a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté....
Na úvod mám pro vás skvělou zprávu.
Po letošním barevném klimkovickém podzimu budeme moci obdivovat barvy celoročně – v našem digitalizovaném kině!

Digitalizace kina Panorama
Naše retro kino z roku 1958, jehož interiér svého času navrhoval jako svou prvotinu nedávno zesnulý architekt Radim
Ulmann, bylo svého času známo jako
jedno z prvních širokoúhlých kin v zemi
(proto zřejmě i ten název). Nyní po téměř
šedesáti letech bude naše kino opět
atraktivní pro širokém okolí.
Obě naše žádosti o dotaci ze Státního
fondu kinematograﬁe byly úspěšné a fond
se rozhodl podpořit digitalizaci a modernizaci našeho kina Panorama částkou
v celkové výši 1 000 000 Kč. Celkový
náklad na tuto rekonstrukci a technologické vylepšení bude okolo 2 200 000 korun,

listopad 2017
výše dotace bude tedy téměř 50 %. Investice zahrnuje pořízení nového projektoru
s podstavcem, objektiv, nový zvukový
procesor, novou rolovací projekční plochu
včetně instalace, reprosoustavy, kabeláž,
pořízení konstrukce a textil hlavní opony, konstrukci a textil maskovací opony,
Harlekýn (závěs kryjící horní část jeviště)
a nový koberec na jeviště.
Děkuji zastupiteli Petru Jiříčkovi, naší
vedoucí kultury Alici Chlebovské za jejich
angažovanost při přípravě dotace a děkuji i pracovní skupině pro kino. Digitalizace
a modernizace kina by měla být hotova
do konce letošního roku, během této akce
nebude kino v provozu. Všem věrným příznivcům kouzla promítaného ﬁlmu přeji
po Novém roce povznášející zážitek při
návratu do retro sedadel našeho kina!

Boj za zrušení
druhé etapy logistické zóny
a navazující dopravy
Zastupitelé na 25. zasedání zastupitelstva 18. 10. 2017 rozhodli, že Klimkovice

Klimkovická zákoutí očima dětí ze ZUŠ Ostrava-Poruba.
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podají kasační stížnost proti rozhodnutí
Krajského soudu v Ostravě, který letos
v září zamítl naši žalobu napadající část
územního plánu Ostravy v proluce mezi
Klimkovicemi, kde vzniká logistická zóna.
Naši stížnost bude nyní řešit Nejvyšší
správní soud v Brně. Současně pověřili radu města, aby prověřila a následně
využila všech právních možností, jak
zabránit dalšímu rozrůstání porubské
logistické zóny.
Zastupitelé dále nerozhodli podat připomínku k procesu posuzování stavby
Prodloužené Rudné na okolní životní
prostředí – tedy i na provoz na navazující komunikaci č. 647 vedoucí přes Klimkovice a negativně ovlivňující přilehlou
místní část Václavovice především hlukem, emisemi a vibracemi. Podle mého
názoru je to veliká chyba, ale protože by
se k tomuto tématu zřejmě chtělo vyjádřit více zastupitelů (hlavně těch, kteří se
mnou nesouhlasí) a zasedání se konalo
těsně před termínem uzávěrky Zpravodaje, nechávám toto téma k diskusi do jeho
prosincového vydání.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Kulturní vábení
Letošní Den válečných veteránů
11. listopadu připadá na sobotu, přesto
zástupci Městského úřadu v Klimkovicích
uctí kyticemi květin tento celosvětově
uznávaný den v 11.30 hodin u Památníku osvobození před zámkem a poté
u Památníku padlých I. světové války
v parku. Připomeňme si alespoň takto
oběti světových válek při 99. výročí ukončení té první!
Nevím, jestli přijede svatý Martin na
bílém koni, ale naši klimkovičtí Huláni tradičně ano. Nechte se překvapit jejich spanilou jízdou a přijďte na Svatomartinské
hody našeho sklepmistra Vladimíra Rimmela v sobotu 11. 11. 2017 od 11 hodin
a 11 minut k zámku.

Kamínky vděčnosti
Jubilejní 40. Klimkovický podzim se
prozpíval s blahopřáním k 50 rokům působení klimkovického Pěveckého sboru
od starých dobrých známých pěveckých
sborů z našich partnerských měst Ilava
a Mikolow v kinosále sanatorií. Zpěváci
tak vytvořili důstojnou atmosféru k udělení Ceny klimkovického lva Luďku Eliášovi.
Více o této osobnosti píšu v následujícím
článku na této straně Zpravodaje.

Poděkování patří i klimkovickým Hulánům za organizaci Hubertovy jízdy, která
už tradičně projíždí naše ospalé maloměsto, což je lákavá podívaná hlavně pro
děti. Snad příště přijede i pohádková paní
hraběnka s hrabětem v pravém kočáru,
ať se děti povozí i v něčem jiném než
v autě.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za
to, že jste přišli k parlamentním volbám.
Naplnili jste tím jednu z možností podílet

se na naší občanské společnosti, která je
udržitelná především díky aktivitě svých
občanů. Než vynalezneme lepší způsob
jejího fungování, doufejme, že zvolení
zástupci při rozhodování v sobě najdou
jen ty vlastnosti, které hájí zájmy nás
občanů před svými osobními.
Přeji vám odvahu v následujícím volebním období.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Ocenění

Kdo je novým držitelem Ceny klimkovického lva?
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 22. zasedání 28. června 2017 o udělení
Ceny klimkovického lva panu Luďku Eliášovi. Dovolím si příběh tohoto nyní klimkovického občana v krátkosti představit našim spoluobčanům.
Divadelní a ﬁlmový herec, moderátor
a publicista Luděk Eliáš (narozen roku
1923 ve Slaném), se k divadlu dostal
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paradoxně v terezínském ghettu. Byl
tam, stejně jako desítky tisíc dalších Židů,
deportován z obsazeného území Čech
a Moravy (v únoru 1942). Odtamtud byl
transportován do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi, kde se stal číslem A 2026
(osobně se setkal s „doktorem“ Mengelem). Přežil Birkenau, Sachsenhausen,
nálety i pochod smrti.
Po válce absolvoval vojenskou službu,
pak působil v několika divadlech (Slaný,
Písek, České Budějovice) a v roce 1956
zakotvil natrvalo v Ostravě v divadle
Petra Bezruče. V letech 1961–1966 se
stal dokonce jeho ředitelem. Postupně
se začal uplatňovat v televizi a rozhlase
jako moderátor a šéfredaktor. Po okupaci
21. srpna 1968 se ve snaze o pravdivé
informování veřejnosti ujal role televizního moderátora v improvizovaném studiu

České televize a přímo se tak podílel na
svobodném pookupačním vysílání. To bylo zajištěno v opravdu „polních podmínkách“ z vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích a statečná televizní osádka vysílala
až do posledních dramatických chvil, než
toto necenzurované zpravodajství ukončili sovětští vojáci.
Pan Luděk Eliáš je ve svých téměř čtyřiadevadesáti letech neuvěřitelně činorodý,
pravidelně navštěvuje základní i střední
školy a vypráví studentům své zážitky
z doby války i pohnutých dní srpna 1968
a následné normalizace. Se svými kamarády připravil několik ročníků historické
soutěže o dějinách 20. století pro studenty ostravských škol.
Pan Luděk Eliáš je nositelem ceny Jaromíra Šavrdy, čestným členem Rotary
clubu Ostrava International, Seniorem
roku 2010 města Ostravy a nyní nově
i držitelem Ceny klimkovického lva.
Ing. Zdeněk Husťák
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Vážení návštěvníci, v listopadu bohužel nehrajeme!
V kině Panorama budou probíhat
rekonstrukce týkající se přechodu na systém D-cinema. Jedná se
o nový – výkonnější systém promítání digitálních ﬁlmů, který kromě
většího zážitku z promítaného ﬁlmu
přinese i možnost většího výběru
ﬁlmů při sestavování programu, ale
především také možnost promítat
ﬁlmy v premiérových časech.
K tomuto kroku se Zastupitelstvo
města Klimkovic rozhodlo na svém
dubnovém zasedání a na přechod na
D-cinemu vyčlenilo částku 2 000 000
Kč. Rozhodnutí investovat tyto peníze bylo vázáno na výsledek dotace,
o kterou jsme požádali u Státního fondu kinematograﬁe. S žádostí jsme byli
úspěšní a polovina proinvestované
částky se tedy do města vrátí ze Státního fondu kinematograﬁe – děkujeme!
Především jde o výměnu technologie v promítací kabině. Dodnes je zde
vidět vývoj promítací techniky od 50. let
minulého století, kdy byl náš kulturní
svatostánek ze stávajícího Dělnického
domu přebudován na tehdy moderní
(po kině Vesmír druhé na Ostravsku!)
širokoúhlé kino Panorama. Takže
k převíjecím stolům a dvěma obrov-

