í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Náš pěvecký sbor
Na úvod mám dobrou dotační zprávu
pro náš Pěvecký sbor města Klimkovic
a všechny příznivce sborového zpěvu.
Moravskoslezský kraj přispěl na kulturní
akce spojené s připomínkou 50. let od
založení pěveckého sboru v roce 1967
částkou 45 000 Kč. Dotace bude použita
na úhradu koncertu populárního umělce
Jiřího Pavlici, jeho doprovodného souboru Hradišťan a našeho sboru v kině Panorama v sobotu 25. března v 17.00 hod.
Zároveň bude toto kulaté jubileum podpořeno příspěvkem od Unie pěveckých sborů ČR. Seriál letošních akcí věnovaných
tomuto výročí odstartovala poutavá beseda o sborovém zpívání s kronikářem Jiřím
Pillichem 28. února na zámku. Kdo ji nestihl, může se dozvědět informace o našem
sboru v připravovaném sborníku, který
bude do rozebrání k dispozici na akcích
sboru. Bude následovat tradiční Jarní
koncert v kostelíku, Klimkovický podzim
v lázních a Vánoční koncert v kostele. Na
všechny akce jste srdečně zváni!

březen 2017
Změny funkcí v radě města
Místostarosta Jakub Unucka se v průběhu 20. zasedání zastupitelstva města
dne 15. 2. 2017 vzdal funkce místostarosty, kterou úspěšně vykonával již od roku
2010, neboť od listopadu 2016 působí
v náročné a uvolněné funkci náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
dopravu, silniční hospodářství a chytrý
region. Následně byl zvolen radním rady
města.
Novým místostarostou byl zvolen dosavadní radní Petr Večerka, který vykonával
tuto funkci již v letech 1998–2010. Rada
města tak pokračuje v původním složení,
jen její dva vyjmenovaní členové mají
nové funkce, ke kterým jim blahopřeji
a zároveň děkuji za dosavadní vykonanou práci, která byla na zasedání zastupitelstvem oceněna potleskem.

Investiční akce města v r. 2017
V tabulce za úvodníkem je zveřejněn
seznam téměř šedesáti investičních akcí
pro letošní rok, jak o nich bylo rozhodnuto
částečně na prosincovém, ale především
na únorovém zasedání zastupitelstva.
Jsou schváleny v celkovém objemu více

Úspěšně proběhl první ročník WinterCLASSIC a večerní veřejné bruslení.
Děkujeme a gratulujeme!
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než 30 milionů Kč. Držme palce všem
zaměstnancům města, aby je do konce
roku 2017 stihli zrealizovat. Rekordní
počet akcí za rekordní výši ﬁnancí bude
vyžadovat rekordní pracovní nasazení.

Parkování na místních
komunikacích
Situace s parkováním aut v našich ulicích se stává neudržitelnou. Je sice možné udržovat pokojný stav, kdy naši strážníci budou tolerantní k vozidlům, stojícím
v rozporu s dopravními předpisy, tento
pokojný stav je však minulostí okamžikem, kdy přijde první stížnost od občanů, zimní údržby nebo od svozu odpadu.
A to se právě stalo. Naše zimní údržba
měla velké problémy při odklízení sněhu
na obousměrných komunikacích, kde stojí
dlouhodobě vozidla, a přitom nemají vedle sebe alespoň 6 metrů volného prostoru
komunikace. Dochází tak k časovým prodlevám ve výkonu zimní údržby a občané
ulic, které se uklízejí nakonec, se dočkají
odklizení sněhu o to později. Tam, kde je
to prostorově jen trochu možné, si budou
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
muset občané vybudovat stání na svých
pozemcích, upravit nebo odsadit ploty, zažádat si náš silniční správní úřad
o nové vjezdy (Mgr. Kolinová), přičemž
povolení nemusí dostat. O mnoho lepší
není situace ani na jednosměrných komunikacích, tam stojící vozidlo musí mít vedle sebe jeden jízdní pruh o šířce 3 metry.
Taková ulice je ovšem v Klimkovicích výjimečná (Hradilova, Na Štěrkovci, Zámecká) a zpravidla ani tam potřebné 3 metry
vedle vozidla nenajdeme. Jsem si vědom,
že občané bydlící v bytových a řadových
domech to budou mít ještě složitější
než majitelé rodinných domů, ale ulice
v našem městě musí zůstat průjezdné
podle příslušných právních norem. Město je ochotno pomoci se stále složitějším
parkováním v těchto lokalitách a naše
Komise dopravy a bezpečnosti dostane
úkol připravit nové návrhy na řešení této
nevyhovující dopravní situace.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Únorový hokejový turnaj na rybnících
v parku přitáhl zájem šestnácti družstev
hokejistů a více než stovky zvědavých
diváků. Poděkování patří všem organizátorům v čele s Danielem Cabišem, který
slíbil, že bude v podobných úspěšných
akcích v Klimkovicích pokračovat a že nás
čekají další nezapomenutelné zážitky.

Letmá pozvání z radničního
okénka nejen do centra města
Po zavedení elektronické evidence tržeb
snad žádný provozovatel obchodu, penzionu, restaurace nebo obdobných služeb
v našem městě nezkrachoval, přesto vás
žádám o jejich podporu vaší návštěvou.
Pokud v našich obchůdcích utichne provoz, utichne i život na Náměstí a jeho
atraktivnost. Nemusíme přece všechno
kupovat v neosobních supermarketech,
kouzlo zámecké Klenby a Zdravých potravin, restaurací, oděvů, zlatnictví, květinářství, drogerie, večerky, cukrárny a další
občanské vybavenosti na Náměstí spočívá
právě v lidském přístupu, dopravní dostupnosti (za parkování na Náměstí se nemusí platit) a neopakovatelné maloměstské
atmosféře historického centra. A právě
ta atmosféra, genius loci, je účinnější lék
na stres a uspěchanost dnešní doby než
pocit, že jsem o pár korun něco koupil levněji v supermarketu. Ony přece musí mít
konkurenci, aby mohly být levnější.
Na jarní zpěvy našeho sboru se s vámi
těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
2

