a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Do začátku minulého století si naši
předchůdci na radnici nemuseli lámat hlavu s tím, jak vměstnat množství spěchajících vozidel do ulic, náměstí a parkovišť,
jak usměrňovat jejich neustávající proud
při zavřeném či otevřeném dálničním
tunelu tak, aby občan mohl ke svému přemísťování bezpečně používat i nohy. Jak
to tedy vypadá v našem městě začátkem
století jednadvacátého?

Dopravní studie
v problémových lokalitách
Vyváženost ploch pro dopravu, volná
veřejná prostranství, parkoviště a zeleň
jsou zásadním jevem pro dobrý pocit
v našem městě. Občané vnímají velmi
citlivě právě nárůst dopravy, protože se

prosinec 2017
dotýká jejich každodenního života a stává se stresujícím v případě, když představuje hrozbu. Situace s parkováním
a provozem vozidel v našich ulicích se tak
stává neudržitelnou. Pokojný stav, kdy
naši obecní strážníci majitelům aut pouze domlouvali a nepokutovali je za stání
na komunikacích v rozporu s dopravními
předpisy, vzal dávno za své se stížnostmi
na jejich toleranci vůči tomuto klidovému
stavu. Dopravními problémy na místních
komunikacích se tak zabývaly i všechna
letošní podzimní zastupitelstva (21. 9.,
18. 10. a 15. 11.). Jak dál tedy skloubit
veřejný prostor s městskou mobilitou?
Zastupitelstvo města Klimkovic uložilo
radě města předložit zastupitelstvu seznam zpracovaných studií, které čekají
na svou realizaci, a na jejich základě
připravit návrhy opatření na zklidnění
dopravy ve městě. Nelze si nevšimnout,
že nejvíce podnětů pro naše strážníky,
názorových střetů a vyhotovených studií

Kromě instalace nových digitálních přístrojů jsme v kině Panorama celý listopad také
bourali a stavěli...
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jsou v oblasti ulic Havlíčkova a Nerudova
– tedy tam, kde je v našem městě největší
koncentrace obyvatel v bytových domech
a řadovkách. Chybí tam akutně parkoviště, a nyní i prostor pro separovaný odpad,
neboť poté, co zastupitelé v dobré víře
rozhodli o přesunutí nádob na separovaný odpad naproti přes ulici Havlíčkovu,
aby tak zvýšili počet parkovacích míst na
parkovišti u koupaliště, se obyvatelé bytových domů proti tomuto rozhodnutí brání
peticí. Chtějí na tomto místě spíše zeleň
v kombinaci s parkováním. Poučením pro
nás zastupitele je, že volného prostoru
v centru města ubývá a k jednání o využití posledních volných prostranství by
měli vždy přizvat ty, jejichž názory by při
svých rozhodnutích měli zohledňovat –
tedy občany města. Řešením přemístění
separačních nádob se bude zabývat rada
města, která s odbornou pomocí navrhne
jiné umístění. Ideální by pak bylo, spolu
s variantním návrhem dopravního a prostorového řešení, svolat v novém roce
veřejné fórum v této oblasti.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Obnovujeme hřbitovní zeleň
za pomoci dotace
Naše žádost na poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR
(SFŽP) na akci Úprava zeleně hřbitova
v Klimkovicích byla úspěšná! Realizaci
akce provádí ﬁrma ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s. r. o., za vysoutěženou cenu 354 261 Kč.
Výše dotace bude maximálně ve výši
62,4 %, tedy nejvýše 221 058 Kč (přesná
částka bude známa až po zaslání vyúčtování na SFŽP), podíl města na realizaci
bude minimálně 133 202 Kč. A co bude
nebo již bylo provedeno? Jsou odstraněny 4 prosychající dřeviny, ořezána linie
vzrostlých tújí na jednotnou výšku, vysazeny dřeviny do prostoru vsypové loučky,
na volná místa ke hrobovým polím a do
jižního rohu cihlové zdi. Podél oplocení
se dosadí živé ploty. Kamenné nádoby
budou nově osázeny trvalkami. Pietní
místo v blízkosti vsypové loučky bude
také upraveno pomocí výsadby stromů,
keřů a trvalek. Dále budou nahrazeny
stávající lavičky za nové a další rozmístěny podle potřeb na celé ploše hřbitova

Pozvánka
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v celkovém počtu 14 kusů. Dočkáme se
tak do konce roku estetičtějšího vzhledu
tohoto pietního místa. Tento projekt je
spoluﬁnancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Kulturní vábení
Adventní mozaikové dostaveníčko vedle farního kostela se stává místem pro
sousedská setkání a zároveň upozorněním, že vánoční shon se opět blíží. Přijďte
tedy 3. 12. ve tři odpoledne společně rozsvítit vánoční strom vedle našeho zámku
a užít si pro změnu trochu sváteční pohody. Děti s sebou.
Vánoční atmosféra Klimkovic by nebyla tradiční bez České mše vánoční Jana
Jakuba Ryby v podání našeho Pěvecké-

ho sboru a dalších umělců, varhanních
tónů Pavla Rybky a svátečně vyzdobeného kostela sv. Kateřiny. Dejme vale všem
našim negativním myšlenkám a pojďme
se navzájem obdarovat úsměvem do
našeho svatostánku ve středu 27. 12.
2017 v 16.30 hodin.

Kamínky vděčnosti
Děkuji všem účinkujícím, organizátorům a zvlášť panu Rimmelovi za opravdu vydařené Svatomartinské hody, které
svou tradiční nabídkou zcela zaplnily prostranství před zámkem.
Klimkovický badminton je fenomén. Zaznamenal další vynikající úspěch v podobě zisku zlatých medailí na Mistrovství
ČR v družstvech žáků v Pardubicích pod
vedením Jiřího Halfara st. a Radima Slívy. Blahopřeji všem. Zvláště děkuji Jiřímu
Halfarovi ml. za obětavou organizaci Mistrovství ČR hráčů do 15 let, pořádaném
naším klimkovickým oddílem následně
v Ostravě.
Přeji vám, vážení spoluobčané, pohodové a poklidné prožití vánočních svátků
a ideálně šťastný nový rok 2018.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Novinky v KIS

Další dotace podpořila Klimkovice
Moravskoslezský kraj v létě letošního roku schválil naši žádost o dotaci na vytvoření nových webových stránek Kulturního a informačního střediska. Ty byly
spuštěny k 31. 10. 2017.
Dosavadní informace o existenci,
nabídce a práci KIS Klimkovice byly
implementovány do webových stránek

svého zřizovatele – města Klimkovic, a to
hned ve dvou odkazech, protože prací
našeho KIS je kultura a turistika.

Přestože jsme se během let existence našeho střediska snažili informace
správně řadit, třídit, dávat jim logický sled
či jednoduchou přehlednost, jednalo se
vždy o součást administračního prostředí, které vyhovuje spíše státní správě než
atraktivitě nabídky pro turisty nebo milovníky kultury.
Naše nové webové stránky mají adresu: www.kis.mesto-klimkovice.cz a hned
úvodní strana nabízí volbu – turistika
nebo kultura. Snažíme se tak přehledně
třídit informace, které se v praxi setkávají v jedné kanceláři. Věříme, že se tak
v naší nabídce lehce zorientuje turista
z daleka i místní občan.
Pohodové uživatelské prostředí přeje
Kulturní a informační
středisko Klimkovice

Oznámení

Vánoční nabídka kalendářů
s motivy Klimkovic
Kulturní a informační středisko pro vás připravilo dva druhy nástěnných měsíčních kalendářů pro rok 2018.
Letecké pohledy na naše město focené
z dronu – daleké výhledy a celkové obrazy města a naopak Klimkovické stínohry
– zajímavá zákoutí a jejich drobné detaily
vykreslené do křehkých podrobností.

Oznamujeme občanům, že Městský úřad
Klimkovice bude ve čtvrtek 21. 12. 2017
a v pátek 22. 12. 2017 uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme
ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné vykročení do nového roku.
Ing. Pavla Vavrošová,
tajemnice MěÚ
Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům, že sběrný dvůr bude od
24. 12. 2017 do 2. 1. 2018 z provozních
důvodů uzavřen.
Milan Glomb,
vedoucí TS Klimkovice

Poděkování
Vám všem, kteří jste se zúčastnili
pohřbu mého manžela Ladislava
Bárty, bych chtěla touto cestou
upřímně poděkovat za velmi hojnou
účast a projevenou soustrast.
Manželka Halina s rodinou

Oba kalendáře mají shodnou cenu 144
Kč a jistě se mohou vyjímat v nejedné
klimkovické domácnosti.
Otevřeno máme v pracovních dnech
od 8 do 17 hodin, tel.: 556 420 005, platba
možná pouze hotově.