ským promítačkám, dále elektronice
systému E-cinema nyní přibude zcela
nová technologie D-cinema. (Jen pro
vysvětlenou: systém E-cinema jsme do
kina instalovali v roce 2013. Nebyl tak
dokonalý, jak bylo slibováno, ale zajistil prvotní digitalizaci kina a tím pádem
jeho přežití do současnosti, kdy se již
celuloidové ﬁlmy nevyrábí.) Instalace
nové D-cinemy je největší položkou
v rozpočtu a kromě kvalitního obrazu
obsahuje i kvalitní zvuk. Pro srovnání:
D-cinema je ta kvalita obrazu a zvuku,
na kterou jsme si zvykli v multiplexech
– současných moderních kinech.
Ostatní úpravy budou viditelné již při
příchodu do kinosálu – budeme mít nové
plátno, a s tím související i nové opony.
Současné promítací plátno nevyhovuje
hned ve dvou položkách – má nedostatečnou odrazivost a nesplňuje tak
požadavky D-cinemy. Druhý hendikep
je jeho statické umístění v prostoru.
Prostor, který využíváme i jako jeviště,
je plátnem předělen, je tedy málo hluboký a nevyhovuje požadavkům většiny profesionálních divadel. Jak vyřešit
tento hendikep? Instalací svinovacího plátna – pro potřeby kina dolů, pro
potřeby divadla nahoru!

www.mesto-klimkovice.cz

Oznámení

Příspěvky na činnost
v roce 2018
Město Klimkovice vyzývá klimkovické spolky a sportovní oddíly, pokud mají
zájem o příspěvek na činnost nebo dotaci
na rok 2018, aby tyto žádosti podali na
podatelnu MěÚ nejpozději do 20. prosince 2017 na předepsaném formuláři.
Formulář se nachází na stránkách
města v sekci aktuality: http://www.mesto-klimkovice.cz/clanky.php?action=view&
kat=17&id=7289

Opony – špinavé, zaprášené, těžké,
visící doslova na vlásku. Také mají
dva hendikepy. Naprosto zásadním je
nejisté, poruchové ovládání (zažili jsme
divadla, kdy opona nešla otevřít nebo
zavřít). Instalace nových vodicích lišt
a ovládání ale vyžaduje opony lehké.
A když nové, tak samozřejmě se všemi
atesty (požární ochrana, bezpečnost).
Zároveň chceme novým systémem
opon podpořit i divadelní možnosti
jeviště, čili někde přidat, někde ubrat…
Jinými slovy, čekají nás demoliční práce, zedníci, elektrikáři, odborníci v promítací kabině i balancování na lešení.
Myslíme si, že jsme připraveni a vše
dobře dopadne. Každopádně tento
další mezník ve svém vývoji má naše
historická budova od nás ke svým 85.
narozeninám.
Pracovní skupina pro kino:
Alice Chlebovská,
ing. Petr Jiříček, ing. Dušan Petr,
ing. Taťána Urbánková

kino.klimkovice@seznam.cz

Společenská rubrika
Dne 7. října 2017
oslavili naši rodiče
Věra Komárová
a ing. Josef Komár
45. výročí svatby.
Milí rodiče,
s radostí v srdci Vám gratulujeme
k Vašemu výročí.
Mějte se vždy rádi jako doposud,
ať je Vaše láska stále stejně silná
a zdraví a štěstí Vás neopouští.
Vaše dcery
Vendula, Helena a Markéta
s rodinami

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

ˇ
Jan Ptácek
Magdalena Kneblová
Využijte tuto
Společenskou rubriku!
Pište na e-mail:
kis@mesto-klimkovice.cz

Ing. Petr Večerka, místostarosta
3
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Novinky ze základní školy

Podzimní sběr starého
papíru pro Adopci na dálku
Ve dnech 11.–13. října 2017 proběhl v naší základní škole podzimní sběr starého
papíru, především ve prospěch adoptovaného chlapce jménem Gregory Kweku
Gyebi z Ghany.
Žáci a pracovníci základní školy pomáhají tomuto chlapci prostřednictvím organizace Humanitas Africa od roku 2011.
Gregory má dva bratry, oba rodiče mu
zemřeli. Do stacionáře ve vesnici je přivedli místní lidé poté, co jejich starší sestra utonula.
Peníze od nás jsou příspěvkem na jeho
školní docházku, školní potřeby, popřípadě léčbu při zdravotních problémech. Jednou ročně nám Humanitas Africa posílá
chlapcovo vysvědčení, fotograﬁi a poděkování. Žáci 9. ročníku napsali v hodině
anglického jazyka Gregorymu dopis.

Zároveň jsme se podzimním sběrem
zapojili do ekologické aktivity společnosti
FCC Environment Česká republika s názvem Soutěž s panem Popelou. Tato soutěž má za cíl podpořit ekologické cítění
nejmladší generace.
Tentokrát jsme nasbírali 8 340 kg papíru
a vydělali jsme 12 756 Kč. Chtěli bychom
poděkovat všem rodičům, prarodičům,
pracovníkům školy a žákům, kteří přispěli
k tomuto pěknému výsledku.
Nejlepší sběrači a třídy byli odměněni.
Mgr. Radana Albrechtová

Klub zábavné logiky a deskových her
Matematiky se nebojíme, protože se ji snažíme probádat ze všech stran! Od září
tohoto školního roku se na naší škole rozběhl Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky 4. a 5. ročníků.
Klub je součástí projektu Vzděláváním
ke kvalitě, ﬁnancovaného z evropských
fondů v rámci Operačního programu
MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem této volnočasové aktivity je rozvíjet logické, informatické a strategické
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myšlení žáků. Činnost je zaměřena na
řešení logických matematických úloh
a hlavolamů, matematických záhad, luštění číselných i písmenných šifer, sudoku, logických řad, číselně zašifrovaných
obrázků, zábavnou geometrii a na spous-

tu dalších úloh, na něž se v běžných hodinách matematiky nedostává času.
Prostor je věnován také Hejného matematice, informatice a hlavně deskovým
hrám. Díky ﬁnanční podpoře jsme zakoupili 30 nových deskových her podporujících logické myšlení, prostorovou představivost, paměť a postřeh.
Mgr. Lucie Kovařčíková,
vedoucí klubu
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Naši prvňáčci
1.A
třídní učitelka
Mgr. Naděžda Bílská
Chvojka Oskar, Jančík Robin,
Kalaš Daniel, Mako Adrian,
Mazánek Aaron Arnošt, Mikl Ondřej,
Šiška Matěj, Vajda Pavel,
Willaschek Tobiáš, Bestová Eliška,
Hájovská Sabina, Homolová Zuzana,
Jalůvková Mariana, Klačková
Dominika, Kuchtová Karolína,
Oravcová Anna, Tvrdá Vanesa

