í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Jak se daří zachránit areál bývalé Hospodářské školy? Dovoluji si vás požádat
o váš zájem a ochotu pomoci zachovat tuto pamětihodnou budovu pro další
generace a dát jí účel, který bude přínosem a obohacením pro nás všechny.

Osud historické budovy
klimkovickým občanům
není lhostejný!
Již v minulých Zpravodajích jsem vás
informoval, že osud naší tzv. „Žluté školy“
visí na vlásku. Situace se dále vyvíjí a ve
snaze informovat vás a vyměnit si názory,
uspořádalo město Klimkovice v minulém
měsíci tzv. veřejné fórum.
Pro pochopení všech souvislostí jsme
celou akci započali fyzickou návštěvou
celého předmětného areálu. Prohlídka
budovy bývalé školy proběhla samozřej-

únor 2017
mě se souhlasem majitele, kterým je ﬁrma BKB Metal, a. s. Myslím, že nebylo na
škodu potkat se s duchem onoho místa
a nasát atmosféru, která zde žila rovných
sto let. Vidět na vlastní oči velkolepé
pojetí architektury Joži Dvořáka u celé
budovy, zachovalé a naprosto funkční
i esteticky vyvážené stavební prvky jako
dvouramenná schodiště, vstup se štukovanou omítkou, stejně jako jasně viditelné
nedávné investice do budovy… To všechno vytvářelo dojem, že stačí jen nastartovat stávající plynové kotle a nastěhovat
školní lavice.
Paradoxně veselejší pohled byl na
omšelé, ale funkční stáje a hospodářské budovy, protože zde jsou stále doma
jejich uživatelé – Hulánský regiment, koně
a nadšenci kolem nich. Těmto budovám
bývalého školního statku brzké zbourání
nehrozí – jejich majitelem je na rozdíl od
sousední bývalé školy naše město.
V teple zasedací místnosti v zámku se
pak zájemci dozvěděli vše ostatní – od
průřezu historickými událostmi v podání
pana kronikáře Ing. Jiřího Pillicha, přes

Veřejné fórum o areálu bývalé Hospodářské školy: Její osud nám není lhostejný!
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ekonomické rozvahy, které přednesl pan
místostarosta Ing. Jakub Unucka až po
vize a možnosti, které přináší stávající
situace. Po vyslechnutí a zvážení všech
možností a variant se nám přesto z veřejného fóra neodcházelo lehce. Situace
není růžová a v tuto chvíli začínají startovat buldozery, které odkaz našich předků
hodlají srovnat se zemí.
Jak s touto nelehkou situací naložit?
Věci nejsou nikdy černobílé, řeč čísel je
neúprosná a okamžitých ﬁnancí se nám
nedostává na realizaci užitečných záměrů. V takové situaci pomáhá stanovit si
jasný záměr, vybrat udržitelné využití
objektu, nadchnout vědomé spoluobčany
ke spolupráci a podpoře a dát společnému záměru spoustu energie jednáním
s majitelem objektu, sháněním ﬁnancí,
přesvědčováním kolegů…
A právě proto, že peněz není nikdy
dost, je mírně řečeno obdivuhodné(!), že
naši předkové se dokázali rozhodnout,
domluvit a vybudovat tak velkolepý areál!
Dokázali dát našemu městu opravdu
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
nadregionální význam! V celém Slezsku
se nedosáhlo ničeho podobného! A to vše
v době, kdy byla nouze o potraviny, téměř
neexistovala lékařská či sociální péče, do
města nebyla zavedena elektřina a lidé pili
vodu ze studní! Jací to byli lidé, kteří v této
době poznamenané válkami a strádáním,
pro nás vybudovali Hospodářskou školu,
sokolovnu, dělnický dům, českou měšťanskou školu či vlakové spojení se světem?
A jací jsme my lidé, že jsme dopustili, že
dnes nemáme ani tramvaj, ani lihovar,
ani radnici na náměstí, ani kulturní dům?
Máme přihlížet, jak nám tržní doba bere
další ze staveb, která utváří podstatu Klimkovic? Co bude následovat – starý špitál
nebo bývalý dělnický dům? Kam až dosáhne alibismus, apatie, nezájem či obyčejná
lenost a chamtivost naší generace?
Budova stále stojí, ale buldozery už startují. Vyzývám vás, občany, a své kolegy
zastupitele, abyste nedopustili tu ukrutnou

chybu! Nechci, abychom svým potomkům
a následovníkům vzali jeden z pokladů,
který tady dnes stále ještě máme!
Budu rád, pokud vás příště budu moci
informovat o světlejších zítřcích a veřejné fórum tímto nechávám stále otevřené.
Budu rád za jakékoli vaše písemné podněty!

fotbalového plesu, na který vás v sobotu
25. 2. 2017 v 19.00 hod. zve náš fotbalový
klub TJ Klimkovice, z. s. Není to zvláštní?
Nejenže máme Žlutou a Modrou školu,
ale nyní i Žluto-modrý ples…

Děkovné výhledy
z radničního okénka

Přijďte na tradiční masopustní veselí
opět v sobotu 25. 2. 2017 před zámek ve
14.00 hod. a zažijete Masopustní průvod
s pochováním basy jako za starých časů.
Více informací se dozvíte na poslední
straně Zpravodaje.
Dále vás zvu 15. 2. 2017 v 17.00 hod. na
již 20. zasedání zastupitelstva ve 2. patře
zámku, na kterém se budou schvalovat
letošní investiční akce města.
Našim milovaným ratolestem přeji
pochvalu a ocenění od rodičů za jejich
hodnocení na vysvědčení a nám všem
dodržování novoročních předsevzetí.

Nejen AKOBAND se svými hosty nás
na tradičním Novoročním koncertě v mrznoucím kostelíku Nejsvětější Trojice opět
rozehřál svým vystoupením. Horké nápoje se podávaly zásluhou manželů Cronových z naší cukrárny na Náměstí. Všem
děkuji.
Děkuji Ing. arch. Thanasisovi Kotupasovi a ﬁrmě ATRIO stavby, s. r. o., v čele
s jejím jednatelem Jaromírem Kostkou za
včasnou rekonstrukci pódia sokolovny,
která tak umožní pořádání jediného letošního plesu v sokolovně – Žluto-modrého

Letmá pozvání
z radničního okénka

Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňská inspirace

Litomyšl – lázně ducha
Pro všechny příznivce lázeňského genia loci doporučuji nevšední zážitek z již
6. otevření lázeňské sezony v Litomyšli ve dnech 27. až 30. 4. 2017. Zdejší kulturní sezona je tak bohatá a architektura města tak atraktivní, že se zde uchytil
nápad zahájit kulturní sezonu jako lázeňskou.
K pravým lázním sice patří státem
uznaný přírodní léčebný zdroj, léčivým
prostředkem na duši však může být také
načerpání pozitivní energie z atraktivního
prostředí a kulturního zážitku. Proto se
Litomyšl označuje lázněmi ducha a prezentuje se takovými slogany jako „Na
duševní bázně v Litomyšli lázně!“, „Na
srdce jsou Poděbrady, na duši je Litomyšl!“ nebo „Lázeňská Litomyšl léčí laskavou legrací“. Zdejší otevírání lázeňské
sezony je akce bohatě dotovaná městem,
Pardubickým krajem a dalšími mecenáši,
proto je hojně navštěvovaná turisty nejen
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z Česka a Sdružení lázeňských míst ČR,
jehož členy jsou i Klimkovice a pravidelně
se zde prezentují svým stánkem. Mimochodem, v čele průvodu lázeňských šviháků a promenádních koček při zahájení
sezony v roce 2016, kráčí na internetovém videu i náš pan ředitel ZUŠ Pavel
Béreš. Kde se tam vzal? Hraje na klarinet
v Stanley’s Dixie Street Bandu, který na
tom letošním zahájení bude vystupovat
také, přijeďte mu zatleskat… Více informací najdete na: www.lazneducha.cz.
Litomyšl je známá nejen jako rodiště
Bedřicha Smetany a památkami zařazenými do UNESCO, ale i jako město, které dokázalo sladit historickou a moderní
architekturu. Vedle renesančních domů
a zámku v městské památkové rezervaci tu najdete nedaleko centra i moderní
nový kostel a areál městské plovárny.
Oba nedaleké areály se postavily v roce
2010 a jsou citlivě zakomponované ve
veřejné zeleni. O soulad veřejného prostoru s potřebami města se stará profese
městského architekta, kterou už 25 let
zastává Ing. arch. Zdeňka Vydrová, která byla oceněna spolu s městem cenou

Architekt obci 2016, udělovanou Svazem
měst a obcí ČR.
Když se tak rozhlížím po našem historickém centru na Náměstí po tom, co zbylo z klasicistní, neorenesanční a secesní architektury měšťanských domů 19.
století nebo pozoruji naši jedinečnou
kostelní věž na pozadí panoramatu Beskyd z moderního areálu klimkovických
sanatorií, myšlenka ustavení externí
funkce městského architekta na našem
městském úřadě se přímo nabízí. Pokud
budeme cokoliv rekonstruovat a budovat
v centru města, v areálu Hospodářské
školy, sokolovny nebo v napojení historického centra na moderní lázně, měli bychom upřednostnit hledisko odborné před
momentálním ekonomickým – tedy likvidačním, neboť nejlevnější je vše hodnotné zbourat a nahradit depresivní šedou
uniformitou.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z městského úřadu

Ceník města Klimkovic na rok 2017 včetně DPH
za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
Objem
nádoby

