Městský úřad Klimkovice
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Z obsahu tohoto čísla:

Slovo starosty:

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté…

1. Slovo starosty
2. Lázeňské okénko
3. Dopravní komise
4.-5. Nízkoemisní zóna
6. Normální je nečmoudit
7. Odpadové hospodářství města, Sociální práce, Poplatek psi
8. Kolik nás je? Senioři, Osadní výbor Hýlov, Bruslení, Inzerce
9. Ohlédnutí za Masopustem
10. ZŠ a PS Klimkovice
11. Golfový areál, Rodinné centrum Želvička, Vítání jara
12. Burzy, Pozvánka na Swingový večírek
13. Kino Klimkovice a Sanatoria
14. Kulturní kalendář
15.-18. Sanatoria Klimkovice
19. TJ Klimkovice – rozpis utkání
20. Katka Tomalová mistryní republiky!
21.-24. Inzerce

Březnové číslo Zpravodaje Vás vítá vedutou našeho města z roku
1889 ze sbírek Slezského muzea v Opavě. Je to zatím nejstarší
známé vyobrazení Klimkovic. Pokud obrázek chcete vidět
v původní barevné podobě, podívejte se na náš Zpravdoaj na
stránkách města:
http://www.mesto-klimkovice.cz/clanky.php?kat=28.
Věřím, že se nám podaří jednou objevit vyobrazení Klimkovic s
renesančním zámkem a původně gotickým kostelem i z doby před
požáry v polovině 19. století.
Náš reprezentační ples města v lázních se tentokrát představil
mnoha novinkami. Z přísálí přesunutá diskotéka do kinosálu
rozšířila prostor pro odvážnější taneční kreace a večeře v ceně
zvýšeného vstupného nabízela možnost srovnání mezi třemi
nabízenými menu. Pokud šéfkuchař lázeňské kuchyně Jan Černý
za rok opět připraví tak výtečné ratatouille (zelenina v omeletě po
francouzsku) jako letos, dostane Řád zlaté vařečky…
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vzbudilo pozornost médií, neboť v této formě je ještě žádné české
nebo moravské město nevyhlásilo. Nyní čekáme na vyjádření
krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zda je text
navrhovaného nařízení v souladu s legislativou. Už nyní však
nejvíce výtek vůči připravované zóně směřuje od našich občanů
ohledně návštěv jejich známými a příbuznými z jiných obcí a od
osob, které vlastní v našem městě nemovitost nebo se zde zastaví
kvůli nákupům, službám, návštěvám restaurací apod. Naší snahou
je i tyto případy zahrnout do trvalých nebo dočasných výjimek,
které by se zapracovaly do připravované vyhlášky k zákonu o
ochraně ovzduší, která musí být schválena, pokud nízkoemisní
zóna má v budoucnu na území našeho města platit. Především
chceme tímto nařízením kromě čistého vzduchu dosáhnout i
vymístění co největšího počtu kamionů, které se vyhýbají
dálničnímu obchvatu průjezdem přes naše město.
Na závěr bych chtěl připomenout rozloučení s naším bývalým
zastupitelem a osobností KDU-ČSL Ing. Petrem Novákem. Ještě
na posledním řádném zastupitelstvu v prosinci 2011 nám
prezentoval svou studii odkanalizování Hýlova, ač byl v té době
vážně nemocen. Nejen ve své obětavosti a pracovitosti nám všem
zůstane i nadále vzorem. Čest jeho památce!
Vážení spoluobčané, zvu Vás na 13. zasedání zastupitelstva města
Klimkovic dne 5. března 2012 v 16 hodin v obvyklé zasedací
místnosti zastupitelstva. Od 15 hodin proběhne beseda zastupitelů
s občany, kde se očekává diskuze o připravované nízkoemisní
zóně.

Pro příznivce obnovených plesů v Sokolovně mám dobrou zprávu:
rada města navrhla schválit zastupitelstvem investici 85 000,- na
sanaci stropní omítky, takže plesy v příští sezóně mohou
pokračovat bez obav – záleží jen na zastupitelích. Tímto děkuji
organizačnímu týmu sportovního svazu TJ Klimkovice v čele
s panem Seidlerem za zorganizování „Plesu vousatých pánů“
v sobotu 11. února 2011.
Mráz nám sice zdržel stavbu kanalizace, ale máme od zhotovitele
příslib, že se tato největší investiční akce města posledních
desetiletí stihne v řádném termínu. Naopak zamrzlý rybník
v parku patřil dne 10. února všem bruslařům, kteří se nechali
zlákat místními rybáři v čele s panem Kvášem k večernímu
bruslení. Děkuji všem organizátorům za jejich obětavé nasazení,
nevšední nápad a vytvoření neobyčejné atmosféry s ohňostrojem,
hudbou, programem pro děti i s výtečnými pochutinami všeho
druhu pro zahřátí.
Na tradičním Masopustním průvodu s pochováním basy také
nechybělo zahřátí v podobě lahodného čaje a svařeného vína - ve
varných formách na pojízdné dvoukolákové záchrance v zadním
voji průvodu. Rej masek tak dorazil na špici s Dechovou hudbou
Veselka k našemu kinu beze ztrát. Místní bufet se pak postaral o
to, abychom ani rozloučení s pochovanou basou nenesli tak těžce.
Děkuji Jednotě Orel, Rodinnému centru Želvička a všem
organizátorům v čele s panem Jiříčkem, Návratem a bratry
Kaštovskými za uchování této tradice v našem lázeňském městě.
Nyní bych se rád vyjádřil k ožehavému tématu čistoty našeho
ovzduší a k průjezdu kamionů přes naše lázeňské město. Rada
města schválila 16.2.2012 text Nařízení obce č.1/2012, které
zavádí na našem území obce mimo dálnici nízkoemisní zónu.
Tímto tématem nízkoemisních zón (v Německu se tyto zóny
nazývají ekologické – „Umwelt Zone“) naše lázeňské město

Na Vaši účast se těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňské okénko
empírovou kolonádou, rotundou nad pramenem a zahradní
terasou (původní stavby z roku 1782) pozoruhodný lázeňský
komplex, který doplňuje anglický lázeňský park (zřízen 1855).
V roce 1893 zde byla přestěhována Lesní kavárna, postavená u
příležitosti zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891.
Další bílinskou originalitou jsou zřídelní pastilky, vyráběné
lisováním zřídelní soli s příměsí cukru a tragnantu (bílý rozpustný
prášek získávaný z keře rodu kozinec, mnohostranně využitelný ve
farmacii a v potravinářství). Roční produkce v rove 1920 dosáhla
80 000 krabiček. Podobné pastilky se později začaly vyrábět i
v našich nejznámějších lázních (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Poděbrady, Luhačovice, Kyselka u Karlových Varů).
Na konci 19. a na začátku 20. století se lázně Bílinská Kyselka staly
chloubou města. Vývoz světoznámé minerálky - tehdy ještě
s německým názvem Biliner Sauerbrunn - dosáhl v roce 1889 ještě
2 225 000 lahví, v roce 1920 už 5 000 000 lahví, samozřejmě už
s českým názvem Bílinská kyselka. Takto se jmenuje i
nejalkaličtější hydrogen-uhličitanový pramen v ČR z roku 1949.
Po znárodnění byly lázně přejmenovány podle Júlia Fučíka.
Původní léčba horních cest dýchacích musela být ukončena
z důvodu zhoršujícího se ovzduší průmyslové oblasti a zámecký
park s okolím zpustl.
Ke zlepšení došlo po přiznání statutu lázeňského místa v 70.
letech. Obnovil se lázeňský park i Lesní kavárna, vybudoval se
minigolf... V lázních se léčilo až 3000 pacientů. Lázně byly známé
hlavně léčbou zažívacího a vylučovacího ústrojí, jater, žlučníku
atd.
V novodobé historii po uplatnění restitučních nároků Lobkoviců
byl lázeňský komplex s parkem uzavřen. Lobkovicové pak lázně
prodali soukromému podnikateli, který si ponechal v provozu jen
stáčírnu minerálky. V roce 1998 pak město areál lázní
s desetihektarovým parkem za 20 000 000,- Kč odkoupilo a
dodnes hledalo investory, kteří by lázeňskou léčbu obnovili.
Zastupitelé města v listopadu 2011 schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí kupní na prodej hlavní lázeňské budovy soukromé firmě,
která ji chce přeměnit na školící středisko. Lázeňský lesopark a
Lesní kavárna jsou veřejnosti přístupné.
Město Bílina se může pochlubit i jinými zajímavostmi a
pamětihodnostmi. Na jih od města se tyčí výrazná dominanta –

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
Po jihočeské Bechyni se podíváme na sever Čech do Bíliny.
Lázeňské město Bílina leží na stejnojmenné řece v okrese Teplice
v Ústeckém kraji na polovině cesty mezi Teplicemi a
Mostem.V roce 2011 uvádějí téměř 16 000 obyvatel.
O minerálních vodách v místní části Kyselka a v okolí se zmiňuje
už kronikář Václav Hájek z Libočan. Místní kněžna Eleonora
Lobkovicová nechala v roce 1712 a 1723 tyto prameny vyčistit a
podchytit. O proslulost a široké využití minerálních pramenů na
Kyselce se podstatně zasloužil geolog a balneolog Franz Ambroz
Reuss a jeho syn mineralog August Emanuel Reuss. Oba působili
také jako lékaři v lobkovických lázních a provedenými rozbory
spolu se slavným švédským chemikem J.J. Berzeliem přispěli k
odbornému využití zdejší minerální vody a položili základ
k pozdějšímu fenomenálnímu exportu světoznámé Bílinské
kyselky.

Vedle stáčírny kyselky z roku 1781 se rozvíjely i lázeňské budovy.
V roce 1824 byla nad prameny postavena nová kolonáda a v roce
1878 byl postaven velký lázeňský dům v pseudorenesančním slohu
od architekta Franze Sablicka, který tvoří s inhalačním pavilonem,
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znělcová hora Bořeň, která svým vzhledem připomíná ležícího lva.
Daleký kruhový výhled z ní si užívali i slavní návštěvníci lázní
básník J.W. Goethe a cestovatel A. von Humboldt. První písemná
zpráva o Bílině je už z roku 993 z Kosmovy kroniky. V 10. století
zde byl vybudován přemyslovský hrad, na jehož základech dnes
stojí mohutný barokní zámek z let 1675-82, který dle návrhu G.P.
Tencally dokončil další slavný architekt Antonio della Porta. Dnes
není zámek přístupný a patří rodině Lobkoviců. Za zmínku dále
stojí původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, secesní radnice na
náměstí z let 1908-11 a morový sloup z roku 1660. Historické
jádro města je od roku 1992 chráněno jako městská památková
zóna.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Prameny:
České lázně a lázeňství, MMR ČR 2007
Encykopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri 2001

Z jednání Komise dopravy a bezpečnosti:

Náměty, nápady, projekty, jednání, petice...
Bratří Čapků, ul. Fonovická; vybudovat chodník u Benova
rybníka;
vážení kamionů; častější měření rychlosti PČR; zřízení městské
policie; vyhlášení města za nízkoemisní zónu; zákaz vjezdu
nákladních automobilů na náměstí; zákaz vjezdu kamionů na ulici
Lagnovskou (Průjezd zakázán); omezení provozu a snížení
rychlosti na ulici Poslanecké a v Josefovicích;
pořízení radarů se záznamem (foto); prodloužení chodníku cca 30
m na ulici Olbramické v úseku od ul. Bratří Čapků k ul. Na
Štěrkovci včetně přechodu; přechody pro chodce: u hřbitova, ul. U
Barevny, u ul. Lagnovská; radar na ulici Husově; obnovení schodů
ke kinu ( poznámka Krejčí: mohly by být užší = levnější); chodník
na ulici 28. října; technická opatření ke zklidnění provozu na ulici
Olbramické (semafory, přechody...); odbočovací pruh na ulici
Porubskou na Václavovice; záchytná parkoviště pro celé město;
vybudovat cestu pro veřejnou dopravu na trase bývalé Opavské
cesty ( 2. cesta k lázním); napojení ul. Fonovická na ul. 28.října.