1.B
třídní učitelka
Mgr. Božena Gamonová
Kohutek Matyáš, Korábečný Adam,
Lichý Petr, Mihál Martin,
Mleczko Daniel, Neumann Ondřej,
Siuda Dominik, Šmíd Martin,
Výtisk Jakub, Blahová Rozalie,
Fedáková Tereza, Hoferková
Barbora, Horáková Tereza,
Němcová Klára, Prchalová Gabriela,
Raková Linda, Rečková Adéla,
Richterová Ema, Tvarůžková Adéla

1.C
třídní učitelka
Mgr. Radka Maršálková
Čapo Alexandr, Gráf Pavel,
Kalášek Matyáš, Murla David,
Pavelek Ian, Peníška David,
Richter Štěpán, Rýdl Martin,
Kaštovská Jana, Langrová Terezie,
Lechová Šárka, Orošová Soﬁe,
Pátková Laura, Pitelová Valentina,
Pokorná Anežka, Vargová Hana,
Zdvořilá Eliška
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Tonda obal
na cestách
V měsíci září se žáci prvního stupně
a šestého ročníku zúčastnili interaktivního programu o třídění a dalším
využití odpadu Tonda obal na cestách.
Na akci se dozvěděli, jak, kam a proč
se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí.
Také měli možnost se podívat na vzorky
recyklovaných materiálů a vyzkoušet si
v praxi, zda vědí jak správně třídit.
Mgr. Kateřina Chrapková

Podzimní úroda v jídelně
Podzimní úroda ze školní zahrady je
sklizena a děti měly možnost v těchto
dnech ochutnat vlastní výpěstky v různých pokrmech. Pravidelně se v polévkách a nápojích objevuje pažitka, libeček,
celerová nať, máta a meduňka. Brambory

Noviny ze školní družiny
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a dýně jsme snědli v polévce, stejně tak
cibuli a česnek. V příštích dnech školní
kuchyň využije náš vlastní sklizený kmín.
Okrasné dýně zdobí halu školy a čekají
na halloweenské tvoření.
Mgr. Kateřina Chrapková

Drakiáda

Po letních prázdninách čekalo na děti
překvapení v podobě nového herního
prvku na školním hřišti.
Barevná lanová pyramida má širší
využití. Plní funkci zábavnou a přitom
pomáhá rozvíjet hrubou motoriku dětí.
Tento prvek, stejně jako všechny ostatní, je velmi oblíbený u všech dětí navštěvujících školní družinu.
Děkujeme vedení školy za jeho zprovoznění.

V měsíci říjnu proběhla tradiční Drakiáda, na kterou se každoročně děti velice těší. Počasí nám dlouhodobě příliš
nepřálo, přesto se jí nakonec zúčastnily
děti v hojném počtu. Soutěžilo se mimo
jiné i o nejvýš vzlétnutého draka a o nejdelší dobu vzletu. Všichni zúčastnění byli
odměněni a tři nejlepší z každého oddělení byli navíc oceněni diplomy.
Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili
dětem se zúčastnit.

Bc. Romana Matějová,
vychovatelka školní družiny

Bc. Romana Matějová,
vychovatelka školní družiny
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Knihovna

Týden knihoven 2017
Letošní ročník akce Týden knihoven, který proběhl napříč celou Českou republikou, určitě ve všech knihovnách, byl aspoň u nás v Klimkovicích, zcela v pohybu.
Prostřednictvím cestovatelských besed se mohli návštěvníci knihovny přenést
do různých koutů na zemi.
S odvážnými cyklisty Monikou a Jirkou
Vackovými jsme se vypravili do země
vycházejícího slunce, do Japonska. Fotodokumentace nás přesvědčila, že stojí za
to si do Japonska zajet a že každý ostrov
je opravdu jiný, ale krásný.
Druhá beseda, opět s promítáním zážitků z cest, byla o Havajských ostrovech.
Tyto nám představil v celé své kráse
Petr Nazarov. Strávil na těchto ostrovech
s přestávkami skoro deset let a vryly se
mu zcela pod kůži. Pracoval tam jako

fyzioterapeut, pracoval na farmě nebo
dokonce učil českému jazyku v místní
škole. Setkání s lidmi, kteří se nebojí vyjet
kdykoli a kamkoli, je vždy velkým zážitkem a jejich vyprávění určitě stojí za to.
V duchu cestování se také po celý měsíc
říjen nesla soutěž pro dětské návštěvníky
knihovny. Na různých místech se skrývaly
zeměpisné otázky a děti se s nimi popraly
na výtečnou. Všichni si zasloužili odměnu
za vynaložené úsilí a třeba se dozvěděli
zase něco nového.

A aby toho cestování nebylo dost, letošní besedy pro děti 3. a 4. ročníků ZŠ
Klimkovice jsou také v pohybu. Cestujeme sice jen po České republice, ale kniha Expedice z pohlednice od Vratislava
Maňáka děti zavede do různých měst
a dozvědí se třeba o tom, jak se v Karlových Varech lázeňský švihák seznámil
s ruskou kněžnou, které byla stále zima
nebo jak kluk Martin dělal dubléra na festivalu dětských ﬁlmů ve Zlíně.
Žáci dopředu nevěděli, kam se vlastně
podívají, to až poté, co si vylosovali kouzelnou pohlednici. A pak si vyzkoušeli tu
pravou jízdu autobusem se vším všudy,
i s místenkou a výmoly na cestě.
Zuzana Konvičková,
knihovnice
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Klimkovické vzduchobraní
Jednou posílali Klimkovičtí čistý vzduch z Hýlovského kopce až do Ostravy pomocí největšího počtu roztočených větrníků, jindy se s odborníky učili zatápět v domácích kotlících
nebo pouštěli draky.
Od roku 2010 už tradiční Klimkovické vzduchobraní každoročně nejen baví stovky svých návštěvníků, ale také upozorňuje na
potřebu kvalitního ovzduší. Heslo jeho 8. ročníku, který se uskutečnil 30. září v areálu lázní, zní: „…čistý klimkovický vzduch
třeba až na oběžnou dráhu…“
Vzduchobraní se vždy věnuje naší Zemi, planetě, jež potřebuje péči lidí, kteří ji obývají. Jak se k ní máme chovat se hlavně dětští návštěvníci opět dozvěděli na zábavné a soutěžní
stezce. Poznávaly se planety naší sluneční soustavy, určovalo

se, co patří do kotle či ohniště a děti se učily, jak správně třídit
odpad. Všichni se dočkali odměny za svou snahu při plnění úkolů. Součástí oblíbené akce byly také kreativní dílny s výrobou
vesmírných raket, odvážejících na oběžnou dráhu naše přání,
bublinková show, letové ukázky dronu i venkovní planetárium.
V odpoledních hodinách následoval koncert kapely Lucie revival.
Na své si přišli i sportovci, pro které byl připraven druhý ročník
Madeja run. Závodníci uběhli trasy dlouhé 5 nebo 16 kilometrů.
Bohatému programu Vzduchobraní předcházelo v dopoledních hodinách slavnostní otevření turistické trasy pro vozíčkáře, kterou na stezkách vystavěných v minulých letech nyní nově
vyznačil Klub českých turistů. Čerstvě označené trasy více
zpřístupní klientům lázní přilehlý lesopark, který od roku 2010
postupně budovalo občanské sdružení Čisté Klimkovice.

Pozvánky na kulturní akce do lázní
Za poznáním klimkovické dechovky
V kouzelném prostředí klimkovického zámku se nachází zkušebna dechové hudby Veselka. Ta má mnohaletou tradici a je velmi
oblíbená. Dnes vás provede kapelník Jaroslav Strakoš historií
kapely, nahlédnete do prostor klimkovického zámku či navštívíte
zkušebnu kapely. Celý program bude doprovázet poutavé povídání pana Strakoše, který vám rád zahraje píseň podle přání
a rád zodpoví vaše dotazy.
Čtvrtek 2. 11. v 18.10 hod., odjezd ze zastávky Sanatoria
Klimkovice do Klimkovic, vstup volný.