Cena na
rok 2017

Tarif

Počet obsluh

70 l

P 101

1x 14 dní

1 377,-

70 l

P 111

1x týdně

2 358,-

70 l

P 191

1x měsíčně

110 l

P 201

1x 14 dní

1 690,-

110 l

P 211

1x týdně

2 887,-

110 l

P 261

1x týdně zima +
1x 14 dnů léto

2 388,-

110 l

P 271

1x týdně zima

1 878,-

110 l

P 281

2x týdně zima +
1x týdně léto

4 398,-

110 l

P 207

1x 14 dní zima

1 071,-

110 l

P 291

1x měsíčně

1 014,-

240 l

P 311

1x týdně

5 188,-

1 100 l

K 101

1x 14 dní

6 498,-

1 100 l

K 111

1x týdně

11 331,-

1 100 l

K 121

2x týdně

21 033,-

782,-

Rada města Klimkovic na své 65. schůzi konané dne 19. 12.
2016 rozhodla navýšit ceny města za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu, a to z důvodu nárůstu nákladů města na odpadové hospodářství a nenavyšování cen od roku
2010.
Nové tarify P 191 a P 291 jsou zařazeny nově v ceníku pro
pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu s tím, že bude využíván zcela výjimečně po předchozích schválení radou města, a to pro osoby starší 70 let žijící
osaměle.
Hana Kubzová, TS Klimkovice

Poděkování
Chtěla bych využít možnost a touto cestou pozdravit sestřičky a pečovatelky z Domova pro seniory u vás v Klimkovicích.
Tyto dobré duše se mi staraly o maminku a jejich péče byla
a je k nezaplacení. Nikdy nechybí příjemná nálada, dobré slovo
a pohlazení… Přátelskou atmosféru cítíte v celém „domečku“.
Vždycky žasnu nad jejich elánem a nápady pro zpestření života i poučení babiček a dědečků.
Starost o ně vyžaduje nasazení na 200 procent a myslím si,
že s paní ředitelkou Zetkovou vše zvládají na výbornou a vše
v „domečku“ klape jak má.
Mějte se hezky a v novém roce hodně zdraví, pohody a dobrých nápadů vám všem přeje
Jana Bartusková

Oznámení

Společenská rubrika

Výměna občanských průkazů
Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu. Letos uplynulo 10 let od
doby, kdy Klimkovice změnily okresní
příslušnost, a z toho důvodu si všichni
občané měnili občanský průkaz. Odbor
správní sděluje, že podat žádost o nový
občanský průkaz je možné už 6 měsíců
před skončením platnosti dosavadního
občanského průkazu.
Požádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Nejbližší
úřady obce s rozšířenou působností jsou
v Ostravě, Magistrát města Ostravy,
odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.
Gorkého 2, Moravská Ostrava, a v Bílovci, Městský úřad Bílovec, oddělení správní, 17. listopadu 411/3, Bílovec.

Abyste předešli případnému čekání,
doporučuje se využít objednávkový systém Magistrátu města Ostravy na tel.:
844 121 314 nebo 599 499 311 v pracovní době call centra: pondělí až pátek od
7.00 do 17.00 hodin nebo prostřednictvím
objednávkového internetového portálu
https://objednavky.ostrava.cz/eobs. Pracovníci Magistrátu města Ostravy přijedou i k vám domů, pokud jste imobilní
a nemáte možnost se k výměně občanského průkazu ze zdravotních důvodů
dostavit osobně.
Rezervační systém nabízí rovněž Městský úřad Bílovec na adrese: www.bilovec.
cz. Občanský průkaz se vyhotoví do 30
dnů ode dne podání žádosti.
Bc. Andrea Jahnová,
odbor správní

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta
a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Před 10 lety, dne 17. února, zemřel
pan Milan Ulman z Hýlova.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
Manželka Libuše,
dcera a syn s rodinami

Využijte tuto
Společenskou rubriku!
kis@mesto-klimkovice.cz
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V jakém stavu předáme Klimkovice našim potomkům?

Poznatky z veřejného fóra o budoucnosti
Hospodářské školy
Vážení spoluobčané, se zájmem jsem se zúčastnil celého fóra a v Hospodářské
škole (HŠ) jsem si připomenul i dobu, kdy HŠ poskytla část svých tříd klimkovické ZDŠ a já, žák ZDŠ, se v její jedné třídě učil. Pamatuji si, že na rozdíl od jiných
budov, ve kterých tehdy sídlila ZDŠ (zámek, modrá škola, německá škola), měla
nezvykle prosvětlené třídy, v létě příjemný chládek, celoročně klid, rušený jen
cinkáním tramvajových zvonků z nedalekého nádraží.
ji jistě nebyl lehký úkol, ale její pozdější
věhlas daleko přesahoval hranice Slezska a následně pomohl i zlepšit životní
podmínky rodin rolníků, především díky
své osvětové práci a nejen jí.

Hospodářská škola, pohlednice, 1920.
Soukromá sbírka F. Holuba
Konání fóra mě udivilo i překvapilo, ale
jsem rád, že se vůbec konalo. Nemuselo
se konat, pokud by naše zastupitelstvo
projevilo zájem o odkup HŠ s přilehlými
pozemky od kraje v době, kdy jí kraj nabízel, poměrně levně, k prodeji.
Nyní vlastní město cca menší polovinu
pozemků u HŠ, se stájemi a zázemím,
HŠ a zbylé pozemky vlastní soukromá
společnost netající se demoličním záměrem HŠ s následnou bytovou výstavbou.
Odkup druhé poloviny areálu HŠ od společnosti je pravděpodobně, za patřičnou
úplatu, možný.
Z pohledu pohnuté historie první poloviny 20. století nelze nevzpomenout
a zapomenout na statečnost a neústupnost našich slezských předků, bojujících
proti německé nadřazenosti v našem
Slezsku a v našem městě.
Právě tato škola se stala hrdinným
a statečným symbolem boje českých Slezanů proti Němcům již na přelomu století
a v první desítce let 20. století. Prosadit
postavení takové školy, postavit a vybavit
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Naše malé město nemělo na začátku minulého století ani polovinu dnešních obyvatel, ale mělo do budoucnosti
myslící zastupitele a vizionáře, pracující
ještě v C. K. monarchii. Aby mohli splnit požadavky na umístění takové školy
v našem městě, museli splnit celou řadu
ﬁnančně náročných požadavků, včetně
výstavby železnice. Za účelem zvládnutí
náročného hospodaření města, a taky pro
občany města, založili, po povolení úřadů C. K. monarchie, v roce 1906 Městskou spořitelnu v Klimkovicích, se sídlem
na náměstí, nad dnešní poštou. I díky
tomuto kroku pomohli k rozkvětu města
a mimo jiné také výstavbě HŠ, která byla
otevřena v roce 1910.

Elektromobil Klimkovice

V našich dějinách nemáme mnoho
symbolů odporu česky hovořících Slezanů proti Němcům a už vůbec ne v takovém rozsahu, jaký byl mírovou cestou
realizován našimi předky v našem městě. Měli bychom být na naše předky hrdí
a vážit si jich, jejich statečnosti, moudrosti, bojovnosti.
Domnívám se, že by naše dnešní zastupitelstvo mělo zvážit historický význam
budovy HŠ, včetně přilehlých historických
objektů, zda celý objekt nenechat prohlásit kulturní památkou česky hovořícího
slezského lidu, jako jeden z posledních,
ne-li poslední velký symbol boje Slezanů proti německému jhu a neřešit jen
podnikatelské využití, znamenající zboření tohoto velkého symbolu. Vždyť na
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takovou kulturní památku bychom mohli být hrdi nejen my, ale i naši potomci
a určitě by našla jak využití, tak i dotaci
na opravu.
Vážení zastupitelé, opravdu si myslíte,
že zboření takového symbolu protiněmecké nadvlády a odporu občanů nejen
našeho města je správné a ospravedlni-

telné, že vás za to občané a vaši potomci
pochválí? Pokud to dopustíte, tak já vás
chválit nebudu. Jsem si plně vědom skutečnosti, že v zastupitelstvu města jsou
i spoluobčané, kteří nemají historický
vztah k našemu městu, neznají, nebo je
jim zcela lhostejná jeho historie, protože
se sem přistěhovali před několika málo

lety a je jim úplně jedno, co pro nás vykonali naši předkové, pro které to taky kdysi
byla budoucnost. Neúctu k práci a odkazu
našich předků považuji za neslučitelnou
s pozicí demokraticky zvoleného zastupitele. Spoluobčané, do příštích voleb se
zamyslete, koho budete volit.
Pavel Bálek

Seriál o třídění odpadů

Jak zařídit třídění odpadů v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin,
prázdných PET lahví a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém,
který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek vám poslouží několik použitých krabic, např. od nových
domácích spotřebičů. Také v obchodech
seženete přepravní krabice třeba od
piškotů či oplatek, které vám určitě na
požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem nebo si třeba na: www.
jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky
pro každý druh odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice,

udělá i trojice starých igelitek, ve kterých
jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud
máte více prostoru a můžete tříděný
odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete
ﬁxem, polepíte nebo si rovnou pořídíte
pytle v barvách, na které jste zvyklí z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné
tašky na třídění odpadu, které distribuu-

je prostřednictvím obcí společnost EKOKOM. Tašky jsou spojené suchým zipem,
takže je možné jejich obsah jednotlivě
vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit
i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak
můžete do třídících nádob více investovat, můžete si už dnes pořídit moderní
koše na třídění, které jsou zabudované
v kuchyňské lince. Možností je celá řada
a každý to má u sebe doma zařízeno tak,
jak mu to nejvíc vyhovuje.
V Klimkovicích třídíme nápojový karton
(v tabulce ve čtvrtém sloupci) do žlutého
kontejneru pro plasty.

5
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Novinky ze základní školy

Pololetní hodnocení
Začátek nového roku ve škole je charakteristický uzavíráním známek, hodnocením uplynulého pololetí. Jak se žáci snažili, můžete posoudit podle uvedených
údajů.
Celkový počet žáků: 462, z
žáků v 11 třídách na I. stupni a
v 10 třídách na II. stupni.
Prospělo s vyznamenáním:
Prospělo:
Neprospěli:
Počet žáků s individuálním
vzdělávacím plánem:

toho 238
234 žáků
327 žáků
132 žáků
3 žáci
32 žáků

Počet udělených napomenutí
třídního učitele:
30 žákům
Počet udělených důtek
třídního učitele:
10 žákům
Počet udělených důtek
ředitele školy:
2 žákům
Nikdo nebyl hodnocen 2. ani 3. stupněm
z chování.