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:
Těšíme se na vaši návštěvu!
KIS Klimkovice

Liliana Gerlichová
3
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Z redakční pošty

Poděkování zastupitelům
Občané Václavovic, z části ulic Porubská a U Zahrádek, chtějí touto cestou poděkovat těm zastupitelům města Klimkovic, kteří vyslovili podporu jejich požadavku, projednávaném dne 18. 10. 2017, a to pro zákaz průjezdu kamionů od Rudné směrem na Klimkovice. Požadavek byl formulován v dokumentu Připomínky
občanů k zprovoznění prodloužené Rudné.
Dokument obsahuje požadavky občanů, opakující se 12 let. Upozorňují na
nárůst kamionové dopravy a zejména na
skutečnost, kdy se tato situace ještě zhorší při variantě, kdy dojde k otevření prodloužené Rudné a k výstavbě další části
logistického centra (umístěného na vysoce orné půdě v místě pohledu ze silnice
II/647 na lázně v Klimkovicích), v návaznosti na Prologis 1. Proti jeho výstavbě
OS Klimkovice, Václavovice – místo pro
život podali v roce 2008 Petici občanů
a dále v tomto roce podali námitku při projednávání změny územního plánu v městské části Ostravy-Poruby – bezúspěšně.
Výše zmiňovaný dokument Připomínky
občanů… neobsahoval požadavek, který by měl bránit dokončení prodloužené
Rudné. Bylo v něm pouze požadováno,
aby směrem na Klimkovice bylo umístěno dopravní značení se zákazem sjezdu automobilů nad 12 tun (B4). Stejný
požadavek pak zástupci výše uvedeného
OS samostatně přednesli na veřejném

projednání EAI k prodloužené Rudné
v Porubě dne 2. 11. 2017, kde rovněž
zdůraznili, že podporují dostavbu Rudné, a pouze požadují doplnění projektu
o dopravní značení B4 (zákaz nákladním
automobilům nad 12 tun).
Občané části Václavovic, kteří chtějí do
budoucna zabránit dále se zhoršujícím
špatným životním podmínkám, zejména
hluku z dopravy, byli rozhodnutím zastupitelů, ke kterým se s důvěrou obrátili
o podporu, velmi zaskočeni a zklamáni.
Díky jednomu hlasu jejich požadavek
nebyl akceptován. Své rozhodnutí zastupitelé odůvodnili tím, že kladné rozhodnutí by mohlo být chápáno jako blokace
dostavby Rudné ze strany Klimkovic.
S tímto jejich postojem naprosto nesouhlasíme.
A jak jednotliví zastupitelé hlasovali
o přijetí Připomínky občanů k zprovoznění prodloužené Rudné?
Pro usnesení hlasovalo 7 zastupitelů
(Ing. Husťák, Ing. Vůjtková, Ing. Kozubo-

vá, p. Paskerová, Ing. Urbánková – za
ČSSD, Ing. Dušan Petr – za Občané Klimkovic a p. Kaštovský – za KDU-ČSL).
Proti usnesení hlasovali 2 zastupitelé
(Ing. Večerka – za ODS a Ing. Jiříček za
KDU-ČSL).
Hlasování se zdrželo 5 zastupitelů (Ing.
Hlavatý, Ing. Krejčí – za Občané Klimkovic, Mgr. Petrová, Mgr. Škutová – za
Společně pro Klimkovice a p. Kváš – za
KSČM), kteří spolu se dvěma zastupiteli
ODS přispěli svým hlasováním k nepřijetí
Připomínky občanů…
Ing. Unucka a p. Varga nebyli jednání
účastni.
Usnesení, které ukládá radě města zpracování projektové dokumentace
k doplnění dopravního značení k zamezení tranzitní dopravě na II/647 sice
vítáme, avšak příliš nevěříme, že bude
skutečně realizováno. Máme za to, že
mělo být od počátku realizace Rudné požadováno po ŘSD, aby projekt
na vymístění těžké nákladní dopravy
směrem na Klimkovice na požadované
dopravní značení pamatoval stejně, jak
je tomu u všech obcí směrem do Opavy.
Tím by také město Klimkovice nemuselo projektovou dokumentaci ﬁnancovat
z vlastních zdrojů.
Za OV Václavovice
Anna Pazděrová

Jak je u nás krásně

Foto: Petra Ševcůjová
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Knihovna

Petra Braunová četla dětem
První listopadovou středu navštívila knihovnu Petra Braunová, oblíbená autorka
dětských knih. Představila dětem svou novou knihu Dům doktora Fišera, která je
tajuplná a zabývá se otázkou klonování.

Už nevzbouzím se o půlnoci,
utrhnout sladkost ze stromku,
a zoubky ať si na ovoci
brousí už dvé mých potomků.
A betlem ať si staví sami,
jeskyni s vůní kadidla,
město i s hradem pod hvězdami,
s andělem, co je bez křídla.
Marie, Josef, kteří stáli
vždy v koutku, i těm vybled šat,
všichni jsme trochu zestarali,
už je to marné zapírat.
Andělům, kteří nápis nesli
nad známou scénou v Betlémě,
už bolí ruce. Slámu z jeslí
snědl už oslík beze mě.
Jaroslav Seifert

Napínavý příběh žáky z družiny ZŠ
Klimkovice zaujal a všichni s napětím
poslouchali, kdo že to bydlí na kopci za
městem. Nějaký kluk? Nechodí do školy, nehraje ani ﬂorbal. Petra Braunová
nebyla v klimkovické knihovně poprvé
a vždy překvapí posluchače svou novou
knihou. V jejích příbězích hrdinové prožívají každodenní radosti i strasti, a děti si
vždy najdou i poučení, co se může stát.

Dalším listopadovým hostem bude
mladý muž Filip Rychlebský, který dětem
bude číst tzv. pišlické příběhy. A kdo že
je to ten „pišlík“? Malá dřevěná ﬁgurka,
známá z deskových her. A i takový malý
panáček může zažít legrační dobrodružství. O tom se žáci z družiny přesvědčí 29. listopadu a navíc si vytvoří každý
svého originálního pišlíka.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Půjčovní doba v prosinci a lednu
1.–19. 12.

beze změny

čtvrtek 21. 12.

ZAVŘENO

pátek 22. 12.

900–1200 1300–1500

od 27. 12. 2017 do 5. 1. 2018

ZAVŘENO

od pondělí 8. 1. 2018

beze změny
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Novinky ze základní školy

10. ročník národního kola
soutěže Bobřík informatiky
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky, která je určena žákům 4.–9. tříd základních
škol a studentům středních škol. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se
zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím,
co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž, co ovládání počítače.

Celkem se zapojilo 288 žáků naší školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet. V celé
ČR se soutěže zúčastnilo 79 675 žáků
a studentů.
V kategorii KADET (8. a 9. třídy) soutěžilo 93 žáků, úspěšnými řešiteli se stalo
42 soutěžících. Nejúspěšnějšími soutěžícími byli Dominika Němcová z 9.A s 231
body, dále Kryštof Hula z 9.A s 213 body
a na třetím místě skončila se ziskem 210
bodů Jana Neuwirthová z 9.B.