Lázeňské kino – Bába z ledu
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá
Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život,
který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová)
a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství.
8

Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.
Drama, komedie, romantický, Česko, 2017, 106 minut.
Úterý 7. 11. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Léčivé divadlo vytvořilo představení podle knihy Anastasia
V. Megreho. Jde o nevšední příběh lásky, ve kterém se setkávají
úspěšný podnikatel a žena žijící uprostřed přírody se schopností
uzdravovat duši i tělo. Z jejich setkání se narodí syn a také hluboké a čisté poselství pro šťastný život na zemi. Anastasia je
představení, které vám změní život, tak jako tvůrcům samotným.
V druhé části večera se můžete těšit na povídání s Gabrielou
a jejími hosty, hercem Mário Kubecem, hlasovým mágem Patrikem Kee a slávistkou Věrou Ovečkovou o tomto i onom světě.
Rezervace.: 737 980 125 nebo na: www.sylvahankeova.cz.
Čtvrtek 9. 11. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 300 Kč.
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Lázeňské kino – Miluji tě modře
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží
Kristovým létům a právě prožívá docela smolné období. Dostane
výpověď, žije stále pod jednou střechou s matkou, nemá žádnou
přítelkyni a nedaří se mu ani výtvarný projekt, který realizuje se
svým otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního klenotnictví objeví dívku Terezu, krásnou aranžérku – tajemnou,
cudnou i vášnivou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromládenecký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je dívka jeho snů
– ale je tu ještě přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec, který
nedokáže pochopit, že lásku si nelze udržet ostřím nože.
Komedie, romantický, Česko, 2017, 90 minut.
Úterý 14. 11. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Kvízový večer
Položíme si několik otázek z různých témat z oblasti zeměpisné, kulturní či fauny a ﬂóry. Budete znát všechny odpovědi?
To se dozvíte na zábavném, kvízovém večeru. První tři soutěžící
obdrží malou cenu.
Čtvrtek 16. 11. v 19.00 hod., SK, restaurace Zahrada.

Taneční country večer s Digim
Oblíbené táborákové písně, které všichni dobře známe. Přijďte
se zaposlouchat, zazpívat si, či zatančit. Příjemnou atmosféru
vytvoří sympatická kapela v čele s frontmanem Digim.
Pátek 17. 11. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.

Koncert Porubských trubačů
Koncert souboru žesťových nástrojů, působícího při ZUŠ v Porubě, pod vedením Pavla Zatloukala a Michala Zrzavého. Porubští
trubači mají 18 stálých členů – dirigenta, 9 hráčů na trumpetu, 3
hráče na pozoun, 2 hráče na tubu a 3 na bicí.
Neděle 19. 11. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Lázeňské kino – Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky
a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé,
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její
živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. V obchodě
s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale
jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Nakonec ale všechno
dopadne úplně jinak, než všichni čekali.

už nemůže nic změnit. Když člověk začne pátrat ve svém nitru, může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Na tuto otázku se
snaží nalézt odpověď absurdní komedie Dva nahatý chlapi, která v současné době slaví nejen v Paříži velké úspěchy.
Čtvrtek 23. 11. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 99 Kč, v předprodeji na recepci.

Koncert ﬁlmových a muzikálových melodií –
Akoband Klimkovice
Orchestr akordeonů a dechových nástrojů, jehož uměleckou
vedoucí je Ivana Neuwirthová, za svůj největší úspěch považuje hlavní cenu Grand Prix na mezinárodní akordeonové soutěži
v polské Wroclavi v roce 2008. Na lázeňské kolonádě zazní nejznámější ﬁlmové a muzikálové melodie.
Neděle 26. 11. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Lázeňské kino – Špunti na vodě
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák)
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá bratranec Ondra (Pavel
Liška). Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na
kánoích po řece jen ve třech, jako za starých časů. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. A když slavnostní tabule mizí pod
nánosem sazí z komína, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na dámskou jízdu. Tátové
se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu i se všemi dětmi. A tak desetičlenná expedice vyplouvá na plavbu vstříc bláznivým zážitkům.
Rodinný, komedie, Česko, 2017, 83 minut.
Úterý 28. 11. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Cestopis Ondřeje Hrmy – Bali
Cestovatel Jiří Hrma vás zavede na fascinující tropický ostrov.
Obklopí vás podivuhodný svět přírodních krás, který jinde nenajdete. Liduprázdné sněhobílé pláže, gigantické vlny tropického
oceánu vyzývající surfaře. A pod hladinou pestrý svět korálů,
mořských želv, pestrobarevných ryb, ale také delfínů, žraloků
a obrovských mant. Ve středu tohoto sopečného ostrova vystoupíme na aktivní vulkán za jedinečným východem tropického
sluníčka, navštívíme tajemné pohřebiště v kráteru sopky. Kulisu
sopek doplňují jasně zelené rýžové terasy. A lidé? Jsou zvědaví
a zároveň veselí a šťastní, se srdcem na dlani.
Čtvrtek 30. 11. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Komedie, romantický, ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 107 minut.
Úterý 21. 11. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Divadelní představení – Dva nahatý chlapi
Francouzská komedie nás přivádí do bytu Alaina Kramera. Seriózní advokát a věrný manžel se ocitá ve frapantní situaci, právě
se totiž probudil úplně nahý v posteli se svým kolegou z práce.
Oba jsou na stejné lodi, protože ani jeden netuší, jak se tam
dostal. Příchod Alainovy ženy celou věc dále komplikuje a Kramer dělá vše možné i nemožné, aby své manželství zachránil.
Jeho obhajoba má však od počátku vážné trhliny, navíc Catherine
v jeho diáři objeví podezřelé jméno a zdá se, že její přesvědčení
9
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

2. 11.

EXKURZE

Exkurze za poznáním
klimkovické dechovky

Klimkovice centrum
(odjezd busu 18.10)

18.10–20.10

volný

pátek

3. 11.

TANEC

Taneční večer s kapelou
Vřesband

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

5. 11.

KONCERT

Koncert dechové kapely
Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 6. 11.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

BESEDA

Klimkovice Jarmily Glazarové

2. patro zámku

17.00

volný

KINO

Lázeňské kino – Bába z ledu

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

7. 11.

středa

8. 11.

HUDBA

Singer Jerry hraje a zpívá
k poslechu a tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

9. 11.

DIVADLO

Léčivé divadlo Gabriely Filippi

SK, společenský sál

19.00–21.00

300,-

sobota 11. 11.

HODY

Svatomartinské hody

před zámkem

11.11

volný

neděle 12. 11.

KONCERT

Koncert světových melodií
Oldřišky Honsové

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 13. 11.

HUDBA

Poslechový večer
s kapelou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

KINO

Lázeňské kino – Miluji tě modře

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek 16. 11.

ZÁBAVA

Zábavný kvízový večer

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

volný

pátek

TANEC

Taneční country večer s Digim

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle 19. 11.

KONCERT

Koncert Porubských trubačů

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 20. 11.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

KINO

Lázeňské kino –
Všechno nebo nic

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek 23. 11.

DIVADLO

Divadelní představení –
Dva nahatý chlapi

SK, společenský sál

19.00–20.30

99,-

pátek

TANEC

Oldies diskotéka
Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle 26. 11.

KONCERT

Koncert Akobandu Klimkovice
– ﬁlmové a muzikálové melodie

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

KINO

Lázeňské kino – Špunti na vodě

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

CESTOPIS

Cestopis Ondřeje Hrmy –
Bali, ostrov bohů a démonů

SK, společenský sál

19.00–20.30

50,-

14. 11.

17. 11.

21. 11.

24. 11.

28. 11.

čtvrtek 30. 11.