Vážení spoluobčané,
jistě se shodneme na tom, že nás již dlouhodobě trápí dopravní
situace v našem městě. Před stavbou dálnice jsme byli ujišťováni,
že její zprovoznění výrazně sníží počty vozidel, projíždějících
naším městem a zlepší naše životní prostředí. Že rčení „Sliby jsou
chyby“ platí, pociťujeme všichni – hluk z dálnice a navýšení počtu
projíždějících vozidel, které si zkracují vzdálenosti a šetří na
mýtném. A provoz na komunikacích ve městě? Škoda mluvit!
Ohrožování účastníků silničního provozu, zplodiny, hluk, prach,
otřesy a praskání zdí, hrubé chování řidičů, zejména kamionů.
Vedení města má zájem tuto situaci změnit a postupně vyřešit tak,
aby zlepšilo bezpečnost a zklidnilo dopravu. Komise dopravy a
vedení města chtělo slyšet názory a připomínky občanů a proto
loni v listopadu uspořádalo komunitní akci „Kulatý stůl“ na téma
„Zklidnění
a
zvýšení
bezpečnosti
dopravy
v Klimkovicích“. Akce se setkala s zájmem občanů, kterých
přišlo diskutovat okolo čtyřiceti. Všechny připomínky občanů byly
zaznamenány na tabulích se samostatnými tématickými okruhy a
my vám zde předkládáme jejich autentický opis:

Komise dopravy a bezpečnosti vyhodnotila tyto podněty občanů a
přiřadila je k seznamu projektů, který vypracovala již na počátku
svého působení v novém složení po komunálních volbách. Je nám
všem jasné, že problémy nevznikly ze dne na den a proto jejich
řešení nebude trvat krátkou dobu. Všechna potřebná opatření
vyžadují vypracovávání projektové dokumentace s následným
schvalovacím řízením Dopravním inspektorátem Policie ČR. A
v neposlední řadě, té nejpodstatnější, je realizace podmíněna
dostupností finančních prostředků. Ty jsou v současné době
zadluženého města v důsledku výstavby kanalizace omezené.
Přesto naše komise s radou města a Odborem hospodářskotechnickým hledá možnosti jejich řešení a zajištění postupné
realizace.

Oblast ulic Havlíčkova – Kotkova – Nerudova – U Barevny
– Jiráskova:
vyhlásit obytnou zónou; snížit rychlost na max. 20km/hod.;
přechod do parku z ul. Havlíčkovy; zrcadlo při výjezdu z ul.
Havlíčkovy a ul. Jiráskovy na ul. Olbramickou; problém parkování
na ul. Havlíčkově; chodník u p. Diblíka; značka „Průjezd zakázán“
na ulici U Barevny; upravit vjezd na ulici Havlíčkově od ul. Čs.
Armády.
Oblast ulic Palackého – Polní – Dělnická – 9. května:
chybí retardéry, snížení rychlosti, střídavé stání; jednosměrné
ulice od ZŠ směrem k ul. Čs. Armády;
vymezit jednostranné stání; zákaz průjezdu nákladních vozidel;
kontrola omezení a předpisů (PČR);
umístění zátarasů; řešit situaci před školou, vybudovat nová stání;
zimní údržba – průchod pro děti (chodce); zákaz stání – problém
stání neřešit tímto způsobem; značka omezení rychlosti nad 3,5 t

Naše město je silnicí č. II/647, (ul. Čs. Armády) rozděleno na dvě
rozlohou zhruba stejné části. Ta západní, kde se nachází i základní
škola, je převážně obytná a ta východní plní roli centra
obchodního, kulturního a rekreačního (park P. Bezruče). Podobné
rozdělení města je v severo-jižním směru a to ulicemi 28. října a
ul. Lidická, která se následně dělí na Olbramickou, Husovu a
Vřesinskou. To jsou všechno silnice II. a III. tříd, které jsou
nejvíce zatížené hustotou dopravy. Tyto silnice každodenně
přechází velké množství chodců i v místech, kde zatím chybí
přechody, i když by tam měly být. Proto komise považuje za
prvořadý úkol předkládat radě města taková doporučení, která
budou vést ke zklidnění dopravy a bezpečnosti chodců např.
výstavbou přechodů, zpomalovačů atd.

Další náměty a připomínky občanů:
kruhový objezd na křižovatce ul. Lidická/ ul. Čs. Armády (i jinde)
pomocí barevného nebo plastového označení (viz Bohumín);
označení obce na ul. Porubské před Václavovicemi; oprava
chodníků u vstupu z ul. Čs. Armády do parku; zřízení odstavných
ploch pro kontroly policie; banner „Tady jezdíme 50!“ apod.;
snížení rychlosti (značky) na ulicích: část obce Josefovice, ul.
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V tzv. „první vlně řešení“ komise doporučila radě města, ta
schválila a následně pověřila Hospodářsko-technický odbor
zadáním požadavků na zpracování projektové dokumentace
těchto dopravních projektů:

28. října (u MŠ), Čs. Armády (u vjezdu do parku P.
Bezruče), Čs. Armády (pod kinem), Olbramické, Husově,
Vřesinské, silnice II/647 pod dálničním mostem (u
zastávky ODIS, Václavovice).
Při jednáni na Dopravním inspektorátu (DI) Krajského ředitelství
PČR bylo předsedou KDaB domluveno vytipování míst pro
vážení nákladní dopravy a měření rychlosti na
problémových komunikacích silničním dopravním družstvem
uvedeného DI. Pro vážení kamionů byla Centrem služeb pro
silniční dopravu Ministerstva dopravy, které v spolupráci
s Policií ČR vážení provádí, vybrána tato místa:
Areál ZD Slezan na ul. Lagnovské a Areál Mléčné farmy
na silnici č. III/6011 od Olbramic.

- Zklidnění dopravy v části „Fifejdy“ (ul. Palackého,
Polní, Dělnická, 9. května)
- Přechod pro chodce u restaurace „U Hasičů“ na Hýlově
- Zpomalovací semafor s přechodem pro chodce a
přejezdem pro cyklisty s poptávkovým (tlačítkovým)
ovládáním na ul. Čs. Armády u parku P. Bezruče
- Semafor s přechodem pro chodce s poptávkovým,
(tlačítkovým) ovládáním na ul. Čs. armády pod kinem
- Pro zklidnění dopravy v Josefovicích, vypracování
dokumentace
dopravního
značení,
která
by
průjezdnost kamionů omezovala tonáží nebo délkou
soupravy.

Komise zhodnotila výsledky měření průjezdnosti dopravy a
zejména těžké nákladní dopravy našim městem, které se
uskutečnilo v prosinci 2011. Přes veškeré opakované jednání
reprezentace města s kompetentními orgány Krajského úřadu,
které mohou učinit opatření k tomu, abychom nebyli „tranzitním
městem“, je stav ve fázi určité bezvýchodnosti. Proto KDaB
navrhujeme iniciovat „Petici občanů za zákaz průjezdu
nákladní dopravy městem Klimkovice“, která bude
následně zaslána na Krajský úřad. Ke stejnému nesouhlasu se
stavem chceme vyzvat i občany místních částí Hýlov, Josefovice,
Václavovice a dotčených obcí Olbramice, Zbyslavice a Kyjovice.

Pro zajištění prokazatelnosti a odůvodněnosti našich požadavků
na orgány a organizace schvalující dopravní opatření ke zvýšení
bezpečnosti a zklidnění dopravy zajistilo vedení města měření
průjezdů vozidel. Radar se záznamem rychlosti a typu
projíždějícího vozu byl instalován od 9.12 do 18. 12. 2011 na hlavní
silnici II/647 u hřbitovního parkoviště. Celkem Klimkovicemi
projelo za týden v obou směrech více než 55 000 vozidel,
což je necelých 8 000 denně, neboli v průměru 327 aut za
hodinu. Podrobnější informace o výsledcích měření na stránkách
města Klimkovice Statistika průjezdu vozidel přes Klimkovice.
Vyvěšeno: 2.1.2012, Autor: Unucka J.
V souvislosti s těmito výsledky Komise DaB doporučuje, aby
se z důvodu kompletního zmapování průjezdů vozidel
Klimkovicemi měření rychlosti v letošním roce opakovalo, a to
na ulicích:

Závěrem nám dovolte, abychom vás ubezpečili, že Komise
dopravy a bezpečnosti, starosta, rada města a příslušní
zaměstnanci města mají zájem řešit a řeší tuto problematiku i
v nám všem známé napjaté finanční situaci s cílem postupného
zlepšování životního prostředí a bezpečnosti.
Za Komisi dopravy a bezpečnosti
Mgr. Michal Hudcovič, Ing. Jiří Krejčí

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích – důvodová zpráva
Všechna opatření musí vést k tomu, aby byl naplněn cíl
zákona – omezení průjezdu těch automobilů, které
ohroženým místem jen projíždějí a mohou využít
objízdnou trasu. Za takových podmínek, aby nebyli
omezení ti, kteří do ohraničené lokality vjíždí za
konkrétním účelem.
Očekáváme, že se celý proces urychlí a budeme moci zapracovat
naše připomínky do legislativy. Tak, aby konečným výsledkem
byl zákaz průjezdu kamiónů přes Klimkovice. Ačkoliv se zdá tato
cesta poněkud komplikovanější, je jistě lepší, než na problém
rezignovat a ponechat jeho řešení příštím generacím.

Rada města Klimkovic na svém zasedání dne 16.2.2012
schválila text nařízení o nízkoemisní zóně na území
města Klimkovic a v pátek 17.2.2012 jej odeslala ke
schválení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Zdůvodnění pro občany Klimkovic
Příprava na vyhlášení nízkoemisní zóny je reakcí na neúspěch
několikaměsíčních jednání o zákazu průjezdu nákladních
automobilů přes Klimkovice. Jsme si vědomi, že nízkoemisní
zóna nepřinese zdaleka takový efekt, jako by měl zákaz průjezdu
automobilů s nosností >12t přes město Klimkovice. Veškerá
jednání, týkající se omezení průjezdů, skončila negativním
stanoviskem kompetentních orgánů a v současné době nemáme
prakticky žádné další možnosti, jak řešit tuto palčivou
problematiku.
V podobné situaci je mnoho dalších měst v našem kraji, které
jsou postiženy smogem a vyhlášení nízkoemisní zóny připravují
na letošní podzim. V našem nejbližším okolí se jedná o Ostravu Porubu, Ostravu - Svinov, Opavu, Český Těšín, Třinec či Orlovou.
Jim zákon umožňuje zákon vyhlásit zónu pouze v době vyhlášení
smogové situace, zatímco nám jako lázeňskému místu trvale.
Chceme postupovat koordinovaně a v připravovaných
prováděcích vyhláškách zohlednit i specifika lázeňských míst.
Zároveň je zřejmé, že stávající podoba zákona o ochraně ovzduší
a neexistence prováděcí vyhlášky v podstatě vylučuje praktickou
realizaci nízkoemisní zóny nejen v Klimkovicích, ale i
v jakémkoliv jiném místě ČR. To je i důvodem, proč se o této
možnosti zatím pouze diskutuje. Náš krok, kdy jako první v České
republice chceme zónu prakticky vyhlásit, jsme učinili i proto,
abychom měli možnost se podílet na takových úpravách
legislativy, které by umožnily toto bezesporu pozitivní opatření
realizovat i v praxi.