V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy)
se soutěže zúčastnilo celkem 108 žáků,
z nichž bobříka ulovilo 31 žáků. Na prvním místě se umístil Daniel Lochman ze
7.C s 225 body, druhé místo získal Ondřej Bárta ze 7.C s 210 body a třetí místo
obsadil Jan Sýkora ze 7.C se ziskem 204
bodů.
V kategorii MINI (4. a 5. třídy) celkem
naši žáci získali 20 bobříků z 87 zúčastněných. Tuto kategorii vyhrála Veronika
Himlarová ze 4.B se ziskem 172 bodů,
druhým nejúspěšnějším soutěžícím byl
Matěj Horák ze 4.A se 164 body a třetí místo obsadil Jakub Dlabaja z 5.A se
160 body.
Děkuji všem zúčastněným za bojovnost,
kolegům za pomoc při organizaci, gratuluji
všem úspěšným řešitelům národního kola,
kterých bylo letos opravdu hodně, a těším
se příští rok zase při lovu bobříků.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Zdařilá spolupráce
Ve školním roce 2017/2018 pokračuje spolupráce naší ZŠ s městskou knihovnou.
V říjnu a listopadu proběhly knihovnické lekce pro žáky 1. až 9. tříd.
Třeťáci, čtvrťáci a sedmáci „cestovali“ v rámci Týdne knihoven. O tom jste
si mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje. Malým dětem jsou blízké pohádky.
Když jsou to navíc Knihovnické pohádky
Z. Pospíšilové se skřítky knihovníčky, jde
o spojení přímo ideální. Fantasy je oblíbená četba pro mnohé, procházka touto
literaturou zaujala páťáky. Žáci II. stupně
rozšiřovali své znalosti a získávali nové
pohledy na témata související s učivem
literární výchovy.
Žákům se v knihovně líbilo. Zaujaly
je také různé činnosti, které doprovázely všechny knihovnické lekce. Je moc
důležité, když děti čtou, sdílejí dojmy
z přečteného, společně se o textech baví.
Buduje se tak vztah ke knihám.
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Podzimní část naší spolupráce je za
námi, my za ni děkujeme a těšíme se na
její pokračování.
Mgr. Hana Friedlová

Mezinárodní
spolupráce
v rámci
eTwinningu
I tento školní rok se naše škola, pod
vedením Mgr. Jany Bravanské, zapojila do aktivity eTwinning, která je akcí
Evropské komise. Je zaměřena na
on-line spolupráci mezi školami, na
vzdělávání a vzájemnou komunikaci
evropských učitelů.
Žáci z třídy IX. A, kteří se učí němčinu
jako druhý cizí jazyk, se zapojili do projektu Hallo Freunde! Viele Grüße aus unserem Land (Ahoj přátelé! Srdečný pozdrav
z naší země), ve kterém si po celý školní
rok budou posílat pohlednice k různým
příležitostem jako jsou třeba Vánoce či
Velikonoce.
Žáci z osmého ročníku jsou účastníky
projektu Поздравим друг друга (Popřejme si navzájem), který je obsahově
podobný předchozímu, žáci si budou
navzájem posílat pohlednice s litevskými
vrstevníky.
Žáci z třídy VIII. A se účastní projektu
Meine Ferien (Moje prázdniny), kdy si
s pěti dalšími školami z Itálie, Francie,
Polska a Turecka vymění pohlednice
z prázdnin a vypracují vyprávění o průběhu svých prázdnin, které doprovodí fotograﬁemi nebo obrázky.
Cílem všech tří projektů je poznávání kultur a zvyků jiných zemí, porovnání
s českými.
Žáci budou mít možnost (někteří poprvé v životě) komunikovat v jiném jazyce
než v češtině či angličtině.
Průběh projektů můžete sledovat
na těchto webových stránkách:
https://twinspace.etwinning.net/44943
https://twinspace.etwinning.net/43167
https://twinspace.etwinning.net/45972
Mgr. Jana Bravanská
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Dějepisná exkurze do Osvětimi a Krakova
Letošní dějepisnou exkurzi jsme naplánovali na poslední říjnový den a 31. října
jsme konečně s žáky 9. ročníku vyrazili.
Naše exkurze začala v Krakově, kde
jsme si prohlédli pamětihodnosti města,
obdivovali královský hrad Wawel a krásné

náměstí s historickými památkami. Nejvíce se dětem líbil železný drak, který stojí
na břehu řeky Visly.

Protože začínáme v dějepise probírat
2. světovou válku, bylo pro žáky vhodné
navštívit koncentrační tábor v Osvětimi,
symbol nacistického zvěrstva, nelidskosti
a genocidy. Cestou v autobuse nám Ing.
Duda z cestovní agentury Úsměv z Brna
nastínil historické souvislosti, které se
vztahují k tomuto místu.
Po příjezdu do Osvětimi se žáci rozdělili do dvou skupin a vydali se po stopách
holocaustu. Během čtyřhodinové prohlídky Auswitz I. a Auswitz II. viděli, co lidé
uvěznění v táboře jedli, kde pracovali,
jaké byly jejich existenční podmínky.
Procházet se územím, kde se kdysi
děly tak nelidské věci, bylo v podzimním
počasí melancholické. Pohled na dochované oblečení, boty, kufry, osobní věci,
brýle a fotograﬁe některé zaskočil.
Náš průvodce nám velmi pečlivě popsal
drsné životní podmínky v tomto komplexu. V těchto bývalých stodolách žili vězni
v otřesných podmínkách, které si v dnešní době nedokážeme ani představit.
Do Klimkovic jsme se vrátili ve večerních hodinách. Po celodenní exkurzi se
u nás pozvolna začala projevovat únava,
ale v hlavě jsme měli nezapomenutelné
zážitky na celý život.
Mgr. Petra Řeháčková

Soutěž Autobahnspiel ve Světě techniky
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se dvacet
žáků z 5. až 7. ročníku zúčastnilo soutěže Autobahnspiel, pořádané německým kulturním centrem Goethe-Institut.
Soutěž probíhala v atraktivním prostředí Velkého světa techniky a jejím cílem
bylo ﬁktivně projet 16 velkých německých
měst, kde žáci museli plnit různé úkoly, týkající se německy hovořících zemí.
Znalost němčiny nebyla nutná.
Dalším důležitým kritériem bylo nasbírat během cesty co nejvíce ujetých kilometrů, proto čtyřčlenné skupiny musely
zvolit i vhodnou strategii při výběru pořadí
jednotlivých stanovišť.
Žáci tak měli možnost seznámit se
zábavnou cestou s reáliemi Německa.
Naši žáci se sice na prvních třech místech neumístili, ale to jim na dobré náladě
neubralo, protože jim byl umožněn bezplatný dvouhodinový vstup do expozic
Velkého světa techniky. A tady jsou některé ohlasy účastníků.

Bylo to tam zajímavé, naučil jsem se nové
věci a líbil se mi rozchod, kdy jsme mohli
chodit po celém Světě techniky.
Jakub Huspenina, VII.A

Bylo to super. Líbila se mi práce ve skupinách, program soutěže, rozchod, cesta
MHD. Prostě všechno.
Kryštof Minárik, VI.B
7
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Sběr kaštanů a žaludů na krmení zvěře
Ve dnech 24. a 25. října proběhl na naší
základní škole sběr kaštanů a žaludů.
Kaštany a žaludy myslivci použijí ke
krmení lesní zvěře. V letošním roce
žáci nasbírali, nasušili a přinesli celkem 1 045 kg kaštanů a 82 kg žaludů.
Chtěli bychom poděkovat žákům, rodičům a všem rodinným příslušníkům, kteří se do sběru plodů zapojili. Díky vám
všem, kteří jste i málem přispěli, nebudou
mít v zimě zvířata v lese hlad.
Žáci, kteří přinesli nejvíce plodů:
1. Barča Hnilicová 3.A
2. Tereza Kašperlíková 3.A
3. Daniel Kalaš 1.A
Třídy, které nasbíraly nejvíce plodů:
1. místo – třída 3.A
2. místo - třída 1.A
3. místo – třída 6.A
Mgr. Karin Muczková,
Mgr. Renata Ottová

Zdravé vaření v Základní škole Klimkovice
Dne 25. října se v prostorách kuchyně ZŠ Klimkovice uskutečnil celodenní seminář zdravého vaření pro paní kuchařky pod vedením lektorky Andrei Hruškové
z iniciativy Skutečně zdravá škola. Tato iniciativa i stejnojmenný program se
zasazuje o to, aby byla dětem ve školních jídelnách poskytována chutná a zdravá
jídla a vytvářeny základy zdravých stravovacích návyků.