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

12

www.sanatoria-klimkovice.cz

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 11/2017

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ Klimkovice
Výtah pro producenty odpadních vod z domácností
Název stokové sítě:

Kanalizace Klimkovice

Název vodního toku:

Polančice, Rakovec

Číslo hydrologického pořadí:

2-01-01-153/1

Obec:

Klimkovice

Katastrální území:

Klimkovice

Kraj:

Moravskoslezský

Vlastník:

Město Klimkovice
Lidická 1, 742 83 Klimkovice
IČ: 00298051

Správce stokové sítě:

Město Klimkovice
Lidická 1, 742 83 Klimkovice
IČ: 00298051

Správce vodního toku:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
IČ: 70890021

zpracoval: Ing. Martin Jaroš
Termín prověrky kanalizačního řádu: 5 let
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě města Klimkovic, a které jsou likvidovány v ÚČOV Ostrava.

Cíle kanalizačního řádu
Účel kanalizačního řádu
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž
se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém
množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy
plynoucí z kanalizačního řádu:
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, zejména § 9,
§ 10, § 14, § 18, § 19
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), v platném znění, zejména § 9, § 14, § 24,
§ 26

- dle § 18 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění je odvedení
odpadních vod z pozemku nebo stavby splněno okamžikem
vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním
řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je
povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem
kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do
kanalizace. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou
odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace
odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud
se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním
řádem.
- vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí
z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do
nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo
zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace
- nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit
na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do
kanalizace pro veřejnou potřebu míru znečištění přípustnou
kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do
kanalizace předčišťovat
- kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv
na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem
kanalizace a odběratelem
- provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval
aktuální provozní, technickou a právní situaci
- další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou
uvedeny v následujících kapitolách

Cíle kanalizačního řádu
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Klimkovic tak, aby zejména:
- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní
areálové kanalizace významných producentů průmyslových
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

Vybrané povinnosti pro dodržování
kanalizačního řádu

SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU
ODPADNÍMI VODAMI

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu:
- vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími
odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem
je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění)

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění (§ 39 a příloha č. 1), vnikat následující látky,
které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:
Pokračování na další straně
13
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Pokračování z předchozí strany

- narušující materiál stokové sítě nebo technologii čistírny
odpadních vod,
- způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové
sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,
- hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
- jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které
se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky,
- trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,
- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,
- soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství
přesahujícím 300 mg v jednom litru vody,
- pevné odpady, včetně vodní suspenze z domovních drtičů
odpadů (odběratelé nesmějí na vnitřní kanalizaci osazovat
kuchyňské drtiče odpadů),
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, plechovky, provazy apod.),
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (fritovací oleje apod.),
- látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné výroby
(silážní šťávy, statková hnojiva, komposty), koncentrované
jedlé oleje nebo tuky (fritovací oleje apod.)
- provozovatelem neschválené přípravky pro chemické nebo
enzymatické čištění potrubí a lapačů tuků.

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky
náležející do dále uvedených skupin látek,
s výjimkou těch, jež jsou biologicky
neškodné nebo se rychle mění na látky
biologicky neškodné:
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit
takové sloučeniny ve vodním prostředí,
- organofosforové sloučeniny,
- organocínové sloučeniny,
- látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány
karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné
endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
- rtuť a její sloučeniny,
- kadmium a jeho sloučeniny,
- persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
- persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení
vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do
uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za
nebezpečné látky.

Nebezpečné látky
Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:
- metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
zinek
měď
nikl
chrom
olovo

selen
arzen
antimon
molybden
titan

cín
baryum
berylium
bor
uran

vanad
kobalt
thalium
telur
stříbro

- biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
- látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek
ve vodách,
- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách,
vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,
- elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,
- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky
ropného původu,
- ﬂuoridy,
- látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu,
zejména amonné soli a dusitany,
- kyanidy,
- sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na
dobrý stav povrchových vod.

Ostatní nespeciﬁkované látky
- radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva
nebo způsobující nadměrný zápach,
14

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ
A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE
Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře
znečištění stanovené v následující tabulce:
Přípustné limity znečištění OV pro vypouštění do kanalizace
pro veřejnou potřebu
P.
č.

Ukazatel

Symbol

Jednotky

Přípustný limit
znečištění
s vyústěním
na ČOV

1.

Biochemická
spotřeba kyslíku

BSK5

mg/l

600

2.

Chemická
spotřeba kyslíku

CHSKCr

mg/l

1200

3.

Nerozpuštěné
látky

NL

mg/l

700

4.

Rozpuštěné látky RL

mg/l

1200

5.

Reakce vody

PH

mg/l

6,0–9,0

6.

Rozpustné
anorganické soli

RAS

mg/l

1000

7.

Extrahovatelné
látky

EL

mg/l

60

8.

Fenoly

C6H5OH

mg/l

10

9.

Aniontové tenzidy MBAS

mg/l

10

10. Nepolární extrahovatelné látky

NEL

mg/l

10

11. Uhlovodíky

C10-C40

mg/l

10

12. Toxické kyanidy

CN tox

mg/l

0,1

13. Celkové kyanidy

CN-celk

mg/l

0,2

14. Chloridové ionty

Cl-

mg/l

350

15. Fluoridové ionty

F

mg/l

2,0

-

-
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16. Rtuť

Hg

mg/l

0,04

17. Měď

Cu

mg/l

0,5

18. Nikl

Ni

mg/l

0,1

19. Chrom veškerý

Crcelk

mg/l

0,3

20. Chrom šestimocný Cr6+

mg/l

0,1

21. Olovo

Pb

mg/l

0,1

22. Arsen

As

mg/l

0,15

23. Zinek

Zn

mg/l

2,0

24. Kadmium

Cd

mg/l

0,1

25. Cín

Sn

mg/l

0,15

mg/l

0,2

C

40

26. Adsorbovatelné
organicky vázané
halogeny
AOX
27. Teplota odpadní
vody

T

o

28. Amoniakální dusík NH4+

mg/l

45

29. Dusík celkový

mg/l

60

Ncelk.

30. Fosfor veškerý

Pcelk

mg/l

10

31. Sírany

SO42-

mg/l

300

32. Kobalt

Co

mg/l

0,2

33. Molybden

Mo

mg/l

0,2

34. Vanad

V

mg/l

0,15

35. Selen

Se

mg/l

0,15

36. Polycyklické
aromatické
uhlovodíky

PAU

μg.l-1

10

37. Polychlorované
bifenyly

PCB

μg.l-1

0,01

38. Diuron

DCMU

μg.l-1

10

39. Di-(2-ethyl hexyl)
ftalát

DEHP

μg.l-1

10

Kvalita předávané odpadní vody v jediném předávacím místě
na hranici katastru Klimkovic a Polanky nad Odrou (pravobřežní část VT Polančice) musí odpovídat ukazatelům uvedeným
v této tabulce (podle Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostravy – Ostravské vodárny
a kanalizace a. s.).
Hodnota jednotlivých ukazatelů je stanovena rozborem nejméně osmihodinového směsného vzorku předávaných odpadních
vod odebíraných v intervalu jedné hodiny, případně automatickým odběrným zařízením, které odebírá vzorky. Kontrolní odběr
vzorků zajišťuje dodavatel, t. j. Ostravské vodárny a kanalizace
a. s. Rozbory odebraných vzorků jsou prováděny v akreditované
laboratoři podle norem ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Všeobecné pokyny
- Prostřednictvím kanalizace je zakázáno likvidovat kuchyňský
odpad z kuchyňských drtičů. Kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky
těchto jídel. Kuchyňský odpad je podle. vyhl. č. 381/2001 Sb.,
v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen
pod č. 200108 jako organický kompostovatelný biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním
nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy
nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také

při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace
slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních
vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny
odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno.
- Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení
limitů (maximálních hodnot) podle odstavce (1), nebo porušení odstavců (2)–(5), bude o této skutečnosti informovat
vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty
v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních
norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění).

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

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí
vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických
a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.
Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po
5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní
úřad.
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Požární prevence

Nepodceňujte péči o komíny
Statistiky Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2016, týkající se požárů
v domácnostech a zejména požárů způsobených zanedbáváním údržby komínů,
jsou stále varující. Hasiči v loňském roce likvidovali 1 052 požárů, které vznikly
od komína.