Cítíme odpovědnost vůči všem občanům města
Klimkovic a zejména našim dětem. Protože ty jsou
vzrůstající dopravou ohrožovány nejvíce. Ať už
z hlediska bezpečnosti, tak zejména zdraví.
Věříme, že případná omezení a komplikace budou občany,
podnikateli i návštěvami našeho města pochopeny jako vklad pro
lepší a zdravější budoucnost. Sedět se založenýma rukama,
stěžovat si a nechat vývoj pouze na jiných, nechceme.
Pokud se nepodaří změnit legislativu tak, aby nízkoemisní zóna
skutečně omezila pouze průjezd automobilů, které v Klimkovicích
nezastavují, budou platnost, rozsah a účinnost nařízení znovu
přehodnoceny.
Dopad vyhlášky na místní občany a podnikatele
Občané: V praxi se nízkoemisní zóna klimkovických občanů
výrazně nedotkne. Zákaz vjezdu automobilům s vyššími emisemi
se nevztahuje na osoby, které mají v Klimkovicích trvalé bydliště.
Dále se nevztahuje na ty, kteří v Klimkovicích pracují, studují,
podnikají, jedou k lékaři nebo do lázní, na sportovní nebo
kulturní akci. Jakékoliv zásobování, organizovaná doprava nebo
vozidla poskytující služby (opravy, údržba, stavby), mohou do
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Klimkovic rovněž vjíždět. Zákon stanoví takovou šíři výjimek, že
v podstatě každé auto, které do Klimkovic vjede za konkrétním
účelem, může i přes vyhlášenou nízkoemisní zónu do našeho
města vjet. Výjimky budou pamatovat rovněž na soukromé
návštěvy. Vyhláška je určena především proti vozidlům, které
našim městem jen projíždí. Předem ale jasně deklarujeme,
že pokud se nepodaří vyjednat prováděcí předpisy dle
našich návrhů a fungování nízkoemisní zóny by
výrazně ztížilo možnost návštěv nebo běžného života
obyvatel Klimkovic, bude nařízení přehodnoceno.

mnohonásobně zvýší. Na tuto situaci musíme být připraveni
předem.
Dosavadní opatření
Ve spolupráci s komisí dopravy jsou realizována tato opatření,
směřující ke zklidnění dopravy:
•
Zpomalovací semafory s radarem na přechodu u kina
(podána žádost o dotaci)
•
Zpomalovací semafory s radarem a přechod Havlíčkova –
park (zpracován projekt, příprava žádosti o dotaci)
•
Přechod pro chodce U hasičů na Hýlově (zpracován projekt,
příprava žádosti o dotaci)
•
Zklidnění dopravy v ulici Havlíčkově pomocí zálivů, chodníku
a ostatních opatření (zpracován projekt, příprava žádosti o
dotaci)
•
Zklidnění dopravy v části Fifejdy vyhlášením obytné zóny
(zpracován projekt, příprava výběrového řízení, realizace)
•
Vybudování krátkodobého parkoviště u ZŠ pro bezpečnější
výstup dětí (příprava projektu)
•
Navázáni partnerství s Městskou policí Vřesina (návrh na
posílení o jednoho strážníka z Klimkovic)
•
Příprava na zřízení Městské police Klimkovice (příprava
zákonných a ekonomických podkladů)

Podnikatelé: Jsme si vědomi, že v případě složitého procesu
výjimek a striktního omezení vjezdu by mohlo dojít ke snížení
počtu zákazníků z okolních obcí. Předem ale jasně
deklarujeme, že pokud se nepodaří vyjednat prováděcí
předpisy dle našich návrhů a fungování nízkoemisní
zóny by ohrozilo podnikání v Klimkovicích, bude
nařízení přehodnoceno.
Závěr
Rada města si je vědoma pouze omezené účinnosti nařízení, ale
pokládá za svou povinnost vyvinout všechny kroky, které
povedou ke snížení vlivu škodlivin na zdraví našich občanů a
návštěvníků. Významným prvkem přijetí nařízení o nízkoemisní
zóně je tlak na kompetentní orgány, aby se začaly dopravou
v Klimkovicích vážně zabývat a pomohly nám všem
k bezpečnějšímu a zdravějšímu lázeňskému městu Klimkovice.
Vyhlášením nízkoemisní zóny v Klimkovicích i přes nejasnosti a
pochyby, kterých jsme si vědomi, chceme celý proces urychlit.
Zda se to podaří a dočkáme se kýženého omezení dopravy přes
Klimkovice v dohledné době nebo se celý proces zadrhne, ukáží
nejbližší měsíce.
Věříme a prosíme o podporu všech klimkovických
občanů, kterým není lhostejný stav životního prostředí
a bezpečnost v našem městě.

Předpokládané přínosy
Vyhlášení nízkoemisní zóny je součástí ostatních kroků ke
zlepšení ovzduší a bezpečnosti v našem městě. Praktický význam
samotného nařízení města je relativně malý, snížení emisí oproti
stávajícímu stavu nebude velké. Po realizaci přechodů by se ale
bez nízkoemisní zóny exhalace výrazně zvýšily.
Vyhlášením nízkoemisní zóny se ale vytvoří zásadní tlak na úplný
zákaz průjezdu kamiónů nad 12t přes centrum města. Stejně tak
může zóna vést k bezplatné dálnici kolem Klimkovic. Tím by se
z centra města podařilo vytěsnit většinu automobilů a ulehčit
klimkovickým řidičům, kteří využívají dálnici pouze k cestě do
Ostravy.
Mimo přímé důvody mající dopad na zdraví a bezpečnost je
vedlejším důvodem posílení jména a značky Klimkovic jako
čistého a zdravého města s možným zvýšením počtu návštěvníků.

Cíl vyhlášení nízkoemisní zóny
Cílem nařízení je omezit průjezd přes Klimkovice těm
automobilům, které městem pouze projíždí a mohou
k objezdu využít dálnici. A to i přesto, pokud pro ně bude
tato trasa delší. Pro ty automobily, které mají cíl své
jízdy v Klimkovicích a skutečně zde zastaví, bude
připraven takový mechanismus trvalých a dočasných
výjimek, aby jejich příjezd nebyl omezen.

Typy automobilů s omezeným vjezdem.
Konečným cílem je, aby přes Klimkovice mohly bez obstrukcí
projíždět automobily splňující emisní kategorii 4 a vyšší. Velmi
zjednodušeně řečeno jde o benzínové motory vyrobené po roce
1993 a naftové po roce 2006. Mnoho starších ale parametry
rovněž splňuje. Zařazení do jednotlivých kategorií provádí STK a
zjednodušeně je lze vyhledat na odkazech IDNES (2).
Podle výzkumu zadaného ŘSD (1) v roce 2010 je podíl vozů
splňujících limity EURO 4 a vyšší celkově 47 %, limity EURO 3 a
4 splňuje téměř 74 %. Naopak v kategorii emisních limitů „před
EURO“ už je dnes pouze 4,7 % vozů. Z osobních aut splňuje EURO
4 a 5 asi 44 %, z lehkých nákladních 66 %.
Reálně tak zamezíme vjezd zhruba třetině automobilů.
Předpokládáme rovněž, že v samotném městě Klimkovice je
odlišná (lepší a novější) skladba vozového parku, než v okolních
obcích.

Důvod vyhlášení nízkoemisní zóny
Doprava je stále palčivějším problémem našeho města. Přibývá
kamiónů projíždějících naším městem a způsob jejich jízdy je
velmi agresivní. Výsledky ankety občanů o potížích a
příležitostech města jasně ukázaly, že právě dopravní zatížení je
tím nejpalčivějším problémem našeho města. Desítky Vašich
stížností na poškozování majetku a zejména ohrožování zdraví
nutí vedení města již delší dobu se tímto problémem intenzivně
zabývat. Nekonečná jednání s kompetentními orgány jsou bohužel
bez jakéhokoliv výsledku, do doby dostavby silnice 11 mezi
Ostravou a Opavou nemůžeme očekávat žádné změny v organizaci
dopravy. Rovněž spolupráce s Policií ČR se nevyvíjí dobře. Proto
se musíme o zklidnění dopravy postarat vlastními silami.
Zamítnuty byly tyto návrhy:
•
Zákaz průjezdu vozidlům nad 12t přes Klimkovice po silnici
II. třídy 647 mezi dálničními sjezdy 342 (Bravantice) a 349
(Klimkovice)
•
Zákaz průjezdu vozidel nad 12t přes Klimkovice po silnici
4654 (Olbramická)
•
Osazení značky s maximální nosností 20t na mostě mezi
Klimkovicemi a Olbramicemi na silnici 4654 (Olbramická)

Emisní plaketa
Emisní plaketa je samolepka umístěná na předním skle. Svojí
barvou a číslem určuje zařazení vozidla do příslušné emisní
kategorie. Plaketa je nepřenosná a obsahuje SPZ vozidla.
Trvalé výjimky
Předpokládáme, že emisní nálepky budou povinné pro všechny
automobily a bude je možné získat na STK a v autorizovaných
servisech v rámci technické kontroly nebo servisních prohlídek.
Trvalou výjimku (varianta samolepky) budeme udělovat těm, kteří
se nechtějí nechat zastavovat případnou kontrolou a prokazovat
účel návštěvy jiným způsobem.
Ze skladby vozového parku si pro výjimku na MěÚ bude muset
přijít zhruba 20% řidičů z Klimkovic a 40% řidičů z okolních obcí,
kteří chtějí do Klimkovic jezdit a nenechat se zastavovat
případnou kontrolou.

Denně projede našim městem více než 8 000 vozidel, z toho
zhruba 3 000 nákladních. Většina z nich pouze projíždí silnicí 647
a mohla by jet po dálnici. V rozporu s platnými zákony jsou silnice
III. třídy používány k tranzitní dopravě nákladů >40t. Jakmile
budou realizovány všechny přechody s radary a tlačítky, budou se
projíždějící auta několikrát rozjíždět a brzdit. Emise z výfuků se
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Trvalou výjimku ze zákona mají:
•
zvláštní vozidla, vozidla záchranného systému, vozidla
k řešení havárií a škod, vojenská vozidla, vozidla s poštovními
zásilkami, vozidla pro svoz odpadu
•
vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená
podle příslušných předpisů,
•
historická vozidla
•
vozidla pro údržbu, opravy nebo výstavbu pozemních
komunikací, zásobování plynem, elektřinou, vodou a jinými
sítí ve veřejném zájmu
•
vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu
•
osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.

Způsob vydávání výjimek bude upřesněn, předpokládáme různé
formy, od výdeje na MěÚ, přes všechny podnikatele (restaurace,
penziony, pořadatelé sportovních akcí…) až po automat na
vybraných parkovištích s nonstop provozem. Stejně tak bude
upřesněna délka výjimky, předpokládáme krátkodobou (24 hod) a
dlouhodobou (2 roky). Zákon neurčuje cenu za udělení výjimky.
Předpokládáme cenu nákladovou srovnatelnou s cenou za
parkování nebo udělení zdarma.
Dopad na vlastníky vozidel/řidiče
Platí jen pro ty vozidla, která nesplní vyhlášenou emisní kategorii
a nebudou mít emisní plaketu.
Osoby s trvalým bydlištěm v Klimkovicích: v nejhorším
případě jedna návštěva na MěÚ pro získání trvalé výjimky
Osoby z okolních obcí pravidelně dojíždějící do
Klimkovic: v nejhorším případě jedna návštěva na MěÚ pro
získání trvalé výjimky
Ostatní: zastavení a získání výjimky některým výše uvedeným
způsobem

Pokud bude při případné kontrole zastaveno vozidlo, které má
automaticky trvalou výjimku, může ji prokázat jakýmkoliv
způsobem. Nejjednodušší ale bude, pokud ji bude mít trvale
vylepenu na předním skle, aby nebylo vůbec zastaveno.
Přechodné výjimky
Městský úřad Klimkovice udělí výjimku vozidlům, které
•
převážející osoby nemocné, bezmocné či jinak postižené
•
pracovníky, kterým pracovní doba neumožňuje přepravovat
se hromadnou dopravou
•
vozidlům se speciálním vybavením (nákladní dopravníky,
zábavní zařízení, vozidla užívaná jako pracoviště, speciální
vozidla taxislužeb a služeb v cestovním ruchu),
•
mají zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu
v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit či znemožnit
podnikání
•
jsou určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce,
včetně akcí rekreačních, vzdělávacích a výchovných
•
pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro
zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských
zařízení.

Rozsah nízkoemisní zóny
Nízkoemisní zóna bude platit na celém území města Klimkovic,
vždy od značky počátku obce. Samozřejmě mimo dálnici D47 (D1).
Výjimkou bude příjezd po silnici 647 od Ostravy-Poruby, kde bude
začátek nízkoemisní zóny až za křižovatkou se silnicí 4782
(Klimkovice - Janová).
Platnost nízkoemisní zóny
Nejbližší termínem je březen 2013, reálně bude vyhláška platit
mnohem později. Skutečný termín bude stanoven tak, aby
nařízení bylo účinné nejdříve 12 měsíců poté, co budou známy
všechny prováděcí předpisy. Zároveň chceme sjednotit platnost
nařízení s počátkem platnosti ostatních nízkoemisních zón
v Moravskoslezském kraji.

Volný výklad, který budeme používat, umožní tedy vydat výjimku
v podstatě všem, kteří v Klimkovicích zastaví, vystoupí a navštíví
jakékoliv zařízení, budovu nebo místo, naloží nebo vyloží zboží
(lékař, lékárna, obchod, restaurace, lázně, park, parčík,
sportoviště, kino, zahrádka, hřbitov, cyklostezka). Z odstavce o
výjimce pro kulturní a společenské akce lze jednoduše dovodit i
výjimku pro návštěvy soukromých osob.

