í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Vánoční čas je příležitostí na chvíli se
odpoutat od každodenních povinností
a zapomenout na předvánoční hektický shon. Pojďme se během poklidných
svátečních chvil zamyslet nad naším
lázeňským městem a jeho národopisnou
historií.

Do které etnograﬁcké oblasti
vlastně patříme?
V minulém čísle Zpravodaje jsem naznačil v článku o lázeňských Buchlovicích, že ve srovnání s Moravským
Slováckem naše město nemá dnes vyhraněnou etnograﬁckou identitu a leží na
pomezí opavského Slezska, moravského
Lašska a vlastně i moravského Kravař-

leden 2016
ska. Naštěstí můžeme čerpat z našich
bohatých dějin, neboť ještě před první
světovou válkou jsme to měli s naší identitou jednodušší. Územně jsme patřili
jednoznačně do opavského Slezska, ale
dohadovali jsme se o tom lašským nářečím. Vlastní Lašsko má centrum ve Frýdku-Místku a začíná na východ od nás za
řekou Odrou Starou Vsí nad Ondřejnicí.
Na jih a západ od nás s námi sousedí
kdysi převážně německé obce Jistebník, Bravantice a Olbramice jako součást
zemědělského moravského Kravařska
s centry v Novém Jičíně a ve Fulneku.
Kvůli podobnému charakteru využití krajiny se i Klimkovice často řadily také k této
oblasti, byť byla převážně německá.
Můžeme být tedy právem na naše město
hrdí, že si od svého založení zachovalo
ryze český ráz i přes několik staletí trvající germanizační snahy, které vyvrcholily
za německé okupace. Ocenění silného
národního uvědomění se projevilo posta-

Dvaadvacátý ročník Vánočního stromu v základní škole.
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vením hospodářské školy v Klimkovicích
v roce 1910 především díky osobnosti
Rudolfa Resnera a Josefa Hradila, kteří
přesvědčili Ústřední hospodářskou společnost v Opavě, aby český rolnický dorost
se vychovával u nás v českém prostředí
a byl protiváhou tomu německému.
Vyvrcholením snah o prezentaci národopisu slezského a lašského lidu se měla
stát Slezská krajinská výstava v Klimkovicích v roce 1914, pořádaná v okolí právě
hospodářské a obecní (dnešní tzv. Modré) školy. Bohužel 1. světová válka nám
překazila stát se významnějším kulturním
centrem Slezska.
V dnešní době jsme na své slezské
kořeny zapomněli. Správními úřady
jsme byli navázáni na Bílovec, poté na
Nový Jičín a dnes převážně na Ostravu.
Vlivem této spádovosti jsme členy Mikroregionu Sdružení obcí Bílovecka, Místní
akční skupiny Regionu Poodří a nemáme
vztahy například s Mikroregionem Matice Slezská se sídlem v Háji ve Slezsku.
Zorientovat se v naší minulosti by mohla
připravovaná expozice Historie Klimkovic a okolí, na kterou vás zvu v závěru
úvodníku.
Pokračování na další straně

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2016
Pokračování z předchozí strany

Separační nádoby
Nastává období zvýšeného přísunu odpadu z našich domácností – skla, plastů a papíru. Házejte, prosím, separovaný odpad do správných nádob pokud
možno rovnoměrně po dostupných kontejnerových hnízdech a v denní době od
6.00 do 22.00 hod. Buďte ohleduplní ke
svým spoluobčanům, kteří žijí v sousedství těchto nádob a rádi by měli zachován
estetický dojem ze svého okolí i po vaší
návštěvě. Ať vás, prosím, tyto zvýšené
nároky na hledání volného místa v nádobách neodradí od bohulibé ambice třídit
odpad. Větší počet separačních hnízd je
otázkou dalších ﬁnancí za svoz. Pokud
bude po separaci větší poptávka, město
další prostředky určitě poskytne.

Novoroční zdravice
Před dvěma lety jsem v novoroční zdravici vyjádřil přání, jaké by to bylo připít si
pramenitou vodou z okolních studánek
podobně jako v Lázních Jeseník. Přání se
mi alespoň z poloviny splnilo, obnovené

studánky v okolí Klimkovic jsou na světě
díky obětavosti naší kolegyně Alice Chlebovské, jejího týmu pomocníků a našeho
pana místostarosty, který dotaci na tento
projekt na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje vybojoval. Podrobněji
o těchto studánkách píše na jiném místě
Zpravodaje právě naše vedoucí Kulturního a informačního střediska. Až budeme vítat nový rok sklenicí něčeho dobrého, nezapomínejme, jak drahocennou
tekutinou je voda…Tak na naše zdraví!

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji paní Alence Juřinové za dva
obrazy autora Josefa Tisovského. Tento dar městu je zvláště hodnotný, neboť
na obou dílech zobrazuje čerstvě rozeklanou památnou lípu Na Láni. Paní
Juřinová nechtěla za tyto cenné obrazy
žádnou protihodnotu, i proto si vážím jejího nezištného daru, kterým chce městu
předat odkaz svého otce, uznávaného
zahradníka a malíře.
Obrazy budou pověšeny zatím v zasedací síni rady města. Osobnosti pana

Tisovského se v některém z příštích čísel
Zpravodaje bude věnovat náš kronikář
Ing. Jiří Pillich.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Zvu vás na vernisáž výstavy Historie
Klimkovic a okolí, která nám na 28 panelech na chodbě ve 2. patře zámku přiblíží
dějiny města v obrazech s množstvím
nových informací. Slavnostní otevření
výstavy proběhne v pátek 15. 1. 2016
v 18.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.
Následně vás zvu na Reprezentační
ples města Klimkovic dne 30. 1. 2016
do klimkovických sanatorií a o den dříve
naše děti na Dětský maškarní ples, který
každoročně pořádá mateřská škola opět
na kolonádě lázní. Bude plesová sezona
pokračovat v únoru a v březnu v opraveném sále sokolovny? Čtěte na jiném místě Zpravodaje a na webových stránkách
města.
V novém roce se na spolupráci s vámi
těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Dotace z Moravskoslezského kraje

Historie Klimkovic a okolí
Takto jsme nazvali stálou expozici, která je umístěna ve 2. patře
zámku v Klimkovicích. Vznik této výstavy iniciovalo město Klimkovice a ﬁnančně ji podpořil Moravskoslezský kraj z dotačního
titulu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015.
Vytvoření této expozice bylo cílem vedení
města několik let. Libreto a scénář k této výstavě zpracovala již v toce
2012 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., která se
po letošním rozhodnutí
o realizaci výstavy stala odborným garantem
a vykonávala autorský dozor. Graﬁcké zpracování navrhla a po schválení radou města i zrealizovala Kateřina Hoferková. Navrhovaná výstava však byla obsáhlejší než stávající počet výstavních panelů. Nechali
jsme proto vyrobit několik zcela nových kusů tak, aby působily jako
pokračování původní série výstavních panelů, které bývaly součástí
někdejšího informačního centra dálnice D47. Vzniklo tak 28 panelů,
které zaplnily celý výstavní prostor.
Informujeme na nich o historii nejen Klimkovic, ale v historických
souvislostech výstava zahrnuje i kus celého regionu. Bohaté obrazové
přílohy dotvářejí představu návštěvníka o vývoji, kterým celá popisovaná oblast prošla.
Náklady na vytvoření celé expozice byly plánovány na 100 000 Kč,
z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo uhrazeno 50 %.
Alice Chlebovská
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HISTORIE KLIMKOVIC A OKOLÍ

Město Klimkovice vás zve
na vernisáž výstavy

Historie Klimkovic a okolí
pátek 15. ledna 2016 v 17.00 hodin
2. patro zámku v Klimkovicích
Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno.

Expozici vytvořilo město Klimkovice za finanční podpory Moravskoslezského kraje v roce 2015.
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Studánky
Město Klimkovice s přičiněním mnoha dobrovolníků a s ﬁnanční pomocí dotace Moravskoslezského kraje obnovilo
studánky, a to přímo ve městě nebo v jeho okolí.
Na začátku celého příběhu stojí nostalgický povzdech hýlovských starousedlíků a vzpomínka na jednu studánku, která kdysi
bývala pro kus Hýlova jedním z nejdůležitějších míst. Říká se,
že náhody neexistují a možná proto se v pravou chvíli objevil
dotační titul Moravskoslezského kraje přesně ušitý na revitalizaci hned několika studánek.
Město podalo žádost, kraj ji přijal a náš projekt podpořil částkou 250 000 Kč. Podíl města je 100 000 Kč a tak se dohromady
sešlo neuvěřitelných 350 000 Kč, které jsme mohli investovat
do zapomenutých míst, bažin a zbloudilých pramenů, abychom
z nich vytvořili místa, která stojí za to navštívit.
Další příjemnou shodou okolností bylo, že se město Klimkovice
rozhodlo vzít na svá bedra letos poprvé organizaci Řezbářského
sympozia, které se doposud odehrávalo v lázních. Proto jsme už
na jaře věděli, že díla řezbářů budou umístěna u studánek.