Semináře se zúčastnila vedoucí jídelny
a všechny paní kuchařky ZŠ Klimkovice, pozvání přijala i paní vedoucí jídelny
z MŠ Klimkovice a paní kuchařka z MŠ
v Josefovicích.
Během semináře se paní kuchařky
dozvěděly, jak zařazovat do jídelníčku
suroviny jako je tempeh a tofu, seznámily se s alternativními druhy dochucova8

del, obohatily své zkušenosti s přípravou
pokrmů z jahel a pohanky o další varianty a způsoby použití, jako je jahelník
s ovocem nebo pohanková pomazánka,
vyzkoušely nové druhy příloh jako květák
nebo brambory s jáhlami a polentu, také
bezmasé karbanátky z červené čočky,
a nechybělo ani sladké potěšení v podobě zapékaného ovoce, müsli a vydatných

ovesných tyčinek. A to vše z čerstvých
a kvalitních surovin.
Vše, co paní kuchařky společně připravily, na závěr samozřejmě i ochutnaly.
A jaké bylo jejich vyjádření? „Jídla byla
moc chutná a budeme se snažit nové
a zdravé recepty pomalu zařazovat do
našeho jídelníčku s přáním, aby našim
strávníkům chutnalo.“
Zdravé stravování by totiž mělo být
ve všech školách vedle vzdělávání jednou z hlavních priorit, abychom podpořili
zdraví našich dětí a naučili je zodpovědně si volit, co je pro ně prospěšné. Školní
jídelna ZŠ Klimkovice se o to snaží. Paní
kuchařky vaří dětem z čerstvých a kvalitních surovin bez použití polotovarů, omezují spotřebu soli, cukru a bílé pšeničné
mouky, děti mají k dispozici čerstvou
zeleninu, i neslazené nápoje. A hlavně
pro naše děti vaří s láskou a radostí. A ta
je tím nejlepším kořením.
Přejeme tedy našim kuchařkám i nadále neutuchající elán a dobrý pocit z jejich
práce, spokojené a zdravé strávníky
a snad i vděčné rodiče, kteří dokáží ocenit, jak dobře se paní kuchařky starají
o stravování jejich dětí.
Mgr. Martina Wilczkeová,
koordinátorka a lektorka
Skutečně zdravé školy
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Požární ochrana

Upozornění podnikatelům a ﬁrmám z PO
V našem městě působí řada ﬁrem a podnikatelů, je zde spousta různých prodejen
atd. Snad pro ně bude přínosných pár rad a upozornění na povinnosti, které musí
podle legislativních předpisů na úseku požární ochrany (dále jen PO) plnit. Tím
hlavním dokumentem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a některé další, které na zákon o PO navazují a vycházejí z něho, např. vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
Ještě než zmíním hlavní povinnosti
z těchto požárních předpisů, chci upozornit na jednu důležitou věc, která pro
ﬁrmy a podnikatele vyplývá ze zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění – stavební zákon. Stavbu (objekt a prostory) lze
užívat jen k účelu vymezenému zejména
v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním
souhlasu. To znamená, že pokud začne
ﬁrma-podnikatel podnikat v objektu – prostorách, které před tím sloužily např. jako
prodejna potravin a její činnost je od té
původní odlišná, musí být v souladu se
stavebním zákonem vyřízena změna účelu užívání. Důvodem je mimo jiné také to,
že se od sebe liší povinnosti podle hygienických a bezpečnostních předpisů a také
z hlediska požární ochrany, které ﬁrma-podnikatel musí v souvislosti s novou
podnikatelskou činností plnit. Pokud tato
změna účelu užívání není vyřízena, hrozí
ﬁrmě-podnikateli nemalé problémy včetně ﬁnanční pokuty.
Z hlediska zákona o PO plní ﬁrma-podnikatel úkoly, které vyplynou ze „Začlenění provozované činnosti ﬁrmy-podnikatele do příslušné kategorie požárního
nebezpečí“ podle § 4 zákona (začlenění
je oprávněna zpracovat osoba odborně
způsobilá v PO).
Zákon o PO však v § 5 uvádí společné povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
1. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny – uvádím jen ty podstatné:
a. Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku,
věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.
b. Vytvářet podmínky pro hašení požárů
a pro záchranné práce, zejména udržovat
volné příjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,
k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a pro-

duktovodům, k věcným prostředkům PO
(zejména k ručním hasicím přístrojům,
nástěnným hydrantům).
Zde se pracovníci státního požárního dozoru setkávají s častým nešvarem
a porušováním uvedených povinností.
Ruční hasicí přístroje, nástěnné hydranty
a nouzové východy jsou zejména v prodejnách zastavěny prodávaným zbožím,
nelze se k nim bez předchozího odklizení vůbec dostat. Hasicí přístroje nejsou
v řadě případů upevněny tak, jak nařizuje
vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 se přenosné
ruční hasicí přístroje umísťují na svislou
stavební konstrukci a v případě, že jsou
k tomu uzpůsobeny, na vodorovnou stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje, umístěného na svislé konstrukci,
musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.
Hasicí přístroje, umístěné na vodorovné
stavební konstrukci, musí být vhodným
způsobem zajištěny proti pádu – např.
zavěšením na konzolu, uchycením pomocí řetízku apod.
Únikové cesty jsou nezřídka zastavěny
bednami, krabicemi se zbožím, samotným zbožím a různými zařizovacími předměty, nejsou mnohdy vůbec řádně označeny předepsanými tabulkami a symboly.
Tím je závažným způsobem ohrožována
bezpečnost osob, které se v uvedených
prostorách pohybují. K čemu je dobrý
únikový východ, úniková cesta, pokud
nejsou řádně označeny a jsou na nich
překážky, které znesnadňují či dokonce
brání v pohybu osob. Stejný požadavek
platí pro volný přístup k elektrickým rozvaděčům, zejména k hlavnímu vypínači
elektrického proudu pro daný objekt –
prostor, k hlavnímu uzávěru vody a plynu
včetně požadovaného značení bezpečnostními tabulkami. Často ale prodavači
a pracovníci ﬁrmy nevědí, kde se hlavní
vypínač a hlavní uzávěry uvedených
energií vůbec nacházejí.
c. Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu
k PO.

d. Pravidelně kontrolovat prostřednictvím
osoby odborně způsobilé v PO, technika požární ochrany nebo preventivy PO
dodržování předpisů o PO a neprodleně
odstraňovat závady.
Tuto povinnost řada podnikatelů vůbec
neplní a neuvědomují si, že odborníci
v PO jim při této kontrolní činnosti poradí, poukážou na nedostatky a problémy,
jejichž odstranění přispěje v každém
případě ke zlepšení úrovně požární bezpečnosti. Navíc se v případě kontroly pracovníků státního požárního dozoru, při
zjištění nedostatků a při neplnění povinností na úseku PO vystavují ﬁnančním
pokutám, které jsou ze zákona o PO tito
pracovníci oprávněni na místě ukládat.
e. Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý
požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo
užívají.
2. Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat.
3. Další důležitou povinností je dbát
o zajištění předepsaných kontrol a revizí
elektrického zařízení – elektrických rozvodů, přenosných elektrických spotřebičů
včetně prodlužovacích šňůr, hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů, plynového
zařízení, plynových kotlů, kontrol a čištění
spalinové cesty atd.
V zákoně o PO jsou uvedeny další
povinnosti, které jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny plnit včetně
povinností, které vyplývají ze Začlenění
provozovaných činností se zvýšeným
nebo vysokým požárním nebezpečím.
Mohu jen doporučit – v případě nejasností a dotazům se obracejte na odborníky
v PO – osoby odborně způsobilé, které
vám jistě poradí, jak mít všechno ve ﬁrmě
po stránce PO v pořádku.
Ing. Jiří Hudeček,
požární technik města,
osoba odborně způsobilá v PO
9
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Vánoční jarmark a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
První adventní neděli ožije kolonáda Sanatorií Klimkovice
vánočním jarmarkem a krásným kulturním programem. Na co se
můžete v tento adventní čas těšit?
Vystoupí Základní umělecká škola Klimkovice či nadějná mladá zpěvačka Anička Opartyová.
Představení s názvem Živý betlém si pro vás připravili členové Dětského sborového studia Ostrava. Vystoupí pěvecké sbory
Ko-Ko a Čemu-ni. Sbory předvedou jednak samostatný program, v němž zazní písně různých žánrů, tak i hudebně dramatické pásmo Živý Betlém, složené z klasických koled v tradičním
i novodobém hávu.
Následovat bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a koncert Sextetu plus. Sextet plus je chlapecké vokální seskupení založené na pestré škále skladeb z oblasti lidových písní,
spirituálů, barbershopových vokálních úprav a vlastních adaptací populárních skladeb.
Kulturní program bude doplněn mnoha prodejci s originálními
produkty a kreativními dílnami. Přijďte si vychutnat tento krásný,
vánoční čas na lázeňskou kolonádu. Těšíme se na vás.
Neděle 3. prosince od 10.00 do 18.30 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.

Lázeňské kino – Víno nás spojuje
Jean (Pio Marmai) už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna
pouta, která ho spojovala s rodinou
žijící v Burgundsku. Jeho otec ale
vážně onemocní a tak se po letech
musí vrátit do krajiny svého dětství.
Je konec léta, blíží se vinobraní a po
otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou
(Ana Girardot) a Jéremym (François Civil) domluvit, co bude se
zděděným rodinným vinohradem. Otec jim odkázal vinohrad
i dům s podmínkou, že bez souhlasu obou sourozenců žádný
z nich nesmí volně nakládat se svým podílem a navíc každý má
předkupní právo na podíly ostatních. Také musí zaplatit vysokou
dědickou daň. A to je postaví před dilema – mají vinohrady, dům
i vinařství udržet či prodat? Těžké rozhodování je především
před Jeanem, který zanechal v Austrálii partnerku i syna. Tři
sourozenci tak během jednoho vinařského roku, v rytmu střídajících se ročních období, postupně upevňují nejen vztah k vinohradu, ale i vztahy mezi sebou samými, mezi svými nejbližšími.
Postupně je spojuje společná práce, vzpomínky na prožité dětství a především jejich láska k vínu a vinařskému řemeslu.