Bylo jich o pětinu víc než v roce 2015.
U devíti stovek případů se jednalo o vznícení sazí v kouřovodu, dalšími příčinami
byly nevhodná konstrukce komína nebo
zazděný trám v komínovém tělese. Škody přesáhly 52 mil. Kč, zraněno bylo 30
osob a jeden člověk zahynul. Zanedbání
péče o komín může mít za následek nejen
požár, ale i otravu oxidem uhelnatým
a dalšími toxickými zplodinami. Pojišťovny
při zjištění, že požár byl způsoben zanedbáním povinností péče o komín, mohou
odmítnout výplatu pojistného plnění. Navíc
– podle zákona o požární ochraně – za
opomíjení údržby spalinových cest hrozí
vlastníkovi domu (fyzické osobě) pokuta
až 10 000 Kč, v případě ﬁrem a podnikatelů může být až desetinásobně vyšší.

komína provést vždy odborná ﬁrma, nebo
kominík s odpovídajícím oprávněním.
Nejméně jedenkrát za rok ale musí být
provedena kontrola každé spalinové
cesty oprávněným kominíkem. Profesionální kominík vám v případě zjištění
závad poradí a navrhne řešení, pomůže
vám předcházet nebezpečí vzniku požáru ve vašem domě, a tím i zbytečným
škodám, zraněním a v tom nejkrajnějším
případě i ztrátám na životech. Výsledkem prohlídky je zpráva o této kontrole
spalinové cesty, kterou bude vyžadovat
pojišťovna v případě požáru. Tato zpráva
by měla obsahovat všechny náležitosti

stanovené zmíněnou vyhláškou MV ČR.
Odbornost kominíka si lze ověřit na webu
Společenstva kominíků ČR, popřípadě na
webu hasičů. Je to potřebné, protože své
„služby“ nabízí i řada podvodníků, kteří
vás oberou o peníze, ale o odborné práci
nemůže být ani řeč.
Dojde-li k požáru od komína, pojišťovna
vždy zkoumá příčinnou souvislost mezi
závadou na kouřovodu a vznikem škody,
popřípadě jejím rozsahem. Klientovi je
pojistné plnění kráceno v případech, kdy
je tato příčina škody evidentní a zjistí se
současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol.
V případě požáru je nutné odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Zavolejte neprodleně hasiče na bezplatnou linku 150 nebo
na bezplatnou mezinárodní tísňovou linku 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo i k výbuchu. Do příjezdu hasičů lze
použít pro utlumení požáru písek, který
vhazujte do komína vymetacími dvířky
nebo ze střechy přímo do komína.
Ing. Jiří Hudeček,
požární technik města Klimkovice,
osoba odborně způsobilá v PO

Pozvánka

Udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné je povinností každého majitele
nemovitosti. Tato povinnost je zakotvena
v zákoně o požární ochraně č. 133/1985
Sb., v platném znění a ve vyhlášce Ministerstva vnitra ČR č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty. Každý
komín by měl být vyčištěn minimálně jednou za rok, pokud ale lidé topí pevnými
palivy – 3x do roka. Nové znění zákona
o požární ochraně umožňuje lidem, pokud
jsou toho schopni, aby si čištění komínu
u spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW prováděli dokonce sami. Tato
možnost se však v žádném případě netýká komínů, na které jsou připojené spotřebiče na plynná paliva. Zde musí čištění
19
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Vzpomínka

Za architektem Radimem Ulmannem
Ve věku nedožitých devětaosmdesáti let zemřel dne 24. srpna 2017 v Ostravě-Porubě významný architekt a designér, člen Svazu českých výtvarných umělců
(SČVU), pan Radim Ulmann.
Pocházel z Klimkovic, kde se 10. října
roku 1928 narodil v rodině truhlářského
mistra Valentina Ulmanna a jeho manželky Františky (roz. Scheeové). V rodině
vyrůstal společně se sestrou Věrou (provdanou Tížkovou), pozdější učitelkou na
ZŠ v Polance n/O a v Klimkovicích.
U svého otce se vyučil truhlářskému
řemeslu (1945) a pak absolvoval v tomto oboru mistrovskou školu v Olomouci
(1946–1949). V téže době navíc navštěvoval jako mimořádný posluchač přednášky na katedře estetiky a výtvarného
umění tamější Univerzity Palackého.
Po roce 1949 pak pracoval jako konstruktér a projektant v podniku Interiér se
sídlem v Klimkovicích, Krnově, Ostravě
a v Praze, a to až do roku 1958. Poté od
r. 1959 zastával funkci vedoucího architekta ateliéru Obchodní projekt Praha se
sídlem v Ostravě. Od roku 1967 se tvůrčí práci architekta – designéra veřejných
interiérových prostor zabýval převážně podnikatelsky, přičemž projektovou
činnost vykonával formou svobodného
povolání ve svém soukromém ateliéru
v Ostravě-Porubě.
V tomto období Radim Ulmann absolvoval také několik významných studijních a pracovních pobytů v řadě zemí
Evropy, Asie, Austrálie a USA. Jeho celoživotní dílo bylo zaměřeno především
na interiérovou tvorbu a řešení nábytku
v prostorovém designu. Je autorem řady
významných realizací a několika světových patentů. Svými návrhy a realizacemi interiérů obohacoval četné projekty

významných veřejných budov v tuzemsku
i v zahraničí. V Ostravě se podílel na realizacích interiérů hotelu Imperial (1960),
divadla J. Myrona (po požáru v r. 1986),
modernizaci kina Máj (1991), opavského
hotelu Koruna (1984) a Slezského divadla (1992) atd. Svoji uměleckou stopu
zanechal i v rodných Klimkovicích, kde je
autorem interiérů kina Panorama (1958),
smuteční síně na novém hřbitově (1977),
obřadní síně městského úřadu (1983)
či bývalého (již zbouraného) kulturního
domu (1967).
Od 80. let minulého století se Radim
Ulmann specializoval převážně na design
interiérů historických a památkově chráněných divadel, u nichž v rámci rekonstrukcí
řešil design divadelních křesel s přísným
dodržením rázu a čistoty původních historických řešení, se současným využitím
nejnovějších materiálů a technologií (světový patent na Ulmannův technický vynález sklápění sedáků křesel).
Svými návrhy řešení interiérů se podílel na realizacích rekonstrukcí divadel
v Novém Jičíně (1990), Opavě (1992),
Ostravě (1986 a 2000), Jablonci nad
Nisou (1997), Karlových Varech (1999),
Znojmě (2000), Pardubicích (2002), Praze (Stavovské divadlo roku 1991), Lichteinsteinského paláce (1992) a hlediště
Ledeburské zahrady pod Pražským hradem (roku 1995 tzv. „otočné jednonohé
židle“) a řady dalších menších divadel
v Praze.
Svou uměleckou tvorbu také několikrát
prezentoval na předních světových výsta-

vách (Salone Internazionale del Mobile,
Quadriennale atd.) Architekt Ulmann zanechal svou bohatou celoživotní tvorbou
po sobě významnou tvůrčí a uměleckou
stopu. Jeho pragmatická profesní zaujatost, důslednost, pečlivost a řemeslná
poctivost, umocněná mimořádnou úctou
ke všem používaným materiálům je na
první pohled patrná z každého detailu
jeho umělecké tvorby, od návrhu přes
zpracování projektu až k vlastní realizaci
a předání hotového díla.
Téměř až do konce svého života žil
Radim Ulmann v rodných Klimkovicích,
kde se v roce 1964 oženil (manželka Květuše, rozená Kabaštová) a v rodinném kruhu společně s manželkou vychoval, dnes
již dospělou, dceru Hanu, která je překladatelkou a jazykovou lektorkou a přednáší
americkou literaturu na univerzitě v Praze
i jinde v zahraničí. Pan Ulmann byl pracovně aktivní a až do pokročilého věku
měl v rodinném domku v Klimkovicích
svůj soukromý ateliér Design Ulmann.
V Klimkovicích také bydlel až do roku
2014, kdy se společně s těžce nemocnou
manželkou přestěhovali do Domova pro
seniory v Ostravě-Porubě.
Za dosažené vynikající pracovní výsledky a za celoživotní tvůrčí práci v oboru architekt – designér obdržel Radim
Ulmann v roce 2012 Cenu ministra kultury
ČR a 2. října 2013 mu zastupitelstvo jeho
rodného města udělilo Čestné občanství
města Klimkovic.
Čest jeho památce.
S použitím podkladů krajské
organizace Svazu českých výtvarných
umělců Ostrava
zpracoval: Ing. J. Pillich, Klimkovice
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Historie