Pár jarních měsíců jsme věnovali administrativě – předně šlo
o rozhodnutí rady města, která místa do našeho projektu zařadit
a která musí počkat, případně vyloučit ta, na které síly dobrovolníků nemohou stačit. Komunikovali jsme s Lesy ČR, na jejichž
pozemcích je většina studánek, rozpočetli přibližné náklady
a stanovili si časový plán – dotace totiž musela být proinvestována do konce tohoto roku. Místní architektka Ing. Arch. Petra
Ševcůjová pečlivě připravila návrhy všech studánek a rada města následně schválila i jejich názvy, které, věříme tomu, se mezi
Klimkovickými zabydlí. O všech těchto krocích jsme vás informovali už v letním Zpravodaji. A co se událo od té doby?
Jako první přišlo na řadu místo, na které vzpomínali Hýlovští.
Legenda o osiřelé Lidušce mu dala jméno, i když na počátku to
byla jen hromada zetlelého listí, polámaných větví a trocha bažiny. Klimkovičtí skauti, kteří stáli u zrodu celého projektu, se do
práce vrhli s plnou vervou, nadšením a bez zaváhání.
Na Liduščiny studánky všichni vzpomínáme nejvíce, protože
práce kolem nich bylo požehnaně – všechno bahno odstranit,
vyčistit, správná místa prohloubit, vyskládat kameny, přivézt
a nainstalovat sochu a lavičky, postavit schody, mosty, rozcestníky. Všechno v prudkém, těžko přístupném svahu a většina prací
v letošním tropickém horku. V bezvýznamném koutě lesa, jakých
je všude plno, ve svahu mezi Lesoparkem a údolím Polančice
ale vzniklo místo, které si určitě zaslouží vaši návštěvu.

Stejným způsobem jsme postupně vytvořili další cíle vašich
výletů do přírody – Kouzelnou studánku v údolí Polančice, Studánku v Pekelném dole kousek za Mezihořím a Studánku Pod
Chmelníkem. Ne do všech bylo zapotřebí investovat peníze
z dotace a náklady na tyto lesní studánky byly minimální.
Bez maximálního nasazení dobrovolníků, desítek hodin volného času desítek lidí a nezištné pomoci dalších nadšenců by tato
místa ale nevznikla. Chtěla bych kromě mnoha skautů různého
věku, na jejichž bedrech celý projekt stál, vyzdvihnout také paní
Aničku Martiníkovou, jejíž vynikající buchty nás v lese držely při
životě, hoteliéra Richarda Felda, který nám prostě jen tak půjčil
valník a mohli jsme nekonečně převážet dřevo, kameny, demontované a následně nově vyrobené stříšky nad studánky, Tomáše
Fašinu, který svou motorovou pilou obratně krájel smrkové sušky
nebo řezbáře Jirku Veselého, který našim studánkám vyloženě
propadl a ještě v těchto dnech vylepšuje, co se dá. Krásným
příkladem spolupráce je paní Taťána Augustinová z Olbramic,
která nám poskytla překrásné kameny, ze kterých zejména jsou
vybudovány studánky Habrová a Lihovarská. Zajímavým vrcholem celé pyramidy těchto lidí jsou kešeři, kteří nás celou dobu
bedlivě sledují a u některých studánek jsou už teď umístěny zajímavé poklady ☺. Velký zájem běžných lidí, které projekt obnovy
studánek zaujal, je pro nás příslibem, že naše celoroční práce
nebyla zbytečná a studánky se stanou příjemným a oblíbeným
turistickým cílem.
Pokračování na další straně

http://mapy.cz/s/mzHS
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klimkovice.cz – Komunitní projekty – Studánky. Na tyto stránky
se dostanete i přes QR kód, který je umístěn u každé studánky. A konečně – pokud patříte mezi ty šťastné, kteří nepracují
s počítačem, pro vás jsou k dispozici zdarma letáčky s mapkou
a informacemi o studánkách na recepci lázní a v informačním
centru v přízemí zámku v Klimkovicích.
Vůbec nejlepší ale bude, když každé toto místo navštívíte.
Nezapomeňte při své návštěvě studánku vyčistit, ale hlavně si
užijte krásu každého místa!
Za všechny letošní studánkáře Alice Chlebovská

Lázeňská inspirace

Pokračování z předchozí strany
Mé poděkování patří také ochotným a vstřícným pracovníkům
Lesů ČR, bez jejichž součinnosti bychom museli lesní studánky
nechat ležet ladem. Mým kolegům z MěÚ Klimkovice děkuji za
spolupráci ve věcech majetkových a ﬁnančních, kolegům z technické správy za převozy a odvozy všelikerého materiálu, osvícenému vedení našeho města, které podpořilo obyčejné snahy
obyčejných lidí. A konečně – bez dotace Moravskoslezského
kraje by celý projekt možná upadl v zapomnění hned na začátku,
nesešlo by se tolik pracovitých lidí a bylo by zase méně míst, ke
kterým jsme si vytvořili vztah.
Naše snažení můžete sledovat krok za krokem na facebooku
– Studánky a prameny v Klimkovicích a okolí. Rámcový popis
každé studánky najdete na stránkách města: http://www.mesto-

Vážení příznivci lázeňství v našem městě!
Po čtyři roky jsme se společně seznamovali s lázeňskými
místy ČR. Rád bych seriálem o fenoménu lázeňství pokračoval informacemi, které mohou být inspirativní pro rozvoj našeho
lázeňského města.
Dále vás jako předseda Lázeňské a okrášlovací komise chci
pravidelně informovat o připravovaném novém Statusu lázeňského místa Klimkovice, který by měl nahradit ten dosavadní
z roku 1997. Jakýkoliv příspěvek od vás, ať už občanů města
nebo jeho návštěvníků, je na téma lázeňství v této rubrice vítán!
Nechme se překvapit v únorovém Zpravodaji lázní a města Klimkovic.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Odpady

Svoz odpadu v období Vánoc a Nového roku
Odpadová společnost OZO Ostrava jako každý rok přizpůsobí na přelomu roku svoz odpadu speciﬁckým podmínkám
svátků. Kontejnery na směsný i separovaný odpad na sídlištích budou sváženy i o svátcích jako ve všední dny.
V případě potřeby budou svozy na sídlištích dokonce posíleny.
Popelnice od rodinných domů budou až do Silvestra vyváženy
ve standardních svozových dnech. Na Nový rok však mají popeláři volno, a tak nádoby budou vyvezeny místo volného pátku
hned v sobotu 2. ledna 2016.
„Protože rok 2015 končí lichým týdnem a nový rok začíná také
lichým týdnem, rozhodli jsme se občanům, kteří mají svoz odpadu stanoven na sudý týden, kompenzovat dlouhou prodlevu
mezi svozy tím, že v prvním lednovém týdnu vyvezeme popelnici
navíc i jim. Svezeme tak během jednoho týdne odpad „sudým“
i „lichým“. Od druhého lednového týdne už ale bude svoz odpadu z popelnic opět probíhat podle řádného harmonogramu,“
vysvětluje mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.
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Po Třech králích navíc na ostravských sídlištích začne tradiční svoz vánočních stromečků, které už si obyvatelé ostravských
sídlišť zvykli v lednu odkládat ke kontejnerovým stáním. Stromečky budou jako obvykle odváženy na ostravskou kompostárnu v Hrušově, kde budou drceny a v příští vegetační sezoně
přidávány k trávě a listí, z nichž OZO Ostrava vyrábí kvalitní
kompost a zeminový substrát.
Svátkům bude přizpůsoben i provoz sběrných dvorů a komerční příjem odpadů ve společnosti OZO Ostrava. Přesný rozpis
provozní doby v období přelomu roku občané naleznou v průběhu prosince na webových stránkách svozové společnosti:
www.ozoostrava.cz/aktuality.
„Děkujeme všem Ostravanům za spolupráci při nakládání
s odpady v uplynulém roce. Správným tříděním a respektováním stanovených pravidel se nám společně daří zvyšovat míru
využití komunálních odpadů a zlepšovat tak i životní prostředí ve
městě,“ říká na závěr Karasová.
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Turistické informační centrum Klimkovice
První informační centrum v Klimkovicích si jistě všichni
pamatujeme na náměstí a již tehdy bylo spojeno s velkým
nadšencem pro tuto věc, paní Inou Eršilovou.
V roce 2001 informační centrum přešlo plně pod správu města a fungovalo jako součást městského úřadu v kanceláři č. 1
v 1. patře zámku. V roce 2007 město Klimkovice zřídilo svou
organizační složku, která dostala název Kulturní a informační
středisko a v roce 2012 se „íčko“ stalo svébytnou součástí města, kdy pro něj byly vyčleněny samostatné prostory v přízemí
zámku a pracovník, který se mu plně věnoval.
Pod taktovkou paní Ivy Eršilové, která veškeré záležitosti
informačního centra poslední tři roky prováděla pro město na
mandátní smlouvu, se podařilo rozvinout mnohé oblasti, které
s turistickým ruchem souvisí a jejichž propagace do té doby chyběla, stejně jako povědomí našich občanů o krásách a možnostech našeho města.