Projekt Emise – anketa
V minulých číslech Zpravodaje jsme vás informovali o zapojení naší školy do
projektu Emise.
Žáci 9. tříd oslovili 167 občanů, své
sousedy a známé, a zjišťovali, čím lidé
v jejich okolí topí, jaký typ kotle používají
a jaký mají postoj k ekologizaci vytápění.
Žáci se snažili zjistit, jak starý kotel lidé
mají, zda znají možnosti kotlíkové dotace,
případně pokud topí dřevem, jak dlouho
dřevo suší.
Zjištěné informace zpracovali do tabulky a kruhového grafu. Nad výsledky ankety žáci diskutují a snaží se navrhnout, co
by oni sami mohli udělat pro zlepšení stavu emisí z lokálních topenišť.

V hodinách environmentální výchovy
žáci vyhledávají informace o škodlivých
účincích emisí a pracují na brožuře i informačních plakátech, které budou veřejnost
informovat o nevhodném spalování a vlivu emisí na naše zdraví.
Na konci ledna se 9. ročníky zúčastní školení zaměřeného na emise, které
pořádají studenti 1st International School
of Ostrava.
Mgr. Kateřina Chrapková
a žáci 9. ročníku

Autoři grafů:
Vojtěch Fiža, František Kaštovský, Josef Šporík, Lukáš Bzonek, žáci 9. B

6

Zápis do 1. tříd
Vážení rodiče předškoláků,
škola vás informuje, že zápis do první
třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 v době od
14.00 do 18.00 hod.
Spolu se zákonným zástupcem zveme
k zápisu děti narozené od 1. září 2010 do
31. srpna 2011.
K zápisu přineste občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Zvažujete-li pro své dítě odklad školní docházky, musíte svou žádost doložit
zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa a poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická
poradna,
speciálně-pedagogické centrum). Vzhledem k očekávanému zaneprázdnění poraden doporučujeme požádat o vyšetření
již nyní. Žádost o odklad, včetně zpráv,
musí být podána vedení školy nejpozději
31. 5. 2017.
Mgr. Šárka Thibaud

Dobře připravený
předškolák u zápisu
- zná své jméno, věk a adresu
- zná základní pravidla společenského
styku, umí pozdravit, poděkovat,
požádat, omluvit se
- umí se převléknout, zavázat si boty,
dodržuje hygienu, ovládá základy
stolování (používá příbor)
- umí uklidit hračky, knížky, pastelky
kam patří
- se zájmem sleduje vyprávění,
pohádky, písničky, umí si o nich
povídat
- rozumí většině běžně užívaných slov
- správně vyslovuje všechny hlásky
- věnuje pozornost jedné činnosti,
dokončí přiměřeně náročný úkol
- drží správně tužku, umí kreslit
tužkou i pastelkami a malovat barvami, napodobí jednoduché tvary,
dokáže vystřihnout obrázek nůžkami
- poznává barvy
- je přirozeně zvídavý, zajímá se
o svět kolem sebe

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 2/2017

Informace k přijímacímu řízení na střední školy
6.–8. 2. 2017 – Profesní týden na ZŠ
Klimkovice – prezentace středních škol
Moravskoslezského kraje, beseda s Policií ČR – Právní povědomí.
7. 2. 2017 – beseda s rodiči vycházejících žáků – pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy.
Do 1. 3. 2017 – odevzdání přihlášky ke
vzdělávání řediteli střední školy do oborů
bez talentové zkoušky.
Přijímací řízení:
• Přípravu zadání přijímacích testů, jejich
distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zajišťování
výsledků vzdělávání (Centrum).
• Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika v rozsa-

5. třída

7. třída

9. třída

Odevzdání přihlášek

do 1. března

do 1. března

do 1. března

Kam podat
přihlášku

řediteli příslušné
střední školy

řediteli příslušné
střední školy

řediteli příslušné
střední školy

Počet přihlášek na SŠ

2

2

2

Termín 1. kola
přijímacích zkoušek

18. dubna

18. dubna

12. dubna

Termín 2. kola
přijímacích zkoušek

20. dubna

20. dubna

19. dubna

Náhradní termíny
jednotné zkoušky

11. května

11. května

11. května

hu stanoveném Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělání.
• Jednotná zkouška se koná podle § 60c,
odst. 1 školského zákona v 1. kole přijí-

Prověření znalostí v testech SCIO
Nejstarší žáky naší základní školy čeká zásadní rozhodnutí spojené s volbou
jejich budoucího povolání. Správná volba studia a výběr vhodné střední školy
může ovlivnit jejich další životní dráhu.
Při jejich rozhodování jim mohou pomoci cvičné testy SCIO, které v průběhu listopadu absolvovali všichni žáci devátých tříd
z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Testovací podmínky byly přesně dané
a měly žákům přiblížit skutečnou přijímací
zkoušku (obdobnou míru nervozity, řešení v časovém stresu). Podrobné vyhodnocení svých výsledků a porovnání se
vzorkem studentů celé republiky obdrží
žáci spolu s pololetním vysvědčením.
Výstupní zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu pro školu i rodiče.
V letošním roce jsou výsledky našich žáků
v českém jazyce lepší než 70 % zúčastněných škol. V oblasti matematiky jsou
výsledky našich žáků lepší než polovina

zúčastněných škol. Porovnáním výsledků
testu z českého jazyka s výsledky obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém
jazyce je využíván dobře a v matematice
optimálně. V českém jazyce pracují žáci
nad rámec svých možností a v matematice výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V anglickém jazyce
42 % žáků splnilo nebo mělo lepší očekávaný výstup. Kategorie jsou vytvořeny
na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Účelem testů
je také zjistit, jak je žák schopen obstát
v konkurenci ostatních dětí a označit
vzdělávací oblasti, ve kterých má rezervy,
a ve kterých vyniká.
Mgr. Jana Sýkorová

Den na téma: Zvířata našeho lesa
V pondělí 19. prosince zažily děti třetích tříd nevšední školní den, jehož tématem se stala zvířata našeho lesa. Největší
úspěch měla beseda myslivců, na které
se děti dozvěděly jaká zvířata v našem
lese žijí, jaké stromy u nás rostou, jak se
správně chovat v lese, co může zvířátkům ublížit, jak se připravují na zimu a jak
jim my můžeme pomoci. Děti si mohly
sáhnout na kožky různých zvířat, paroží
či tesáky i pravou mysliveckou zbraň.
Prvenství v oblíbenosti však získal myslivecký pes, kterého si s nadšením hladily.

Projektový den pokračoval učením.
V matematice jsme řešili slovní úlohy
o zvířatech, pak jsme si přečetli pohádku O neposlušné srnečce a náš den jsme
ukončili výrobou lojových koulí pro ptáčky,
které jsme zavěsili po stromech v okolí.
A jak se líbil den přímo dětem? „Bylo
to super, nejvíce se mi líbil pes.“ „Myslivci
byli zajímaví, hlavně když předváděli zvuky zvířat.“ „Poprvé jsem si sáhla na zbraň,
je těžká, taky takovou jednou budu mít.“
Mgr. Božena Gamonová
Mgr. Lucie Bzonková

macího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT.
• V prvním kole přijímacího řízení zůstává
možnost podání 2 přihlášek.
Důležité odkazy: www.cermat.cz, www.
atlasskolství.cz, www.msmt.cz, www.infoabsolvent.cz, www.kamnaskolu.cz.
Mgr. Petra Řeháčková

Novoroční laťka
Měsíc leden patří už tradičně soutěži
ve skoku vysokém. V pondělí 16. 1. se
novoroční laťku pokoušely zdolat starší
ročníky – žáci 8. a 9. tříd. Mladší žáci ze
6. a 7. tříd se utkali v pátek 20. 1. Diváci
a fanoušci měli možnost posoudit, jak se
soutěžícím podařilo zvládnout techniku
skoku zádovým způsobem – ﬂopem, kterou si osvojují v hodinách tělesné výchovy.
Výsledky mladších žáků byly vyrovnané,
mnohdy o umístění rozhodovaly opravné
skoky. Letošními výkony se skokani starší
kategorie přiblížili ke školnímu rekordu ve
skoku vysokém – 167 cm.
Mladší žáci:
1. Matěj Bartonec, 7. B
2. Marek Jablonski, 7. B
3. Jiří Řeháček, 7. B

125 cm
125 cm
125 cm

Mladší žákyně:
1. Eliška Zbořilová, 7. A
2. Tereza Vaňková, 7. B
3. Tina Hoňková, 6. B

125 cm
125 cm
120 cm

Starší žáci:
1. Petr Křenek, 9. A
2. Daniel Budzel, 9. B
3. Radovan Vavrečka, 9. A

163 cm
155 cm
150 cm

Starší žákyně:
1. Sára Bartková, 9. B
2. Lucie Brázdilová, 9. A
3. Jolana Petroušová, 8. A

140 cm
135 cm
125 cm

Mgr. Alena Kamarádová
Mgr. Zita Nyklová
Mgr. Monika Richterová
7
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Mateřská škola

Lyžařský kurz na Skalce
Od 9. do 13. ledna jsme s dětmi z MŠ 28. října, Komenského,
Glazarové a Josefovice dojížděli na pětidenní lyžařský kurz
do Ski areálu Skalka. Náplní kurzu byla výuka lyžování, přizpůsobena dětem předškolního věku.