Popis investice
Finance (Kč)
1. Dokumentace pro dodavatele stavby Kanalizace a ČOV – Josefovice 280 000
2. DPS zateplení a výměna oken – realizace
5 650 000
3. Hasičská zbrojnice – rekonstrukce a zateplení – projekt
400 000
4. Stavební průzkum zámku
58 000
5. Studie nutných investic do městského majetku v příštích 10 letech
100 000
6. Celková koncepce sokolovny (studie)
164 000
7. Oprava havarijního stavu krovu sokolovny nad jevištěm
1 755 000
8. Zámek – rekonstrukce rozvodů elektřiny – projekt
235 000
9. Zřízení služebny PČR – projekt
145 000
10. Nákup budov a pozemků kolem stájí – 2. splátka
800 000
11. Nutné investice do majetku města v budovách stájí
480 000
12. Cyklostezky Klimkovice II. etapa
100 000
13. Dopravní řešení Vřesinská u ZŠ – projekt
60 000
14. Chodník 28. října – projekt
185 000
15. Josefovice chodník – studie
105 270
16. Výkup pozemků pro chodník 28. října
300 000
17. Zákaz vjezdu kamiónů do centra města – projekt
60 000
18. Revitalizace zeleně hřbitov – realizace
200 000
19. Studie zeleně hřbitov
200 000
20. Oprava hráze rybníka v parku – projekt
50 000
21. Revitalizace aleje Opavská cesta – projekt
200 000
22. Studie – ulice Lidická
50 000
23. Zalesnění lesních ploch povinné
100 000
24. Městské domy na Náměstí čp. 35 a 36, fasáda z čelní strany – realizace 650 000
25. Městský dům čp. 70 – projekt půdní vestavby
100 000
26. Plynoﬁkace městských domů čp.70 a 71
3 000 000
27. Špitál čp. 84 – výměna oken ze zadní strany budovy
120 000
28. Jímky povrchových vod z fotbalového hřiště – projekt
200 000
29. Kanalizace balastní – ul. Havlíčkova, koupaliště – projekt
300 000
30. Kanalizace balastní – Orelské hřiště
100 000
31. Kanalizace na Hýlově gravitační varianta – projekt
1 330 000
32. Kanalizace Josefovice – projektová dokumentace realizační
200 000
33. Úpravy kina Panorama
350 000
34. Vybudování minihřiště na pozemku p.č. 193/1 u fotbalového hřiště
30 000
35. ZUŠ kotelna a okolí – vybudování WC – projekt
150 000
36. Celková koncepce sokolovny – projekt
400 000
37. Realizace předního traktu sokolovny – odvod do Fondu sportu
4 500 000
38. Sportovní hala – projekt
600 000
39. Sportovní hala – studie haly místo velké tělocvičny
24 400
40. Zřízení služebny PČR – realizace
3 000 000
41. Centrální kruhový objezd na hlavní křižovatce – projekt
800 000
42. Kruhový objezd při vjezdu od Bílovce – studie proveditelnosti
100 000
43. Studie zpomalovacího prvku ul. Husova u ul. Osvobození
30 000
44. Zpomalení dopravy Josefovice – vod. značení a zrcadla – realizace
100 000
45. Lagnovská ulice – asfalt a chodník
1 400 000
46. Prodloužení ulice Ke statku na ul. Fonovická – projekt
150 000
47. Projektová dokumentace vybrané varianty provozování koupaliště
250 000
48. Úpravy dna velkého bazénu po předložení všech variant provozování 1 500 000
49. Studie promenády centrum – sanatoria přes Opavskou cestu – studie
30 000
50. Studie promenády centrum – sanatoria přes Opavskou cestu
– podíl na dotaci
150 000
51. Doplnění mobiliáře v parku – studie
25 000
52. Doplnění mobiliáře v parku – realizace
100 000
53. Odbahnění rybníků v parku – projekt
50 000
54. Realizace havarijní opravy hráze rybníku v parku
200 000
55. Oprava Parčíku
60 000
56. Revitalizace aleje Opavská cesta – podíl na dotaci
135 000
57. Výkupy pozemků u parku
300 000
58. Lávky přes Polančici v údolí – projekt
20 000
59. Lávky přes Polančici v údolí – realizace
200 000
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Seriál o třídění odpadů

Jak správně třídit papír?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které se ve světě ročně
zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí ročně skoro
46 kilogramů papíru – zhruba 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění
a recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce vzrostlých stromů.
Pět až sedm – to je maximální počet
recyklačních cyklů papíru. Opakovanou recyklací se totiž celulózová vlákna,
z nichž je papír tvořen, lámou a postupně zkracují. Samotná recyklace papíru
je velmi jednoduchá. Ale vezměme to od
začátku.
Z modrých kontejnerů se vytříděný
papír sváží na dotřiďovací linky, kde se
zbavuje nečistot, třídí se podle druhů,
následně slisuje do balíků a odváží do
papíren. Papírny si vybírají sběrový papír
podle toho, jaký papír se z něj následně
vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek
je možné sběrový papír vytřídit až na 23
různých druhů.
Sběrový papír se třídí v několika fázích.
Nejprve se ručně vyberou ze směsi papíru
velké lepenkové krabice, které se následně slisují do velkých balíků. Poté se směs
papíru pomocí dopravníku přesune do
třídící kabiny. V ní se papír třídí na noviny, časopisy, případně menší lepenkové
obaly a zbylý papír. Každý druh se lisuje
zvlášť a každý míří k jiným zpracovatelům
podle jejich požadavků. Papír, pro který
není v ČR zpracování, se vyváží k recyklaci do zahraničí, nejčastěji do Německa,
Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
Některé speciální druhy papíru se naopak
do České republiky dováží.
Nejčastější způsob recyklace je výroba
nového papíru v papírnách. Papírenská
vlákna se získají ze starého papíru jeho
rozvlákněním ve vodní lázni. Je to vlastně mixování papíru v nádobě s vodou do
té doby, než se papír rozpadne na vlákna
a další součásti. Rozvlákňovač je první
místo, kde se z papíru oddělí nežádoucí
příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminova-