Město Klimkovice přijme
pracovníka Kulturního a informačního střediska
na hlavní pracovní poměr
Bližší informace na: www.mesto-klimkovice.cz
např. do organizace Zámecké literární noci či do masopustního
průvodu… Informační centrum se jejich zásluhou stalo důležitým
bodem v Klimkovicích, který má své místo na slunci. Za tuto obětavou práci děkuji paní Ivě Eršilové, paní Márii Bílkové a paní
Lídě Václavíkové.
Po celou dobu jejich působení spadalo informační centrum
administrativně pod Kulturní a informační středisko města Klimkovic. Od 1. ledna 2016 budou pracovníci KIS tuto činnost i fyzicky vykonávat. Rada města Klimkovic rozhodla navýšit počet pracovníků KIS a město Klimkovice proto vyhlašuje výběrové řízení
na tuto pozici. Veškeré informace jsou uvedeny na webových
stránkách města, uzávěrka přijímání žádostí je 15. 1. 2016.
Věřím, že dobře navážeme na dosavadní turistickou činnost
společnosti ERLI KLIMKOVICE a ještě jednou jim za jejich dobře
odvedenou práci děkuji!
Alice Chlebovská

Kolegyním v íčku se podařilo za tři roky působení obsloužit
tisíce turistů a návštěvníků, přišly s novou službou prodeje vstupenek do ostravských divadel, dokázaly přivést k životu veverku
Augustinku, získaly pro město turistickou známku, byly organizátorkami různých soutěží, spolupracovaly s místními podnikateli, nastartovaly Dny informačních center, aktivně se zapojovaly
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na mobilitu
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým byl v roce 2015
vyměněn průkaz OZP, si mohou do 31. 1. 2016 požádat na
Kontaktním pracovišti ÚP ČR v Ostravě o příspěvek na mobilitu.
V případě, že si o příspěvek na mobilitu nepožádají, proběhne
poslední výplata příspěvku na mobilitu v lednu 2016.

Parkovací průkaz
Parkovací průkaz O7 se vystavuje na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, 30. dubna 635/35,
Moravská Ostrava. O průkaz si mohou požádat držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob starších 18 let, kterým byl průkaz ZTP přiznán z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pro
více informací můžete kontaktovat pana Martina Malchara, DiS.,
tel.: 599 444 510 z oddělení evidence silničních vozidel, odboru
dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě
V roce 2015 proběhlo stěhování Kontaktních pracovišť ÚP ČR
v Ostravě. Jednotlivá pracoviště najdete:
• oddělení příspěvku na péči a dávek pro OZP – 30. dubna
3130/2d, Moravská Ostrava
• oddělení státní sociální podpory – Opavská 1118/33, Ostrava-Poruba
• oddělení hmotné nouze – 30. dubna 3130/2d, Moravská
Ostrava
• oddělení zprostředkování zaměstnání – Opavská 1118/33,
Ostrava-Poruba

Opatrovnictví a omezení ve svéprávnosti
U osob, které byly před 1. 1. 2014 omezeny nebo zbaveny
způsobilosti k právním úkonům, musí příslušný okresní soud
nejpozději k 31. 12. 2016 rozhodnout o omezení svéprávnosti.

V případě, že nebude ve stanovené době rozhodnuto, osoba
nabude úplné svéprávnosti.

Dávky důchodového pojištění
Od ledna 2016 bude pevná část penzí zvýšena o 40 Kč, tedy
ze současných 2 400 Kč na 2 440 Kč. Pravděpodobně v dubnu
2016 bude všem důchodcům vyplacen jednorázový příspěvek
ve výši 1 200 Kč.
ČSSZ zasílá osobám v předdůchodovém věku informační
dopis, kde jsou uvedeny doby pojištění, které jsou vedeny na
ČSSZ. Jsou zde vysvětleny druhy dob důchodového pojištění
a výpočet důchodového věku. V případě nesrovnalostí v dobách
důchodového pojištění je potřeba doložit na ČSSZ doklady prokazující dobu pojištění. Dopis má pouze informační charakter
a nelze ho považovat za žádost o starobní důchod.
ČSSZ připravila pro své klienty důchodovou kalkulačku pro
orientační výpočet starobního důchodu. Na jednom místě
si můžete sami spočítat orientační výši důchodu nebo stanovit
důchodový věk. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech
rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně
uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na internetových stránkách: www.cssz.cz.

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství v Klimkovicích zajišťuje Magistrát města
Ostravy, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti. Na
sociální pracovnici Bc. Lenku Košákovou, DiS., se občané
mohou obracet v době konzultací každou první středu v měsíci v budově Městského úřadu Klimkovice, kancelář č. 3, případně si sjednat schůzku telefonicky na čísle: 602 139 374,
e-mailem: lkosakova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
Zprostředkování zaměstnání
Evidence nových uchazečů o zaměstnání, vyřízení podpory
v nezaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání pro občany
obcí Klimkovice, Josefovice, Olbramice, Zbyslavice, je zajištěno
na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce ČR.
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Ostrava
Opavská 1118/33, 708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: 950 143 223
pondělí a středa
8.00–12.00 a 13.00–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–11.00
pátek
8.00–11.00 (jen noví uchazeči a pozvaní)
Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete
na internetové stránce http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je
můžete vyzvednout na příslušném kontaktním pracovišti.

Státní sociální podpora a dávky pěstounské péče
Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné) a dávky
pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek
při ukončení pěstounské péče, odměna pěstouna, příspěvek při
převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového
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vozidla) se pro občany obcí Klimkovice, Josefovice, Olbramice
a Zbyslavice vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti úřadu
práce ČR.
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Ostrava
Opavská 1118/33, 708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: 950 143 150
pondělí a středa
8.00–12.00 a 13.00–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–11.00
pátek
8.00–11.00 (jen příjem žádostí a pozvaní)
Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete
na internetové stránce http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je
můžete vyzvednout na příslušném kontaktním pracovišti.

Hmotná nouze
Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) se pro občany obcí Klimkovice, Josefovice, Olbramice a Zbyslavice vyřizují na příslušném
kontaktním pracovišti úřadu práce ČR.
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Ostrava
30. dubna 3130/2d, 702 00 Moravská Ostrava
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Telefon: 950 143 737
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–11.00
pátek
8.00–11.00 (jen příjem žádostí a pozvaní)
Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete
na internetové stránce http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je
můžete vyzvednout na příslušném kontaktním pracovišti.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
a příspěvek na péči

Tradice a pomoc

Tříkrálová sbírka pro Charitu
poprvé v Klimkovicích
Koledníčci Tříkrálové sbírky poprvé vyjdou
ve spolupráci s Charitou Ostrava také do ulic Klimkovic.

Sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku), příspěvek na
péči a vystavení průkazu osoby se zdravotním postižením se
pro občany obcí Klimkovice, Josefovice, Olbramice a Zbyslavice
vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce ČR.
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Ostrava
30. dubna 3130/2d, 702 00 Moravská Ostrava
Telefon: 950 143 134
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–11.00
pátek
8.00–11.00 (jen příjem žádostí a pozvaní)
Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete
na internetové stránce http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je
můžete vyzvednout na příslušném kontaktním pracovišti.

Vystavení parkovacího průkazu O7
Parkovací průkaz O7 se vydává osobám, které jsou držiteli:
• průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob starších 18 let, kterým byly přiznány výhody ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty. Parkovací průkaz je platný v rámci celé EU.
Parkovací průkaz O7 je vydán na počkání, a to pouze:
• osobě zdravotně postižené nebo
• zákonnému zástupci – rodiči zdravotně postiženého dítěte do
18 let nebo
• opatrovníkovi osoby omezené ve svéprávnosti (nutno doložit
listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka)
nebo
• zmocněnci za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu – nutno doložit notářsky ověřenou plnou
moc, ve které bude tato skutečnost uvedena.
Vždy je nutná osobní účast osoby, které bude průkaz
vydán. Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob nezletilých,
omezených ve svéprávnosti a osob neschopných podpisu.
Parkovací průkaz O7 nelze vydat jiné osobě na základě jakéhokoliv jiného zmocnění!
Při vydání parkovacího průkazu O7 je nutno doložit:
• občanský průkaz (příp. dokument opravňující osobu k zastupování, viz výše),
• průkaz ZTP, ZTP/P
• 1 kus aktuální průkazové fotograﬁe oprávněné zdravotně
postižené osoby o rozměru 35 x 45 mm (nutno světlé jednobarevné pozadí).
Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností
30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava
(budova bývalé Union banky vedle Nové radnice)
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–15.30
pátek
8.00–11.00 pouze pro objednané klienty
Bližší informace naleznete na: www.ostrava.cz nebo je získáte
v Call centru: 844 12 13 14.

Celorepublikovou sbírku na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika ve dnech od 1. do 14. ledna 2016. Z ﬁnančních příspěvků dárců budou letos podpořeny lokální sociální
a zdravotní služby poskytované lidem v nouzi – lidem se zdravotním hendikepem, seniorům, lidem v závěru života a lidem bez
domova. Část výtěžku je využívána také na aktivity regionálního, republikového a zahraničního charakteru. Charita Ostrava
při realizaci Tříkrálové sbírky v Klimkovicích spolupracuje s dobrovolníky z místní farnosti sv. Kateřiny, Centrem volného času
Mozaika a klimkovickými skauty. Více o Tříkrálové sbírce najdete na: www.trikralovasbirka.cz.
Mgr. Bc. Pavel Siuda,
koordinátor Tříkrálové sbírky v Klimkovicích