Koncert Martina Maoka
Slovenský zpěvák, multiinstrumentalista a improvizátor, který svou hudbou bere posluchače do hloubky
vlastní duše a rozjímání, bude
o vánočním čase hýčkat vaše nitro
jemnými tóny snivé až mysticky laděné hudby, která zklidňuje,
inspiruje a uzdravuje. Za libozvučných tónů se můžete na chvíli
zastavit v předvánočním shonu a spočinout sami v sobě.
Čtvrtek 7. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál. Rezervace na: www.sylvahankeova.cz, koncert-maok.

Zájezd na adventní trhy do Ostravy
Dnes navštívíme srdce Ostravy s průvodkyní, kronikářkou obce
Vítkovice Lenkou Kocierzovou. Provede nás kolem divadla Antonína Dvořáka přes základní památky centra Ostravy až k chrámu Božského spasitele. Po prohlídce bude následovat osobní
volno s možností návštěvy adventních trhů či obchodního centra
Karolina.
Sobota 9. prosince ve 14.30 hod. odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Anděl páně 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že
by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout
jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
k zaslouženému uznání bude volná.
Hádka Petronela s Uriášem o jablko
Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí
až na Zemi. Anděl popleta a jeho kamarád čert pokušitel musí
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.
V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou
maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří
jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi.
Po řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové nakonec
zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes
objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.

Drama, Francie, 2017, 113 minut.

Pohádka, komedie, rodinný, fantasy, Česko, 2016, 99 minut.

Úterý 5. prosince v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Úterý 12. prosince v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Divadlo U Lípy – Randění po třicítce

Štěpánská zábava s Blue romantic cimbal

Děj hry se odehrává ve ﬁtcentru. Dlouholetí kamarádi Eva a Tonda hledají životní partnery, které se snaží najít přes internetovou
seznamku. Jenže každý adept má své mouchy. Sám život byl
inspirací pro tuto autorskou hru.

Slyšeli jste už někdy
balady od U2, Eltona
Johna, Beatles, Pink
Floyd v podání cimbálu? Roman Vaverka
originálním způsobem
kombinuje hru na cimbál se zpěvem.
Vedle moderních melodií uslyšíte i klasiku
a lidové písně. Připraven bude také výborný vánoční punč.

Čtvrtek 14. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

2. svátek vánoční – úterý 26. prosince v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.

Travesti show Divoké kočky

Tradiční ruské a české vánoční písně
s kreativní dílnou
Přijďte se zaposlouchat do krásných vánočních písní. Uslyšíte
ruské a české lidové písně a duety. V rámci koncertu budete mít
možnost vyrobit si malý dáreček pro vaše nejbližší.
Neděle 17. prosince v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
kolonáda.

Vánoční koncert – Patrik Kee v tichu
Vánoční hudební vystoupení sólového
zpěváka Patrika Kee Ticho promlouvá.
Setkání s hudbou, která v obklopení
obrazů opěvujících krásu lidské duše
otevírá srdce a zve do ticha našeho
domova beze slov. Vánoční setkání,
kde je svoboda předávána v tichu. Slovo, hudba i obrazy vznikají z ticha. Proto pojďme hovořit a poslouchat tichem. K nabytí svobody žádná
slova nepotřebujeme.
Středa 20. prosince v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 300 Kč, pro lázeňské hosty 250 Kč.
Rezervace na: www.sylvahankeova.cz, vanocni-koncert-patrik-kee, nebo na tel. čísle: 737 980 125.

Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 28. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 89 Kč, v předprodeji na recepci.

Můžete si objednat

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Moravského komorního sboru
K českým Vánocům neodmyslitelně patří Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby (1765–1815), která na půdorysu liturgické
mše vypráví příběh o narození Ježíše Krista a příchodu pastýřů
k jesličkám. Rybova mše má pastorální ráz a více než obřadní
katolické hudbě se blíží lidové pastýřské zpěvohře, která byla
ovlivněna jesličkovými hrami. Text si napsal skladatel sám pro
potěšení své i svých posluchačů, mše zazněla poprvé ve starorožmitálském chrámu Povýšení sv. Kříže v roce 1796. Přijďte
k nám načerpat pravou vánoční atmosféru, těšíme se na vás!
Pátek 22. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

pátek

1. 12.

TANEC

Oldies diskotéka s Dj Doctorem

restaurace Zahrada

19.00–22.00

sobota

2. 12.

ZÁBAVA

Vánoční strom

ZŠ Klimkovice

14.00

volný

neděle

3. 12.

JARMARK

Vánoční jarmark a slavnostní
rozsvícení vánočního stromu

kolonáda

10.00–18.30

volný

ZÁBAVA

Adventní dostaveníčko

u kostela sv. Kateřiny

15.00–17.30

volný

pondělí 4. 12.

HUDBA

Trumpetové duo Halata

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

5. 12.

LÁZEŇ. KINO

Víno nás spojuje

společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

7. 12.

KONCERT

Vánoční koncert Martina Maoka

společenský sál

19.00–20.30

300,-

sobota

9. 12.

ZÁJEZD

Adventní trhy v Ostravě

Ostrava

14.30–18.00

50,-

neděle 10. 12.

KONCERT

Dechová kapela Děrničanka
a dětský pěvecký sbor

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 11. 12.

HUDBA

Poslech. večer se sk. BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

LÁZEŇ. KINO

Anděl páně 2

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa 13. 12.

TANEC

K tanci hraje a zpívá Jerry Erben

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 14. 12.

DIVADLO

U Lípy: Randění po třicítce

společenský sál

19.00–21.00

75,-

pátek

TANEC

Taneční country večer s Digim

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

KONCERT

Tradiční ruské a české vánoční
písně s kreativní dílnou

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Přání k mání

kino Panorama

16.00

120/100 ,-

KINO

Matky na tahu o Vánocích

kino Panorama

18.00

110,-

pondělí 18. 12.

KINO

Po strništi bos

kino Panorama

18.00

90/50,-

úterý

KONCERT

Koncert ZUŠ Klimkovice

společenský sál

18.15–20.00

KINO

Bajkeři

kino Panorama

18.00

80,-

KONCERT

Vánoční koncert Patrika Kee

společenský sál

18.00–19.30

300,-

čtvrtek 21. 12.

ZÁBAVA

Vánoční hra o ceny BINGO!

restaurace Zahrada

19.00–20.00

los/10,-

pátek

22. 12.

KONCERT

Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby

kolonáda

19.00–20.00

volný

sobota 23. 12.

KONCERT

Saxofonový koncert Karla Cahy
s Dášou Čočkovou

kolonáda

15.00–16.00

volný

neděle 24. 12.

KONCERT

Vánoční klavírní melodie

kolonáda

15.00–16.00

volný

MŠE SVATÁ

Štědrovečerní mše svatá
(zajištěn autobus)

kostel sv. Kateřiny
Klimkovice

20.30–22.00

volný

pondělí 25. 12.

HUDBA

Sváteční posezení s harmonikou

Café Kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

NÁŠ TIP!

Štěpánská zábava s cimbálem

kolonáda

18.00–22.00

volný

středa 27. 12.

KONCERT

Česká mše vánoční J. J. Ryby

kostel sv. Kateřiny

16.30

čtvrtek 28. 12.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

společenský sál

19.00–21.00

89,-

neděle 31. 12.

ZÁBAVA

Rock and rollový Silvestr

kolonáda

19.30–2.00

699,-

12. 12.

15. 12.

neděle 17. 12.

19. 12.

středa 20. 12.

26. 12.

30,-

volný

dobrovolný

Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci!
KNIHOVNA: úterý 13.00–13.30 hod., čtvrtek 14.30–15.00 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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Akoband

Úryvek z hudebního deníčku souboru
Můj milý deníčku, píše se sobota 16. září 2017. Stojím u fontány před klimkovickým zámkem se sbaleným bongem,
cajonem a kdejakými cingrlátky. Tentokrát vyrážíme s Akobandem na víkendové soustředění do krásné přírody nedaleko Oderských vrchů do hotelu U Maria skály. Budeme se
tady pilně připravovat na náš listopadový program a utužovat kolektiv.