Do modrého kontejneru PATŘÍ
• časopisy, noviny, sešity, knihy bez
pevné vazby
• papírové obaly, krabice,
vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze
bez plastového vnitřku
Do modrého kontejneru NEPATŘÍ
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• uhlový, mastný nebo znečištěný
papír
• mokré papírové kapesníky, ručníky
• rulička od toaletního papíru,
plato od vajíček
• dětské pleny
né obálky a podobně. Vlákno se odsává
z rozvlákňovače i s vodou a následuje
další proces čištění na třídičích. Tam se
odstraní ještě kancelářské sponky a drobné nečistoty. Takto vyčištěná směs vody
se následně nanese na papírenský stroj
a na něm se vyrobí nový papír.
Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný
papír (např. sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým
podílem recyklátu. Každá papírna má svůj
výrobní program a zaměřuje se jen na
některé druhy papíru. S trochou nadsázky je možné říci, že každý papír, který si
koupíte, obsahuje určitý podíl vláken ze
sběrového papíru.

Společenská rubrika
Dne 10. 3. 2017 vzpomeneme první smutné výročí, kdy nám
navždy odešel bez slůvka rozloučení náš drahý milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc, pan
František Švec.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Anna,
dcery Anna, Miluše a Zdeňka s rodinami a syn Jaroslav s rodinou.

Papírové vlákno má velice zajímavé
vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu
tepelných izolací. Jedná se o izolace, které se aplikují jako foukaná tepelná izolace
do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také
je možné ji aplikovat ve formě nástřiku
nebo se lisují do tepelně izolačních desek.
Vlákno pro výrobu izolací se ze starého
papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv ve vodní lázni, ale za sucha. Existuje i metoda výroby tepelných izolací, ve
kterých se kombinuje vlákno z papíru
a drcený pěnový polystyren. Papírenské
vlákno má využití i ve stavebnictví, v některých zemích se přidává do asfaltových
směsí, kterými se pokrývají vozovky. Takto upravený asfalt déle vydrží.
V našem městě můžete papír třídit do
modrých kontejnerů, kterých je aktuálně 30 kusů na 28 separačních místech.
Ročně se takto u nás vytřídí kolem 47 tun
papíru.
Zpracoval EKO-KOM, a. s.

Poděkování

Dárcům krve patří
poděkování nás všech
Český červený kříž vyznamenal nejvyšší zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského naše spoluobčany pana Pavla Kristiána a Ing. Alexeje Lipského z Klimkovic.
Toto ocenění uděluje Český červený kříž
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Vážíme si jejich ochoty darovat krev
pro zdraví a často i záchranu života spoluobčanů. Vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich hluboce lidský
postoj.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
3
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V jakém stavu předáme Klimkovice našim potomkům?

Otevřený dopis zastupitelům města Klimkovic
Vážení členové Zastupitelstva města Klimkovic, již několik týdnů je v centru
pozornosti představitelů vedení našeho města i velké části jeho obyvatel nejasná
situace o tom, co bude dál s budovou „žluté školy“ na ul. Komenského čp. 216,
jejíž současný majitel v rozporu s dříve učiněným příslibem a záměrem budoucího strategického využití, se v současnosti chystá na její fyzickou likvidaci.
Bezpochyby je to věc velice závažná,
neboť jde o budovu, s níž je bytostně
spjata nejen historie našeho města, nýbrž
i historie českého zemědělského školství
ve Slezsku a v regionu severní Moravy.
Jak je vám, vážení zastupitelé, určitě
dobře známo, jde o budovu školy, která
po celé minulé století výtečně plnila své
poslání a ač nikdy nebyla ve vlastnictví
města, vždy chránila jeho zájem, byla jeho
chloubou i odkazem jeho dějinné minulosti. To, aby zde v Klimkovicích na počátku
minulého století budova Hospodářské
a hospodyňské školy mohla vůbec být
postavena, stálo nemálo úsilí tehdejších
zastupitelů, jimž rozhodně nebyl lhostejný
běžný vývoj města, avšak usilovali o jeho
všeobecný rozvoj s důrazem na prosazení českého vlastenectví. Totéž platilo po
celou dobu, kdy budova sloužila školnímu
provozu. Jen namátkou připomenu několik jmen významných osobností, s nimiž je
tato „žlutá škola“ historicky spjata: Josef
Hradil – ředitel obecné školy, Rudolf Resner – starosta Klimkovic a vrchní zemský

veterinární rada, Antonín Hurník – klimkovický radní, Jarmila Glazarová – česká spisovatelka, Ludvík Kunz – stavitel a obchodník, Alois Glomb – zootechnik a vedoucí
školního statku, Ing. Jiří Lichý a Ing. Jiří
Bárta – ředitelé školy, a také mnozí z občanů Klimkovic, kteří jsou jejími absolventy
nebo zde našli své zaměstnání.
Chci vám také připomenout, že architektonicky významná budova o 46 využitelných místnostech byla hlavním objektem velkolepě připravované Krajinské
hospodářské a živnostenské výstavy
Země Slezské, která se bohužel kvůli vypuknutí Velké války roku 1914 nemohla
uskutečnit, ale také i to, že škola za dobu
své existence vychovala téměř čtyři tisíce
zemědělsky vzdělaných odborníků a přes
590 dívek zde získalo hospodyňské vzdělání. Z výše uvedeného je zcela zřejmé
a také i jednoznačné, že „žlutá škola“ je
budovou historicky cennou a památnou
v zájmu celého Moravskoslezského kraje.
Osobně jsem přesvědčen, že jednostranné a ukvapené rozhodování sou-