Poděkování
Vážená redakce, prosíme, abyste v lednovém čísle časopisu města Klimkovic uveřejnili naše poděkování pracovnímu
kolektivu Domova pro seniory Klimkovice, vedenému ředitelkou paní Bc. Marií Zetkovou.
Oceňujeme obětavou, všestrannou péči věnovanou naší mamince paní Bedřišce Podolské a samozřejmě i ostatním klientům
(babičkám a dědečkům) trávícím podzim života ve vlídném prostředí klimkovického domova seniorů.
Rozhodnutí o umístění do seniorského zařízení není nikdy jednoduché. Stejně jako pro člověka, který se dostal do věku, kdy
potřebuje soustavnou péči, je to těžký okamžik i pro jeho rodinu.
Proto nás potěšila možnost návratu naší maminky do Klimkovic, které jsou pro ni spojeny s mládím a založením rodiny,
do místa, kde má celoživotní přátele. Byla radost sledovat,
jak maminka po krátkém čase pobytu v domově okřívá fyzicky
a především psychicky. Dnes, v jejích 88 letech je podle našeho
názoru ve skvělé kondici.
Na tomto výsledku se podílejí všichni, kteří zajišťují chod
domova, péči o zdraví klientů, náplň jejich času i ti, kteří je pravidelně navštěvují.
Přejeme celému kolektivu do dalšího roku hodně sil a spokojenost jak v pracovní oblasti, tak osobním životě.
Rodina paní Bedřišky Podolské
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Novinky ze základní školy
Prosinec je poslední měsíc v kalendářním roce. Je to měsíc družnosti, laskavosti
a vzájemné spolupráce. Je to měsíc, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme, co se podařilo realizovat a vznikají nové nápady a plány pro nové úkoly.
Díky společnému úsilí všech zaměstnanců školy, zřizovateli, Spolku rodičů ZŠ
a sponzorů je podporováno široké spektrum činností školy. Všem patří poděkování za aktivity a podporu.
Děkuji sponzorům, kteří podpořili činnost školy v roce 2015 ﬁnančním nebo
věcným darem:
• 3E Projekt rodiny Eliášových
• Aspectus p. MUDr. Jiřího Kunce
• Květinářství Radim Zapletal
• Podlahové studio Martina Hoňka
• Truhlářství Tomáš Bajgar
• Truhlářství Miroslav Kaňa
• Cukrárna Karolína paní Hrbáčové
• Cukrárna na náměstí paní Cronové
• ﬁrma Pekaři a spol.

• Ovocentrum V+V
• Ovoce a zelenina Macura
• Maloobchodní síť Hruška
• Pensam
• Honební společenstvo Klimkovice
• Honební společenstvo Jistebník
• Spolek rodičů ZŠ
Děkuji také lektorům, kteří vedli pracovní dílny v projektovém dni: Lence Hrbáčové, Petře Ševcůjové, zaměstnancům
ﬁrmy Bajgar, a paní Andreové za pečení
domácích koláčků.
Přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásku a sílu, abyste unesli tíhu
svých splněných přání.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka

Projekt Body Image
Ve dnech 9. a 10. prosince proběhl
na naší základní škole projekt s názvem
Body Image, který byl určen žákům 8. a 9.
ročníků. Koncepce celého programu byla
zaštiťována odbornými pracovníky Státního zdravotního ústavu. Cílem projektu
byla prevence poruch výživy, vycházelo
se hlavně z obav dospívajících o vlastní
vzhled postavy a snahu podpořit jejich
vlastní sebeúctu jako preventivního faktoru vzniku poruchy příjmu potravy a obezity, změnu denních stravovacích návyků
a podpory pohybových aktivit v každodenním životě. Žáci se na daná témata zodpovědně připravovali se svými vyučujícími v předmětech českého jazyka (úvaha
či báseň), výtvarné výchovy a občanské
výchovy. Pracovali samostatně či v týmu
a autoři vybraných prací byli odborníky
SZÚ odměněni. Ti si také pro naše žáky
připravili velmi jednoduché recepty, podle
nichž děti vytvořili velmi chutné a hlavně
zdravé pamlsky. Celou akci vidím jako
velmi zdařilou a hlavně přínosnou.
Mgr. Jana Petrušková

Zúčastnila jsem se svými spolužáky
besedy nazvané Body Image. Tato problematika se zabývá zdravým životním
stylem, stravováním i negativními dopady
a problémy, které jsou například anorexie, bulimie a obezita. V rámci výuky jsme
ve skupinkách dostali za úkol udělat prezentaci na toto téma. Obsahovala zamyšlení ve formě úvahy, umělecké ztvárnění
a počítačovou graﬁku. Vyslechli jsme si
i přednášku odborníků o zdravé výživě,
která byla velice zajímavá a poučná. Podle mého názoru by se měl každý zamyslet nad těmito problémy, které jsou všude
kolem nás, nepodceňovat je a udělat pro
sebe i pro své tělo to nejlepší.
Michaela Kováčová, 9.B
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Dvaadvacáté setkání u vánočního stromu

V sobotu 6. prosince se otevřely dveře Základní školy v Klimkovicích nejen
dětem, ale i jejich rodičům, blízkým a kamarádům. První sobotu v prosinci totiž
vyvrcholilo 22. setkání u vánočního stromu.
I letos jsme se v předvánočním shonu na malou chvilku zastavili, abychom
zhlédli a ocenili pečlivě připravený program dětí, který byl doprovázen prodejní
výstavkou žákovských prací. V tento den
se po celé škole rozléhaly zvuky vánočních koled a všechny prostory byly protknuty vůní a kouzlem Vánoc.
Hlavní program tohoto slavnostního
dne se odehrával od dvou hodin ve velké tělocvičně, kde úvod patřil klimkovickým mažoretkám, jež diváky roztleskaly a vesele naladily. Poté následovala
vystoupení žáků prvního stupně a školní
družiny. Všechny děti zaujaly krásnými
kostýmy a tanečními čísly, za což byly
diváky potleskem náležitě odměněny.
Ale ani žákyně 2. stupně se nenechaly

zahanbit. Dívky z 6. a 8. ročníku nacvičily a předvedly působivá taneční vystoupení, která pak profesionálně zakončila
sportovním tancem Nikola Klanicová
z 9.A. Nechybělo ani vystoupení pěveckého sboru dětí 1. a 2. stupně pod vedením paní učitelky Jany Hoňkové. Závěr
pak patřil žákům 9. tříd, kteří společně
zazpívali vánoční písně a s diváky se
tak dojemně rozloučili. Celým odpoledním programem provázeli Martin Koleček
z 9.A a Adéla Závodná z 9.B.
Vystoupení dětí však nebylo to jediné,
co hosty přivedlo do základní školy. Byl
to také tradiční prodejní jarmark, který se
uskutečnil v hale školy. Návštěvníci měli
možnost si zakoupit výrobky dětí, které
byly vyráběny v rámci projektového dne

pod vedením vyučujících nebo hostujících
lektorů. Nechyběly tedy tradiční výrobky –
vánoční kalendáře, přáníčka či almanach
literárních prací. Velký zájem byl o vánoční svícny, adventní věnce, voňavé perníčky a ručně vyráběnou keramiku. Jsme
rádi, že si chlapci i letos mohli vyzkoušet
práci se dřevem a pod vedením zaměstnanců ﬁrmy Bajgar z Klimkovic vyráběli
a prodávali krásná ptačí krmítka. Všechny výrobky rodičů a dětí zpestřily prodejní
výstavku.
Pro hosty bylo také připraveno občerstvení v prostorách školní jídelny. Návštěvníci si mohli pochutnat na výborných
koláčcích, chlebíčcích, kávě, punči či jiných dobrotách.
Děkujeme také rodičům a hostům za
návštěvu a ﬁnanční příspěvek. Doufáme,
že v naší škole strávili příjemné chvíle
a všem přejeme krásné prožití svátků
vánočních!
Mgr. Svatava Lichá
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Mateřská škola

Adventní čas v mateřské škole
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického
roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
radostného očekávání příchodu Spasitele. Tolik Wikipedie.
To, že to je skutečně doba radostného očekávání, by mohly potvrdit zejména děti. Vždyť právě čekání na Ježíška je tím
nejkrásnějším těšením se v celém roce. V naší mateřské škole
se snažíme dětem toto období pocitově zkrátit tím, že do tří nadcházejících týdnů vkládáme aktivity související právě s Vánoci.
Vše začíná po 1. adventní neděli, kdy s dětmi vyrobíme
adventní věnec a nazdobíme v každé třídě vánoční stromeček.
Při zapálení 1. svíce se děti dovědí, co advent znamená, s čím
se pojí a co nás v celém jeho průběhu čeká. V tomto prvním
týdnu jsou před námi radovánky v podobě Andělského dne. Děti
se od rána až do odchodu domů ve školce pohybují v kostýmech
andělů, zhotovených šikovnými rodiči, a užívají si různých soutěží i tanečků.

Sešli jsme se po 2. adventní neděli a děti věděly, že se mohou
v tomto týdnu těšit na návštěvu klimkovického kina, kde nám
promítli vánoční pohádky.
Zapálili jsme 3. adventní svíčku a chystali se na úterní společnou
besídku v kostele Sv. Trojice. Nabídli jsme rodičům a všem pozvaným krátký průřez začínající zimou a celým adventem v básních
a písních. Vánoční atmosféru ještě umocnil nazdobený stromeček,
vůně svařeného vína a perníků, které pro všechny napekly pracovnice školní kuchyně. Rozloučili jsme se koledou Štědrej večer
nastal a vědomím, že ve školce Štědrý den nastane už zítra.
Od rána to ve třídách vonělo vanilkovými rohlíčky, lineckými
kolečky, domácí čokoládou, rumovými kuličkami, plněnými ořechy a mnoha dalším cukrovím, které dětem na dnešní dopoledne nachystaly pilné maminky. Po svačince děti pomohly svátečně vyzdobit stoly, roznést tácy s dobrůtkami a hostinka ve třídě
mohla začít. Vzájemné ochutnávání, doporučování a vychvalo-