Cvičili jsme nejen dohromady, ale i jednotlivě po hlasech. Také
jsme si dostatečně přehráli skladby z komponovaného pořadu
Vůně Francie, který měl derniéru 21. září 2017 v Sanatoriích
Klimkovice s velkým úspěchem.
Soustředění bylo velice efektivní, což jste mohli slyšet a zároveň i vidět na našem premiérovém programu se jménem Žhavé rytmy jižních zemí, který se konal 5. listopadu 2017 v kině

Retrostar v Polance nad Odrou. Společně s námi vystoupili
Famózní klimkovické pjenice, Vašek Kaštovský a Marie Šimurdová. Představili jsme latinskoamerické země – Argentinu, Brazílii, Mexiko a také Španělsko a Azory. Poslechnout jste si mohli tradiční lidové skladby, rytmickou sambu, svižné paso doble
nebo svůdné tango. Pořad byl obohacen ﬁlmovou projekcí fotograﬁí a videí jednotlivých zemí. Mohli jste se také dozvědět něco
málo o způsobu života a stravování z těchto lokalit díky doprovázejícímu slovu paní Pavly Tomalové a Lenky Večerkové. Ohlasy
diváků byly grandiózní a srdečné.
Můj milý deníčku, opět nebudeme s Akobandem zahálet. Před
námi je mnoho koncertů jako například: Filmové a muzikálové
melodie v Sanatoriích Klimkovice, Adventní koncert v Rehabilitačním ústavu Hrabyně a Novoroční koncert v klimkovickém
kostelíku Sv. Trojice, kde se možná dočkáme svařáčku nebo
medovinky na zahřátí.
S láskou Lukáš ♥

Skauti

Začátek nové skautské celoroční hry
V neděli 22. října bylo vskutku nepříjemné počasí. Správná
podzimní bouřka – chladná, s větrem a z černých mračen
nepadal déšť, nýbrž provazy vody. Ale žádné počasí nás
neodradí od účasti na celoročce!
Nový školní rok je tu a s ním i nové téma celoroční hry, a to
Poznej svět tam a zpět. Tentokrát jsme se vydali do Číny – země,
kde pandy dávají dobrou noc. Ale my nešli spát – čekala na nás
spousta zábavy.
Začali jsme luštěním zprávy v morseovce. Všem se to povedlo
a nebylo to tak těžké, jak se zdálo. Následně si každý poskládal
své origami, a to jeřába. Potom jsme byli všichni tak trochu jako
Popelky. Měli jsme týmy, a každý tým měl za úkol uvařit čínský
čaj. Ale ono to nebylo jen tak. Čaj byl v hrníčku smíchán s rýží.
A tu bylo potřeba vybrat. Zdá se to lehké? Nebylo. My ji totiž
vybírali špejlemi tak, jako ji Číňané jedí hůlkama. Výsledný čaj
se nám však uvařit podařilo a nechutnal ani trochu jako rýže.
Užili jsme si báječné odpoledne a jsme zvědaví na další zemi,
do které se podíváme.
Eliška Postavová
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm
o Klimkovicích!
Neděle 17. prosince v 16 hod.

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Vánoční příběh o lásce, rodině a cestě ke štěstí. Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Myšička, Jan
Vondráček, Simona Babčáková, Filip Antonio, Vítězslav Jandák, Milan Šteindler, Adrian Jastraban aj. ČR, Slovensko, 95 minut, vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč.

Neděle 17. prosince v 18 hod.

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Amy, Carla a Kiki – matky na tahu... tentokrát o Vánocích. Vánoce by měly být svátky plné
radosti, rodiny a dárků. Pokud jste ale matky s dětmi na krku, může se z prosince lehce stát
noční můra. Komedie, kde o vtip a zábavu není nouze. USA, 120 minut, vstupné: 110 Kč.

Pondělí 18. prosince v 18 hod.

PO STRNIŠTI BOS
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým
námětem zapadá do řady ﬁlmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve. Hrají Tereza Voříšková,
Ondřej Vetchý, Alois Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová, Miroslav Táborský,
Petra Špalková aj. Drama, komedie. ČR, 115 minut, vstupné: 90 Kč, senioři 50 Kč.

Středa 20. prosince v 18 hod.

BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a David, společně s kamarádem Sašou, tráví většinu času ve světě
sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou nuceni vydat se na cyklovýlet. Rozverná letní komedie.
Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda
Hybnerová, Václav Postránecký, Dana Batulková aj. ČR, 95 minut, vstupné 80 Kč.

Připravujeme na leden:
ESA Z PRALESA, MILADA, PŘÍŠERÁKOVI, ŠPINDL, PADDINGTON 2
www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice

19

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 12/2017

Badminton

Žáci TJ Sokol Klimkovice ovládli
Mistrovství České republiky
smíšených družstev v badmintonu!
O víkendu 28. a 29. října naše žákovské družstvo ve složení:
David Slíva, Jan Janoštík (hostování z Českých Budějovic),
Filip Häring, Adam Pospíšek, Klára Petrušková, Lucie Metzová, Veronika Dejlová, Kateřina Osladilová a Bára Helešicová
vyrazilo na MČR smíšených družstev, které se konalo v Pardubicích, pod vedením trenérů Jiřího Halfara st. a Radima
Slívy. Náš tým nečekala vůbec lehká úloha. Zájemců o nejcennější kov bylo hned několik. Největší ambice měly domácí Pardubice, medaili si chtěli odvézt i Sokoli z Meteoru Praha-Radotín a v neposlední řadě také mladí badmintonisté
z FSpS MU Brna.
Medailisté Klimkovice MČR U15.

Jak jsme si tedy vedli? V sobotu se hrálo systémem dvou skupin po čtyřech družstvech, kde první dva týmy z každé tabulky postupovaly do závěrečného play-off. Naši byli ve skupině
s Benátkami nad Jizerou, které jsme na úvod porazili 7:0. Poté
nás čekal velice kvalitní soupeř ze severu Čech, a to Super
Stars Most. Utkání jsme zvládli a mohli se radovat z vítězství
6:1. Závěrečný zápas o první místo ve skupině nás čekal proti favoritům z Prahy. Nic lehkého to nebylo, ale naši borci opět
ukázali bojovnost a zarputilost, soupeře dokázali nakonec udolat 5:2. Vítězstvím ve skupině si tedy naši zajistili lepší výchozí
pozici a snad i „lehčího“ soupeře pro semiﬁnále. Druhou skupinu
jednoznačně ovládl domácí tým Pardubic a po těsných bitvách
ho doprovodil z druhého místa tým Jiskra Nejdek. V neděli ráno
už byly jasné semiﬁnálové dvojice, na náš tým čekala Jiskra Nejdek a Pardubice si to rozdaly se soupeřem z Prahy o postup
do ﬁnále. Na našem celku byla vidět obrovská chuť, jak chtě20