časného majitele objektu a jeho snaha
o fyzickou likvidaci „žluté školy“ je neetické, nemorální a pro patrioty historie nejen
našeho města zásadně nepřijatelné
a pobuřující. Je to situace velmi podobná
té, s níž naši předkové v nedávné historické minulosti bohužel byli nuceni se smířit
se slzami v očích při bourání „buduňku“
(české radnice), stojícího uprostřed našeho starobylého náměstí.
Vážení členové zastupitelstva,obracím
se k vám – demokraticky zvoleným
zástupcům občanů Klimkovic s prosbou,
zabraňte svým společným rozhodnutím
zbourání „žluté školy“. Jednoznačným
a přesvědčivým stanoviskem ZM přesvědčte vlastníka budovy o odkladu jeho
záměru, nejlépe o jeho úplném zrušení.
Současně však v úzké součinnosti s ním
a s příslušnými, k tomu kompetentními
orgány MS kraje, bezodkladně (nejlépe
ještě do konce r. 2017) připravte závazné a ﬁnančně reálné varianty přestavby
či rekonstrukce celého objektu pro jeho
další prospěšné a účelné využití.
V rozhodování o věcech veřejného
zájmu občanů tohoto města vám přeji
hodně zdaru.
Ing. Jiří Pillich, v. r.,
kronikář města Klimkovic

Areál Hospodářské školy kulturní památkou?
V minulém čísle Zpravodaje jsem jako jeden z možných způsobů záchrany areálu
Hospodářské školy (dále HŠ) navrhl pokusit se zařadit areál HŠ na seznam kulturních památek (dále KP), což ovšem nejde bez vůle námi volených zástupců
místní samosprávy, našich zastupitelů, kteří mohou určit úroveň a směr památkové péče a následně i rozvoj našeho regionu na místní a oblastní úrovni a přispět tak k udržitelnému rozvoji místní komunity i společnosti jako celku.
Naše sousední město Ostrava má
bohaté a v Evropě jedinečné industriální dědictví, naše město zase jedinečné
dědictví českého odborného školství, které nemá v naší zemi obdoby.
Prohlásit areál HŠ KP jistě nebude
jednoduchou záležitostí, ale proč by se
zúčastnění nemohli domluvit a nezkusit
tak zachránit náš výjimečný areál?
Proces prohlášení HŠ za KP bude řízen
(pokud se zúčastnění domluví) základním
právním dokumentem v oblasti památkové péče – zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
Za KP podle tohoto zákona se považují
movité a nemovité věci, popřípadě jejich
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soubory (areál HŠ), které jsou významnými doklady historického vývoje (jediná
česká škola tohoto druhu v monarchii
a později v ČSR), životního způsobu
a prostředí společnosti, jako projev tvůrčích schopností a práce (slezského) lidu
pro jeho hodnoty vědecko-technické, se
zohledněním historických událostí.
KP tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Důležitým právním kritériem existence KP (třeba našeho
zámku) je prohlášení za kulturní památku
spolu s její evidencí. KP se zapisují do
Ústředního seznamu KP ČR, který vede
organizace státní památkové péče. Krajské a obecní úřady s rozšířenou působ-

ností vedou seznamy KP na území svých
obvodů. Celý proces zapsání do seznamu KP je náročný, ale vlastníci KP mohou
dostávat beneﬁty z programů kompenzace omezení vlastníků KP.
Domnívám se, že v našem případě jde
o kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, její techniky
a vědy a zároveň je dochováno historické prostředí a architektonický soubor ve
vztahu k významným událostem dějin. Je
zachována budova HŠ i její hospodářské
zázemí. Nelze opomenout na umístění HŠ
v daném prostředí s autenticitou historických vazeb. Z tohoto pohledu je důležitý
i celkový rámec areálu HŠ – pokud by byl
zachován, musí být zachováno i bezprostřední okolí bez bezohledného obestavění a jejího neadekvátního využívání.
Co dál? Garantem koncepce kulturní
politiky na úrovni státu je ministerstvo
kultury, ale památková péče je i oborem

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 3/2017

meziresortním a dotýká se, nebo může
dotýkat ministerstev dalších, např. životního prostředí, zemědělství, průmyslu
a obchodu, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí a v našem případě i školství.
Výsledky snahy o památkovou péči
budou odpovídat stavu kulturnosti našeho národa a jeho hodnotovému modelu.
Bude záležet i na ministerstvu kultury, zda
bude ochotno rozšířit seznam nemovitých
KP, kterých je u nás přes 40 000, ale ani
jedna takového charakteru a historického
významu jako je naše HŠ.
Na naši místní úrovni zajišťuje politiku
památkové péče naše volená samospráva. Stát a územní samospráva se podílejí
na spoluﬁnancování obnovy a využití KP
systémem příspěvků, dotací a daňových
úlev vlastníkům či uživatelům. Ministerstvem kultury jsou ﬁnancovány různé
dotační programy pro KP.
Myslím si, že v našem městě jsou některými zastupiteli podceňovány pozitivní
aspekty památkové péče a její sociální
aspekty – jako je např. ztráta regionálních
tradic a vzorů. Je zřejmé, že před rozhodnutím o památkové ochraně areálu
HŠ musí předcházet analýza stavebního
stavu a odhad nákladů na jeho stabilizaci.
Pokud bude navržen postup stabilizace
areálu a koncepce jeho dalšího využití, pak může být zažádáno o prohlášení
areálu HŠ kulturní památkou.
Po prohlášení areálu KP pak budou muset zastupitelé usilovat o zařazení areálu
např. do Programu záchrany architektonického dědictví nebo jiného vhodného
(kulturního …).
Areál HŠ je významný i svou autenticitou, kterou si podržel přes sto let,
autenticitou dochovaných staveb a jejich
okolí, stále sloužících svému původnímu účelu. Toto svědčí i o jejich kvalitě
a vysoké užitné hodnotě, která umožnila