Pro společně strávené chvíle, které k Vánocům hlavně patří,
jsme připravili adventní tvoření. Maminky i tatínkové pomáhali vyrobit z malých květináčků andílky, které pak děti dotvářely třpytivými zlatými či stříbrnými ozdůbkami. Svoje výrobky si
odnášely spokojeně domů, kde jim určitě ozdobí sváteční stůl.
Blížil se pátek a s ním i očekávaná návštěva Mikuláše s andělem
a čertem. Nejedno dětské srdíčko tlouklo rychleji, protože trojice
budila opravdu respekt. Ale děti mohly být klidné. Po upřímných
doznáních jim spravedlivý Mikuláš odpustil, a tak vůbec nebylo
zapotřebí laskavé přímluvy hodného anděla a chlupatý čert mohl
zůstat ležet. Poslední zbytky obav pak zmizely, když Mikuláš
dětem ukázal balíčky plné dobrot. Ty předem připravili správní
zaměstnanci školky.

vání různých druhů nebralo konce. Tohoto mlsání chytře využil
Ježíšek, aby nám mezi tím v herně nadělil pod stromeček dárky
a oznámil to zazvoněním zvonečku. Honen dojíst a rychle k rozsvícenému stromečku! Jen těžko lze určit, zda svítily více vánoční světýlka nebo oči dětí. Nadílka byla bohatá a děti se z nových
hraček budou moci radovat ještě dlouho. O to více se teď budou
ráno těšit do školky.
Poslední svíčka se rozhořela 21. prosince. Děti už si samy
spočítaly, že se jen třikrát vyspí a budou slavit Vánoce doma.
Zbývající dny už plynuly ve sladkém očekávání, radosti a poklidu. Doma děti oslaví příchod nového roku, se kterým ruku v ruce
pro některé začnou přicházet i nové povinnosti – zápis do 1. třídy, nástup do školy… Ale to už bude zase jiný příběh.
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Knihovna
Milí čtenáři, ráda bych vás informovala, že pro nově zaregistrované čtenáře se mění poplatky za roční registraci s účinností od 1. ledna 2016. Vzhledem ke zvýšení nákladů na provoz
knihovny, jsme přistoupili na následující:
děti a mládež do 15 let
studenti a důchodci
dospělí čtenáři

50 Kč
50 Kč
80 Kč

Rada města Klimkovic schvaluje zvýšení registračního poplatku pro nově zaregistrované čtenáře Městské knihovny Klimkovice s účinnosti od 1. 1. 2016 podle zápisu.
Pár čísel do nového roku 2016:
• počet registrovaných čtenářů celkem 778 (do 15 let 309)
• opět ženy tvoří většinu – 572 žen a muži „jen“ 216
• místní čtenáři tvoří většinu – 650 a přespolní 138
• výpůjčky za rok 2015 činí 23 520 titulů (z toho 1 869 periodika)
• nejžádanějším titulem pro dospělé čtenářky byly tři díly knihy
Padesát odstínů šedi E. L. Jamesové a skandinávské thrillery
• u dětí bodovaly Deníky malého poseroutky (1.–9. díl), Mimoni,
komiksy Lucky Luke, Rebelka
Do fondu knihovny přibylo v roce 2015 935 nových knih.
A kdo se zařadil mezi 10 nejlepších čtenářů s nejvíce výpůjčkami (knihy i periodika)? 1. Antonie Šmicerlová, 2. Jan Kopel,
3. Miroslava Martiníková, 4. Anna Čončková, 5. Pavel Riedel,
6. Marta Burgerová, 7. Jana Bártová, 8. Věra Bestová, 9. Jindřiška Buroňová a 10. Hana Urubová. (Data před uzávěrkou
zpravodaje 1/2016.)
Přeji všem šťastné vykročení do nového roku 2016, pevné
zdraví, hodně optimismu a příjemné lidi kolem sebe a hodně
krásných chvil strávených nad knihami, nejen z vaší knihovny.
Mgr. Zuzana Konvičková, knihovnice

Knihovnicí roku 2015 Moravskoslezského kraje se stala
Zuzana Konvičková z městské knihovny Klimkovice
Paní Zuzana Konvičková pracuje v oboru knihovnictví od roku
2006, místo vedoucí v Městské knihovně Klimkovice zastává od
roku 2010. Odborné knihovnické vzdělání si doplnila studiem na
Slezské univerzitě v Opavě. Nové informace z oboru získává na
setkáních a vzdělávání knihovníků. Velký důraz klade na práci
s dětským čtenářem, který tvoří silnou věkovou skupinu registrovaných čtenářů.
Knihovna získala 1. místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2014 v kategorii města s 3 001–5 000 obyvateli.
Knihovna se svými akcemi pravidelně zapojuje do celostátních
projektů (BMČ, TK, DDK, MČ, KLUBKO), v široké míře spolupracuje také s místními organizacemi, spolky a školami.
Vedení města je velmi nakloněno práci knihovny a oceňují její
výsledky. Vzhledem k tomu, že v knihovně pracuje paní Konvičková na postu vedoucí a managementu, akvizitérky či knihovnice v přímých službách v jedné osobě, jde o výkon téměř
nadstandardní.
Paní Zuzana Konvičková je nominována na cenu Knihovnice MS kraje v roce 2015 za aktivní kulturně výchovnou činnost
v místě působení a vzájemnou komunitní spolupráci, za práci
s dětmi a rozvoj dětského čtenářství. Zuzana Konvičková je od
roku 2010 jediný zaměstnanec knihovny, organizační složka
města Klimkovic. Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školky
a školy místní i z blízkého okolí a akce pro dětské klienty Sanatorií Klimkovice. V nominaci jsme ocenili vynikající komunitní
spolupráci na pořádání akcí (Zámecká literární noc, Adventní
dostaveníčko, Už jsem čtenář, Týden knihoven aj…).
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Advent v lázních obrazem
Tradiční adventní neděle v Sanatoriích Klimkovice byly
i letos příjemným zpestřením nejen pro lázeňské hosty, ale
také pro návštěvníky zvenčí.
Dobu adventní jsme zahajovali už poslední listopadovou
neděli. V lázních jsme rozsvěcovali vánoční strom, na jehož
výzdobě se velkou měrou podílely děti z dětské léčebny. Ty po
celý předchozí týden připravovaly krásné vánoční ozdoby nejen
z papíru, kterými pak vánoční strom ozdobily. Návštěvníci měli
možnost nakoupit si, nebo si sami vyrobit, vánoční výzdobu na
malém adventním jarmarku.
Nezapomněli jsme ani na dětmi tolik očekávanou mikulášskou
nadílku. O ztvárnění postav Mikuláše, čerta a anděla se postaral
Záchranný tým Ostrava Červeného kříže, za což velmi děkujeme! Děti odvyprávěly básničky, zazpívaly písničky a odnesly si
krásnou mikulášskou výslužku.
Na každou adventní neděli jsme připravili bohatý hudební program. Příchozí zahřál výborný punč a chuťové buňky navnadila
i ochutnávka právě upečeného vánočního cukroví.

Rozšíření kapacity pro ambulantní rehabilitaci v sanatoriích
Sanatoria Klimkovice reagují na velký zájem o ambulantní
rehabilitaci a od nového roku 2016 rozšiřují pro tento druh lázeňské péče kapacitu. Nyní tak můžete rehabilitovat v dosahu svého domova, bez nutnosti dalekého dojíždění.
S ohledem na zefektivnění a zesílení účinků ambulantní rehabilitační péče jsme sestavili doplatkový balíček Ambulant+, který
zahrnuje aplikaci přírodního léčivého zdroje, jež není standardně
při ambulantní péči hrazena zdravotní pojišťovnou. Jodobromová solanka dokáže znatelně posílit účinek rehabilitace a je tak
jejím ideálním doplňkem. Změkčuje vazivové struktury, uvolňuje
svalové kontraktury, zlepšuje prokrvení tkání a orgánů, zmírňuje
akutní i chronické zánětlivé procesy a zklidňuje kožní defekty.
Balíček Ambulant+ na 1 týden obsahuje:
• 1x jodobromovou individuální koupel (20 minut + 10 minut
suchý zábal)
• 1x jodobromový bazén (30 minut)
12

• 1x lokální jodobromový teplý obklad
Cena týdenního balíčku je 583 Kč.
Ambulantní rehabilitační péče je určena všem, kteří mají nejrůznější problémy s pohybovým aparátem (akutní nebo chronické bolesti pohybového systému, pooperační a poúrazové stavy,
artrózy, skoliosy a jiné typy vadného držení těla, celé spektrum
revmatických chorob s příznaky postižení pohybového systému,
stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po výhřezu plotének, roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění
mimo ataku apod.).
Standardní doba trvání ambulantní rehabilitační péče je 4 týdny. Ambulantní rehabilitační péče je doporučována praktickými nebo odbornými lékaři, na rozdíl od lázeňské péče ji však
nemusí schvalovat revizní lékař. O tuto péči můžete požádat
vašeho lékaře i v případě, že vám zdravotní pojišťovna zamítla
lázeňskou léčbu.
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Pozvánky za kulturou do lázní

Okavango – ráj zvířat
Okavango je jedinečná vnitrozemská delta, která proměnila nehostinnou africkou poušť Kalahari na unikátní oázu plnou
života. Prohlédneme si ji prostřednictvím komentovaných ﬁlmových klipů z letošní cesty cestovatele Jiřího Tomčíka již první
lednový čtvrtek!
Čtvrtek 7. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, salonek
za společenským sálem, vstupné 50 Kč.

Divadlo Devítka – Opona nahoru
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho
mrtvého muže. Proč všem pěti odkázal divadlo, kde se již léta
nehraje a které je v zanedbaném stavu? Jak s tím naloží jeho
svérázná energická matka, uťáplá intelektuální dcera, ublížená
bývalá manželka, milá perfektní současná manželka a ztřeštěná svobodomyslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí
nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti současného
popu? Ženská pětka se s tím vypořádá po svém, když se ukáže,
že víc než o divadlo, jde o tým, toleranci, schopnost odpouštět
a pochopit… V hlavních rolích se představí Iveta Šitavancová,
Lucie Janíčková, Zdeňka Kulová, Jaroslava Syslová, Lucie Vondálová.
Čtvrtek 14. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.