Po příjezdu do areálu děti každý den přivítal jejich kamarád
Skaláček, se kterým se společně formou zábavných her rozcvičily. Děti byly od prvního dne rozděleny do skupin, každá skupina
měla svého instruktora a vlastní originální název. Následovala
intenzivní výuka, díky které si i úplní začátečníci osvojili základní lyžařské dovednosti a pokročilí měli možnost nadále rozvíjet
svůj um. Za těžkou dřinu byl vždy odměnou teplý čaj a vydatná
svačina, při které si lyžaři odpočinuli a zhodnotili své zlepšení.

8

Po svačině a odpočinku si ještě užili jízdu ze svahu, ale pak už
na nás čekal autobus a jelo se zpátky do školky.
Naši lyžaři se opravdu každým dnem zlepšovali, a čím dál tím
víc se těšili na přicházející páteční závody. Když konečně přišel
ten den a slalomem prosvištěli jakoby nic, ukázali, že celý týden
opravdu nelenili. Důkazem byly získané diplomy a medaile, které si děti i se svými zážitky odvezly domů.
Nikola Sequensová
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Knihovna

Pranostiky, pověry a lidové
tradice v únoru a předjaří
V dnešním článku si uděláme, vážení čtenáři, malou exkurzi do únorových svátků
a lidových tradic.
Únor začíná svátkem Hromnice, ale ta
nemá nic společného s tím, co v tento den
slavili křesťané. Lidový název Hromnice
vzešel ze slova „hrom“, což je přírodní
úkaz spojený s mohutným světlem blesku, který lidem často přinášel ztráty na
majetku i životech a jehož se velmi obávali. Proti zlu, které páchal blesk, s prosbami o ochranu lidé zapalovali v tento
den svěcené svíce, kterým říkali „hromnice“. Odtud tedy název. Hromnice otevírají období roku, které vrcholí veselým
masopustem. Svítí-li slunce na Hromnice,
bude zimy o šest neděl více. Na Hromnici
– skřivánek přes hranici.
Mnoho lidí se mýlí, považují-li valentýnský svátek za komerční výmysl. Život
svatého Valentýna je historicky doložen.
Valentýn pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil ve 3. století. Byl biskupem,
o jehož působení se píší legendy. V jedné z nich se vypráví, že prý tajně oddával
zamilované páry, aby muže ochránil před
odchodem do války. Tehdejší vladař Claudius II. byl znám svou krutostí a touhou po
moci. Budoval silnou armádu, mužům se
však do armády vstupovat nechtělo, neradi
opouštěli své rodiny a milenky. Císař proto
zakázal zásnuby a sňatky. Valentýn však
jeho zákaz nerespektoval a tajně oddával.
Tento postoj k uzavírání sňatků se samozřejmě císaři nelíbil, nechal ho uvěznit
a po krutém mučení byl 14. února roku 269
popraven. Tohoto dne slaví svátek všichni
(nejen) zamilovaní. Mezi nejčastější symboly, které se v tzv. „valentýnkách“ objevují, jsou srdíčka, květiny, rudé růže, bůžek
Amor, holubičky nebo labutě. K Valentýnu
se vážou ale lidové pranostiky. Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha, bude
pozdní jaro. Když se na Valentýna (14. 2.)
napije z koleje pták, tak se na Matěje
(24. 2.) z ní napije vůl.
V březnu se také v kalendáři vyskytuje Řehoř, i když, upřímně, kolik Řehořů
znáte? Ten historicky doložený se narodil
v 6. století v rodině římského senátora.
Ale v otcových šlépějích nešel, sice vystudoval práva, zvolil však cestu duchovní.
Na naléhání církevních hodnostářů přijal
funkci papeže. Jeho další působení ho

Josef Lada – Zabijačka, kvaš 1942.
vyneslo na pozici jednoho z nejvýznamnějších papežů. Papež Řehoř I. Veliký se
stal jedním z nejuznávanějších církevních
učitelů a jako svého patrona ho uctívali žáci, zpěváci, hudebníci, ale i zedníci
a knoﬂíkáři. V dochovaných dokumentech se hovoří o prvních svatořehořských
obchůzkách v českých zemích. Žáci se
tento den neučili, ale chodili po obchůzkách, při kterých koledovali a současně
prováděli propagaci vzdělávaní a nábor
nových žáků. Kromě žákovského koledování se zejména na vesnicích v tento den
prováděla podle pořekadla: „Na svatého
Řehoře lenoch sedlák, který neoře“ první
orba pole. Na svatého Řehoře přeletěly
vlaštovky přes moře. Na svatého Řehoře
den s nocí v jedné míře.
Ale hlavní dobou v předjaří byla doba
masopustní. Byl jakýmsi předělem mezi
zimním časem a časem probouzející se
přírody. Nebývá každý rok stejně dlouhý.
Začíná vždy po 6. lednu a končívá v úterý před Popeleční středou, po níž nastává
čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Český
název není třeba vysvětlovat. Je to složenina dvou slov (maso a půst), které vyjadřovaly následující období střídmosti v zábavách i stravování. Původ této „nejdelší
veselice v roce“ sahá až do dob pohanských
a souvisel s oslavou končícího zimního
období – předjařím a nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt.
Veselí, tanec a zpěv, jídlo a pití, se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti
– to vše odpradávna provází Masopust.
Masopustní tradice měla svá pravidla a po
sobě jdoucí dny měly své názvy – tučný
čtvrtek, taneční neděle, masopustní pondělí, maškarní úterý až popeleční středa
a navazují i zvyky při obchůzkách. Ráno na

maškarní úterý před započetím obchůzek
bývalo někde zvykem, že se celý průvod
vydal nejdříve k obydlí starosty a oﬁciálně,
samozřejmě že s různými žertovnými průpovídkami, žádali starostu o povolení této
akce a o vydání práva.
K masopustnímu hodování i výslužce
zcela patří takové pochoutky, jako jsou slanina, uzené maso, klobásy, jitrnice, zkrátka pravá zabijačka. Peklo se masopustní pečivo, různé tvary z kynutého těsta,
pečené i smažené koblihy, tzv. boží milosti
nebo křehůtky. A pranostiky? O masopustním úterku musí hospodyně a hospodář
hodně tancovat, aby jim vyrostl dlouhý
ječmen a veliké brambory. Svíti-li slunce
na bláznivém masopustním dni, bude pěkná pšenice a žito. Bude-li v úterý Masopustní neb v středu Popeleční vítr aneb
vichr, tehdy celý půst větrný bude. Tak si
celou masopustní dobu, milí čtenáři, užijte,
a vězte, že jaro se už pomaloučku blíží.
Mgr. Zuzana Konvičková
Zdroj: Dagmar Šottnerová,
Lidové tradice: původ lidových tradic,
zvyky, pověry, pranostiky, říkadla

Blíží se Březen – měsíc čtenářů. Knihovna bude mít pro nově zaregistrovaného čtenáře dárek, nemusí platit roční registrační poplatek. Akce trvá po
celý měsíc březen 2017 a budeme mít
připraven opět velký bazar knih, který
měl vloni velký úspěch.
9
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Nové terapie musí být nejen účinné, ale také
zábavné, tvrdí lékaři v Sanatoriích Klimkovice

Celou řadu nových terapií, hlavně pro zlepšení kognitivních
funkcí, budou v letošním roce nabízet Sanatoria Klimkovice
svým klientům.
Už v loňském roce lázně investovaly do robotických rehabilitačních přístrojů, k ﬁnančně nejnáročnějším patří robotická
ruka Armeo určená k tréninku horní končetiny oslabené nebo
postižené nejčastěji po cévní mozkové příhodě. Přístroj přišel na
1,5 milionu korun. V posilování robotizace se bude pokračovat
i v letošním roce, v nejbližších dnech budou sanatoria pořizovat robotický přístroj pro nácvik chůze dětských pacientů, jehož
cena je 2,3 milionu korun.
Speciální programy jsou doplněny možností využití balančního centra, které je vybaveno dalšími speciﬁckými pomůckami a rozšíří tak stávající terapeutické možnosti. Přibyla také
doplňková možnost léčby spasticity (patologicky zvýšené napětí
svalů) v rámci těchto programů. K jejímu ovlivnění v periferních
částech těla. Terapeuti na dětské části, kromě jiného, používají speciální ortézy s nastavitelným kloubem. „Ortéza umožňuje
prodloužené polohování končetiny v maximálně možném protažení spastického svalu, zatímco terapeut s dítětem dále pracu10

je. Kloub umožňuje postupné zvyšování rozsahu. První výsledky
této doplňkové terapie vypadají velmi slibně. U dětí se začala
objevovat i aktivní hybnost tam, kde před tím nebyla, protože
byla ›překryta‹ spasticitou,“ vysvětlila vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová. Ortézy vyrábí na míru specializovaný protetik.
Výrazný posun bude v letošním roce u programů na posílení kognitivních funkcí. Ve zkušebním provoze se v závěru roku
ověřoval u dětí EEG Bifeedback, se kterým už lázně mají dobrou
zkušenost u dospělých pacientů.
„Jde o terapeutickou metodu, která poskytuje biologickou zpětnou vazbu, v níž podobně jako v zrcadle vidíme obraz mozkové
činnosti člověka, a to v podobě křivek znázorňujících elektrické
proudy, nebo přemalovaný do obrazu jednoduché videohry. Běžně při učení dostáváme kladnou zpětnou vazbu, že něco děláme dobře, například pochvalou, nebo známkou. Při této metodě
to za nás dělá přístroj, který pacienta podporuje a odměňuje
ve chvíli, kdy trénuje správně. Mozek každého klienta trénuje
podle jeho individuálních potřeb tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí. Cílem metody je zlepšit fungování
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centrálního nervového systému. Trénink za pomoci přístroje
EEG Biofeedback je bezbolestný, bez vedlejších účinků a jeho
efekt je dlouhodobý,“ vysvětlila klinická logopedka Lenka Dzidová. EEG Biofeedback je možné využívat i u dětí s velmi těžkým
postižením, které se neprojevují žádnými výraznějšími reakcemi.
Pro jejich rodiče tak může být silným zážitkem zjištění, že jejich
dítě skutečně vnímá, protože přístroj zprostředkovává zrakovou
a sluchovou odezvu. Zábavná forma práce navíc umožňuje učit
děti, zvyšovat funkční schopnosti jejich mozku, zcela nenásilně;
děti se na terapii těší.
Další novou terapií, kterou děti vnímají jako velmi zábavnou, je
Ergo-kogni-4image, kterou lze zjednodušeně označit za jogging
mozku s využitím speciálního přístroje. „Přístroj je připojen
k počítači a využíváme jej k tréninku kognitivních schopností
pomocí dvou per s dotykovým senzorem. Projektor pak promítá
obraz z počítače. Klienti s narušením jemné motoriky horních
končetin mohou použít speciální pero ﬁxované v ortéze,“ objasnila doktorka Lenka Dzidová.
Dospělým klientům v letošním roce přibude harmonizační
lehátko, s nímž už mají lázně dobré zkušenosti u dětí. Do lehátka, vyrobeného z exotického dřeva, se zasunují dva kovové
rámy s baskytarovými a kytarovými strunami laděnými do stejného tónu, který je rozezníván terapeutem. Ležící klient vnímá