Kontrola a postihy
Dodržování nařízení bude kontrolovat státní a městská police.
Zadáním bude kontrola vozidel na výjezdu z města u konce
nízkoemisní zóny. Tak, aby všichni, kteří nemají povolenou emisní
plaketu a v Klimkovicích zastavili, měli možnost získat výjimku.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Buďme citliví k životnímu prostředí, k sousedům i k sobě
Projekt environmentální výchovy s názvem „Normální je
nečmoudit“, počítá také s tím, že žáci některých ostravských
základních škol uvidí, jak fungují tepelná čerpadla, solární panely,
fotovoltaické články. Formou besed se žáci také dozvědí, že
moderní dobře zateplené domy potřebují jen zlomek tepla ve
srovnání se starými domy, takže pak i ony složenky za plyn jsou
minimální.
Děti tak díky besedám s odborníky zjistí, že topit lze levně i bez
vypouštění jedů z komínů. A také se dozvědí, jak naopak škodí
zdraví všichni ti, kdo doma topí plasty, odpadky či jiným
nekvalitním palivem. Je připravena ukázka mobilní kotelny, kde
ukážeme, co stoupá z kamen po zapálení odpadků a co naopak
vypouští kotel na plyn či kvalitní uhlí nebo dřevo.
Lidé chtějí žít v prostředí, které je hezké a příjemné. Koho by
bavilo bydlet tam, kde je dlouhodobě špatné ovzduší? Chceme
ukázat, že do budoucna i nad městy a obcemi v našem regionu
bude vidět modré nebe a slunce nebude schováno za šedivou
clonou. A o Moravskoslezském kraji se nebude psát jako o
nejznečištěnější části země či dokonce Evropy.
Každý z nás může aspoň trochu ovlivnit to, co dýcháme.
Přispějeme k tomu i tím, že budeme k sobě a okolí ohleduplní a
budeme se řídit tím, že „Normální je nečmoudit“.

Hodně se hovoří o tom, že lidé v Moravskoslezském regionu
dýchají příliš znečištěný vzduch. Málo se naopak mluví a píše o
tom, jak by mohl každý z nás alespoň částečně přispět ke zlepšení
tohoto nelichotivého stavu.
Těžko „běžný občan“ může ovlivnit přísun znečištěného ovzduší
z Polska. Stejně tak je během na dlouhou trať řešení průmyslových
zdrojů znečištění. Jezdit autem, což je další ze zdrojů škodlivin,
dnes patří k životnímu standardu a těžko se budeme vracet ke
koňským potahům. Co ale rozhodně může mnoho z nás, obyvatel
kraje, ovlivnit, je způsob, jak hospodařit ve svých domech a na
zahradách, co vše jsme schopni spálit a čím začmoudíme své okolí.
Proto chceme postupně přinášet informace o tom, jak občané
sami sobě škodí mnohdy zbytečně nejbližšímu okolí, sousedům a
v podstatě sami sobě. Každý, kdo spaluje doma v zastaralém kotli
nekvalitní palivo (a tím jsou například i stará dřevěná okna)
vypouští do ovzduší rakovinotvorné látky. A ty dýchají lidé
v nejbližším okolí.
Je pravda, že ceny energií a kvalitního paliva jdou neustále
nahoru, ale ani vysoké složenky za plyn by neměly být důvodem,
proč by měly naše děti dýchat nejhorší ovzduší v rámci celého
regionu. Právě na výchovu mladých se chceme zaměřit.
Vycházíme z toho, že dnešní děti a mladí lidé budou zanedlouho
těmi, kdo se budou rozhodovat, kde postaví svůj dům a jak v něm
budou topit či ohřívat vodu. Také budou těmi, kdo budou brzy
řešit, zda se pohrabané trávy zbaví dnes bohužel běžným
způsobem, tedy podpálením hromady, nebo raději odvezením do
sběrného dvora.

Projekt „Normální je nečmoudit“
koordinuje jej Krajská energetická
agentura Moravskoslezského
kraje, o.p.s,
www.keamsk.cz
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Informace z radnice:

Odpadové hospodářství města
Sklo – dotřídění na třídicí lince podle barev, vyčištění od
nežádoucích příměsí, dodání do skláren k výrobě nového skla
Papír – dotřídění na třídicí lince podle jednotlivých druhů
papíru, zpracování v papírnách na recyklovaný papír
Zeleň – zpracování na kompostárně, výroba kompostu a
zeminového substrátu

Město Klimkovice zabezpečuje svoz a likvidaci komunálního
odpadu, bioodpadu, objemných a nebezpečných odpadů od dubna
2005 prostřednictvím společnosti OZO Ostrava, s.r.o., která
současně provozuje sběrný dvůr v areálu Technické správy města
Klimkovic na ulici Ostravské.
OZO Ostrava rovněž zabezpečuje svoz a likvidaci tříděných
odpadů ze sběrných nádob umístěných na katastru města (sklo,
plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly).
Odpad, který OZO Ostrava odváží, nekončí na jedné skládce, jak
se domnívají někteří občané, ale třídí se na třídících linkách a dále
se zpracovává takto:

Město Klimkovice je prostřednictví firmy OZO Ostrava zapojeno
do systému EKO-KOM, a to na základě Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této
smlouvy město získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného
odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny
je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a pomáhá
snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných
složek komunálních odpadů. Za rok 2011 dosáhla tato odměna
výše pro město Klimkovice 265.743,- Kč. Čím vetší bude chuť
občanů třídit odpad, tím větší bude finanční bonus firmy EKOKOM do rozpočtu města!

Objemný odpad – vytřídění složek vhodných k materiálovému
či energetickému využití (kovy, dřevo, pneumatiky, spalitelné
odpady), zbytek – uložení na skládku tuhého komunálního
odpadu
Spalitelný odpad – výroba paliva pro cementárny
Textil – dotřídění, část po vyčištění využita k charitativním
účelům či secondhandovému prodeji, zbytek - výroba
průmyslových čisticích materiálů
Elektrospotřebiče – demontáž v chráněné dílně, následné
materiálové nebo energetické využití vytříděných materiálů
Plasty – dotřídění na lince, vytříděné materiály dodávány
k materiálové recyklaci:
PET lahve na silonová vlákna nebo nové PET lahve, duté plasty na
zatravňovací dlaždice, lavičky, obrubníky…, PE fólie na nové fólie,
nápojové kartony – papír, nebo lisované desky pro stavebnictví,
kovové obaly jsou zpracovány v hutích a zbytek plastů využit pro
výrobu paliva pro cementárny

Na závěr pár čísel z rozpočtu města za rok 2011:
... výdaje města za sběrný dvůr činily 540.296,- Kč, v tom likvidace
zeleně se podílela částkou 49.757,- Kč, nebezpečný odpad 77.005,Kč a objemový odpad a palivo 390.394,- Kč ...
... výdaje na tříděný odpad činily celkem 184.511,- Kč a odměna za
tříděný odpad 265.743,- Kč...
Hana Kubzová, referent Technické správy města Klimkovic

Sociální práce a poradenství pro občany
Od ledna 2012 byly převedeny na Úřad práce ČR – krajskou
pobočku v Ostravě kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek
(např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na
péči), které dříve vyřizoval Magistrát města Ostravy. S tím přešla
také část sociální práce, která byla svázána s dávkovou agendou a
spočívala především v provádění sociálního šetření k určitému
druhu dávky.

-

-

-

Vzhledem k tomu, že sociální práci nelze zúžit pouze na
provádění sociálního šetření ve spojení s dávkami, byla
do legislativy zapracována koncepční změna. Na základě
této změny získal Magistrát města Ostravy novou kompetenci
spočívající v zajištění komplexní sociální práce. Cílem této
práce je aktivně vyhledávat klienta v jeho přirozeném prostředí a
pomáhat mu při orientaci a řešení v komplikovaných sociálních
situacích. Sociální pracovník již není zatížen rozhodováním o
dávkách, jejich výplatou ani kontrolou, a má tedy dostatečný
časový prostor k přímé práci s klienty.

-

-

poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů,
pomáhat překonávat problémy s hledáním či udržením
zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru
vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
asistovat při nácviku zvládání sociálních i praktických
dovedností (např. využívání karty sociálních systémů,
hospodaření s finančními prostředky),
pomáhat při řešení finančních problémů (např. doprovod na
jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc
při zajištění kontaktu s exekutory),
poskytovat kontakty a zprostředkovávat jednání se
specializovanými poradnami (např. poradna při finanční
tísni),
řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty
bydlení,
poskytovat poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu
odnětí svobody.

Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není možné
podat absolutní výčet oblastí pomoci sociálního
pracovníka. Doporučujeme proto, abyste se obrátil(a) s žádostí
o informaci, pomoc či spolupráci na Magistrát města Ostravy,
odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit,
oddělení sociální práce a metodiky, 30. dubna 3130/2d, 730 81
Ostrava.

V rámci své pracovní náplně bude sociální pracovník např.:
- pomáhat při orientaci v systému sociálních a zdravotních
služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např.
pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory,
odlehčovací služby),
- poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové
systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky
důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální
podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se
zdravotním postižením),
- poskytovat administrativní pomoc při vyplňování nebo
kontrole žádostí o různé typy dávek,

Pro správní obvod obce Klimkovice zajišťuje komplexní sociální
práci:
Bc. Lenka Košáková, DiS., telefon 599 444 733, e-mail:
lkosakova@ostrava.cz.

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2012. Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Klimkovice. V případě, že máte zájem
využít bezhotovostní úhrady, je nutno vyžádat si na finančním odboru MěÚ údaje pro platbu, aby nedošlo k záměně plátce. Stačí
vyžádání na tel. čísle: 556 420 079 nebo elektronickou poštou na e-mail: neuwirthova@mesto-klimkovice.cz
Ing. Hana Neuwirthová, vedoucí finančního odboru MěÚ
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Senioři, žijte naplno

Kolik nás je?
Počet obyvatel Klimkovic k 31.12.2011
z toho: Klimkovice
Josefovice
Hýlov
Václavovice
Pro srovnání:
r. 2000
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
Rok 2011 – přírůstky
narozením
přistěhováním
- úbytky
úmrtím
odstěhováním
Věková skladba
muži
ženy
celkem

4.239
3.352
329
210
348
3.772 obyvatel
3.871 obyvatel
3.907 obyvatel
3.979 obyvatel
4.037 obyvatel
4.080 obyvatel
4.153 obyvatel

Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili
Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými programy.
Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální
pedagogiky.

mužů
25
76

žen
27
74

celkem
52
150

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s
vašimi vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových
blocích vedených našimi odborníky.

21
33

16
46

37
79

Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku)
nabitý novými informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte
nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská
univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory.

děti do 15 let
350
306
656

občané nad
60 let
398
548
946

Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz

Bc. Andrea Jahnová, evidence obyvatel
Život ve městě:
A tak jsme šli. Únava a mrzutost ze mě opadly, když jsme se
dostali mezi dav dětí a dospělých, kteří klouzali po celém rybníku.
Možná aby se zahřáli, ale spíš si to prostě užívali. Reprodukovaná
hudba, svařáky, teplá zelňačka a jiné dobroty na zahřátí, soutěž
pro děti a na závěr ohňostroj odpálený z druhého rybníku.
Nadšení neznalo hranic.
Tak tohle vymysleli naši rybáři u piva. Není to od nich hezké?
Stačí nápad, využít příležitosti (v našem případě počasí),
zmobilizovat své síly (zvednout se z křesla) a během několika dnů
byla akce připravená, zpropagovaná a s velkým úspěchem
zrealizovaná. Euforie z mrazivého úspěchu byla tak velká, že byly
okamžitě vymyšleny plány na maškarní rej na ledě, na hokejové
turnaje nebo na strojový úklid sněhu z rybníka. Ten se nakonec
podařilo obětavým lidem provést, ale rychlý nástup jarního počasí
odradil případné bruslaře, byť síla ledu byla 35cm! Ale jsme rádi
za to, že se to stalo. Podpořit, poplácat po rameni a taky si trochu
zabruslit přišli tenkrát i někteří radní, starosta, místostarosta a
hlavně my všichni. Po měsíci, kdy mrazivé ticho venku vystřídal
jarní zpěv kosů, nám zůstane pěkná vzpomínka. A snad zkušenost
do příštích mrazů – využít příležitosti, zmobilizovat síly a prostě
to udělat znovu!
Alice, Alda a Otík Chlebovští

Osadní výbor Hýlov nově
Dne 26. ledna 2012 se sešel Osadní výbor Hýlov zřízený
zastupitelstvem města Klimkovice dne 25. ledna 2012 zastupující
občany nejen Hýlova, ale i části od památné lípy „nahoru“.
Cílem činnosti osadního výboru je podílet se spolu s obyvateli této
oblasti na posílení slušných a pohodových sousedských vztahů, na
zlepšení občanské vybavenosti, zvýšení bezpečnosti apod. Vaše
náměty uvítáme v nové poštovní schránce osadního výboru, která
je umístěna u vývěsní tabule před penzionem U hasičů nebo
můžete využít nově zřízenou e-mailovou adresu: hylov@mestoklimkovice.cz
Za nový Osadní výbor Hýlov vám pohodové dny přeje
Radmila Jablonská

Co se dá vymyslet u piva
Bylo kolem -10°C, což bylo v těch mrazivých únorových dnech
příjemné oteplení. Přesto měly moje děti co dělat, aby mě dostaly
z gauče. V parku prý rybáři připravili velké kluziště, budou pouštět
hudbu a dávat čaj zdarma. Hasiči led postříkali a kruté mrazy
vytvořily dokonale hladkou plochu. Stačí vzít brusle, mamky, taťky
či prarodiče.
Inzerce:

Provádíme malířské
a natěračské práce,
nátěry fasád, drobné
zednické práce, možný
úklid.
Macháček František
604 741 726
machacek.frantisek@seznam.cz
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Ohlédnutí za masopustním průvodem
V sobotu 18. února odpoledne vyvrcholilo hektické období příprav
a za krásného počasí a hojné účasti masek i přihlížejících (za obojí
děkujeme) se vydal masopustní průvod od zámku ke kinu.
Při přípravě průvodu jsme museli čelit celé řadě problémů, se
kterými jsme se dosud nesetkali. Bylo třeba sehnat basu a
kostýmy a především přesvědčit někoho, aby se do nich oblékl.
Zásluhou velkého nasazení dobrovolníků, nejen z pořádajících
organizací, se podařilo většinu nástrah zvládnout. Samozřejmě
jsme si vědomi i nedostatků. Nepovedlo se pořádně rozsvítit v
kině, zjistili jsme, že se příště neobejdeme bez ozvučení a že je
kino pro takovou akci malé. Zapomněli jsme také poděkovat
základní škole za zapůjčení vozíku a várnic, někomu možná
chyběla zabijačka. Dělali jsme to poprvé. Za organizátory bych
chtěl slíbit, že budeme-li mít ještě někdy příležitost a budeme
požádáni o uspořádání masopustního průvodu, rádi se do toho
pustíme znovu. A pořádně to rozjedem.