Talk show Marty Kanno – Bez lodiček

Podělíme se s vámi o naše zážitky, promítneme snímky
z našich vysokohorských túr a možná i přispějeme radou zájemcům o poznání tohoto poutavého místa pod vrcholem světa.“
Pátek 22. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, salonek
za společenským sálem, vstupné 40 Kč.

Valentýnský ples láká na
kabaret ve stylu Moulin Rouge
Sanatoria Klimkovice vás srdečně zvou na tradiční a stále
více oblíbený Valentýnský ples. V sobotu 13. února 2016 kolonádu lázní zaplaví dráždivá atmosféra kabaretu ve stylu Moulin Rouge. Těšit se můžete na exhibici Pole dance, což je nyní
velmi moderní tanec u tyče. Uprostřed večera nás pak uchvátí
vystoupení krásných spoře oděných tanečnic ve stylu Moulin
Rouge – nebude chybět burlesque, charleston a slavné vystoupení s židlemi. Celým večerem bude hudebně provázet oblíbená
kapela Salto & Gama. Nebude chybět ani tradiční druhá scéna
s videodiskotékou pod taktovkou DJ Diskoleta. Role moderátora
se ujme Nikola Birklenová, kterou znáte z vysílání rádia Orion.
Samozřejmostí je zajímavá tombola a kompletní plesový servis, zahrnující wellcome drink, plesovou večeři, slané pečivo na
stůl, dezert a kávu.
Vstupenky v ceně 450 Kč jsou k dispozici na recepci Sanatorií
Klimkovice a TIC Klimkovice od 4. ledna 2016.
Rezervace však můžete provádět už nyní, a to na recepci
Sanatorií Klimkovice: 556 422 106, recepce@sanklim.cz.

Srdečně vás zveme na kulturní novinku v Sanatoriích Klimkovice! Talk show Bez lodiček je setkávání se se zajímavými
hosty, se kterými si povídá autorka a moderátorka Marta Kanno vždy na různá témata (například Vzlety a pády, Sedmkrát
upadneš, osmkrát vstaň, Než se ucho utrhne...). Cílem tohoto
projektu je oslovit, podpořit a třeba i danými příklady pomoci
najít cestu přítomným návštěvníkům v různých životních situacích. Cestu řešení vlastních starostí, odpovědi na otázky, nebo
jenom pohled na životy lidí, kteří žijí mezi námi. BEZ LODIČEK
je bezesporu projektem, který v dnešní době ve společnosti má
svoji důležitost, což dokazuje jeho nárůst návštěvnosti a kladné přijímání pořádání této akce v různých městech republiky.
V Pardubicích, které jsou kolébkou tohoto projektu, vyprodává
tato talk show sály! Součástí každé talk show jsou odměny pro
některé návštěvníky a krátký kulturní vstup.
Čtvrtek 21. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.

Třikrát v Himalájích aneb Kdo jednou
Nepál zkusí, znovu tam musí
„Poprvé při cestě dvou „mladíků“ do Himalájí v roce 2000, kdy
jsme absolvovali trek pod Mt. Everest do výšky 5 545 m n. m.,
jsme byli tak uchváceni celkovým prostředím, lidmi a horami, že
jsme věděli, že se do Himalájí musíme někdy vrátit. Vrátili jsme
se – podruhé, v říjnu 2008. Tehdy jsme byli už tři a opět jsme stanuli pod Mt. Everestem a vystoupili jsme do sedla pod Chuckung
Ri do výšky 5 356 m n. m. A opět jsme byli Nepálem očarováni.
Potřetí, v říjnu 2010 – jsme byli už čtyři. Tentokrát jsme zvolili
východnější oblast nepálských Himalájí – trek kolem Anapuren
přes sedlo Thorung La (5 416 m n. m.).
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

pátek

1. 1.

KONCERT

Novoroční koncert
Poker Dixieland Jazz Bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

neděle

3. 1.

KONCERT

Koncert dechové kapely Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

4. 1.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papír.
pletení, nitěná graﬁka, quilling…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

5. 1.

KINO

Trabantem až na konec světa

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

6. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou La Nanita

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

7. 1.

CESTOPIS

Okavango – ráj zvířat

SK, salonek za spol. sálem

19.00–20.00

50,-

sobota

9. 1.

KONCERT

Novoroční koncert

kostel Nejsvětější Trojice

16.00

neděle

10. 1.

KONCERT

Klavírní recitál Lucie Kajzarové

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papír.
pletení, nitěná graﬁka, quilling…)

SK, Kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Klubový večer s BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

pondělí 11. 1.

dobrovolný

středa

13. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Salto & Gama

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

čtvrtek

14. 1.

DIVADLO

Divadlo Devítka – Opona nahoru

SK, společenský sál

19.00–20.00

75,-

pátek

15. 1.

VÝSTAVA

Vernisáž výstavy Historie Klimkovic

2. patro zámku

18.00

volný

neděle

17. 1.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papír.
pletení, nitěná graﬁka, quilling…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

pondělí 18. 1.

středa

20. 1.

TANEC

Taneční večer s Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

čtvrtek

21. 1.

TALK SHOW

Bez lodiček: Talk show Marty Kanno

SK, společenský sál

19.00–20.00

75,-

pátek

22. 1.

CESTOPIS

Třikrát v Himalájích – aneb kdo jednou
Nepál zkusí, znovu tam musí

SK, salonek za spol. sálem

18.00–19.00

40,-

neděle

24. 1.

KONCERT

Koncert swingového orchestru –
Swing EverGreen Band

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papír.
pletení, nitěná graﬁka, quilling…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný
75,-

pondělí 25. 1.

čtvrtek

28. 1.

DIVADLO

Divadlo bez portfeje – Láska, sex
a žárlivost

SK, společenský sál

19.00–20.30

pátek

29. 1.

PRO DĚTI

Dětský maškarní ples

SK, kolonáda

15.00

10/50,-

sobota

30. 1.

PLES

Reprezentační ples města Klimkovic

SK, kolonáda

20.00–3.00

200,- /
350,-

neděle

31. 1.

KONCERT

Vzpomínky na Waldemara Matušku

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!

Neděle 3. ledna v 16.00 hod.

RETROBIOGRAF III.
Promítání fotograﬁí Klimkovic z let 1945–1970. Vystoupení Jistebnické 13 a promítání
Československých týdeníků z konce 40. let minulého století. 100 minut, vstupné 55 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Neděle 10. ledna v 17.00 hod.

VELKÁ NÁDHERA
Komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím
časem a stárnoucím tělem. Nádherný, až mysteriozní děj doladěný okouzlující hudbou.
Vizuální skvost zcela jistě. Režie: Paolo Sorrentino. Itálie, Francie, 145 minut, vstupné
70 Kč.

Neděle 17. ledna v 16.00 hod.

V HLAVĚ
Víte, co máte v hlavě? Nadšeně přijatý příběh o citovém dospívání a světě emocí
jedné dívky jménem Riley. Film chytrý, emociálně pravdivý, vtipný i dojemný. Animovaný, dobrodružný rodinný. USA, 95 minut, vstupné 65 Kč.

Neděle 24. ledna v 17.00 hod.

ANT-MAN
Komiksová podívaná pro celou rodinu. Zdola svět vypadá jinak. V hlavní roli podvodník
Scott Lang vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu. Snímek vychází z komiksu studia Marvell, v němž je slušná
porce nadsázky, hlášek, fórků i zábavy. USA, 120 minut, vstupné 70 Kč.

Neděle 31. ledna v 17.00 hod.

CELEBRITY, s.r.o.
Odvážná komedie ze zákulisí natáčení v blíže nejmenovaném studiu. Hrají: Jiří Mádl,
Monika Horváthová, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Martin
Stránský, Miroslav Táborský aj. ČR, 105 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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Charita

Na bezplatném semináři se dozvíte
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice
sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

web: http://ostrava.charita.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-14-1-2016.

Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny
a léky, jak se provádí osobní hygiena či
polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování
potřeb nemocného člověka. Kompenzační
pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog

pomůcek a další informace můžete nalézt
na webu Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 14. leden 2016 od
14.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel.:
599 508 533, 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz,

Charita Ostrava nabízí pracovní místa
pro všeobecné zdravotní sestry v Hospici sv. Lukáše a v Charitním domě sv.
Alžběty – domově pro seniory. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo
podle dohody. Podrobnější informace:
Jaroslav Doležel, vedoucí hospice, telefon: 732 178 501, lukashospic.ostrava@
charita.cz; Jindřich Čáp, vedoucí charitního domu, tel.: 737 553 169, cho.alzbeta.
zelena@charita.cz nebo na webu: http://
ostrava.charita.cz/volna-mista.

zprostředkování omamné či psychotropní
látky v minimálním množství je trestným
činem! Jaký postup volit při podezření
z předmětného protiprávního jednání se
dozví i pedagogové.

notlivých skutků. Cílové skupině je určen
i obrazový spot, obsahující rovněž inzerci
smrti. Veškeré materiály budou užívány
při přednáškách a besedách.