tyto příjemné harmonické vibrace celým tělem. „Během této harmonizace jsou minimalizovány dotyky. Mysl se zklidní a dochází k regeneraci a uvolnění celého těla. Harmonizace je velmi
šetrnou metodou muzikoterapie,“ řekla Lenka Dzidová. Léčebně
zvukové hudební terapie působí přímo na buňky, tkáně a tělesné orgány. Mají blahodárný vliv na centrální nervový systém,
metabolismus a další biologické procesy v těle. Uvolňují krevní
a lymfatické cévy, regenerují svaly, klouby, imunitní a hormonální
systém. Jsou alternativou klasické tlakové masáže. Účinky jsou
na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální.
Zásluhou Sanatorií Klimkovice se do České republiky poprvé dostává také speciální léčba dysfagie, tedy získané poruchy
polykání, kterou úspěšně používají kliničtí logopedi ve světě.
Metoda založená na využití přístroje VitalStim je určena hlavně
pro pacienty po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy,
zvlášť pokud mají zaveden PEG, tedy umělý přívod potravy přímo do žaludku. Principem VitalStim terapie je specializovaná forma neurosvalové elektrické stimulace. Do svalů krku se pomocí
elektrod dodává malý, pečlivě kalibrovaný elektrický proud, který stimuluje motorické nervy v hrdle, zatímco se pacient snaží
vyvolat polknutí. Opakovaná terapie viditelně zlepšuje polykací
funkce. VitalStim bude jednou ze zásadních novinek mezi terapiemi v Sanatoriích Klimkovice pro rok 2017.
(iga)

Vyzkoušejte spirální relaxaci na vodní posteli
Naše tělo je trojrozměrné a pro správnou funkci jednotlivých segmentů potřebuje centrované nastavení kloubů.
U pacientů s patologicky zvýšeným napětím svalů (spasticitou) dochází velmi často k decentraci a zhoršené funkci
pohybových segmentů.
K tomuto obrazu decentrace kloubů dochází ale také díky
sedavému způsobu života s nedostatečnou pohybovou aktivitou, kdy se jednotlivé svalové skupiny zkracují a jiné oslabují.
Spirální relaxace na vodní posteli je procedura určená k celkové
relaxaci, svalovému velmi šetrnému a příjemnému manuálnímu
protažení ve spirálách. Je prováděna na jemně prohřívané vodní
posteli, ve které je zabudovaný reproduktor. Při terapii hraje speciální relaxační hudba, jejíž tóny rozvibrují vodu uvnitř postele
a přenášejí se na tělo ležící na ní, stejně jako vlnění vody při
terapii. Okolní světlo je tlumeno, aby se lépe navodila uklidňující atmosféra, která pak zvyšuje relaxační efekt. Díky komfortu

vodní postele a tlumenému zvuku dochází k podobnému zážitku,
jako prožívá dítě v těle matky. Vyzkoušejte tuto novou proceduru
a přijďte se k nám zrelaxovat a uvolnit své tělo.
Využijte zvýhodněné zaváděcí ceny s 25% slevou. Cena procedury je 210 Kč za 20 minut.

Přijďte ochutnat
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Když dva se rádi mají
Přijďte si poslechnout nejznámější operetní melodie
a nahlédněte do života reálných postav, které si dřív
nebo později uvědomí, že ve
dvou se to lépe táhne.
V hlavních rolích účinkují přední sólisté Národního
divadla moravskoslezského
v Ostravě Eva Zbožková
a Peter Svetlík.
Čtvrtek 2. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

Kytarové duo Sound Mates
Sound Mates je akustická duo skupina z Nového Jičína a Peru,
zpívající cover muziku přes pop, rock až po latinu v anglickém,
španělském a českém jazyce.
Velmi zajímavá dvojice, která vás jistě potěší milým vystupováním a originálním pojetím hudebních hitů. Přijďte si poslechnout poprvé duo Sound Mates.
Pátek 3. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada.

Poslechový večer s Mikem Fojtíkem
Miroslav Fojtík pochází z Ostravy a je hudebníkem tělem
i duší. Píše texty, skládá, hraje na kytaru a účastnil se všech
ročníků ostravských Folkových kolotočů. V jeho podání takřka
zlidověla řada písniček – Loučení na letišti, Ostrava, 4+20, Mrtvý
vrabec, Osvoboďte své děti a další… Mike Fojtík a jeho přátelé
již vystoupili na kolonádě našich lázní. Nyní vystoupí sólo v příjemném prostředí restaurace Zahrada.
Pondělí 6. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada.

Lázeňské kino – Co jsme komu udělali?
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční
milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém
okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile, Ségolène a Laure. Při jejich výchově se vždy snažili
uplatňovat spíše konzervativní metody a snažili se jim vštípit ty
správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní doba ale Verneuilovy
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich
gusta, například s multikulturní nebo náboženskou tolerancí
a s podobnými dnešními výmysly. Přesto se Verneuilovi skoro
pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když jim mnohdy připravují
těžké životní zkoušky. A tak také museli postupně spolknout tři
svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ.
První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává
za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá v této sestavě velké rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a poslední nadějí
na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která,
haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...

Hvězdný výhled do roku 2017
s Renatou Herber
Autorka mnoha knih, zakladatelka školy Tarotu Renata Herber nás provede světem runové magie, ochranných run, kostek
a znaků. Dozvíme se také, co nás čeká v roce 2017?
Jednomu vylosovanému divákovi se poštěstí zjistit, co čeká
přímo jeho. To vše a mnohé další se dozvíte ve čtvrtek 9. února
ve společenském sále.
Čtvrtek 9. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Valentýnský ples

Komedie, Francie, 2014, 97 min., režie: Philippe de Chauveron.

Sanatoria Klimkovice vás srdečně zvou na Valentýnský ples,
který se bude konat 11. 2. 2017.
Co vás čeká na tomto originálním plese ve stylu Velkého Gatsbyho? Vystoupí Tomáš Savka, držitel ceny Thálie v kategorii
muzikál. Večer rozproudí tanečníci z Klubu sportovního tance
se svou taneční show ve stylu jak jinak než Velkého Gatsbyho.
Gangster of swing orchestra, tak se jmenuje kapela, která bude
naším čestným hostem. Pobaví nás rock´n´rollem, mnohými ﬁlmovými i televizními hity i netradičními aranžemi.
Celým večerem bude provázet moderátorka Hitrádia Orion
Nikola Birklenová. Samozřejmostí bude bohatá tombola.
Vstupenky v ceně 450 Kč jsou k dispozici na recepci Sanatorií
Klimkovice.

Úterý 7. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Sobota 11. 2. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstupné 450 Kč, předprodej na recepci.
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Lázeňské kino – Dítě Bridget Jonesové

Travesti show Divoké kočky

Utrpení největší smolařky
v dějinách dosud neskončilo.
Bridget Jonesová je stále bez
chlapa. Jak název třetího dílu
slavné série napovídá, tím
hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství.
Taková věc dokáže vykolejit
i životem otřískanou Bridget,
zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Protože jí s rozluštěním zapeklitého rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka (spoluscenáristka Emma Thompson), ocitne se Bridget ve
velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník Mark Darcy,
tak úspěšný provozovatel internetové seznamky Jack Quant se
sice k situaci postaví jako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že
jejich šance na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se
blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude muset s pravdou ven.

Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy, ale i pánové.
Čtvrtek 23. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč, v předprodeji na recepci.

Taneční večer v latinskoamerickém stylu
s výukou salsy

Komedie, romantický, VB, Francie, Irsko, USA, 2016, 123 min.

Srdečně zveme milovníky hudby a latinskoamerických tanců
na taneční večer v rytmu salsy. S tanečními mistry se naučíme
základy salsy, zatančíme si také mambo, bachatu, discolatino,
reggaeton, zouk, merengue a sambu! Těší se na vás Dj Marco
se svou latinskoamerickou diskotékou!