Dokumenty, fotograﬁe, svědectví
a vzpomínky na veterány Velké války
Příští rok s letopočtem 2018 bude bohatý na různě významná historická výročí, která si budeme v naší zemi společně
připomínat. Patří k nim bezpochyby také sto let od ukončení bojů na frontách I. světové války (Velké války) a časově stejně dlouhé období, kdy po rozpadu mnohonárodního
Rakousko-Uherska vznikl v roce 1918 první samostatný stát
Čechů a Slováků – Československo.
V našem městě budou obě zmíněná výročí mimo jiné připomenuta uspořádáním výstavy s panely historických dokumentů
a dobových fotograﬁí, s doplněním o pamětní knihy a kroniky,
možná i o některé zajímavé historické artefakty, které s obdobím
válečných let 1914–1918 bezprostředně souvisí. Vždyť z Klimkovic a okolí bylo na různá válečná bojiště daleko mimo domov
odveleno až několik stovek obyvatel (mužů), z nichž zpět domů
se po skončení války mnozí bohužel již nikdy nevrátili, válka je
totiž připravila o to nejcennější – stali se jejími oběťmi. A právě jejich životní příběhy a válečné osudy jsou dnes většinou
již dávno zapomenuty a současní pamětníci je možná znají už
jen z dochovaných rodinných dokumentů, fotograﬁí či ze svědectví a z vyprávění svých předků či jejich přímých rodinných
vrstevníků.
Rádi bychom proto všeobecně připravovanou výstavu rozšířili
o samostatný panel věnovaný památce a vzpomínce na ty naše
bývalé spoluobčany, kteří na počátku minulého století bojovali na frontách Velké války nebo osobně se podíleli svým hrdinstvím při zakládání samostatného Československa. Patřila k nim

Italská fronta, 1. světová válka, 1917–18.

řada legionářů, bojujících za svou rodnou domovinu v krvavých
bitvách ruské, italské či francouzské válečné linie a kteří se po
skončení války šťastně navrátili domů, zpět ke svým rodinám,
blízkým a obyvatelům našeho města.
Vážení spoluobčané, pamětníci, máte-li někde v rodinných
archivech uchovány dobové fotograﬁe, historické pohlednice,
korespondenci či jiné dokumenty, které jsou svědectvím účasti členů vašich rodin a bývalých našich spoluobčanů v řadách
vojáků či legionářů z období Velké války, prosíme o jejich laskavé zapůjčení. Budeme rádi také za zpracování a poskytnutí
vzpomínek či svědectví od dnes již nežijících pamětníků, vašich
rodinných příslušníků, příbuzných, kamarádů, blízkých či vzdálenějších přátel a bývalých obyvatel Klimkovic a okolí.
Své příspěvky, fotograﬁe, vzpomínky dokumenty, případně
i dobové artefakty, které byste s vaší nevšední ochotou a laskavostí mohli zapůjčit pro přípravu tohoto vzpomínkového výstavního panelu, můžete v originálech či v kopiích spolehlivě předávat do kanceláře městského Kulturního a informačního střediska
(přízemí budovy zámku v Klimkovicích), případně do Městské
knihovny v Klimkovicích (budova ZUŠ ul. Lidická) k rukám paní
knihovnice Z. Konvičkové. Za předané příspěvky, dokumenty,
případně za další podnětné návrhy pro přípravu této výstavy
vám již nyní její organizátoři děkují předem. Plodnou spolupráci
s vámi – obyvateli Klimkovic a okolí očekáváme průběžně, časově snad až do konce prvního pololetí příštího roku.
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice

Zdroj: Petr Vůjtek
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Úspěchy Klimkovanů

Pěvecká hvězdička z Klimkovic
Od základního, přes výběrové, semiﬁnálové a ﬁnálové kolo
se naše osmiletá Adélka Křivánková z Klimkovic přes velkou
konkurenci probojovala do velkého ﬁnále 1. ročníku mezinárodní dětské pěvecké soutěže Sanremo junior v Praze
V únoru 2017 v Divadle Hybernia v Praze na ﬁnálovém večeru plném pěveckých hvězd jako je Markéta Konvičková, Leona
Machálková, Jitka Zelenková, Martin Harich a další vystoupila
s ﬁnálovou písní I‘ll Be There od skupiny Jackson 5 za doprovodu orchestru Bon Art Pops Orchestra.
Přestože byla Adélka nejmladší účastnicí večera, její výkon byl
bravurní. Odměnou pro všechny ﬁnalisty bylo nahrávání v profesionálním hudebním nahrávacím studiu v Praze a následné
vydání CD s názvem Authentic Way, na kterém zpívá i Adélka
svou ﬁnálovou píseň.
Křest tohoto CD proběhl v červnu 2017 v pražském klubu Jazz
Dock, kde Adélka také vystupovala. Díky této soutěži dnes již
devítiletá Adélka vystupuje na řadě kulturních akcí po celé České republice. Na jaře tohoto roku poprvé vystoupila i v Klimkovicích v kostele Sv. Trojice u příležitosti otevření výstavy Mikolovské nálady.
Dne 16. prosince 2017 vystoupí jako host a překvapení večera v Domě kultury města Ostravy na koncertním vystoupení
nejvyššího českého zpěváka a herce, představitele hlavní role
v české verzi muzikálu The Phantom Of the Opera a hvězdy
pražské muzikálové scény Radima Schwaba. Na tomto koncertním vystoupení zvaném Vánoční sen 2017 kromě Adélky vystoupí také jako host zpěvačka a herečka Kateřina Brožová.
Adélka zpívá od čtyř let, studuje zpěv v Pop academy Ostrava
u vynikající paní učitelky Táni Wajs, která je jejím velkým vzorem. Již v sedmi letech se Adélka stala Talentem Ostravy pro rok
2015, v první talentové pěvecké soutěži v Ostravě.
Gratulujeme jí k úspěchům a přejeme mnoho krásných pěveckých vystoupení, kterými dělá radost nám všem.
Adélky babička a děda
z Libhoště

Naši cyklisté zdramatizovali závěr VSH
V sobotu 7. října se uskutečnila předposlední soutěž letošního ročníku Vesnických sportovních her. A stejně jako loni
se našim „bikerům“ podařil závěr soutěže zdramatizovat
a vrátit Klimkovice do boje o medaile.
Naše družstvo ve složení Radim Pavelka, Jiří Daněk, Dominik
Krejčí a Adam Frydrych na těžkém blátivém terénu zabojovalo. Kluci šli do závodu naplno hned od startu a výsledkem bylo
skvělé druhé místo v soutěži družstev.
Takže teď už nám nezbývá, než popřát fotbalistům, aby jim
závěr soutěže vyšel stejně jako loni, obsadili místo na stupních
vítězů a zajistili tím Klimkovicím opět medailové umístění v celkovém hodnocení celé soutěže.
Pro ty, kteří jsou fanoušky VSH nebo se z průběhu soutěže
chtějí dozvědět více, jsou všechny informace o soutěžích, včetně fotek na: http://www.vshry.cz.
Petr Večerka
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Badminton

Letošní podzim je plný badmintonu
Poprázdninový start do nové, potažmo další části badmintonové sezony, začal opravdu svižně a v tempu. Nemalý
počet turnajů, hraných víkend co víkend během září i října,
napříč věkovými kategoriemi a v nejrůznějších destinacích,
se zúročil ve výsledcích, o kterých je dobré se zmínit.
Takže to nejdůležitější. Badmintonový oddíl T. J. Sokol Klimkovice, po zasloužených vítězstvích v baráži 1. ligy o extraligu
dospělých letos v dubnu, je – vůbec poprvé v historii klubu –
v tomto ročníku jejím řádným účastníkem.