jejich komplexní využívání až do nedávné
doby. Jejich historický význam je umoc-

něn jejich uplatněním v historickém i současném obraze města.
Naši předkové navrhli, prosadili a postavili areál HŠ, která měla svým pojetím
a architekturou reprezentovat slezský,
moravský a český lid a demonstrovat
úroveň jeho odborného školství a zároveň i ekonomickou, správní a lidskou sílu
našeho města. Zároveň je zde zachována zcela jedinečná a názorná demonstrace propojení školské i praktické výuky
zemědělské, což bylo na svou dobu zcela
unikátní a navíc naše, slezské.
Já jsem na naše předky v Klimkovicích
hrdý a chtěl bych k jejich práci projevit
úctu tím, že se pokusím zachovat to, co
pro další generace, pro nás, vytvořili.
Třeba k tomu napomůže tento krátký
článek. Kdo ví…
Pavel Bálek

Z redakční pošty

Poděkování Technické správě
Chtěla bych tímto pochválit zodpovědný a včasný přístup pracovníků naší technické
správy při čištění sněhu z cest i chodníků. Při letošní vydatné zimě se jistě muselo jednat o mnoho hodin ve velmi brzkých ranních hodinách, přes den i v noci.
Děkuji za bezpečný a pohodlný pohyb po městě.
Daria Sikorová

Jak očistit ovzduší – nové trendy
Připravuje se už VIII. výzva na výměnu starých kotlů. Ta by měla proběhnout zcela bez účasti občanů Klimkovic. Díky ojedinělému a progresivnímu řešení byla
tato záležitost vyřízena na konci minulého roku.
Co se nepodařilo zpracovat v této oblasti za celé čtyři roky, mělo být provedeno
najednou jednodušší cestou – administrativně. Měl to být náhradní postup nebo
alternativa za dosud neexistující manuál
slíbený starostům na konferenci o ovzduší (Sanatoria 12/2012). Během celé doby
řešení nebo neřešení lze po čtyřech
letech konstatovat, že slíbený výstup
není. Hmatatelná a použitelná část rovná se 0. Pochvala a děkování od starostů se proto nekoná. Touto náhražkou byl
občan vtažen do soukromé hry, kde cílem
není něco vyřešit, ale získat konkurenční
výhodu. To se následně potvrdilo. Celý
postup a počínání včetně odbornosti bylo
na takové výši, že byla splněna všechna požadovaná kritéria pro ucházení se
o místo v Praze. Kdo tomu může zabránit? Nikdo! Pouze občan volič, pokud si
bude chtít tak dlouho pamatovat, jak byl
účelově manipulován a obelháván. Že by
se to mělo dělat jinak, je evidentní. Cesta
zjednodušování a předstírání by se měla
opustit.

Jako velmi sympatické je možno
považovat počin žáků ze Základní školy
Klimkovice, kteří aktivně vstupují do řešení. Přímo naznačují, jakým směrem se
má dění ubírat. Jejich ekologické vnímání
přináší potřebné oživení do celého procesu. Je na vedení města, aby aktivitu nejen
registrovalo, ale i náležitě vyhodnotilo
jako zřizovatel školy a správně usměrnilo a zařadilo do svého programu. Pomocí
dalších složek pak nově nastartovat celé
řešení.
Nyní záleží na panu starostovi, radních
a zastupitelích, jak nově osloví občany.
Očekává se, že i občan pak zaujme mnohem vstřícnější postoj než doposud. Mnoho užitečného už bylo vykonáno, a proto
není možné skončit v polovině cesty. Při
VIII. výzvě bude pro Moravskoslezský
kraj vyčleněna dvounásobná ﬁnanční část
oproti předchozí. Šance je třeba důsledně
využít. Přejme vedení šťastnou ruku při
tomto restartu.
Ing. Josef Matheisl,
spoluobčan
5
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Knihovna

Březen – za kamna
(s knihou) vlezem…
Dovolila jsem si, milí uživatelé knihovny, lehce parafrázovat známou pranostiku o měsíci březnu. A doplnila bych
„duben, ještě tam (číst) budem“. Po zimních měsících jsme
všichni v očekávání jarních dnů a nových zážitků, proto už
po dlouhá léta patří březen – nový jarní měsíc – všem knihám, knihovnám a jejich příznivcům.
Když nové roční období, tak nové knihy do knihovny a letos
mají všichni ti, kteří ještě váhají s registrací do knihovny, jedinečnou možnost se zaregistrovat bez platby ročního poplatku. Tato akce bude platit po celý měsíc březen (děti do 15 let,
důchodci a studenti 50 Kč a dospělí 80 Kč).
Pro žáky základní školy je připraven program v podobě komiksového workshopu se současnými spisovateli literatury pro děti
a mládež Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou, budeme
pokračovat v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
s malými čtenáři z prvních tříd. Nakladatelství chystají pro milovníky knih a čtení jarní Velký knižní čtvrtek, kdy vycházejí očekávané jarní bestsellery. Samozřejmě je knihovna ihned po vydání
poskytne v knihovně k výpůjčce.
Zároveň bych ráda připomněla pár pravidel v půjčování knih
(podle výpůjčního řádu knihovny). Upozorňujeme, že čtenář,
který má půjčené knihy absenčně a nestihne vše do termínu
šesti týdnů přečíst, má možnost titul prodloužit (e-mailovou
poštou nebo telefonicky), ale jen v případě, že na danou knihu
není rezervace od dalšího čtenáře.
Požádala bych všechny, aby dodržovali výpůjční dobu pro
ostatní zájemce o nové knihy. Z toho plyne, že si milí čtenáři,
půjčujte takové množství, které stihnete přečíst a nehromaďte
zbytečně knihy doma. Tituly, které máte doma, se vám nebudou
neustále prodlužovat a pokud máte vypůjčené knihy více než
devadesát dnů (podle evidence systému v knihovně), další knihy vám již nebudou půjčeny.