Všem organizátorům a jejich rodinám,
maskovaným i nemaskovaným účastníkům,
Městu Klimkovice za prostory, propagaci a všestrannou pomoc,
Lence Navrátilové – Pekárně na rynku za koblížky,
Monice Cronové – Cukrárně na náměstí za sladkosti,
firmě Věžička s.r.o. - Distribuce piva Zlatovar za sud piva,
Základní škole Klimkovice za zapůjčení várnic a vozíku,
Dechové hudbě Veselka za hudební doprovod,
DTJ Klimkovice a Orlu jednotě Třebovice za zapůjčení kostýmů,
Marcele Lechové za výrobu chlebíčků a Alžbětě Bártové za
koláčky,
Ivaně Matzkeové a Janě Nyklové za všestranné působení v šatně.
Za Rodinné centrum Želvička a Orla jednotu Klimkovice
Petr Jiříček
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Řemeslo má zlaté dno
Dne 26.1.2012 jsme se my, žáci 9. ročníku Základní školy
Klimkovice, zúčastnili akce s názvem Řemeslo má zlaté dno
v Kulturním zařízení Ostrava – Jih. Jednalo se již o 4. ročník
soutěže v praktických dovednostech pro žáky základních škol ve
spolupráci s odbornými učilišti a středními školami. Barmanská
show, soutěžení v družstvech a slibné ceny, to bylo jediné, co nám
učitelé před odjezdem odhalili. Když jsme přijeli na místo činu,
dozvěděli jsme se konečně víc.
Všichni jsme se shromáždili v sálu s jevištěm, kde na nás už čekal
moderátor, který nám osvětlil, co všechno se bude odehrávat
během tří hodin určených tomuto projektu. Program byl pojat
formou úkolů na 18 stanovištích. Každé stanoviště bylo specifické
něčím jiným. Jednotlivé střední školy se prezentovaly úkoly
typickými pro určité studijní obory. Setkali jsme se s obráběči
kovů, lesníky, kadeřnicemi, kuchaři a mnohými jinými
odborníky. Na těchto stanovištích jsme si měli možnost
vyzkoušet, jaké to je - pracovat rukama. Přesvědčili jsme se, že i
manuální práce se dá dělat s velkou láskou, ale že je to také velká
odpovědnost. Úkoly byly sice namáhavé, ale při spolupráci
v týmu se daly zvládnout a boj o plný počet bodů byl opravdu
usilovný. Proto nás velmi potěšilo, že žákyně devítek porazily
ostatní družstva s výrazným přehledem. Odvezli jsme si totiž
diplomy za dvě první místa. Soutěže se ve dvou dnech zúčastnilo
celkem 432 soutěžících, a tak nás náš úspěch velmi těšil. Zaujalo
nás, že zástupci odborných škol nás nevedli jen k úspěšnému
provedení úkolu, ale také ke kázni či respektu.

To se projevovalo i na bodovém hodnocení, protože například
zdravení dnešní generaci nic moc neříká, takže bodíky se ztrácely.
Zakončení akce proběhlo společným fotografováním družstev a
rozchodem do chladných ulic Ostravy. Každý zúčastněný si mohl
z této netradiční akce odnést mnoho zážitků a nových dovedností.
Karolína Kubíčková, žákyně IX. A třídy ZŠ Klimkovice

Z činnosti PS Klimkovice
Druhé pololetí r. 2011 bylo pro naše Pěvecké sdružení města
Klimkovic více než plodné. Posuďte, vážení spoluobčané, sami:
3. září 2011 jsme spoluúčinkovali v rámci festivalu
Visegrádské čtyřky v klimkovických Sanatoriích společně
s pěveckým sborem Mladosť ze Slovenska
1. října zazpívalo užší seskupení našeho PS na místních
farmářských trzích
7. – 8. října jsme pilně nacvičovali nový repertoár na
dvoudenním soustředění v Kunčicích pod Ondřejníkem
22. října jsme spolupořádali 34. ročník Klimkovického
podzimu
5. listopadu se kostel sv. Trojice rozezněl přenádhernými tóny
zhudebněných balad ostravského hudebního skladatele Pavla
Helebranda podle sbírky K. J. Erbena Kytice (premiéra –
uskutečnily se dva koncerty)
3. prosince jsme zpestřili svým vystoupením oslavy 20. výročí
položení základního kamene v Sanatoriích
27. prosince jsme účinkovali na již tradičním Vánočním
koncertě v Kostele sv. Kateřiny, tentokráte zazněla Mše p.
Rottera za varhanního doprovodu p. Aleše Rybky –
děkujeme…
Celý podzim se však převážně nesl v duchu nácviku Kytice, takže
řada členů PS zkoušela nejen každou středu, ale také v úterních
podvečerech. Několikrát jsme jeli o víkendech také do zkušebny
při Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Opět jsme se
setkali s celou řadou profesionálních umělců, s Operním studiem,
s p. Lenkou Živockou, se Smyčcovým kvartetem, v neposlední
řadě také s dramaturgyní pořadu p. Pogodovou a samozřejmě s p.
Pavlem Helebrandem, který s námi všechny skladby s trpělivostí a
láskou nacvičoval.
A co nás čeká v nejbližší době?
Samozřejmě nácvik dalších balad Kytice, s nimiž budeme
vystupovat v měsících březnu až červnu v Kulturním centru
v Ostravě v rámci výchovných koncertů pro školy.
2. května nás čeká velký koncert v Kostele sv. Václava v Opavě,
kde rovněž bude znít Kytice.
Ale již 25. dubna se s námi můžete, milí posluchači, potkat opět
v Sanatoriích v rámci družebního projektu, na kterém budeme
vystupovat společně s Dětským pěveckým sborem Skřivánek ze
Suchdolu nad Odrou a s pěveckým sborem ze slunné Itálie.
12. května chceme oslavit 45. výročí založení našeho PS velkým
koncertem v kostele sv. Trojice a slibujeme vám, že opět
přichystáme nějaké překvapení pro vás, pro návštěvníky.

31. května jsme přislíbili své vystoupení v duchu 30. let v rámci
Mezinárodního dne pro roztroušenou sklerózu, který se bude
konat opět v klimkovických Sanatoriích.
Z tohoto našeho výčtu můžete, vážení příznivci, usoudit, že
chceme více než důstojně oslavit výročí založení našeho PS, navíc
se v říjnu uskuteční již 35. ročník Klimkovického podzimu…
Na všechny akce zveme vás, diváky, protože bez vás by naše
vystoupení nedávala ten správný smysl.
Děkujeme městu Klimkovicím za podporu, všem našim věrným
posluchačům za přízeň a za hojnou návštěvu našich vystoupení…
Za PS Klimkovice Mgr. Hana Petrová
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Vítáme nové občánky našeho
města:

Tereza Burdová

Pozvánky:

Golfový areál Klimkovice
Organizační a přípravný výbor Lázeňského golfového klubu Klimkovice Vás zve na prezentaci projektu Golfového areálu
v Klimkovicích. Uskuteční se za přítomnosti vedení Města Klimkovic, Sanatorií Klimkovic a dalších účastníků dne 27.3.2012 v 18:00
v zasedací místnosti Zastupitelstva ve II. patře MěÚ Klimkovice.
Ing. Jakub Unucka

Rodinné centrum Želvička – program na březen 2012
2. patro Městského úřadu v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email: rc.zelvicka@seznam.cz,
www.zelvicka.info. Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30 Kč
není-li v programu uvedeno jinak. Účast na programu je dobrovolná, klidně si přijďte jen pohrát.
Čtvrtek

1.3. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s lanem

Úterý

6.3. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

8.3. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a říkadla a hračky

Úterý

13.3. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Čtvrtek 15.3. KAŠPÁRKOVINY – jarní tvoření ze šuplíku
Úterý

20.3. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s padákem

Čtvrtek 22.3. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme barvy, tvary, zvířátka
Neděle 25.3. VÍTÁNÍ JARA - Společně se rozloučíme s paní Zimou a vesele přivítáme
přicházející jaro. Přijde za námi i kašpárek s pohádkou.
Sraz 15:00 na náměstí
Úterý

27.3. VOLNÁ HERNA V ŽELVIČCE

Čtvrtek 29.3. ZAVŘENO
Pátek

30.3. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – hasičárna – výkup

Sobota

31.3. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – hasičárna – prodej

Pondělí

1.4. Burza dětského a těhotenského oblečení a potřeb – hasičárna – výdej
neprodaného
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Burza
jarního a letního oblečení
a potřeb
Český červený kříž pořádá tradiční burzu
jarního a letního oblečení a sportovních potřeb.
Koná se v hasičárně.
26.3.2012 Pondělí - příjem zboží
8-11 a 14-18 hodin.
27.3.2012 Úterý - prodej zboží
8-11 a 14-16:30 hodin.
28.3.2012 Středa - výdej neprodaného zboží
13:30 - 15:30 hodin.
Těší se výbor ČČK!

Město Klimkovice Vás zve na

přísálí kina Panorama v Klimkovicích
sobota 17.3.2012 od 17:00 hodin
vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno
hraje swingový orchestr Evergreen Band
jako host vystoupí Sextet ZUŠ Polanka n/O
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Kino Panorama Klimkovice – program na březen 2012
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz

MODRÝ TYGR
Pondělí 5. března v 17:00
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný
magický a humorný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa
fantazie. Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Jan Hartl, Bára
Hrzanová, Anna Polívková, Jan Vondráček, Hynek Čermák, aj.
Mládeži přístupno. ČR, 90 minut
65,- Kč

!

MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI Středa 14. března v 9:30
Pásmo 15 příběhů Macha a Šebestové v celovečerní verzi. Klasické
a stále dětmi velmi oblíbené. Jelikož jsou školní prázdniny zveme
všechny děti , malé i ty větší, ale také dospěláky.
Mládeži přístupno. ČR, 70 minut
35,- Kč

KOCOUR V BOTÁCH
Pondělí 19. března v 17:00
Samostatný filmový příběh chlupatého dobrodruha. Animovaná
komedie. V českém znění: Aleš Procházka, Tereza Bebarová,
David Suchařípa, Jaromír Meduna, aj. Rodinný.
Mládeži přístupno. USA, 90 minut, české znění.
60,- Kč
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Středa 28. března v 17:00
Chipmunkové jsou zpět a pořádně to rozpiští! Legrace ale končí ve
chvíli, když ztroskotají na opuštěném ostrově. Avšak i tam je čeká
velké překvapení. Animovaná dobrodružná komedie.
Mládeži přístupno. USA, 90 minut, české znění
60,- Kč
Připravujeme:
2.4.ČTYŘI SLUNCE, 12.4. SIGNÁL,
16.4. PROBUDÍM SE VČERA, 23.4. MODRÝ TYGR

Kino Sanatoria – program na březen 2012
VYMĚŘENÝ ČAS
Úterý 6. března v 19:30
Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud
nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Děj
filmu akčního scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem
Timberlakem se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy
peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem.
Hrají: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Cillian
Murphy, Johnny Galecki
Mládeži přístupno od 12 let, USA, 109 min
KRÁLOVA ŘEČ
Úterý 13. března v 19:30
Po smrti svého otce anglického krále Jiřího V. a skandální
abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie , který celý život trpí vadou
řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu
2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen
těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta,
budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale
poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem
Loguem. Po těžkém začátku, kdy si neslučitelné charaktery dvou
silných osobností jen obtížně hledají cestu jeden k druhému, se
mezi oběma muži vytvoří silné pouto. Král nakonec přistoupí na
neobvyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i
Winstona Churchilla vadu řeči překoná. Dokáže ale obstát i ve
chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev, který má
povzbudit a inspirovat anglický národ v době, kdy to nejvíce
potřebuje?

Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy
Pearce, Jennifer Ehle, ...
Mládeži přístupno od 12 let, USA, 112 minut
ČERNÁ LABUŤ
Úterý 20. března v 19:30
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí
newyorské baletní scény, zavádí režisér Darren Aronofsky diváky
na cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou... Nina se nechce své
vysněné role vzdát, ale při naplnění svého snu může překročit
hranici, zpoza které už nebude návratu do normálního světa.
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona
Ryder, Barbara Hershey
Mládeži přístupno od 15 let, USA, 108 minut
JANA EYROVÁ
Úterý 27. března v 19:30
Jane se protlouká těžkým životem až se ocitne na odlehlém
panství Thornfield. Bohužel ani na zde jí štěstí nepokvete, můžou
za to zdánlivě nevysvětlitelné a dost strašidelné úkazy, ke kterým
tu dochází, a také čím dál temnější Rochesterovy nálady. Děsivá
noc, po které už nic nebude jako dřív, ji donutí k dalšímu útěku.
Tuší však, že Thornfield neopouští navždy. Přitažlivost jejího
majitele je magická a city, které se v Jane probudily, silnější než
jeho temná povaha.
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell...
Mládeži přístupno od 12 let, USA, 112 minut

Kulturní kalendář – březen 2012
DEN DAT
PROGRAM
čt 1.3. Divadlo Devítka - "Mátový nebo citrón?"
pá 2.3. Taneční večer s Petem Saxem
so
ne
po
út
st

MÍSTO KONÁNÍ
Společenský sál San.
Kolonáda San.

3.3.

Ples Hruška
4.3. Hudební kavárna s klavírem
Kreativní odpoledne - Organzový květ
5.3. Kino - Modrý tygr

Kolonáda Sanatorií
Kolonáda Sanatorií
Salónek za kinosálem
Panorama, Klimkovice
Restaurace Zahrada
San.
Společenský sál San.

Posezení s harmonikou
6.3. Kino - Vyměřený čas
7.3.
Beseda s primářkou: Cesta ke zdravému

Společenský sál
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ČAS KONÁNÍ
VSTUP
19:00 - 20:45 60,19:30 - 23:00 30,u
19:00 - 03:00 organizátora
15:00 - 17:00 volný
15:00 - 17:00 75,17:00
65,19:00 - 21:00 dobrovolné
19:30 - 21:20 50,18:00 - 19:15 volný

čt

životnímu stylu
Taneční večer s Aloisem Weissem
8.3. Klarinetový recitál

pá

9.3.

Sanatorií
Restaurace Zahrada
Kolonáda Sanatorií
Společenský sál
Sanatorií
Kolonáda Sanatorií
Kolonáda Sanatorií
Salónek za kinosálem
San.
Cinema bar Sanatoria
Společenský sál
Sanatorií

MDŽ - retro zábava
so 10.3. Diskovečírek
ne 11.3. Hudební kavárna s klavírem
po 12.3. Kreativní odpoledne - Vyšívání do papíru
Country večer s Tulákem
út

st

čt
pá
so
ne
po
út
stř
čt
pá
so
ne
po
út

st

13.3.

Kino - Králova řeč
Beseda u čaje: Proč v životě procházíme
událostmi, a to i těmi, kterými nechceme? Klubovna Sanatoria
14.3. Kino - Mach a Šebestová - PRÁZDNINOVÉ
PROMÍTÁNÍ
Panorama, Klimkovice
Restaurace Zahrada
Taneční večer s Aloisem Weissem
San.
Beseda se specialistou: Přírodní léčba
Společenský sál
15.3.
pohyb. ústrojí
Sanatorií
16.3. Taneční večer s Petem Saxem
Kolonáda Sanatorií
Jarní ples
Kolonáda Sanatorií
17.3.
přísálí kina Panorama,
Swing!!!
Klimkovice
18.3. Hudební kavárna s klavírem
Kolonáda Sanatorií
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru I.
Salónek za kinosálem
19.3. Kino - kocour v botách
Panorama, Klimkovice
Posezení s harmonikou
Restaurace Zahrada
20.3. Kino - Černá labuť
Společenský sál
Beseda s primářkou: Klim Therapy
Společenský sál
21.3.
Taneční večer s Aloisem Weissem
Restaurace Zahrada
22.3. Večer divadelních drobniček zDividla
Společenský sál
23.3. Taneční večer s Petem Saxem
Kolonáda
Diskovečírek
Kolonáda
24.3.
Vítání jara
náměstí v Klimkovicích
25.3. Hudební kavárna s klavírem
Kolonáda
Kreativní odpoledne - Pletení z papíru II.
Salónek za kinosálem
26.3.
Karaoke
Cinema bar
Burza - prodej
hasičárna Klimkovice
27.3.
Kino - Jana Eyrová
Společenský sál
28.3.

čt 29.3.
pá 30.3.
so

31.3.

Beseda u čaje : Proč jsme nemocní, a co
s tím můžeme udělat?
Kino - Alvin a Chipmunkové 3
Taneční večer s Aloisem Weissem
Cirkusové varieté
Taneční večer s Petem Saxem
Dětská burza - prodej
Diskovečírek

Klubovna
Panorama, Klimkovice
Restaurace Zahrada
Společenský sál
Kolonáda
hasičárna Klimkovice
Kolonáda
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19:00 - 22:00 30,18:00 - 19:00 volný
19:00 - 0:00 79,19:30 - 23:00 30,15:00 - 17:00 volný
15:00 - 17:00 75,19:00 - 21:00 dobrovolné
19:30 - 21:30 50,18:00 - 19:30 50,9:30

35,-

19:00 - 22:00 30,19:00
volný
19:30 - 23:00 30,19:00 -03:00 399,17:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
17:00
19:00 - 21:00
19:30 21:20
18:00 - 19:15
19:00 - 22:00
18:30 -20:30
19:30 - 23:00
19:30 - 23:00
15:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
19:00 - 22:00
8:00 - 16:30
19:30 - 21:30

dobrovolné
volný
75,60,dobrovolné
50,volný
30,dobrovolné
30,30,volný
volný
75,30,-

18:00 - 19:30
17:00
19:00 - 22:00
19:00 - 20:00
19:30 - 23:00
9:00 - 16:00
19:30 - 23:00

50,60,30,50,30,-

50,-

30,-

Unikátní neurorehabilitační léčba dětí KLIM-THERAPY
Unikátní rehabilitační metodu využívající stabilizační oblek vyrobený pro kosmonauty budou
Sanatoria Klimkovice využívat pro dětské pacienty. Naše lázně se tak stanou prvními na světě,
které tuto metodu se stabilizačním oblekem spojí s účinky jodobromové vody.
Metodu lez uplatnit nejvíce u pacientů s dětskou mozkovou obrnou a dále po úrazech hlavy,
mozkové příhodě, u dětí s epilepsií, poruchou motoriky, takzvanou atetózou, myopatií,
Downovým syndromem nebo s autismem.
Dle primářky Sanatorií Klimkovice Jarmily Zipserové je metoda neurorehabilitace účinná na
poškozený centrální nervový systém a vede k zlepšení motorických funkcí. Neustálým
opakováním určitého pohybu jsme schopni docílit obnovení nebo vytvoření mozkových spojů,
probudit takzvané spící buňky. Důležité je, že takto naučené schopnosti zůstanou i po skončení
rehabilitace.
Terapeutický program, který využívá speciální kosmickou technologii, bude zatím určen pro děti od 1 roku do 17et. Pacienti mají
absolvovat velice intenzivní individuální cvičení 3 hodiny denně po dobu až čtyř týdnů. Rehabilitace samotná začíná zahřívací masáží
nebo koupelí, hlubokou stimulací tání, svalovým uvolněním a strečinkem. Následuje cvičení a nácvik různých pohybů včetně chůze
podle možností a potřeb klienta a posilování. Součástí je i vibrační cvičení, trénink koordinace a rovnováhy a stabilizace držení těla.
Hlavním pilířem je však zapojení stabilizačního obleku a kladkového mechanismu ve speciální UEU kleci.
Speciální oblek byl vyvinut pro účely kosmické medicíny k léčbě poruch pohybového aparátu kosmonautů.
Využívat ho začali v Rusku v roce 1971 a používají se dodnes. Speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek
neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod.
Sanatoria Klimkovice zatím zakoupila 5 obleků různých velikostí. S pohybovou terapií, jejímž maskotem bude
lemur, chtějí Sanatoria Klimkovice započít v březnu 2012.

Proti rýmě a nachlazení
Obtěžuje Vás v těchto zimních měsících rýma a nachlazení? Přechody z vyhřátých budov
do studeného venkovního prostředí a smogová situace ve městech k tomu, bohužel
přispívají. Chcete si dopřát úlevu a „protáhnout“ dýchací cesty?
Individuální inhalace
Léčebné vdechování vodních par, které zlepšuje funkci sliznice dýchacích cest, působí
protizánětlivě, zkapalňuje hlen a usnadňuje vykašlávání. Využívá se převážně u
nemocných trpících onemocněním horních a dolních cest dýchacích. K inhalaci se používá většinou Vincentka nebo léčiva s
bronchodilatačním účinkem.
Délka procedury: 10minut
Cena: 74,- Kč
Jodobromová koupel
Náš vzácný přírodní léčivý zdroj je nejen balneologický prostředek, který léčí cévní onemocnění, pomáhá při léčbě nemocí pohybového
ústrojí, nemocí neurologických, gynekologických a nemocí. Během léčby dochází ke vstřebávání jodu inhalací a kůží a sliznicemi.
Solanka sublimuje (uvolňuje se do ovzduší) a tím blahodárně působí na dýchací cesty. Proto lze jodobromovou koupel vnímat i jako
pohlazení pro Vaše dýchací cesty. Věřte, že až budete z koupele odcházet, bude se Vám lépe dýchat. Škrábání a sucho v krku na čas
vymizí.
Délka procedury: 30minut
Cena: 286,- Kč
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Kosmetické služby
platné od 16.1.2012

NÁZEV PROCEDURY

DÉLKA
procedury

CENA

Barvení obočí

15 min.

48-Kč

Barvení řas

30 min.

82-Kč

Denní líčení

30 min.

97,-Kč

Epilace – obočí (tvarování)

15 min.

48-Kč

Epilace – brada

15 min.

58-Kč

Epilace – horní ret

15 min.

53-Kč

Epilace – tváře

15 min.

78-Kč

Epilace – předloktí horních končetin

15 min.

138-Kč

Epilace - celé horní končetiny

30 min.

198-Kč

Epilace - celé dolní končetiny

60 min.

383-Kč

Epilace – lýtka

30 min.

198-Kč

Epilace – stehna

30 min.

228-Kč

30 min.

398,-Kč

45 min.

152,-Kč

30 min.

154,-Kč

30min.

128,-Kč

30min.

98,-Kč

30 min.

158,-Kč

15 min.

98-Kč

15 min.

68,-Kč

90 min.