Úterý 14. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Pátek 24. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňské kino – Café Society

Klavírní recitál Daniela Juna

Bobby (Jesse Eisenberg) pochází z Bronxu. Žije s věčně se
hašteřícími rodiči a bratrem Benem (Corey Stoll), který jako čistokrevný amorální gangster zastává názor, že každý problém se
dá snadno vyřešit hrubou silou. Bobbymu je jasné, že potřebuje
změnit prostředí. Odlétá do Hollywoodu, kde začne pracovat jako
poslíček pro strýčka Phila (Steve Carell), který je mocným agentem ﬁlmových hvězd. Vstupuje do světa opojných večírků plných
celebrit, modelek, playboyů, producentů a politiků. Na první
pohled se však zamiluje do strýcovy půvabné asistentky Vonnie
(Kristen Stewart). Problém je, že Vonnie má vážný vztah, takže
se Ben musí spokojit s pouhým kamarádstvím. Ale nic netrvá
věčně, Vonnie se s přítelem rozejde a velmi rychle opětuje Benovy city. Jeho nabídku k sňatku však odmítá. Zlomený Bobby se
vrací do New Yorku, kde začne pracovat s bratrem Benem, který
si otevřel noční klub. Z Bobbyho se stává velmi schopný impresário a z klubu Les Tropiques jeden z nejvyhledávanějších ve
městě. Přestože Bobby stále miluje Vonnie, sblíží se s Veronikou
(Blake Lively), okouzlující dámou z vyšší společnosti. Svatba.
Veroničino těhotenství. Benův život se zdá šťastný. Ale jen do
toho večera, kdy do dveří Les Tropiques vstoupí Vonnie...

Klavírní recitál úspěšného hudebníka, který svá vystoupení
sám provází slovem. Od roku 2005 má na kontě několik set koncertů v České republice i zahraničí. Věnuje se také komorní hudbě. Nedělní koncert na kolonádě rozezní melodie W. A. Mozarta,
S. Rachmaninova, G. Gershwina – Rhapsody in Blue.
Neděle 26. 2. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstupné zdarma.

Lázeňské kino – Bezva ženská na krku

Komedie, drama, romantický, USA, 2016, 96 minut, režie:
Woody Allen.
Úterý 21. 2. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým
a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od
základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé
středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným
Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým
zkušenostem s „ženskejma deﬁnitivně skončil“. Jeho jízlivost
a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček
pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také
momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Komedie, romantický, Česko, 2016, 97 minut.
Úterý 28. 2. v 19.00 hod., společenský sál, Sanatoria Klimkovice, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

středa

1. 2.

HUDBA

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

2. 2.

DIVADLO

Když dva se rádi mají

SK, společenský sál

19.00–20.00

volný

pátek

3. 2.

HUDBA

Kytarové duo Sound Mates

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

sobota

4. 2.

SPORT

Turnaj v ledním hokeji a veřejné bruslení

park P. Bezruče

18.00

neděle

5. 2.

KONCERT

Koncert dechové kapely Rozmarýnka

SK, kolonáda

15.00–16.00

DIVADLO

Divadlo Štramberk: Truchlící pozůstalí

kino Panorama

16.00

volný
80,-

pondělí

6. 2.

HUDBA

Poslechový večer s Mikem Fojtíkem

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

7. 2.

KINO

Film pro náročného diváka:
Božská Florence

kino Panorama

18.00

70,-

KINO

Lázeňské kino: Co jsme komu udělali?

SK, společenský sál

19.00–20.30

50,-

středa

8. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Proměny

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

9. 2.

BESEDA

Hvězdný výhled do roku 2017
s Renatou Herber

SK, společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

10. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

11. 2.

PLES

Valentýnský ples NÁŠ TIP!

SK, kolonáda

19.30–3.00

450,-

neděle

12. 2.

KONCERT

Muzikálové a ﬁlmové melodie

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Můj kamarád drak

kino Panorama

16.00

pondělí 13. 2.

HUDBA

Poslechový večer se skupinou BOSBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

14. 2.

KINO

Lázeňské kino: Dítě Bridget Jonesové

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

15. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

16. 2.

BESEDA

Beseda s kronikářem města Klimkovic

SK, salónek za kinosálem

19.00–20.00

volný

pátek

17. 2.

TANEC

Oldies diskotéka s DJ Paulem Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

18. 2.

DIVADLO

E49 problémy na silnici

kino Panorama

16.00

80,-

neděle

19. 2.

KONCERT

Mike Fojtík a přátelé

SK, kolonáda

15.00–16.00

KINO

Kubo a kouzelný meč

kino Panorama

16.00

pondělí 20. 2.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

21. 2.

KINO

Lázeňské kino: Café society

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

22. 2.

KINO

Bezva ženská na krku

kino Panorama

18.00

70,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

70,-

volný
70,-

čtvrtek

23. 2.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.00–20.00

89,-

pátek

24. 2.

TANEC

Taneční večer s výukou salsy
v latinskoamerickém stylu

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

25. 2.

TRADICE

Masopustní průvod

od zámku do kina

14.00

volný

neděle

26. 2.

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Já, kocour

kino Panorama

16.00

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

S kronikářem o výročí sborového zpěvu

2. patro zámku

17.00

volný

Lázeňské kino: Bezva ženská na krku

SK, společenský sál

19.00–20.45

pondělí 27. 2.
úterý

28. 2. BESEDA
KINO

Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!
Neděle 5. února v 16.00 hod.

TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ
Divadelní komedie. Divadelní spolek Kotouč Štramberk. Vstupné: 80 Kč, prodej na místě.

Úterý 7. února v 18.00 hod.

BOŽSKÁ FLORENCE – ﬁlm pro náročného diváka
Meryl Streep v roli zázračně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební
nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. USA, Velká Británie, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Neděle 12. února v 16.00 hod.

MŮJ KAMARÁD DRAK
Pete je záhadný desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu, ani domov a který tvrdí, že žije
v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. USA, 105 minut, vstupné: 70 Kč.

Sobota 18. února v 16.00 hod.

E 49 PROBLÉMY NA SILNICI
Divadelní komedie z dílny divadla Zaseto. Vstupné: 80 Kč, prodej na místě.

Neděle 19. února v 16.00 hod.

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný ﬁlm o chlapci, který uměl vyprávět příběhy, ale jednoho dne začne prožívat své vlastní dobrodružství. USA, 105 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 22. února v 18.00 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový život v nové roli – nejlépe na vesnici s hrobníkem v jednom domě. Česká komedie. Hrají:
O. Vetchý, P. Hřebíčková, M. Táborský, V. Postránecký aj. ČR, 105 minut, vstupné: 70 Kč.

Sobota 25. února

UKONČENÍ MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
Neděle 26. února v 16.00 hod.

JÁ, KOCOUR
Jste úspěšný podnikatel, stačí maličká nehoda a probudíte se v kůži kocoura. A cesta zpět je
velmi obtížná. Kevin Spacey v rodinné komedii o bohatém, sobeckém muži. USA, 95 minut,
vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Tradice, které utvářejí život města