S žáčky z prvního ročníku ZŠ Klimkovice jsme zahájili projekt
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, každoročně vyhlášený
Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Protože nás
zima nechce opustit, zvolili jsme příhodné téma a děti si kromě
poslechu pohádky a plnění pracovních listů, vytvořily barevnou
meluzínu, přímo z komína.
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Ještě bych ráda připomněla, že máte jedinečnou možnost se
v březnu nově zaregistrovat do velké rodiny uživatelů klimkovické knihovny, a tak nepůjčovat na jednu průkazku celé rodině
a známým knihy. V porovnání průměrné ceny knihy v knihkupectví a ceny registrace na rok, je to férové.
Můžete si v systému – on line katalogu rezervovat nové knihy
k vypůjčení, ale pokud máte doma pořád cca 10 až 15 knih, dočtěte
nejdříve tyto a poté si rezervujte nové tituly k vypůjčení. Omlouvám
se předem, pokud některé z vás tyto věty iritují, ale praxe je taková,
a musela jsem určitá pravidla lehce připomenout.

Na závěr bych vás všechny ráda pozvala na výstaviště Černá
louka v Ostravě, kde ve dnech 3. až 5. března 2017 proběhne již
sedmý Ostravský knižní veletrh, kde naberete inspiraci k nákupu nové knihy a třeba i tip pro koupi nových knih do knihovny.
V rámci veletrhu jsou pro odbornou veřejnost připraveny různé
semináře a pro všechny návštěvníky setkání se známými autory
vašich oblíbených knih.
V pátek 3. března bude knihovna z důvodu akce na knižním veletrhu UZAVŘENA.

Děti z družiny ZŠ Klimkovice vytvořily speciálně pro knihovnu
úžasné figurky do masopustního průvodu, přesně podle lidových pravidel. Nechyběla bába s nůší, povoz s koněm, ženich
a nevěsta nebo medvěd a slamák. A navíc nám na stromě vyrostly jelita a fašankové koláče. Děkuji paním učitelkám z družiny za
výtvarný dohled.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

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

TROLLOVÉ
Trollové jsou veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Animovaná
dobrodružná komedie. USA, české znění, 95 minut, vstupné: 65 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Úterý 7. března v 18.00 hod.

KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI
Legendární fotograf Josef Koudelka se vydává fotografovat konﬂikt v Izraeli a Palestině. Filmový portrét
natočený v průběhu pěti let v česko-německé koprodukci. ČR, Izrael, 90 minut, vstupné: 70 Kč.

Neděle 12. března v 16.00 hod.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Film Tima Burtona, ve kterém hlavní hrdina Jake objeví kouzelné místo s obyvateli, kteří mají neuvěřitelné schopnosti. Velkolepá podívaná nabízí několik opravdu mimořádných scén. USA, 125 minut,
vstupné: 70 Kč.

Čtvrtek 16. března v 18.00 hod.

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Agentura Familie představuje komedii o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek, které konečně mohou
začít žít po svém. Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Dana Batulková, Marcel Vašinka, Libor Hruška aj. Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek v Kulturním a informačním středisku.

Neděle 19. března v 18.00 hod.

MANŽEL NA HODINU
Pokračování mimořádně úspěšné české komedie sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla Milana, Honzy, Jakuba a Kryštofa. Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latiňák, Eva
Holubová, Zdena Studénková aj. ČR, 105 minut, vstupné: 80 Kč.

Sobota 25. března v 17.00 hod.

HRADIŠŤAN
Koncert pořádá město Klimkovice v rámci připomínky 50 let Pěveckého sboru města Klimkovic. Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek v Kulturním a informačním středisku.

Pondělí 27. března v 16.00 hod.

LICHOŽROUTI
Animovaný ﬁlm o malých tvorech, kteří mohou za to, že nám zůstávají jen liché ponožky. Rodinný,
dobrodružný. Mluví: Ondřej Trojan, Kryštof Hádek, Matěj Ruppert, Jolka Krásná aj. ČR, Slovensko,
85 minut, vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Novinky ze základní školy

Od národního obrození
po vznik České republiky
Ve čtvrtek 3. února nasedli všichni žáci z 5.A třídy i se svou paní učitelkou do
pomyslného stroje času a prolétli se dějinami. Jak už název našeho projektového
dne napovídá, ocitli jsme se na konci 18. století a pokračovali 19. a 20. stoletím.
Celé pololetí jsme se věnovali vybraným
kapitolám z dějin české země. Začínali
jsme národním obrozením, pokračovali
přes revoluční rok 1848, hospodářský,
společenský i kulturní rozvoj 19. století,
vznik Rakouska Uherska, I. světovou válku, vznik Československa a nelehký život
v první republice, protektorát, 2. světovou
válku a události po únoru 1948, život
v totalitním státě až po obnovení demokracie a vznik České republiky. Ještě
jednou jsme si vše připomenuli. Sestavení časové osy, zařazení všech událostí
a jmen významných osobností na správná místa nebylo vůbec jednoduché. Žáci
spolupracovali ve skupinách, diskutovali,
argumentovali, snažili se prosadit svůj
názor a zároveň vyslechnout názor svého
spolužáka. Hry, soutěže, šifrování a další
zajímavé činnosti pomohly žákům, aby si
utřídili, co už ví a připomněli to, co už přece jen zapomněli. A jak se projektový den
povedl? Zeptejme se dětí...
Mgr. Naďa Danková