Charita Ostrava
hledá zdravotní sestry

Prevence kriminality
Bereš? Zemřeš!!
Zcela nová informační kampaň moravskoslezské policie Bereš? Zemřeš!! je
určena zejména dospívajícím a samozřejmě jejich pedagogům. Mladí lidé si
často neuvědomují, případně přehlížejí
možná rizika, související s užitím drogy.
Zmínit lze vedená vyšetřování (či prověřování) distribuce marihuany v budově
střední i základní školy, u dětského hřiště.
Vedli jsme vyšetřování skutků, kdy byly
drogy distribuovány v rámci kamarádských vztahů, zúčastnění si je poskytovali
navzájem, společně je užívali. Omamné
a psychotropní látky si mladí lidé darovali
jako dárek k narozeninám apod.
O nutnosti prevence v předmětné oblasti i reálného informování nejen o možných následcích užívání návykových látek
hovořil na tiskovém bríﬁnku plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie, spolu s přednostou Ústavu soudního
lékařství FNO MUDr. Igorem Dvořáčkem,
Ph. D. Moravskoslezská policie představila novou kampaň Bereš? Zemřeš!! na tiskovém bríﬁnku 1. prosince 2015.
Naše kampaň Bereš? Zemřeš!! zpravuje cílovou skupinu nejen o možných
zdravotních a sociálních následcích, ale
dospívající zejména informuje o rovině
trestněprávní. Zúčastnění si často neuvědomují, že nejen výroba a prodej jsou
trestné, ale také jednorázové poskytnutí či

Vzhledem k fatálním následkům, které
užití omamných a psychotropních látek
může znamenat, volili jsme pro vizuál
kampaně nejen název Bereš? Zemřeš!!
ale také ﬁktivní inzerát. Smrt hledá mladé,
naivní lidi s nízkým sebevědomím…
Chceš experimentovat?
Toužíš po nevšedních nových zážitcích?
Hledám mladé, naivní lidi s nízkým sebevědomím. Zaručím ti možná vzrušující
zážitky, euforii, bezstarostnost, ale rozhodně i závislost, špínu, hnus, bolest, samotu, psychické obtíže, infekční nemoci…
Připravím tě o blízké i kamarády, o zdraví
a zájmy. Zato ti poskytnu nejodpornější
feťácké doupě a samozřejmě skvělou perspektivu – SMRT… Bereš? Zemřeš!!
V rámci kampaně budou užívány tiskoviny jednotného vizuálu, informační letáky
pro dospívající i pedagogy, bude realizována distribuce plakátů. V prosinci mohou
plakáty registrovat i cestující v ostravských tramvajích, díky podpoře Dopravního podniku Ostrava. K informování jsou
určeny i zvukové spoty. Některé části
spotů jsou inspirovány výslechy vedenými v rámci prověřování (vyšetřování) jed-

Statistické údaje k tématu drog:
Odhalování kriminality související s nedovolenou výrobou, distribucí či přechováváním omamných a psychotropních látek
je prioritou moravskoslezské policie. V roce
2015 bylo zřízeno nové oddělení obecné
kriminality, specializující se na rozkrývání
předmětné trestné činnosti. Moravskoslezští policisté v prvních deseti měsících
letošního roku zahájili trestní stíhání pro
předmětnou trestnou činnost celkem 351
osob (oproti 315 osobám v loňském roce).
Za stejné období zajistili policisté v letošním roce 34 varen (vloni 28) a 39 pěstíren
(v roce 2014 celkem 34).
Nicméně moravskoslezská policie pamatuje v preventivní činnosti i na nejmenší. Při besedách jsou využívány také
naše Policejní pohádky, přičemž pohádka Jak droga zatemnila Petříkovi mysl,
spolu s pohádkou Jak Frantík a Terezka
zkoušeli tatínkovo víno, náleží mezi příběhy, které čtenáře velmi zajímají a zpravidla doslova zasypou množstvím otázek.
Současně lze při vzdělávání dětí využít
i zbrusu nové pracovní listy s tématem
návykových látek.
mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
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Sport

Badmintonové MČR U 13 – pět cenných
kovů pro Klimkovice!
Ve dnech 5. a 6. prosince se konalo badmintonové mistrovství České republiky v kategorii žáků do 13 let, na které si
svými dobrými výkony v probíhající sezoně vybojovala právo startu hned pětice hráčů oddílu TJ Sokol Klimkovice.
Čtveřice děvčat ve složení Kateřina Osladilová, Lucie Metzová, Klára Petrušková a Marie Růžičková, doplněná jediným
zástupcem v kategorii chlapců Davidem Slívou, se pod vedením
trenérů Radima Slívy a Jiřího Halfara mladšího a s početnou
skupinou fanoušků vydala v předvečer mistrovství směr Český
Krumlov, aby reprezentovala svůj mateřský oddíl na nejvýznamnější tuzemské akci roku v kategorii mladších žáků.
Nutno podotknout, že všichni hráči se zhostili tohoto úkolu
se vší vážností, a svou bojovností a předvedenými výkony jen
potvrdili to, že oddíl TJ Sokol Klimkovice patří dlouhodobě k jednomu z nejlepších oddílů v celé České republice.
A jak to všechno výsledkově dopadlo? Výborné předvedené
výkony naši nejmladší hráčky Kateřiny Osladilové, která si díky
ročníku narození 2006 bude mít šanci právo startu na tomto mistrovství vybojovat ještě třikrát, a její o dva roky starší spoluhráčky Lucie Metzové, ještě letos v silné konkurenci starších hráčů
a hráček na zisk medaile nestačily, ale jsou velkým příslibem do
budoucna.

Marie Růžičková a Klára Petrušková – mistryně ČR do 13 let ve
čtyřhře.
Pro ostatní naše účastníky bylo toto mistrovství poslední šancí
v kategorii U13 přetavit své tréninkové úsilí a badmintonový um
v cenné kovy a to se jim také beze zbytku povedlo.
David Slíva dokázal vybojovat ve čtyřhře chlapců bronz,
medaili ze stejného kovu vyválčila ve smíšené čtyřhře Klára Petrušková, k tomu Marie Růžičková přidala stříbro z dvouhry a obě
děvčata spolu dokázala pro Klimkovice získat titul mistryň České
republiky v dívčí čtyřhře.
Za předvedené výkony všem děkujeme a gratulujeme!
Martin Růžička

MČR U 17 – další milník v historii
badmintonového klubu TJ Sokol Klimkovice
Ve dnech 28. a 29. listopadu se konalo badmintonové mistrovství České republiky v kategorii juniorů do 17 let, které
bylo pro badmintonový oddíl TJ Sokol Klimkovice zvláštní
v tom, že se vedení klubu vůbec poprvé v celé své historii
rozhodlo ucházet o jeho pořadatelství, a to mu bylo následně svěřeno.
Protože městu Klimkovice bohužel stále ještě chybí hala, ve
které by bylo možno takto prestižní mládežnický turnaj uspořá-
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dat, byli Klimkovičtí nuceni hledat azyl, který jim byl poskytnut ve
sportovním centru Ostrava.
Ten kdo si cestu do ostravské haly o víkendu našel, určitě
nelitoval, protože mohl být přímým účastníkem organizačně
výborně zvládnutého turnaje, na kterém se díky dobře odvedené
práci vedení, trenérů, hráčů klubu a jejich rodičů museli cítit, jak
sportovci, tak i diváci, určitě komfortně. Ti, kteří neměli možnost
se do haly dostavit, mohli tuhé a sportovně vysoce hodnotné
boje, kterými se hráči pořadatelům odvděčili za takto připravený
turnaj, sledovat v přímých přenosech a následně i ze záznamu
na stránkách klubu. Podle ohlasů přímých účastníků, jak z řad
sportovců a jejich doprovodu, tak z řad diváků, je zřejmé, že
Sokoli z Klimkovic v této pro klub nové roli obstáli na výbornou
a mohou se směle poměřovat s dalšími prestižními kluby nejen
na poli sportovním, ale i sportovně organizačním, a tím prestiž
klubu pozvedli na novou, ještě vyšší úroveň.
Sportovní odměnou všem, kteří přiložili ruku k dílu, byly výkony
a výsledky jediné klimkovické účastnice turnaje Terezy Švábíkové, která naplno využila domácího prostředí, proplula turnajem
bez ztráty byť jediného setu a získala pro svůj oddíl hned tři tituly
mistryně České republiky.
Terezce gratulujeme, všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme a pevně věříme, že turnaj podobné, ne-li ještě vyšší, úrovně
bude v brzké době k vidění také přímo v Klimkovicích.
Marek Švábík
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Druhá polovina roku 2015 byla naplněna
řadou koncertů a vystoupení
17. října 2015 proběhl již 38. ročník přehlídky amatérských
pěveckých sborů pod názvem Klimkovický podzim. Naše pozvání tentokrát přijaly tyto sbory: Pěvecký sbor Smetana z Hulína,
Vokál z Přerova a Chorus Ostrava. Asi mráz běžel po zádech
každému divákovi, když sto padesát účinkujících zazpívalo společnou skladbu Cherubimskaja.
21. listopadu 2015 jsme se zúčastnili pěveckého festivalu
Ostrava zpívá, který pořádala ostravská pobočka Pěvecké unie.
Festival se konal v důstojném a akusticky kvalitním moderním
kostele v Pustkovci.
27. prosince 2015 jsme vystoupili na Vánočním koncertu
v klimkovickém kostele sv. Kateřiny s Rybovou Českou mší vánoční. V době, kdy vzniká tento článek, se toto vystoupení zatím
nacvičuje, takže nezbývá než věřit, že se nám koncert povede…
Zpívali jsme také v představení Kytice v Divadle Jiřího Myrona,
konkrétně se jednalo o dvě večerní představení a dva výchovné koncerty. V následujícím roce hrajeme tato představení pro
veřejnost jen jednou, a to 22. ledna 2016.
Dva naši členové rovněž účinkovali v předvánočním čase
v divadelním představení Jesličky sv. Františka. Tato představení se konala v Divadle Antonína Dvořáka. Poslední představení
tohoto divadelního kusu se uskuteční 4. ledna 2016 v Hlučíně.
Také Famózní klimkovické pjenice nezahálely. Vystoupily např.
na Klimkovickém jarmarku, spolu s Akobandem zpívaly Severské písně, na Dni pro seniory v Olbramicích či na Dni obce na
Morávce v Beskydech. 6. listopadu ve spolupráci s Akobandem
vystoupily v projektu s francouzskými písněmi v klimkovickém
kině Panorama.
Neodmyslitelně patří k naší činnosti i tradiční podzimní soustředění, které již několik let probíhá v RS v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Tentokrát se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. října.
Samozřejmostí, kromě pilného nácviku písní, je i večerní program, který se tentokrát nesl v duchu slovenském.