Padesátileté výročí ZO ČSCH Klimkovice
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám v krátkosti připomněl výročí 50 let od založení Základní organizace chovatelů v Klimkovicích, které si členové připomněli v loňském
roce společně s jejich nejdůležitějšími událostmi.
17. července roku 1966 se konala ustavující schůze naší
zájmové organizace v pohostinství na Verdunu. Bylo přítomno
17 členů, zástupci ZO Polanka, ve které byli doposud tito členové organizováni a dále předseda města Klimkovic. Ze zakládajících členů jsou již mezi námi jen př. Jiří Zdražila, Vincenc Berger
a Oldřiška Smolová.
Prvním předsedou byl zvolen Miloš Jašek, jednatelem Jiří
Zdražila. Mezi členy panovala aktivní chuť do práce a to i přesto,
že počáteční stav pokladny činil 300 Kčs z převodu podílu ze
ZO Polanka. Posunem času jsme získávali další členy a pořádali
taneční zábavy, zejména v již bývalé Dřevovýrobě. Další aktivity členů směřovaly na veselé Josefovské či Mikulášské zábavy.
Pořádali jsme nejen plesy, ale v roce 1982 i Kateřinskou zábavu
v KD a noční karneval v Olbramicích a 12 v parku P. Bezruče.
V hlavních pořadatelských funkcích se střídali: př. Zdražila, Vince, Šoltys, Berger, Bálek, Gelnar, Kalina a Kašný. Jako pořadatelé to byli vždy členové naší organizace. Postupně se z akcí
nastřádaly ﬁnance nejen na pořízení výstavního fundusu, ale i na
výstavbu a úpravu klubovny. Přispívalo se členům na zájezdy, na
práci s mládeží a probíhalo vyhodnocení nejlepších chovatelů.
V zimním období probíhaly odborné veřejné přednášky posuzovatelů. Postavili jsme také voliéru ptactva v parku P. Bezruče,
která sloužila k ukázce drobných exotů především pro děti. Velmi často ji navštívili nejen lázeňští hosté, ale i obyvatelé města
Klimkovic.
Místní chovatelé sídlí na ulici Křížkovského (ulice za kostelem), kdy od roku 1969 užíváme dům č. 269, který jsme během
dvou let opravili do nynější podoby. Slouží jako sklad a zázemí
pro výstavní klece a materiál a mimo inventář v něm každou
zimu do roku 2012 byli umístěni exoti z voliéry a nyní zde máme
vybudovanou reprezentativní místnost s nainstalovanými výstavními klecemi pro 80 ks holubů. V roce 1982 jsme na přiděleném
pozemku MěNV postavili svépomocí za jeden rok novou zděnou
klubovnu, kdy stavbu řídil člen Karel Vince. Byla to největší stavební akce za trvání ZO.
Na jaře 2006 jsme postavili novou stavbu skladu u nové klubovny, která slouží ke skladu inventáře a občas v ní konáme
i menší výstavky.
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Ukázkou naší činnosti byla vždy voliéra ptactva v parku.
Postavili jsme ji za pomoci města a slavnostně otevřena byla
1. května roku 1968. Velmi časté byly problémy s vandaly.
V roce 2007 jsme voliéru kompletně zrekonstruovali a obnovili,
ale bohužel na jaře r. 2012 přišlo z oddělení památkářů rozhodnutí týkající se demolice voliéry ptactva v parku Petra Bezruče, kterou provedli 12. května 2012. Můžeme však říci, že tato
nenápadná voliéra s ptactvem byla velmi oblíbená hlavně pro
děti a lázeňské hosty a její demolice vzbudila ve městě velký
rozruch. Bohužel do dnešního dne není vyřešeno umístění nové
voliéry a není jednoduché najít ani ﬁnance, jelikož prvotní náklady mluví o částce kolem 0,5 mil. Kč.
K pořádání výstav je potřeba mít i výstavní inventář, který
neustále obnovujeme, jelikož bez něj bychom nemohli ani pořádat každoroční výstavy v parku Petra Bezruče.
A jak to bylo a je s pořádáním výstav?
První výstavu jsme uspořádali v roce 1967, a to v sále restaurace Verdun. Následně pak každoročně alespoň jednu u klubovny či v místním parku P. Bezruče. Raritou byla výstava v roce
1976 v garáži a na půdě provozovny nyní Technických služeb
Klimkovic. Výstavy u klubovny byly vždy na 1. máje, záříjové
pak většinou v parku. Největší a nejnáročnější byla Národní
výstava mladých králíků konaná 25. až 26. srpna 1978. Bylo
vystaveno 3 394 ks králíků, 207 voliér drůbeže a 525 ks holubů
v celém areálu parku, tj. podél hrází i na paloučcích u kolotočů.
Výstava byla zajištěna ve spolupráci se ZO Polanka a za pomoci
některých funkcionářů tehdejšího okresního výboru. Ředitelem
výstavy byl Jaroslav Fukala, zástupce Karel Vince, tajemníci Ing.
Pešek, Jiří Kotala a Jiří Zdražila, hlavní garant králíků R. Urbaník, U této výstavy probíhalo i Národní kolo soutěže chovatelské
dovednosti mládeže. Týdenní ubytování a strava byla zajištěna
v Hospodářské škole i zámecké budově. Odměnou byla vysoká
účast návštěvníků – téměř 6 500, velmi dobrý ﬁnanční efekt –
téměř 20 tis. Kč a spokojenost nadřízených orgánů. Do dneška
nás starší známí chovatelé z celé republiky zastavují a vzpomínají na tuto výstavu a především na její prostředí.
Druhá naše největší akce byla ve dnech 20. až 22. září 1985
opět v parku. Byla to Národní výstava zvířat mladých chovatelů z celé republiky, kterou jsme již zajišťovali sami. Ředitelem
výstavy byl Jiří Zdražila a zástupcem Karel Vince a Josef Fadrný. V zámku byla kvalitní expozice exotů a akvarijních rybek,
v klubovně pak expozice ušlechtilých koček. Poprvé byli v parku vystaveni představitelé kož. zvířat a sice lišky, pesci, nutrie
a norci. Tato expozice byla doplněna ukázkovou expozicí ovcí,
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koz a vietnamských prasat. Výstavu obeslalo 161 mládežníků
a doplnilo 240 dospělých. Návštěvnost byla 4 870 osob z Čech
i Slovenska. Tato akce v nás zanechala ty nejhezčí vzpomínky
a za její uskutečnění jsme obdrželi Čestnou vlajku od ÚV ČSCH.
Následovalo sedmileté období výstav u klubovny. V roce 1992
jsme se vrátili na rok opět do parku, protože jsme nejen klimkovickým občanům chtěli ukázat něco víc. V té době byly prostory
v parku v hrozném stavu, a tak jsme museli provést důkladnou
opravu altánku, kiosků i wc. Následovalo období 4 výstav opět
před klubovnou a na ulici Křížkovského a v roce 1996 jsme připravili opět výstavu většího rozsahu a sice Okresní soutěžní
výstavu okresu Nový Jičín. Následující čtyři zářijové výstavy do
roku 2000 se konaly před místní klubovnou. K 1. 1. 1999 se naše
ZO po souhlasu ÚV v Praze rozhodla přejít z okresu Nový Jičín
do okresu Ostrava a z pověření městské organizace Ostrava se
naši členové rozhodli v roce 2001 uspořádat opět větší výstavu, tentokrát však regionální soutěžní Ostravskou výstavu. Na
této výstavě vystavovalo 120 vystavovatelů 421 kusů králíků, 92
voliér drůbeže a 150 holubů. Poprvé byly připraveny katalogy
i s oceněním. Poprvé také v naší klubovně byla uspořádána rodinou Bergrových speciální výstava činčil jihoamerických a naproti ve staré klubovně př. Bálkem ukázková expozice exotů. Od
tohoto roku tj. 2001 až doposud jsou každoroční výstavy uskutečňovány při Klimkovickém jarmarku v překrásném prostředí
parku Petra Bezruče. Velké poděkování patří MěÚ Klimkovice
za umožnění pořádat tyto chovatelské svátky právě v těchto
prostorách a Technickým službám města při převozu klecí. Od
roku 2008 vždy na přelomu ledna a února se v prostorách naší
klubovny konají již pravidelné speciální výstavy holubů Ostravských bagdet, díky organizaci a propagaci člena Jozefa Stanislava. Do dnešního dne jsme uspořádali 50 výstav různých velikostí a významu.
Naši členové se účastnili a aktivně zúčastňují výstav nejen

okresních, krajských, ale i celostátních a mezinárodních, a jsou
úspěšnými chovateli s několika oceněními.
Jednou z priorit naší ZO je vychovávat a podporovat mladé
chovatele. V dnešním přetechnizovaném světě je to čím dál více
náročnější.
V rámci ČSCH patříme mezi přední ZO okresu Ostrava, máme
mezi sebou 2 posuzovatele, a to Radima Boháče jako posuzovatele králíků a Gerharda Steina jako posuzovatele holubů.
Za 50 let prošlo naší organizací téměř 200 chovatelů králíků,
drůbeže, holubů, kožešinových zvířat, exotů a drobných hlodavců. Sdružovali jsme také akvaristy, kteří se později rozpustili,
chovatelé poštovních holubů a kynologové se odtrhli a odešli do
speciální organizace. K dnešnímu dni má naše členská základna evidováno 23 členů, z toho 1 mládežníka do 18 let.
V dnešní době jsou náklady na kvalitní chovy čím dál větší,
a proto se naše organizace snaží aktivním chovatelům a především mládeži pomoci i drobnými ﬁnančními příspěvky při obesílání větších výstav. Velké díky patří městu Klimkovice, které nám
přispívá na práci s mládeží a činnost organizace.
Máme dlouholetou spolupráci se sesterskými chovatelskými
organizacemi Polanka, Jistebník, Krásné Pole, Bílovec, Studénka a chceme v tomto trendu nadále pokračovat i v příštích
letech.
Dalo by se ještě hodně psát a zavzpomínat na různé příležitosti či akce, které naše organizace připravila či její členové prožili.
Vše hlavní je zaznamenáno v našich již čtyřech kronikách, které
máme dodnes živé a aktualizované.
Vážení spoluobčané a přátelé chovatelství, chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří nás jakkoliv podporujete a kladně
vnímáte naši činnost a pokud máte zájem přijít mezi nás, jste
vítáni. Sdílejte s námi chovatelské heslo: Pro radost, krásu a užitek.
Za výbor ZO ČSCH Klimkovice Radim Boháč

Informace, které se mohou hodit

Využíváme všichni možnosti prevence?
Vážení spoluobčané, v roce 2000 vyhlásila společnost UICC
(International Union Against Cancer) 4. únor světovým
dnem boje proti rakovině. I když od zmíněné události uplynula již řada let, neznamená to, že by v roce 2017 již boj proti
rakovině nebyl tak aktuální. Právě naopak.
Z literatury víme, že důležitým faktorem, jestli se u nás nemoc
rozvine či ne, je genetika, a to je něco, co nemůžeme ovlivnit.
Můžeme ale přesto ovlivnit další dva faktory: negativní vliv prostředí a také náš životní styl. U těchto faktorů věda jasně prokázala, že riziko nemoci zvyšují.
Kolorektální karcinom, čili nádor tlustého střeva a konečníku,
dlouhodobě patří mezi nádory, které nejvíce ohrožují českou
populaci. V incidenci kolorektálního karcinomu dokonce Česká
republika, a dříve Československo, patřila k zemím s nejvyšším
počtem nově vzniklých onemocnění na světě. Tento neslavný
primát bychom si, zajisté, dokázali odpustit.
Proč tomu tak je? Podle odborné literatury jsou na vině jednak
faktory vnitřní, dědičné, tedy ty, které neovlivníme. Ty si každý
z nás přináší od svých rodičů a prarodičů. A pak to jsou faktory
vnější, tedy ty, které ovlivnit můžeme. A to jsou právě ty špekáčky, bůčky, tlačenky a jitrnice… Tady určitě prostor pro nápravu najdeme. A nejenom ve stravování. Jako protektivní, tedy

ochranný faktor, je udáván zdravý životní styl, dostatek pohybu,
sportu a omezení alkoholu.
Jistě jste slyšeli i něco o sekundární prevenci. Vše, co jsme
popsali výše, patří do prevence primární. Pokud však již nádor
vznikne, eventuálně existují v těle situace, které mohou ke vzniku nádoru vést, tak tento stav můžeme poměrně brzy diagnostikovat a celý tento postup nazýváme sekundární prevencí. Obecně – čím dříve pacient s nádorovým onemocněním přijde, tím
pro něho lépe.
Pokud vás předchozí řádky zaujaly a začali jste uvažovat, zda
opravdu možností prevence využíváte, je to jen dobře. Pokud
uvažujete, že chcete pro svůj organismus něco pozitivního udělat, můžeme vám nabídnout v rámci screeningu vyšetření v koloproktologické ambulanci, která se nachází přímo v Klimkovicích
v budově zdravotního střediska (www.petr-vavra.webnode.cz).
Pokud byste se chtěli dovědět něco víc o možnosti udělat něco
nadstandardního pro své zdraví, můžete navštívit naše edukační stránky: www.cistestrevo.cz či se přímo spojit s našimi odbornými poradkyněmi (Bc. Veronika Kožušníková, Mgr. Lucie Wilczková, tel.: 776 667 221).
Jen vše dobré, a především pevné zdraví v roce 2017, přeje
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., tel.: 737 550 050
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Historie