jí celý turnaj vyhrát a šli za svým cílem. Jiskru Nejdek porazili
jednoznačně 4:1. V druhém semiﬁnále vyhrály Pardubice 4:2.
Finále tedy nabídlo opravdu skvělé zápasy s vynikajícími hráči
této věkové kategorie, vždyť jen za Pardubice nastoupili hned tři
hráči, kteří patří k úzké republikové žákovské špičce. Dokonce
s takto vynikající konkurencí se naši žáci dokázali poprat. Po
bojovném a napínavém souboji z toho bylo ﬁnálové vítězství
nad Sokolem Pardubice-Polabiny 4:2! Hurá, propukla obrovská
radost, nechyběly slzičky štěstí a hrdosti na své děti v řadách
rodičů! Naši borci dokázali navázat na úspěch svých starších
spoluhráčů z roku 2014 a vyhráli MČR smíšených družstev
žáků. Obrovská gratulace všem za skvělou reprezentaci města
Klimkovic a TJ Sokol Klimkovice!
Další úspěchy nedaly na sebe dlouho čekat, na MČR jednotlivců kategorie U15, pořádané naším oddílem v Ostravě, ve sportovním centru v Komenského sadech, kde náš oddíl reprezentovala hned šestice hráčů, a to Klára Petrušková, Lucie Metzová,
Veronika Dejlová, Kateřina Osladilová, Bára Helešicová a jako
jediný chlapec David Slíva.
Posledně jmenovaný se nakonec stal naším nejúspěšnějším hráčem, když dokázal ve
čtyřhře chlapců získat stříbrnou medaili a v singlu chlapců
bronzovou. Další bronzovou
medaili přidaly holky Klára
Petrušková a Lucie Metzová
ve čtyřhře dívek.
Hráčky kategorie dospělých zahrály rovněž skvěle.
Kateřina Tomalová se v dalekém Maroku dokázala umístit
na třetím místě v singlu žen,
a k ﬁnále jí chyběl opravdu
malinkatý kousek. Svou semi-
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ﬁnálovou bitvu prohrála se Slovenkou Martinou Repiskou 16:21
a 21:23. Další úspěch přidala Dominika Budzelová, která byla
blízko vítězství v singlu žen na GPA v Praze. Ve ﬁnále prohrála
ve vyrovnaném zápase s domácí Magdalenou Lajdovou 13:21,
21:14 a 13:21.
Nejmladší hráči oddílu Eliška Honajzerová, Bára Holá, Tereza Dejlová, Vít Oswald, Daniel Mrózek a Marek Sedláček nás
reprezentovali v Českém Krumlově na Czech Talent Cupu dětí
do jedenácti let. V silné konkurenci několika oblastních výběrů
skončili na šestém místě. Ve dvouhrách děvčat si nejlépe vedla
Bára (9.) s Eliškou (12.) a mezi chlapci byl Vítek dokonce osmý.
Většina našich dětí v kategorii U11 zůstává ještě jednu sezonu,
a to je příslib skvělého výsledku na Talent Cupu v roce 2018.
Závěrem bych vás všechny rád pozval na Extraligu smíšených
družstev, která proběhne 2. prosince od 13.00 hod. v SC Fajne
v Ostravě-Porubě. Čeká nás těžký duel s favoritem celé extraligy, týmem FSpS MU Brno, bude opravdu na co koukat! Za Brno
nastupuje hned několik mistrů České republiky v čele s Adamem
Mendrekem, synem Tomáše Mendreka – olympionika z Barcelony, dále Skotem Ewansem, bývalým hráčem do 20. místa světového žebříčku, další posilou je pak estonská jednička Raul Must
a dvě reprezentantky ČR Zuzana Pavelková (hostování z Přerova) a Magdalena Lajdová (hostování z ASTRY Praha).
Dovoluji si také pozvat všechny registrované i amatérské
badmintonisty na Vánoční turnaj dospělých, který se uskuteční
30. prosince v sokolovně.
Jiří Halfar ml.,
předseda oddílu badmintonu
TJ Sokol Klimkovice

Czech talent tým

Elektromobil

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

www.kis.mesto-klimkovice.cz
a na facebooku: Elektrotaxi Klimkovice

DAJMND BRAND s. r. o.
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Fotbal

Krátké ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Fotbalový podzim je úspěšně za námi, nastala zimní přestávka, blíží se konec roku a tak je vhodný čas bilancovat
a hodnotit. Fotbalový oddíl TJ Klimkovice má celkem pět
družstev ve věkových kategoriích mladší přípravka (do
9 let), starší přípravka (do 11 let), starší žáci (do 15 let),
dorostenci (do 19 let) a muži, z nichž čtyři družstva hrají
pravidelné soutěže. A na vystoupení těchto družstev v soutěžích se nyní podívejme podrobněji.
Hodnocení jednotlivých týmů začnu od těch nejmenších.
Mladší přípravka, kluci ve věku do 9 let, ještě nehraje žádnou
pravidelnou soutěž. Tito kluci se teprve učí základům fotbalu,
ale ne jen fotbalu, ale všeobecné pohybové aktivitě. Je radost
koukat na jejich nadšení při trénincích nebo při příležitostných
turnajích či přátelských utkáních.
O „chlup“ starší kolegové z kategorie starší přípravky (do 11
let), již pravidelně hrají svou soutěž a hrají v soutěži nejlepších
týmů starších přípravek na Ostravsku, která nese název TOP
U11. V soutěži si vedli skvěle a přezimují na krásném 3. místě za
suverénním Hlučínem a druhou Starou Bělou. V průběhu podzimní části se hráči přípravky zúčastnili i několika venkovních
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turnajů a koncem podzimu se rozjela i halová turnajová sezona. Bohužel nebo bohudík, fotbal je kolektivní sport a pro účast
v soutěži je potřeba mít v kádru minimálně 11, optimálně však
až 20 hráčů.
Toto se před sezonou zdálo nesplnitelné u kategorie starších
žáků, kluků a holek ve věku do 15 let. A tak jsme přihlásili naše
žáky do nově vzniklé soutěže, která se hraje v počtu 6+1 na šířku hřiště. Až později se ukázalo, že naše obavy byly plané a že
kluci v Klimkovicích o fotbal mají zájem, ale přehlásit do soutěže
kde se hraje klasicky 10+1 už bohužel zpětně nešlo. Ze začátku
se výsledky nevyvíjely moc dobře, ale později se kluci a holky
rozjeli a vítězství na jejich kontě začaly přibývat. V konečném
výsledku podzimní části to stačilo na 3. místo. Také kategorii starších žáků čeká zima plná halových turnajů. O výsledky
ovšem v těchto mládežnických kategoriích jde až v poslední
řadě. Vítězstvím je spokojené a unavené dítě po zápase či tréninku, které se těší na další fotbalové zážitky.
Zcela jiný fotbal už se hraje u nejstarší mládežnické kategorie,
a to dorostenců (do 19 let). Naši chlapci hrají krajskou soutěž,
která Klimkovicím velmi sluší. Sezona se dá prozatím hodnotit
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Tým úspěšné kategorie starší přípravky (do 11 let).
jako na houpačce. Nejdříve následovala série vítězství, pak série
porážek a nakonec opět série vítězství. S výsledky však panuje
velká spokojenost. Vždyť z 15 zápasů 8x vyhráli, jednou remizovali a 6x byli poraženi. V tabulce po podzimu obsadili 6. místo. Zimní přestávka, která právě začala, ovšem nebude dlouhá.
Do konce roku plánují dorostenci sehrát nějaké halové turnaje a
hned v lednu zahájí tvrdou zimní přípravu. Už od konce ledna na
ně čeká Ostravská zimní liga na umělé trávě ve Vřesině, která
potrvá skoro až do zahájení jarní soutěže.
Věkovou soudržnost od nejmladších po nejstarší zakončíme
hodnocením kategorie asi mediálně nejsledovanější, a tou jsou

muži. Ti po letním postupu do krajské soutěže, výměně trenéra a částečné obměně kádru vstoupili do nové, vyšší soutěže
docela impozantně. Dlouhou dobu se drželi v popředí tabulky,
bohužel až závěr a série porážek zkazil celkově vydařený dojem
z podzimní části. Cíle soutěže jsou ovšem naplňovány a do celkové spokojenosti tak chybělo asi jen jedno vítězství navíc. Naši
muži tak přezimují na 9. místě tabulky za 6 vítězství, jednu remízu a 6 porážek. Na nováčka soutěže celkem obstojná bilance.
Věříme, že jaro proběhne minimálně v podobném výsledkovém
duchu. Přípravu na jarní část sezony zahájí muži v polovině ledna a bude je čekat spousta zápasů a tréninků, ať už na hřištích
s umělou trávou nebo v posilovně, bazénu, parku či tělocvičně.
Závěrem bych jménem celého našeho oddílu TJ Klimkovice
poděkoval všem funkcionářům a trenérům za jejich celoroční neocenitelnou a obětavou práci pro náš oddíl. Samozřejmě
i všem hráčům, od nejmladších po nejstarší, za jejich kvalitní
sportovní výkony. V neposlední řadě také městu Klimkovice
a všem sponzorům a partnerům (jejich prezentaci najdete na
našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo materiální podporu, bez které by to prostě nešlo. A všem fanouškům
a návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň v časech dobrých
i zlých.
Všem přeji zasloužený, fotbalový odpočinek v zimní přestávce. A také všem, jménem TJ Klimkovice, přeji veselé Vánoce
a šťastný a úspěšný nový rok 2018.
Bližší a aktuální informace o fotbalovém dění naleznete na
stránkách: www.tjklimkovice.cz.
Lukáš Lyčka,
TJ Klimkovice