Snad vás, milí občané, pobavilo i naše komicko-pěvecké
vystoupení na Svatomartinských hodech 14. listopadu 2015.
A co nás čeká příští rok?
Kromě tradičního Jarního koncertu (zřejmě 14. května) chystáme ve spolupráci s hudebním skladatelem Pavlem Helebrandem
a Operním studiem NDM pod vedením p. Živocké obnovení projektu Evangelia podle houslí, které by se mělo uskutečnit v čase
velikonočním jak v Ostravě, tak v Olomouci. O přesných termínech a místě realizace vás budeme informovat. FKP připravují
reprízu Vůní Francie, která se uskuteční v Polance, pravděpodobně v měsíci březnu. A na měsíc červen je plánováno zábavné odpoledne v parku pod názvem Renesanční kratochvíle.
Věřím, že nás přijdete podpořit. Vždyť jaký smysl by měla
naše vystoupení bez vás, bez diváků…?
Přeji všem krásný nový rok, spoustu uměleckých zážitků
a věřím, že se na některém z našich vystoupení potkáme…
Za PS města Klimkovic Mgr. Hana Petrová

Inzerce

KOUPÍM
jakýkoliv pozemek pro výstavbu
zahradní chatky (louka,
neužívaná zahrada, mýtina…)

606 064 250

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

www.mesto-klimkovice/Zpravodaj

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 1 900 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: Kateřina Hoferková • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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RESTAURACE

GARÁŽOVÁ VRATA

ÚDOLÍ MLADÝCH Bílovec
Nabízíme celoroční uspořádání akcí
- jakýkoliv den pro vás otevřeme!

SVATBY • NAROZENINY
RODINNÉ OSLAVY • KŘTINY
K dispozici: nekuřácký velký sál 55 míst
nekuřácký malý sál 25 míst
PIVNICE

LEDEN - jídla do stovky!
Otevřeno o víkendu!

www.udolimladych.cz
volejte tel.:

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
22

737 215 049

PLASTOVÁ
a DŘEVĚNÁ OKNA
- nabízíme profesionální
výměnu oken i dveří
- rychle, kvalitně, LEVNĚ
ZDARMA
nezávazná konzultace
a cenová nabídka
Tel.:

739 556 436

www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč
x
x
x
x
x

Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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Lukáš Taverna, ano, je to dvacet let...
Kapela Fency vznikla 28. října 1995. Byla to sobota
v Image Baru. V tu dobu již Lukáš pravidelně asi dva
měsíce hrával v černém divadle Image v Pařížské
ulici s kapelou Lazy Bones. Byla to první Lukášova
česká kapela, jejíž ostatní členové bohužel nebyli příliš zvyklí na italské temperamentní chování.
Nelíbilo se jim, že tehdy jejich sedmnáctiletý pianista a zpěvák během vystoupení skákal po pianu,
lezl po něm a dělal striptýzy... Přesto, že tohle lákalo fanoušky a diváky mnohem více než tehdy ještě
hrubě amatérská hudba, co z chlapců lezla, Lukáš
byl tedy z kapely jednoduše vyhozen.
Jenže podniky, ve kterých kapela v té době vystupovala, chtěly Lukáše a nechtěly čtyři “tvrdé Y“, co
stály nehybně na pódiu a neuměly hrát... Lukáš měl
tedy před sebou těžký úkol: Zůstaly mu sjednané
termíny, asi 8 až 12 koncertů za měsíc, ale neměl
kapelu, která by je odehrála. Tak narychlo sestavil
kapelu Fancy. Název byl určen náhodným otevřením anglického slovníku... Tehdy začalo nesmírně
dlouhé kamarádství s bubeníkem Martinem Švubem, který v kapele hraje dodnes. Kapela Fancy
měnila často hráče a dokonce i název. Jelikož v Image Baru tehdy měli divadelní představení s názvem
Fancy, kapela se přejmenovala na Fency, aby se to
nepletlo.
V kapele se vystřídalo mnoho hráčů. Někteří vydrželi pár let, někteří jen jeden večer... Petr
Koranda, Jirka Pilař, “Hona“ (z kapely Classic Rock
And Roll Band Pepy Pilaře), Dan Kozel, Adam Lešikar (z kapely And The End). V roce 2001 se náhle
objevil Ondra Skoumal, se kterým Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. A protože v tomto tandemu byly
nahrány všechny nástroje a zpěvy na desce, vznikl
název TASK, složený ze jmen TAverna a SKoumal,
aby se tímto odlišili od kapely Fency. Jenže postupně se kapela Fency přejmenovala na Task a dodnes
vlastně není jisté :-), jak se kapela jmenuje a používají se oba názvy.
V lednu 2001 Lukáš spolupracoval s Karlínským
Spektrem. Jednoho dne tam měl mít přednášku
o Beatles a poté koncert. Zde se náhodně potkal
s kytaristou Jirkou, který tu zkoušel se svou big-beatovou kapelou. Jirku nadchl Lukášův hlas, a tak ho
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vzal do kapely jako zpěváka. Postupem času se však
ukázalo, že s kapelou to nikam moc nevede, a tak
Lukáš nabídl basákovi Tomáši Hurychovi místo ve
své kapele Task. Tomáš tedy v roce 2003 vystřídal
basáka Jirku Pilaře, který z kapely odešel po dlouhých pěti letech. A o rok později se také kytarista
Jirka stal členem kapely Task.
Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hrají již asi pět
let. S Ondrou Skoumalem se Lukáš naposledy
viděl v roce 2002, kdy se po záplavách šli podívat
do Ondrova bytu v Karlíně na jejich nahrávací studio, které bylo totálně vyplaveno a zničeno... Nyní
již má kapela vlastní nahrávací studio, kde vznikají
všechny jejich skladby, které se objevují i na koncertech... http://task.muzika.cz.
Sláva, kterou si Lukáš vždycky sliboval a přál,
přichází velmi pomalu a postupně a možná nikdy
nebude tak velká, jak by si ji kapela představovala
a zasloužila... Ale hlavní je dělat to, co člověka baví!
Lukáš Taverna vyjel i na Lodi Astroria, na
Kanárské ostrovy a do Ameriky, ale dnes je
možnost si kapelu pronajmout na vlastním
večírku narozenin či vánočním za pouhých
10 000 korun, ceny od 5 000 Kč.
Jak kapela hraje, najdete na youtube, stačí
zadat jméno Lukáš Taverna.

www.lukastaverna.cz
lukastaverna@email.cz
phone: 00420 775 098 023
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Pozvánky

Občanské sdružení RADOST při Mateřské škole Klimkovice a město Klimkovice pořádá

Dětský maškarní ples
v pátek 29. ledna 2016 od 15.00 hodin v Sanatoriích Hýlov
vystoupení
mažoretek
a kroužku dětského
aerobiku

soutěže

tombola

programem
provází
Hopsalín

tanečky

Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 50 Kč
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Biskupské gymnázium v Ostravě
pořádá
21. ledna 2016 od 9. 00 do 16.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Srdečně zveme širokou veřejnost
a zejména zájemce o studium.
Na našem gymnáziu je možné studovat
ve čtyřletém a osmiletém
studijním cyklu.
Další informace o dění na
Biskupském gymnáziu najdete
na webu školy: www.b-g.cz.
Pavel Stuchlý,
učitel Biskupského gymnázia v Ostravě
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Město Klimkovice Vás zve do prostor Sanatorií Klimkovice na

ˇ ples
17. Reprezentacní
ˇ Klimkovic
mesta
v sobotu 30. ledna 2016
od 20.00 do 3.00 hodin
Hlavní hudba: Dolbend

www.dolbend.cz

Diskotéka:

Tom Hanzl

Cimbálovka:

Friš

Program:

předtančení TK Trend Ostrava
vystoupení skupiny Styx
vystoupení tanečních mistrů kategorie A Matěj Fadrný a Vendula Prokopová

www.hanzlstudio.cz

www.cmfris.cz

Vstupné 200 Kč bez večeře nebo 350 Kč s večeří.
Welcome drink v ceně každé vstupenky.
Prodej vstupenek v TIC Klimkovice v přízemí zámku,
ic-klimkovice@erli.cz, tel.: 730 514 850
Bohatá tombola!
Pro účastníky plesu jsou zajištěny autobusy zdarma
z lázní do Ostravy-Svinova přes Klimkovice či Vřesinu
ve 2.00 a ve 3.20 hod.
Jste srdečně zváni!

ˇ Klimkovice
Mesto