Líbily se mi hodně kvízy. Taky pracovní
listy a v nich se mi líbily nejvíc šifry. Taky
se mi líbila časová osa.
Alexandr Závodský
Moc se mi ten den líbil. Líbilo se mi, jak
jsme si ukazovali staré zbraně, desky, fotky, knihy. A ještě se mi líbilo, jak jsme měli
úkoly ve skupinách a pro třídu.
Filip Hrbáč

Celý projektový den se mi moc líbil.
Povídali jsme si o věcech z dané doby,
dělali jsme časovou osu, vyplňovali pracovní listy. Potom jsme si hráli na interaktivní tabuli s kvízy, osmisměrkami. Celý
projektový den se mi moc líbil.
Tereza Friedrichová
Projektový den se mi moc líbil. Nejvíc
mě bavila práce ve skupinách. Bavilo mě
taky, když jsme se všichni sešli a ukazovali jsme si staré předměty. Už se těším
na další projektový den. Jan Stanovský

Party se Zdravou 5 pro žáky sedmých tříd
Zdravá 5 je celorepublikový projekt,
který zaštiťuje nadační fond Albert.
Lektoři Zdravé pětky navštěvují s výukovými programy mateřské i základní
školy.
Také naši školu poslední lednový týden
navštívila lektorka, aby žáky sedmých tříd
seznámila se zásadami zdravého stravování a společně s nimi připravila čtyři jídla.
Žáky program s názvem Party se Zdravou 5 velmi bavil. Celkem připravili čtyři
jídla (zdravý cheesecake, plněné papriky,
tvarohovou pomazánku se zeleninovými
chipsy, tvarohový dezert) a jeden nápoj
(zázvorovou limonádu s mátou a pomeranči).
Žáci prokázali své schopnosti v přípravě jídel, převážně ze studené kuchyně,
a výsledek byl skutečně chutný. Všechny
připravené pokrmy si na závěr programu
ochutnali a zhodnotili.
Mgr. Markéta Strakošová
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Den prevence ve škole
Ve středu 15. února 2017 proběhl v naší škole projektový den – Den prevence
zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let.
Každý ročník se snažíme vytvářet jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné
a zajímavé.

V tomto školním roce žáci pracovali
v jednotlivých třídách. Každý ročník měl
jiné hlavní téma. Pro všechny byla ale
připravena jedna část stejná, a to bezpečnost na internetu. K ní patří informace o bezpečném chování na internetu,
sociálních sítích, zabezpečení osobních
údajů a projevech kyberšikany. Žáci se
seznámili s webovými stránkami, které se
zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy
týkající se dané problematiky.

V 8. ročníku se žáci věnovali tématům
z problematiky zabývající se poruchami příjmu potravy a zdravé výživy. Viděli
zajímavý ﬁlm o anorexii, zpracovávali
pracovní listy a vyráběli plakátky.
Hlavním tématem v 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS. Žáci
zhlédli výukový ﬁlm, seznámili se s rizikem
nákazy a přenosu a vyrobili plakátky.
Projektový den byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže na školní rok 2016/2017.
Mgr. Jana Glombová,
metodik prevence

Žáci 6. a 7. ročníků měli připravenou
besedu na téma Etiketa a školní řád, kterou pro ně připravila společnost Výchovné programy na podporu dobrého chování – učíme se. Beseda se všem dětem
moc líbila.
Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Žáci vyráběli plakátky a seznámili se
se škodlivostí kouření.
Sedmý ročník se zaměřil na návykové
látky a závislosti. Seznámil se s rozdělením návykových látek, se vznikem závislostí, vypracovával pracovní listy a vyráběl plakátky o škodlivosti drog.

Pár postřehů od žáků:
• Dozvěděl jsem se zajímavé informace
o škodlivosti kouření.
• Líbila se mi videa o tom, co se mi může
stát na internetu.
• Líbila se mi beseda o slušném chování
a tvoření plakátů.
• Zaujalo mě video Proč nekouřit a chtěl
bych víc takových dnů.
• Líbila se mi práce s tablety, kde jsme
vyhledávali různé informace o internetu.

internetu. Odpovědi jsme vyhledávali na
webových stránkách. V druhé hodině
jsme v tělocvičně zkoušeli fyzické testy,
které měly prokázat naši zdatnost a kondičku. Všichni jsme se úžasně protáhli,
pobavili a určitě nám to prospělo. Velmi
mě bavilo stanoviště ve výtvarné učebně,
kde jsme vyráběli plakáty a koláž na téma
STOP AIDS. Této závažné nemoci jsme
se věnovali i v poslední hodině, kde jsme
zhlédli příběh africké dívky, která se stala HIV pozitivní. Nakonec jsme byli paní
učitelkou poučeni o způsobech ochrany
a prevence před touto smrtelnou chorobou. Tento den se mi velice líbil a byl pro
nás velmi přínosný!
Kristýna Piškulová, 9.B

Valentýnská
výstavka
V posledních letech se u nás ujal pro
nás novodobý svátek svatého Valentýna.
Žáci 6. a 9. tříd se v rámci pracovního vyučování pustili do výroby srdíček různých
podob a materiálů. Pracovali jsme s drátem, dřevem, proutím, papírem i látkou.
Žákům se jejich výrobky velice vydařily
a vytvořily v hale školy příjemnou atmosféru.
Mgr. Kateřina Chrapková
a Mgr. Jana Petrušková

