nové chodníky a tím jak
ubrali kus cesty, tak se kroky lidí,tak rozléhají.
Ke konci týdne už je mé logické uvažování v čudu. Začínám se
docela bát. Ty tajemné zvuky jdou odněkud shora. Z půdy. Z půdy!
Mám na půdě duchy! Čeho jsem se to dožil!
Hledám okultní literaturu. Určitě o tom bude něco napsáno. Jako
neznaboh se pilně učím otčenáš a už odpoledne si loupu hromadu
česneku. Jeden nikdy neví, co se semele. Zamykám všechny dveře.
I ty od spíže. Jen jsem si někam odložil klíč. A ještě jej nenašel.
Takže patrně tu pojdu i hlady. Dokud je trošku světla venku, tak to
jsem ještě hrdina. Ale po setmění má odvaha spadla někam do
trenýrek. Rychle se oblékám a mizím do místní hospůdky. Po
jedenácti pivech a pěti rumech si mohou duchové na půdě dělat
klidně i orgie. Už mne nezajímají. Když však druhý den kontroluji
rozpočet, zjistím, že do hospůdky mohu ještě třikrát...
Nespím. Pozorovat mě někdo skrytou kamerou, tak mi volá do
blázince. Pod polštářem mám totiž všechny příborové nože i
vidličky a pod postelí nabroušenou kosu. Pro všechny případy.
Spím zásadně při rozsvíceném světle. Z česneku už mi je šoufl.
V hlavě nosím všechny horrory, které jsem za svých čtyřicet let
života viděl. Je jich pěkná řada. A jeden lepší než druhý. Jedna
nestvůra horší než druhá. Brrrrr. A všechny zrůdy, netvoři,
strašidla a upíři z filmů, zrovna teď bydlí na mé půdě.
Přišla neděle podvečer. S hrůzou čekám, kdy se kroky z půdy
začnou ozývat. Musím překonat strach!
Nedám se! Po flašce šampaňského, třech becherovkách a
pořádnému loku z desetileté slivovice mám odvahu poprat se
třeba s čertem. Mám? Opravdu?
Vyzbrojen kladívkem ukrytým v gumácích, sekyrou v jedné a
kosou v druhé ruce a česnekovým věncem kolem krku se blížím ke
dveřím na půdu. Ještě půl hodiny mi trvá, než odstraním barikádu
složenou z křesla, skříně, květináče a hromady tepláků. Další
půlhodinu běhám po domě a hledám klíč. Najdu samozřejmě ten
od spíže. Konečně ten pravý! Odemykám a na hlavu mi padají
stroužky česneku, které jsem přilepil náplastí na dveře. Těch
dvanáct schodů nahoru je nekonečných.
Vstupuji do místnosti. Tady to bylo. Odtud šly ty strašidelné
zvuky. Za těmi dveřmi někdo je! Nikdo! A přece! Vidím pohyb
něčeho malého, černého, rychlého. Takhle duch přeci nevypadá.
Je po strachu. Úlevou si sedám na zem. Zadkem přímo na
odhozenou kosu.
Probírám se v nemocnici, nade mnou sestřička a povídá mi něco o
velkém štěstí. Proč? Vždyť na zadku mám pětadvacet stehů.
PS: Daruji čtyři malá, černá koťátka...
Mirek Šproch, Klimkovice
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Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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