Házená

Významné jubileum Antonína Kukuczky
Významné životní jubileum 75 let oslaví 20. prosince 2017
bývalý vynikající házenkář Antonín Kukuczka. Spíš by se
hodilo napsat vynikající sportovec, protože Tonda hrál
nejen výborně házenou, ale také fotbal, stolní tenis a hokej.
Ale přece jen v házené vynikal nejvíce, a to již od žákovských let.
V době vojenské prezenční služby hrál nejvyšší republikovou
soutěž 1. ligu za Duklu Pezinok. Po návratu z vojny v r. 1963 měl
o jeho hráčské schopnosti velký zájem prvoligový Baník Karviná 1. Máj a některé další kluby. Tonda ale zůstal v Klimkovicích
a stal se uznávaným a obávaným rozehrávačem a střelcem
našeho družstva mužů, kterému pomohl v roce 1968 k postupu
do II. ligy. Během své kariéry byl mnohokrát vyhodnocen jako
nejlepší hráč či střelec řady turnajů, několikrát byl vybrán do
družstva nejlepších hráčů okresu Nový Jičín a byl po celou dobu
své aktivní sportovní činnosti velkou oporou našeho družstva.
Tondovi patří po zásluze přední místo v historii našeho oddílu
házené.
Jménem všech klimkovických házenkářů mu přeji hlavně co
nejlepší zdraví, ať si může ještě hodně let užívat v kruhu svých
nejbližších.
Připomeňme si Tondu na fotograﬁi z doby, kdy svým házenkářským uměním rozdával radost fanouškům a příznivcům
házené.
Ing. Jiří Hudeček
za oddíl házené TJ Sokol Klimkovice
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Bikros

Splnění malých či velkých snů Matěje Hurníka
Matěj je bikrosař jezdící už 10 let. Jezdí za tým BMX Studénka. Má za sebou mnoho malých i velkých úspěchů. V České republice patří mezi lepší jezdce. Má hodně sportovních
snů, kterých by chtěl dosáhnout.
Loni na podzim jsme se rozhodli, že by Matěj mohl zkusit
závody v Evropě. Náš team sehnal sponzora, a tak se mohlo
vyrazit. Přes zimu se Matěj snažil co nejvíce trénovat. Taky jsme
zajeli několikrát na Slovensko do Šenkvic, kde je krytá bikrosová
hala.
Zimní příprava skončila a na jaře v březnu jsme jeli na první
a druhý Evropský pohár do Belgie. Letos měl při závodech Matěj
menší nevýhodu, závodil s klukami, kteří jsou o jeden rok starší,
v kategorii 15–16 let. První den Matěj vypadl hned v základních
rozjížďkách, ale druhý den mohl vše napravit. V první rozjížďce dojel na skvělém postupovém 3. místě, avšak v druhé rozjížďce Matěj spadl a bylo po postupu do vysněného osmiﬁnále.
O měsíc později jsme se vydali na třetí a čtvrtý Evropský pohár
do Holandska. Tam už se dařilo o dost lépe, hned svoji první
rozjížďku Matěj vyhrál, a tak se ukázalo, že má na víc než na
základní jízdy. Druhou a třetí rozjížďku dojel na 3. místě, což
znamenalo konečně postup do osmiﬁnále. To se Matějovi podařilo v sobotu i v neděli. V sobotu v osmiﬁnále zajel 7. místo (celkově 57. místo). V neděli dojel v osmiﬁnále na 5. místě (celkově
40. místo). Za dva týdny se jel pátý a šestý závod Evropského
poháru, a to u nás v Praze. První den se podařilo zajet alespoň
5. místo v osmiﬁnále (celkově opět 40. místo). Druhý den Matěj
zabojoval a v osmiﬁnále zajel 4. místo, což znamenalo konečně
postup do čtvrtﬁnále. V tom obsadil 5. místo, a tak se v tomto
závodě umístil na skvělém 17. místě.
To není ale vše z letošních úspěchů Matěje Hurníka.
O prázdninách v červenci se jelo Mistrovství Evropy ve Francii
v Bordeaux. Tam se Matěj vydal bez rodičů, ale za doprovodu
svých teamových kolegů. V neděli 16. července jel Matěj své
první Mistrovství Evropy v životě. Rozjížďky dopadly následovně: 1. rozjížďka – 3. místo, 2. rozjížďka – 2. místo a 3. rozjížďka

taktéž 2. místo. To znamenalo
jasný postup do osmiﬁnále.
Nervozita byla jak u Matěje na
startu, tak u rodičů a celé rodiny, která sledovala celý závod
doma v televizi. Osmiﬁnále
bylo odstartováno a Matěj si
vedl první dvě rovinky skvěle,
jel na 4. postupovém místě.
Avšak v druhé zatáčce Matěje
podjel jeden Francouz a s ním
Matěj sváděl souboj do poslední zatáčky, kde ho Matěj zkusil
předjet, ale bohužel přitom vyjel
z dráhy, a tak dojel na 8. místě. To znamenalo vypadnutí
v osmiﬁnále. Celkově se tedy
umístil na Mistrovství Evropy
na konečném 60. místě. Matěj
si hodně věřil na další postupy. Všichni ostatní, stejně jako Matěj, věděli, že měl na víc. Pro
Matěje to znamenalo velké zklamání ale i spoustu zkušeností.
To stále není z velkých či malých úspěchů vše. Pojďme se
také podívat na závody a úspěchy do České republiky. Hned po
skončení školního roku jsme odjeli na hlavní závod sezony – na
Mistrovství České republiky, které se letos konalo v Brně. Matěj
jel na MČR dvě kategorie B15 a Cruiser mini. Konkurence byla
stejná jako každý rok. V kategorii Cruiser mini si Matěj v základních rozjížďkách počínal suverénně, všechny dojel na 1. místě.
V druhé kategorii B15 dojel všechny jízdy na 2. místě. Přišlo
ﬁnále MČR a Matěj se v Cruiser mini stal Mistrem ČR pro rok
2017. V B15 jel Matěj také velké ﬁnále a počínal si skvěle. Dojel
těsně na 2. místě, a tak se stal vicemistrem ČR v B15. Byl to
skvěle povedený závod. V seriálu moravské bikrosové ligy Matěj
neměl konkurenci. Celý seriál závodů vyhrál. Letošní sezona
byla velmi náročná jak po fyzické stránce Matěje, tak i po nemalé
ﬁnanční stránce rodičů. Na to, že Matěj nemá tak dobré podmínky na trénování jako třeba v Holandsku, USA nebo Francii, zajel
na evropských závodech relativně slušné výsledky. Teď začne
Matějova velká zimní příprava na novou sezonu 2018, ve které
by určitě chtěl objet opět pár evropských závodů.

Matějovo hodnocení sezony
Sezonu bych zhodnotil jako pro mě velice úspěšnou i na to,
že jsem závodil se staršími kluky. Byla to pro mě doposud snad
nejlepší sezona v mé kariéře. Moc děkuji svým rodičům, kteří
mi splnili pár mých malých snů. Objet Evropské poháry a Mistrovství Evropy. Patří jim velké díky. Můj velký sen je jet na Mistrovství světa do Belgie v roce 2019 a později jsou mou velkou
prioritou Olympijské hry.
(red)

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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Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY

VYUŽIJTE
TUTO REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVOU
REKLAMU!
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005

Nově otevřeno

TVŮRČÍ DÍLNA
Kreativní a hobby potřeby,
šité textilní výrobky, dárky.
Náměstí 65, Klimkovice
Facebook/Tvůrčí dílna
tvurcidilna@seznam.cz • tel.: 732 359 934

Charita
Dárek Jam na podporu lidí bez domova
Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na beneﬁční hudební
akci v centru Ostravy, aby podpořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních služeb Charity
Ostrava přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání bude probíhat 19. 12. 2017
od 19.00 hodin v klubu Modrá myš. Srdečně zveme.

Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem
se zdravotním postižením
Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit
lidi se zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže
pečovat rodina nebo blízcí. Využitím služby může člověk zůstat
co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty nabízí aktivní
využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím,
podporuje samostatnost uživatelů služby a vytváří podmínky pro
jejich důstojný a aktivní život. Služba podporuje rodiny, které
pečují o svého rodinného příslušníka, přebírá uživatele na přesně vymezenou dobu, než se vrátí ze zaměstnání nebo vyřídí své
osobní záležitosti (lékař, úřady apod). Poskytujeme také stravu,

pečovatelské služby, aktivizační a vzdělávací program, společenské aktivity
včetně procházek, výletů
apod. K dispozici je nová
relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo
v areálu služby.
Denní centrum je určeno
pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením, počínající
demencí, smyslovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami souvisejícími se stářím.
Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum
Zelená 2514/73, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Telefon: 599 526 912, 731 682 547, 737 553 169
E-mail: cho.domovinka@charita.cz, www.ostrava.caritas.cz
Otevírací doba denního centra: pondělí–pátek, 7–16 hodin.

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa.
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle dohody.
Podrobnější informace na: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
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Pozvánky

PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

21. prosince 2017
9.00 – 16.00 hodin
Park Petra Bezruče
Informace: 731 837 758
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