Ještě něco k historii PERPENTIKEL KLUBU
Perpentikel klub Klimkovice byl sdružením mladých občanů Klimkovic, kteří po
okupaci v srpnu 1968 chtěli svým způsobem protestovat proti zaváděným politickým poměrům a hlavně se chtěli bavit a žít po svém.
K zakladatelům klubu patřili Mirek
Dobeš (přezdívka Břenďa, nebo Letec),
jenž byl předsedou klubu a styčným prvkem v komunikaci mezi klubem a představiteli města Klimkovic. Členové klubu
byli Vladimír Planka (Pepa), bratři Zdeněk
a Jiří Gojovi (Oly a Ríša), Karel Vitásek
(René), Zdeněk Kaštovský (lord Hamfry),
Josef Himlar (Bedřich), Svatopluk Barvík
(Sajmon), Antonín Nykel (Tony), Zdeněk
Vavroš (Lízal), Antonín Prokop (Husky),
Jan Tomášek (Kulda) a dále také Miroslav Kunc, Jan Vyležík, Jiří Stanovský,
Jiří Verberger a řada dalších kluků z Klimkovic, kteří se do jednotlivých akcí klubu
průběžně zapojovali.
Nebyla to však žádná „pánská jízda“,
protože se do klubových akcí zapojovala také místní děvčata (Hana Jurášková,
Dáša Planková, Eva Kavíková, Milena
Lichá, sestry Bilíkovy a další). Všichni
členové Perpentikel klubu se zásadně
oslovovali pouze přezdívkami.
Pokud jde o poněkud netradiční název
klubu, tak ten vymyslel Zdeněk Goj.
Pojmenován je vlastně podle starého (zlidovělého) názvu hodinového kyvadla a to
se objevilo i na plackách, které si členové
zhotovili jako odznak klubového členství.
Zpočátku se zakladatelé klubu scházeli
v rodinném domku u Dobešů, pak v místních hospodách (U Valuše, Kulturní dům),
potom se podařilo získat nevyužívané

v osm ráno, konec byl teprve po setmění,
a tak podle počasí se dalo odpochodovat
někdy 20 i více kilometrů.

S vyrobeným kajakem u rybníka Mexiko pózují zleva: K. Vitásek, V. Křížek, V. Planka
a Z. Goj, v pokleku dole: M. Dobeš (Letec) a J. Goj (Ríša).
prostory v suterénu kina Panorama, které si „klubáci“ vlastníma rukama vyklidili
a upravili je jako klubovnu, hernu, dokonce s vybavením temné fotokomory.
Náplní činnosti bylo organizování klubových akcí, poslech moderní hudby (začínala doba stereomagnetofonů), zábavní
společenské hry, taneční večery atp.
Populární byly silvestrovské dálkové
pochody s návštěvou hospod a s heslem:
jen jedno pivo a jde se dál... Začínalo se

Velmi populární byly „šmigrustové“ vyjížďky za děvčaty v Klimkovicích, Polance
a dalších obcích ve vyzdobené kočárové
bryčce. Někteří členové byli aktivní ve
fotoklubu, který vedl Vl. Franz. – Perpentikel klub spolupracoval s rodící se hudební skupinou Metronom (Šigut, Lubojacký,
Ševčík, Florčík aj.), když společně uspořádali několik tanečních „čajů o páté“
v místním kulturním domě.
Aktivity klubu po roce 1970 se staly
centrem pozornosti místních reformních
„normalizátorů“, kteří často nahlíželi do
oken klubovny. Pod záminkou údajné
krádeže hudebních nástrojů v Polance
n/O následovalo vyšetřování představitelů klubu příslušníky SNB a poté MNV
v Klimkovicích akce Perpentikel klubu
i klub samotný zrušil.
„Klubáci“ se začali více věnovat svým
„klubačkám“ a posléze dokonce ze členů
klubu vzniklo několik novomanželských
svazků. Někteří členové klubu pak vstoupili do tehdy nově zakládaného Socialistického svazu mládeže (SSM). Ale to už
je zcela jiná kapitola.
Z podkladů zakladatelů a pamětníků
Perpentikel klubu Klimkovice Jiřího Goje
a Zdeňka Goje zaznamenal

Skupina členů Perpentikel klubu Klimkovice při akci „Šmigrustová vyjížďka“ za děvčaty
po Klimkovicích a okolí.

Ing. Jiří Pillich,
kronikář města Klimkovic
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Skauti

Celoroční
skautská hra

Na druhou část jsme přišli všichni
najedení z obědu. Klubovna byla krásně vánočně vyzdobená, a tak jsme se
s chutí vrhli na první úkol. Každá skupinka vyrobila vánoční přáníčko a doručila
jej na správnou adresu. Protože děti slíbily Ježíškovi pomoct, musely se nejdřív
zorientovat, a to tak, že vyluštily pět šifer,
z nichž na každé bylo jedno místo v Klimkovicích, na které musely dojít a udělat si
fotku jako důkaz.

V sobotu 12. listopadu proběhla další
etapa celoroční skautské hry HISTORIE, ve které děti, po vzoru prvního
skautského tábora, pořádaného Robertem Badenem Powellem, připravovaly
skautské pochoutky nad ohněm.

Vánočka
Háček byl v tom, že ingredience získávaly jen tehdy, když prokázaly své dovednosti ve vázání uzlů. Často se stávalo,
že ingredience, které si vyzískaly, tvořily
podivné a zvláštní kombinace. I rozdělání
ohně byl problém v už celkem chladném
počasí, málem to i vzdaly. Nakonec se
ale s pomocí spousty papírů rozdělání
ohně povedlo a mohly si pochutnat na
dobrotách, jako jsou pečené brambory,
těstoviny s kukuřicí dochucené kečupem
a jiných.
Další díl HISTORIE pak proběhl na
běžných schůzkách. V této části pomáhaly A. B. Svojsíkovi se získáním informací
o skautských zákonech. Napomáhaly tak
historicky významnému kroku, kdy byl
založen český skaut. Jejich úkolem bylo
rozšifrovat zákony a naučit se jejich znění
nazpaměť. Světlušky a vlčata měly úkol
ulehčen tím, že šifry hledaly jen v klubovně. Vyšší obtížnost pak nastala u skautů,
kteří zákony hledali v okolí klimkovického
náměstí a parku. Některým to dalo zabrat,
ale úkol všichni nakonec zvládli.

Tradiční vánoční schůzka začala už
dopoledne, kdy se šlo do lesa ke
krmelci. Donesli jsme zvířátkům různé
pochutiny, jako třeba jablíčka, mrkev,
suchý chleba nebo kukuřici. Zahráli
jsme si na schovávanou a děti zhlédly scénku o nešťastné nehodě Ježíška, který se se svými skřítky naboural
a nemohl rozvážet dárky…

Po návratu jsme si uvařili čaj na zahřátí
a vrhli jsme se na druhou hru. Tentokrát
byla pointa v tom, že dárky musí dorazit
neporušené. Jako dárek nám posloužilo
vajíčko, které bylo potřeba převézt
v pořádku na autíčku na ovládání přes
připravenou dráhu. Přitom se nepodařilo
nikomu vajíčko rozbít.
Venku už byla tma, když jsme se přesunuli před klubovnu, zazpívali si skautskou
hymnu, zapálili si prskavky a všichni jsme
se vánočně naladili. Zpívání písniček
s kytarou bylo už jen třešničkou na dortu.
Eliška Postavová

Fotbal

Barbora Blažková

Betlémské světlo
K Vánocům neodmyslitelně patří i betlémské světlo. To každoročně rozvážejí
skauti z celé republiky. Letos se nám
podařilo dovézt jej do Klimkovic a každý
si jej mohl vzít domů do lucerničky.
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Nákladní kontejnerová
doprava, zemní
výkopové práce,
odvoz a likvidace odpadu
Provádím odvoz a dovoz stavebních
materiálů – zeminy, písku, dřeva, železa,
štěrku, betonu, komunálního i ostatního
odpadu stavebních materiálů vozidlem
Man do 12 tun celkové hmotnosti
a provádím zemní výkopové práce
bagrem. Valníkové i vanové kontejnery na
odpady a materiály přistavím a pronajmu.
DAVID ALČER
U zahrádek 151, Klimkovice
Tel.: 777 554 849
www.vykopy-zemniprace.cz

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

OPTIKA PÁLENÍK
KLIMKOVICE – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

AKCE 1+1 ZDARMA MULTIFOK. ČOČKY
NEBO 50 % SLEVA
NA BRÝLOVÉ OBRUBY
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pla pro brýlové čočky 1,5 Extreme SC, BlueCare
Otevírací doba: Út 9.00–15.00, Čt 9.00–15.00
Tel.: 737 767 899, více informací v prodejně
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Pozvánky

V pátek 10. února 2017 v 17.00 hod. proběhne ve 2. poschodí
zámku v zasedací místnos zastupitelstva náborová kampaň
řidiček a řidičů MHD. Tuto akci pořádá Dopravní podnik Ostrava
ve spolupráci s městem Klimkovice.
Od 17 hodin bude probíhat prezentace, kde se můžete dozvědět bližší informace o pozici řidička/řidič MHD a zároveň se
můžete zeptat na to, co vás bude zajímat.
Chtěli byste se stát profesionálním řidičem, ale nemáte potřebné oprávnění? Nevadí. Stačí, pokud jste držitelem řidičského
průkazu skupiny B a o zbytek už se postaráme my a náš profesionální tým lektorů, který vás naučí řídit autobus, trolejbus
i tramvaj. Nebojte se a přijďte mezi nás. Budeme se těšit na
setkání s vámi.
Dopravní podnik Ostrava, a. s.

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 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Kino Panorama Klimkovice, vstupné: 300 Kč
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním středisku Klimkovice, Lidická 1 - přízemí zámku
Pořádá město Klimkovice v rámci připomínky 50 let Pěveckého sboru města Klimkovic
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