Premiérové klání extraligy se hrálo 14. října v Benátkách nad
Jizerou, kdy jsme si vybrali nováčkovskou daň proti velmi kvalitnímu soupeři v podobě výsledkově, nikterak však herně, jednoznačného výsledku 1:7. Následující den se naše družstvo poprvé představilo na domácí půdě v prostorách SC Fajne v Porubě
proti SKB Český Krumlov. Před dychtivým a natěšeným více než
stovkovým publikem začali naši hráči bez ostychu, nicméně dva
těsně prohrané zápasy (mix Katka Tomalová a Honza Somerlík) a třísetová bitva dvouhry mužů (Peder Sovndal) znamenaly
úvodní nepříznivý mezivýsledek 0:2. Náš pár Dominika Budzelová, Zuzana Bláhová v následné čtyřhře žen měl velice těžké
soupeřky a i přestože se při tomto křtu ohněm skóre zkorigovat
nepodařilo, předvedená hra našich žen v konfrontaci s favorizovaným protivníkem stála rozhodně za pozornost. Zatímco
ukrajinská posila našeho týmu Artem Pochtarev nezaváhala
ani v jednom ze svých vystoupení včetně drtivého převálcování
české badmintonové jedničky Jaromíra Janáčka, čekal klíčový
duel na Katku Tomalovou. Ta ve vyrovnaném a vypjatém duelu
zvládla své břímě a její hluboce odpracované vítězství 21:17,
23:21 přeladilo vítěznou notu na naši stranu. Při vyrovnaném
závěrečném skóre 4:4 následoval tie-break v dodatečně vylosovaném mixu. I tento zápas měl třísetovou příchuť, po prvním prohraném setu došlo k obratu a náš pár Artem Pochtarev, Dominika Budzelová se mohli radovat z vítězství a současně s nimi
celé družstvo včetně skvělé divácké kulisy a pořadatelů turnaje
z historicky prvního vítězství Klimkovic v nejvyšší badmintonové
soutěži České republiky!
Nelze nezmínit další, resp. předcházející, úspěch Katky Tomalové na Mezinárodním mistrovství Polska konaném čtvrtý zářijový víkend v Bierunu. Tím byla semiﬁnálová účast a zisk cenné
bronzové medaile na tomto prestižním turnaji.
Směrem k věkově mladším hráčům se klimkovickému „A“
družstvu v kategorii starších žáků U15 podařilo navázat na

poslední úspěchy našich hráčů z let 2009, 2012 a 2013. Stávajícímu družstvu ve složení Klára Petrušková, Lucie Metzová,
Veronika Dejlová, Kateřina Osladilová, Jan Janoštík, David Slíva, Filip Häring a Adam Pospíšek se podařilo suverénně ovládnout letošní čtyřkolovou soutěž smíšených družstev žáků oblast
Severní Morava bez jediné porážky. Proto se může těšit na celorepublikový turnaj, který se uskuteční 28.–29. října v Pardubicích. Věříme, že forma vydrží i do vrcholu sezony, Mistrovství
České republiky v kategorii U15, jehož pořadatelem je právě
oddíl T. J. Sokol Klimkovice. Tento turnaj ožije 11.–12. listopadu
2017 v Komenského sadech v Ostravě.
I v líhni nejmladších klubových členů se dařilo. 30. září se
v Polském Kedzierzyn-Kozle konal turnaj kategorií U9 a U11.
V kategorii U9 Tereza Dejlová vybojovala zlato a Jakub Häring
bronz, v kategorii U11 máme bronzového medailového zástupce
Vítka Oswalda. Jen tak dále.
Švih klimkovické badmintonové rakety budiž nástrojem i důkazem zároveň, že náš oddíl o sobě dává vědět na mnoha
úrovních. A samozřejmě potvrzuje to, že práce trenérů, snaha
hráčů a úsilí všech má prostě smysl. Malá upoutávka závěrem:
Nepropásněte možnost vidět tak úžasný sport té nejvyšší kvality
naživo. Je na dosah ruky, protože díky práci několika generací
hráčů se podařilo, že nejlepší republikové týmy letos jezdí za
námi. Přijďte se tedy podívat a podpořit naše extraligové mohykány, další extraligové kolo je naplánováno na 2. prosince 2017
opět na SC Fajne (perfektním, přesto věřme, že pouze dočasném domovském stánku našeho oddílu) proti družstvu Brna
BADMINTON FSpS MU A. O den později pak vyzvou v Plzni
tamější USK Plzeň.
Petr Dejl
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Charita
Dej se vést – beseda s Pavlem Dreslerem
Srdečně vás zveme na besedu s Pavlem Dreslerem, navigátorem Jana Kopeckého v MS Rally, stáj Škoda Motorsport. Besedy
se zúčastní také Martin Straka – TV komentátor a fotograf automobilových závodů. Akce se uskuteční v Charitním středisku
Gabriel – komunitním centru pro seniory, Čujkovova 3165/40a
v Ostravě-Zábřehu ve čtvrtek 9. 11. 2017 v 15 hodin. Vstup zdarma, kapacita sálu je omezená. Více informací na tel.: 599 527
590, 737 610 758 nebo na webu: http://ostrava.caritas.cz.

Pátý ročník Národní potravinové sbírky
Charita Ostrava se připojí do národní potravinové sbírky
POTRAVINY POMÁHAJÍ, organizované Českou federací potravinových bank, fórem odpovědných ﬁrem Byznys pro společnost,
Armádou spásy a Charitou Česká republika. Možnost darovat
potraviny pro klienty Charity Ostrava bude v sobotu 11. 11. 2017,
od 8 do 20 hodin v hypermarketech Tesco v Ostravě-Třebovicích
a Hrabové. Více na: www.potravinypomahaji.cz.

Hledáme zdravotní sestry pro hospic
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle dohody.
Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volnamista.

Elektromobil
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Bezplatný seminář 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.
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 16. 11.
2017 od 14.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Bc. Anny Štefkové, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534
002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz, http://
ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacimprostredi-16-11-201.
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Inzerce
Pavel Stařičný
Hýlov 4, Klimkovice
Tel.: 774 260 696, 608 711 151
E-mail: PavelStaricny@seznam.cz

Potřebujete přehodit svou letní sadu za zimní?
ZASTAVTE SE K NÁM!
Za 200 Kč vám přehodíme kola i včetně dofoukání.
Přehazujeme pouze disk za disk (nepřezouváme).
Objednávejte se na uvedeném tel. čísle nebo e-mailu.
774 260 696, 608 711 151

PavelStaricny@seznam.cz

Cvičení pilates
Přijďte si zacvičit do MŠ 28.října v Klimkovicích.
Zpevníme si střed těla, pánevní dno a protáhneme se.
Cvičení pilates je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Kdy: každé pondělí a středu od 18,30 h a v pátek
od 18,00 h
Cena: 80,-Kč (permanentka 10 lekcí 700,-Kč, možno platit
převodem)
Rezervace telefon: 605778330 nebo sylvahrbacova@seznam.cz
Těší se na vás lektorka
Sylva Hrbáčová

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.

VYUŽIJTE TUTO REKLAMNÍ PLOCHU
PRO SVŮJ INZERÁT!
měsíční náklad 2 000 kusů
ZDARMA do klimkovických domácností

NÍZKÉ CENY

Ceník a podmínky inzerce najdete na: www.mesto-klimkovice/Zpravodaj

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 19. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Pozvánky
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