648,-Kč

-

58,-Kč

Galvanická žehlička - ošetření obličeje nebo krku a dekoltu: při tomto ošetření dochází ke stimulaci a
regeneraci pleti a tím k výraznému omlazení. Kontraindikace: epilepsie, kardiostimulátor, těhotenství, kovové
svorky, rovnátka, otevřené rány, citlivá pleť s rozšířenými cévkami
Hluboké čištění: nejdříve se provede změkčení a uvolnění pórů a dále mechanické hluboké čištění (komedony černé tečky). Po tomto ošetření se doporučuje aplikace masky (u smíšené, mastné, aknózní nebo nečisté pleti).
Masáž obličeje, krku a dekoltu: masáž je velice účinný prostředek proti stárnutí; může se provádět již od 21. let;
není vhodná při akné, oparech nebo zánětech v obličeji.
Maska dle typu pleti včetně masky kolem očí:hydratační, regenerační, výživná, čistící, maska bahenní
z Mrtvého moře, čokoládová, medová…(obličej, krk a dekolt)
Maska po hlubokém čištění (obličej, krk)
Maska exklusive: maska s výrazným liftingem a bohatou výživou je vhodná pro všechny druhy pleti; není vhodná
u klaustrofobie
Mikromasáž očního okolí: mikromasáž oddaluje proces stárnutí očních vrásek, zabraňuje tvorbě váčků a kruhů
pod očima.
Peeling: odstraňuje odumřelé pleťové buňky a tím pročišťuje a projasňuje pleť; otevírá póry; peeling je vhodný pro
všechny druhy pleti s výjimkou velmi citlivé pleti s popraskanými cévkami nebo hnisavými projevy akné.
Speciální kůra „CAVIAR LUXURY“: jedná se o aplikaci enzymů, čistého kolagenu a kaviáru. Exkluzivní ošetření
pleti s intenzivním stimulačním a regeneračním účinkem napomáhá k dosažení KRÁSNÉ A ZDRAVÉ PLETI.
Výživné sérum
•
•
•

Místnost pro kosmetické služby se nachází v 5. podlaží, číslo dveří 550
Vstupenky si můžete zakoupit maximálně 21 dnů předem, nejpozději 10 minut před začátkem procedury!
Na procedury přicházejte minimálně 5 minut před jejich začátkem; dostavíte-li se později,
bude Vám procedura poskytnuta pouze do konce Vámi zaplacené časovky.
 Ceny označené tímto symbolem jsou uvedené včetně DPH.
• Storno: zakoupené lístky jsou nevratné.
• Informace: na recepci – tel. 556 422 111, internet – www.sanatoria-klimkovice.cz

Provozní doba:
pondělí, středa: 9,45 – 17,45 hod
sobota: 8,30 – 17,00 hod
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Nový jídelní lístek v Restauraci Zahrada
Restaurace zahrada, která se nachází v prostorách lázní Sanatorií Klimkovice, pro Vás v polovině března připravuje zcela novou skladbu
jídelního lístku. Ten pro Vás připravil společně se svým kolektivem kuchařů náš šéfkuchař Jan Černý.
Něco málo o něm:
Honza Černý (*29.března 1984)
Je mladý kuchař, gastronom a dobrovolný hasič. Jeho koníčkem je vaření, hudba a sport.
Ihned po studiu v roce 2003 začal pracovat v hotelu Atom**** (v souč.Clarion Congress Hotel Ostrava) jako kuchař
pod vedením proslulého Chef kuchaře Zdeňkem Voznicou, který si ho během jeho učení vybral během do svého týmu. V průběhu
několika let tak získal řadu zkušeností a velmi dobře se zorientoval jak v české tak i mezinárodní kuchyni a mohl se podílet a
připravovat kulinářské zážitky významným tuzemským i zahraničním klientům. Mezi ně patří řada významných českých i
zahraničních politiků, sportovců, zpěváků a osob ze světa vysokého businessu. Po 4 letech praxe dostal Honza Černý šanci ukázat své
schopnosti a dovednosti a byla mu nabídnuta pozice šéfkuchaře přímo v srdci města Ostravy, a to v restauraci v Ostravské radnici,
kde řídil kolektiv kuchařů a předváděl své kulinářské umění pro místní klientelu a její hosty. Později ale, dle jeho slov, pocítil touhu
vyzkoušet něco nového a využil možnosti nastoupit do kuchyně Restaurace Zahrada v Sanatoriích Klimkovice. Výzvou byla nejen vize
dalšího zdokonalování se ve svém oboru, ale i možnost přibližovat gastronomické novinky návštěvníkům těchto krásných prostor a
zpříjemňovat jim každodenní pobyt neobvyklými pokrmy, postavenými na kvalitních a čerstvých surovinách.
Nový jídelní lístek, který budeme moci vyzkoušet již během měsíce března je zaměřen jak na českou tak i na mezinárodní kuchyni a
jeho skladba jistě vyhoví všem náročným zákazníkům. Najdete zde i speciality kuchařek Moravskoslezského kraje jako je třeba
frýdecká kotleta pečená v alobalu anebo výborné uzené se švestkovou omáčkou a bramborovými knedlíky. Dále třeba
Máslovou rybu Butterfish s limetkovým glazé a zázvorem, jelení nudličky s hříbky z pravé svíčkové anebo konfitované
jehněčí kolínko na smetanovém listovém špenátu a jako sladkou tečku si můžete dát vanilkové Creme brule s karamelovou
krustou. Všechny jídla jsou složená s čerstvých prvotřídních surovin, které dodávají jeho jídlu jejich nezaměnitelnou chuť. Tak
neváhejte a přijďte k nám! Budeme se na Vás těšit.
A zde přinášíme malý recept na ochutnávku:
Kuřecí stehenní steak Teryaki
Potřebujete na to:
kuřecí stehenní steaky, které si naložíte do směsi připravené z česneku, zázvoru, medu, sojové
omáčky, octu, trošku chilli papriček piri piri krájených na drobno (každý podle toho jak má rád
ostré jídlo - 1hlavička pro 4osoby stačí) a oleje, vše zamícháme a vetřeme do masa a necháme
v lednici odležet min. 2hod. Poté takto připravené maso opečme na pánvi s obou stran, k výpeku
přidáme kousek másla a uděláme si trošku šťávy na podlití. Maso před podáním osolíme a
servírujeme, jako přílohu doporučuji nejlépe grilovanou čerstvou zeleninu na olivovém oleji.

Jarní ples 17.3.2012
Sanatoria Klimkovice Vás srdečně zvou na poslední zábavu plesové sezóny 2012. Jarní
ples tradičně nabídne zajímavý program na třech samostatných scénách,
kompletní večerní menu a netradiční prostředí lázní. Na kolonádě zahraje
kapela IMPULS, která byla vyhlášena nejlepší plesovou kapelou našeho kraje pro rok
2010 (anketu vyhlásil Moravskoslezský deník), uvidíte taneční šou s překvapením
Probouzení jara, možná Vás rozvlní orientální vystoupení Fatima Lei. Ve
společenském sále pro Vás chystáme diskotéku s videoprojekcí a v restauraci Zahrada nás rozezpívá cimbálová muzika Vojtek.
Tradičně Vám přivítáme sklenkou sektu, pohostíme teplou večeří, a aby bylo menu kompletní naservírujeme Vám kávu a dezert. O
půlnoci se můžete těšit na tombolu plnou zajímavých a hodnotných cen. Vstupenky v hodnotě 399,- Kč se prodávají na kolonádu a do
společenského sálu. V případě vyprodání této kapacity budou v prodeji vstupenky do restaurace Zahrada. Těšíme se na Vás! Přijďte
s námi oslavit příchod jara!
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Pozvánka do lázní za zábavou
Divadlo Devítka – Mátový nebo citrón? - Skvělá komedie, při níž jistě uroníte nejednu slzu
smíchu. Skupina herců zkouší bulvární frašku z dvacátých let minulého století. Je pár dní před
premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, kostymérka držkatá, režisérka nezvládá
krizové situace. Mezi herci vzrůstá napětí. První dáma souboru je zoufalá z mladého milovníka,
nesmělého, neohrabaného začátečníka, nicméně synáčka sponzora představení. Nadchází večer
premiéry. Vše se mění v nezvládnutelné delirium.
Skvělá komedie, která měla před lety v Paříži mimořádný úspěch (několik set repríz). Letos v lednu
byla znovu nastudována, opět se v Paříži stala událostí a v rámci cen Les Moliéres 2011 získala cenu
za nejlepší komedii sezony.
Čtvrtek 1.3., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 60Kč
Klarinetový recitál – večer s hudbou klasickou i neklasickou. Mladý, velmi talentovaný hudebník Adam
Malík, opět předvede své mistrovství na kolonádě lázní. Adama Malíka známe ve více polohách – rockera,
folkaře, ale i jako hráče na klasický nástroj – klarinet. Hudební zážitek pro všechny milovníky hudby.
Těšíme se na Vás.
Čtvrtek 8.3., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Kolonáda, vstupné dobrovolné
MDŽ retro zábava – Ke příležitosti Mezinárodního dne žen Sanatoria Klimkovice pořádají taneční
zábavu v retro stylu. Přijďte se pobavit … zavzpomínat si na staré oblíbené hity, zatancovat si na
oldies diskotéku a zaskotačit si na hudbu nesmrtelných Beatles. Zahraje Beatless revival, kteří
výběrem těch největších hitů známých „brouků“ nikdy nezklamou. Ti z Vás, kdo přijdou v retro
kostýmu budou zařazeni do soutěže o nejzajímavější či nejautentičtější „kostým“. Večer bude
proložen řadou soutěží o zajímavé ceny. Přijďte se pobavit! Těšíme se na Vás!
Pátek 9.3., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 79,- Kč
Varieté s Cirkusem trochu jinak – večer pro milovníky artistického a cirkusového umění, tak, jak jej
známe z dřívějších dob. Výborná artistická šou plná zábavy a překvapení. Profesionální ztvárnění nejlepšími
artisty z řad Cirkusu trochu jinak a dětskými vystupujícími, kteří Vám svými kousky vyrazí dech. Artistické
vystoupení je proloženo hudebními vstupy.
Rezervace vstupenek na tryskova@sanklim.cz, 603 299 138
Čtvrtek 29.3., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 50,- Kč

Beseda u čaje – nově otevíráme sérii večerů s paní Ivou Radulayovou a etikoterapeutkou Pavlou
Sýkorovou. Zajímá Vás, proč se Vám v životě dějí různé věci, třeba i ty, kterým se bráníte? Víte, proč jste
nemocní, proč Vás dlouhodobě sužují ty a ty potíže? Nezpůsobujeme si je sami tím, jaký zaujímáme postoj
k našemu životu a životu našich blízkých? Povídání na zajímavá témata v podvečerních hodinách.14.3.
Proč v životě procházíme událostmi, a to i těmi, kterými nechceme?
28.3. Proč jsme nemocní a co s tím můžeme udělat?
Středa 14. a 28.3., 18:00, Sanatoria Klimkovice, Klubovna ve vestibulu, vstupné 70,- Kč
Kreativní odpoledne – milé dámy, nenechejte zahálet své šikovné ruce a prstíky. Navštivte naši kreativní
dílnu a pod vedením zkušené lektorky Lenky si vyrobte něco pro radost. Veškerý materiál pro výrobu, dobré
nápady, a rady lektory naleznete u nás a jsou zahrnuty v ceně kurzovného 75,- Kč. Konáme se vždy v pondělí
v 15,00 v salonku za společenským sálem v lázních.
Témata pro březen 2012:
Pondělí 5.3. – Organzový květ – brož, spona, dekorace na záclonu či divukrásná kytička do vázy
Pondělí 12.3. – Vyšívání do papíru – přání k narozeninám, záložka do knihy
Pondělí 19.3. – Pletení z papíru I. – základy techniky, košíček, ošatka, věnec
Pondělí 26.3. – Pletení z papíru II. – rozšiřující kurz, kytky z papíru, zvířátka, květníky
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Sport:

Rozpis mistrovských utkání - JARO 2012 - TJ KLIMKOVICE
Kategorie

Datum

Hodina

Odjezd
autobusu

Mužstva

1

muži

Sobota

24.3.

15:00

TJ Klimkovice - FK Darkovičky

2

muži

Sobota

31.3.

10:15

9:00

FC Ostrava - Jih - TJ Klimkovice

3

žáci

Neděle

1.4.

13:15

12:15

TJ Unie Hlubina - TJ Klimkovice

4

žáci

Sobota

7.4.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota

5

dorost

Sobota

7.4.

13:15

TJ Klimkovice - TJ Slavia Michálkovice

6

muži

Sobota

7.4.

15:30

TJ Klimkovice - TJ Darkovice
TJ Slavoj Rychvald - TJ Klimkovice

7

ml.žáci

Pátek

13.4.

16:30

8

dorost

Sobota

14.4.

11:00

10:00

TJ Stará Bělá "B" - TJ Klimkovice

9

muži

Sobota

14.4.

15:30

14:15

TJ Sokol Dolní Lhota - TJ Klimkovice

10

žáci

Neděle

15.4.

10:00

9:00

TJ Sokol Markvartovice - TJ Klimkovice

11

ml.žáci

Pátek

20.4.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Velká Polom

12

žáci

Sobota

21.4.

10:00

TJ Klimkovice - FC Slavia Michálkovice

13

dorost

Sobota

21.4.

13:45

TJ Klimkovice - FC Biocel Vratimov

14

muži

Sobota

21.4.

16:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Šilheřovice

15

ml.žáci

Středa

25.4.

16:00

TJ Sokol Koblov - TJ Klimkovice

16

žáci

Sobota

28.4.

10:00

9:00

TJ Sokol Lhotka - TJ Klimkovice

17

muži

Sobota

28.4.

16:00

14:45

TJ Velká Polom - TJ Klimkovice

18

dorost

Sobota

28.4.

16:30

TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice

19

ml.žáci

Úterý

1.5.

15:00

TJ Klimkovice - SK Rapid Muglinov

20

ml.žáci

Pátek

4.5.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Stará Bělá "B"

21

žáci

Sobota

5.5.

10:00

TJ Klimkovice - FC Baník Ostrava (dívky)

22

dorost

Sobota

5.5.

14:15

TJ Klimkovice - TJ Unie Hlubina

23

muži

Sobota

5.5.

16.30

TJ Klimkovice - SK Meteor Strahovice

24

žáci

Úterý

8.5.

14:15

TJ Klimkovice - TJ Jiskra Hrušov

25

dorost

Úterý

8.5.

16:30

TJ Klimkovice - SK Šenov

26

žáci

Sobota

12.5.

10:00

TJ Slovan Ostrava - TJ Klimkovice
TJ Biocel Vratimov - TJ Klimkovice

27

muži

Sobota

12.5.

16:30

15:15

28

ml.žáci

Neděle

13.5.

10:00

FK SK Polanka - TJ Klimkovice

29

dorost

Neděle

13.5.

13:45

SK Slávia Třebovice - TJ Klimkovice

30

ml.žáci

Pondělí

14.5.

16:30

TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice

31

žáci

Středa

16.5.

17:00

TJ Klimkovice - Beleza o.s.

32

žáci

Sobota

19.5.

10:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole

33

dorost

Sobota

19.5.

14:45

TJ Slovan Ostrava - TJ Klimkovice

34

muži

Sobota

19.5.

17:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Kozmice

35

ml.žáci

Pátek

25.5.

16:30

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hošťálkovice

36

žáci

Sobota

26.5.

10:00

9:00

TJ Sokol Hrabůvka - TJ Klimkovice
TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole

37

dorost

Sobota

26.5.

14:45

38

muži

Neděle

27.5.

17:00

39

ml.žáci

Pátek

1.6.

16:30

TJ Klimkovice - FC Baník Ostrava (dívky)

40

žáci

Sobota

2.6.

10:00

TJ Klimkovice - SK Šenov

15:30
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TJ Slavia Píšť - TJ Klimkovice

41

dorost

Sobota

2.6.

14:45

13:45

TJ Sokol Hrabůvka - TJ Klimkovice

42

muži

Sobota

2.6.

17:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Vřesina

43

žáci

Sobota

9.6.

10:00

9:00

TJ Lokomotiva Ostrava - TJ Klimkovice

44

muži

Neděle

10.6.

17:00

15:30

TJ Sokol Hať - TJ Klimkovice

45

žáci

Sobota

16.6.

14:45

13:45

TJ Kunčičky - TJ Klimkovice

46

muži

Sobota

16.6.

17:00

TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová

www.tjklimkovice.unas.cz

Kateřina Tomalová z Klimkovic mistryní republiky!
O víkendu 10.-12.2.2012 se Plzni konalo mistrovství republiky
jednotlivců dospělých v badmintonu pro rok 2012. Sjelo se sem 38
nejlepších žen a juniorek a 55 nejlepších mužů a juniorů z celé ČR.
Tři dny soupeřili o čest nosit nové tituly mistrů ČR pro rok 2012.
Náš oddíl TJ Sokol Klimkovice reprezentovala Kateřina
Tomalová. Vedla si výborně se svým partnerem Václavem
Benbenkem z Orlové-Lutyně ve smíšené čtyřhře. V prvním kole
porazili pár ASTRy Zahradní město Praha Zahrádka/Myšáková
2:0 (12,17) ale ve duhém kole narazili na nasazenou dvojici č. 1,
později bronzové medailisty, Drančák (Sokol Praha-Radotín)
s Kollárovou (SK Dobrá Voda) a prohráli 0:2 (9,17). Ještě lépe se
vedla Katka (nasazená jako č.5) ve dvouhře. V prvním kole měla
díky nasazení volno a ve druhém porazila po velkém boji domácí
několikanásobnou juniorskou mistryni republiky Havlovou (Sokol
Plzeň-Doubravka) 2:1 (-19,17,14). Ve čtvrtfinále pak již nestačila
na Milisovou (SKB Český Krumlov) a prohrála 0:2 (18,16). Již
tento výsledek je vynikají, protože je to vlastně umístění mezi
osmi nejlepšími ženami v ČR. Neljépe se však vydařila čtyřhra.
S Šárkou Křížkovou (Sokol Dobruška) již startovala vloni a bylo
z toho nádherné druhé místo. Letos však musela děvčata v první
kole porazit pár Menšlová (Montas Hradec Králové) a Sahánková
(Sokol Veselý Brno-Jehnice) 2:0 (8,17), dále silný pár ASTRY ZM
Praha Lajdová/Maixnerová 2:0 (15,16). V semifinále zvítězily nad
nasazeným párem č.2 Krejčová (USK Plzeň)/Pilařová (Chemička
Ústí) 2:0 (15,19). Ve finále zdolaly dvojici Havlová/Procházková

(Slavia TU Liberec) 2:0 (16,18) přes silnou podporu soupeřek od
domácího hlediště. Katka se stala prvním hráčem, který získal
zlatou medaili pro TJ Sokol Klimkovice z MČR dospělých v celé
jedenatřicetilé historii našeho oddílu. V juniorech a žácích již
máme zlatých dohromady sedm z posledních pěti let.
Na MČR juniorů do 19 let v Brně-Jehnicích se výrazně prosadil
náš teprve šestnáctiletý Filip Budzel, který s Davidem Ptáčkem
(BK Kopřivnice) dokázal vybojovat bronzovou medaili. Tato
dvojice porazila nejprve Klimeše (Slovan Vesec) s Valterem (BK
Goram Teplice) 2:1 (15,-18,12) a ve druhém kole pak pár Pikl
(Teplice) a Šváb (Sokol Dobruška) 2:1 (22:20,23:25,18) po
obrovských bitvách. V semifinále však již nestačili na pozdější
mistry republiky Světničku (Brno-Jehnice) se Šelongem (OrlováLutyně) a prohráli 0:2 (9,10).
Moc gratuluji našim úspěšným reprezentantům. Přeji další
sportovní úspěchy a hlavně zdraví aby mohli dál tvrdě pracovat na
své přípravě. Nyní nás čekají další MČR. Postupně to bude U17
v Hradci Králové, U15 v Benátkách nad Jizerou a U13 v PrazeVinoři. Dařilo se nám i ve družstvech. Dospělí skončili na 2. místě
v druhé lize, junioři byli druzí v krajském přeboru a žáci soutěž
stejné úrovně vedou. Pokud vyhrají získají právo postupu na MČR
žákovských družstev které bude v květnu rovněž v Benátkách.
Držím palce všem účastníkům a věřím, že ještě naše medailové
zisky rozšíří.
Za TJ Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu Jiří Halfar
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Inzerce:

Zveme Vás do nově
otevřené vinotéky!
Nabízíme Vám velký
výběr vysoce kvalitních
sudových vín. Vybrat si
můžete až z 10 druhů.
V naší nabídce také
naleznete lahvová vína
od nejlepších vinařů a
to jakostní i
přívlastková.

Westroad s.r.o.

Provádíme čištění a kontroly komínu
v souladu

s nařízením vlády 91/2010Sb.
VČETNĚ VYSTAVENÍ ZPRÁVY
Cena kontroly:
400,- jeden průduch
300,- ks, dva a více průduchů
Cena čištění:
200,- jeden průduch
150,- ks, dva a více průduchů

Přijďte ochutnat…
Otevíráme 3.2.2012 a najdete nás
v Klimkovicích u náměstí, naproti kostela.
Otevírací doba:
PO
ÚT
9:00 – 12:00
ST
9:00 – 12:00
ČT
9:00 – 12:00
PÁ
9:00 – 12:00
SO
9:00 – 11:00

dále nabízíme:
13:00 – 17.30
12:30 – 17:30
12:30 – 17:30
12:30 – 17:30
12:30 – 17:30

- vložkování komínů
- stavby komínů
- instalaci a montáž krbových kamen,
krbových vložek atp.

kontakt: 776 252 252
E-mail: wrkominy@seznam.cz

Hledám spolehlivou paní
z Klimkovic či Polanky

pro výpomoc
při úklidu v domácnosti,
2x týdně dle domluvy.
Zájemce, prosím, o kontakt sms na
tel. 603494677,
zavolám zpět.
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AUTOŠKOLA
Lenka Kolínková, Ing. Radomír Tichý
IČO: 870 87 634

Nabízíme Vám ŘP sk.

B

za bezkonkurenčních

7.200Kč
(možnost i na splátky)

TEL: 734 460 203, 732 981 601
www.autoskola-rt.cz

Firma Ing.Burdová - AKUM
Výkup a likvidace nebezpečných odpadů (autobaterií)
a prodej nových autobaterií
Výkup denně
na ul.U Rybníčku 906, Klimkovice - směr Olbramice
Kdy? Od pondělka do pátku 16 - 18 a v sobotu 8-12 hod
Zajímavé ceny:
40Ah -88 Ah 100,-Kč
100 Ah-120Ah 150,-Kč
140Ah-180Ah 280,-Kč
220Ah 350,-Kč
Při větším množství je možný odvoz.
Pro firmy likvidační protokol.
Tel. kontakt: 603 171 282

MASÁŽE ve zdravotním středisku
nabízí: jarní slevové balíčky
Balíček „A“ = 45 min klasická masáž (záda + šíje) + ušní svíce
à 300,- Kč
Balíček „B“ = 60 min masáž horkými lávovými kameny + ušní svíce
à 400,- Kč
Balíček „C“ = lymfatická masáž dol. končetin + klasická masáž
(záda + šíje) à 400,- Kč

Objednávky: 608 139 942
Platnost: 05/2012

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ IVANA ŠVABÍKOVÁ

Z KAŽDÉHO NÁKUPU PENÍZE ZPĚT!!
Největší celosvětová certifikovavaná obchodní společnost nabízí
slevy z každého nákupu od 4 do 25 %.
Stálé a vysoké slevy v ČR i zahraničí (od potravin, spotřebního
zboží,pohonných hmot, energií, léčiv, lázní, aut, stavebnin...a
stovek dalších). Mezi obchodníky již patří takové firmy jako
TESCO,HUSQARNA,KIKA, INRERSPAR,OMV, ´BA´TA,
HUNANIC, BLAŽEK a mnoho dalších. Neomezený doživotní
příjem,dědičnost.
Nakupovat s námi se vyplatí. Denně nakupujete a berete za to
peníze zpět. To se vyplatí !!!
Sanatoria Klimkovice dole za kinosálem čtvrtek 1.3.2012 18 hodin
první prezentace
Sanatoria Klimkovice dole za kinosálem čtvrtek 15.3.2012 18
hodin druhá presentace
REGISTRACE ZDARMA

Kuřáci, pomůžeme vám ušetřit až 25 tisíc ročně

KUŘTE ZDRAVĚ
Nabízím kvalitní elektronické cigarety, včetně
veškerého příslušenství, 75 druhů náplní (e-liquidů)
různých příchutí – Petra, Sparta, Amfora, Cammel,
Marlboro, Dunhill, LM, RedBull, Mango, Jablko,
Mandarinka, Kokos, Banán, atd.
Více informací a objednávky na:

www.eucigareta.eu
Objednané zboží doručíme v Klimkovicích zdarma
nebo si je můžete vyzvednout osobně po předchozí
telefonické domluvě na adrese: Anna Martiníková,
ul. Bří Čapků č. 614, Klimkovice, tel.: 777 775 453
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Ploty
Provedeme pletivové, dřevěné, zděné oplocení Vašeho
pozemku.
Brány, branky. Kvalitně a levně.
Tel: 736 677 631
Fasády a zateplení
Opravy, nátěry, zateplení fasády Vašeho domu od
certifikované firmy Kvalitně a levně.
Tel: 736 677 631
Příjezdové
a přístupové cesty
k Vašemu domu. Kvalitně a levně od certifikované firmy.
Tel: 736 677 631

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, OKRASNÉ
DŘEVINY.

Vrata od

9.999,- Kč vč. 20% DPH.

Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při
nákupu nad 7000,- Kč doprava
ZDARMA.

www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
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