Den prevence očima 9.B
Pro deváťáky bylo téma Bezpečný
internet a nemoc AIDS. V průběhu dopoledne jsme navštívili čtyři stanoviště, na
kterých jsme vypracovávali nejrůznější
úkoly k daným tématům. V první hodině jsme byli v počítačové učebně a měli
vyplnit dotazník o bezpečí a nebezpečí
9
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Sportovní úspěch
Velkého úspěchu dosáhly dívky naší školy, které se věnují ﬂorbalu. Vyhrály obvodní kolo ﬂorbalu dívek a zajistily si postup
do obvodního kola porubských škol, kde
obstály v konkurenci zhruba dvaceti týmů
a obsadily výborné 1. místo. Vybojovaly si
tak postup do okresního kola v Ostravě,
kde se umístily na vynikajícím 3. místě.
Hrály ve složení: Adéla Šiklová, Lucie Hurníková, Jolana Petroušová (8.A), Veronika
Dejlová (8.B), Klára Hrabovská, Kristýna
Hrabovská, Eliška Zbořilová, Daniela Dutková (7.A), Sandra Eliášová (7. B) a Klára
Ulmanová (6.B). Děkujeme děvčatům za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Alena Kamarádová,
Mgr. Zita Nyklová

Lyžařský výcvik v Beskydech Projekt Cesta
do pravěku
V letošním roce se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu v měsíci únoru.
Celkem 55 žáků se vydalo do rekreačního střediska Polanka v Beskydech.
Sněhové podmínky byly dobré, sjezdovka vždy upravená, při teplotě -5 °C
byla zasněžována. Velkou výhodou bylo,
že děti měly sjezdovku jen pro sebe, na
svahu se netísnily s jinou školou a mohly
se věnovat lyžařským dovednostem. Také
jsme si užili procházku zasněženou krajinou na chatu a vrchol Gírová. Své lyžařské umění mohli žáci předvést v soutěži
ve slalomu. Večery si zpestřili zábavným
programem, který si po skupinkách připravili pro své spolužáky.
Mgr. Monika Richterová,
Mgr. Zita Nyklová

A jaké jsou ohlasy
samotných žáků?
Lyžák byl pro mě úžasný. Ubytování
bylo perfektní, jídlo vařili hodně dobré
a úplně všechno mi chutnalo. Lyžovat
jsem se naučil rychle a poslední den jsem
si zalyžoval hodně dobře. Když jsme
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měli večerní program, tak jsme se hodně sblížili se 7.B. Procházka na Gírovou
byla hezká, protože bylo všechno krásně
zasněžené.
Radek Svoboda

V týdnu od 13. do 17. února se z žáků
čtvrtých tříd stala pravěká tlupa. Uskutečnil se totiž projektový týden na téma
pravěk.

Lyžák jsem si moc užila. Líbilo se mi,
že naše třída a áčko se tam více poznaly.
Moc jsem si užila společné večery, kdy se
všichni nasmáli.
Barbora Madejová
Na lyžák jsem se hodně těšila, i když
jsem na lyžích nikdy nestála. Divila jsem
se hned po prvním dnu lyžování, že už
něco umím. Lyžování mě začalo bavit,
i když jsem si narazila koleno. V pátek to
bylo nejlepší, mohli jsme jezdit i sami na
vleku. A velká legrace byla hlavně večer
u nás v chatce.
Adéla Kuncová
Chtěla bych se tam vrátit. Líbilo se mi
všechno – atmosféra, lidé, jídlo, lyžování,
svah… Zážitek na celý život!
Kateřina Šariková

Zahájili jsme tím novou etapu v předmětu vlastivěda a začali se věnovat dějinám. Žáci si tak zábavnou formou nejen
zopakovali probrané učivo, ale získali
také nové poznatky a zkušenosti.
Děti se seznámily s životem lidí v pravěku, jejich obživou, výrobou nástrojů a zbraní v době kamenné, bronzové
a železné. Během celého týdne jsme plnili různé úkoly, soutěžili, vyráběli pravěké
zbraně a šperky, malovali jeskynní malby.
Ve skupinách jsme také plnili různé úkoly.
Počítali slovní úlohy, pracovali s textem,
vyplňovali pracovní listy a psali slohovou práci na téma Těžký život v pravěku.
V tělesné výchově jsme si zahráli na lovce
a zvěř, házeli na cíl a trénovali rychlost.
Také v hudební výchově nás paní učitelka
naučila písničku V pravěku.
Celý týden se moc povedl a těšíme se
na další projektové dny s tématy z historie.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Mateřská škola

Maškarní ples
Zimní čas je obdobím plesů, a to nejen
pro dospělé, ale také pro děti. Ne jinak
tomu bylo i 27. ledna, kdy se v sanatoriích konal dětský maškarní ples,
organizovaný Spolkem RADOST při
Mateřské škole Klimkovice ve spolupráci s městem Klimkovice.

Už od brzkých odpoledních hodin se kolonáda plnila vílami, princeznami, karkulkami, rytíři, kovboji, čarodějnicemi a jinými
pohádkovými postavami.
Ples zahájila paní ředitelka Bc. Šárka Čáňová přivítáním všech přítomných
a poděkováním sponzorům, bez kterých
by nebylo možné ples realizovat. Uvedla
předškolní děti ze všech mateřských škol
v Klimkovicích, které pod vedením paní
učitelek předvedly taneční vystoupení.

O zábavu se stejně jako v předchozích
letech postaral klaun Hopsalín a jeho
pomocníci, kteří měli připravený bohatý
program pro všechny děti. Ples je každý
rok jinak tematicky zaměřený, v letošním
roce byl ve stylu mořského světa. Kromě různých her a tancování byla pro děti
pochopitelně největším zážitkem tombola, na kterou se těšily celé odpoledne.
Máme za to, že si všichni páteční odpoledne užili, děti se vydováděly, a to samy
nebo i s rodiči, kteří byli také zapojeni do
některých her a soutěží.
Bohužel, ples skončil, ale děti už určitě
přemýšlejí, v jakém kostýmu se předvedou příští rok.
Bc. Andrea Žůrková,
učitelka MŠ Josefovice
11
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Terapie Dysfagie nově v Sanatoriích Klimkovice
Program je určen klientům od 15 let, kteří mají zaveden PEG.
Zaměřuje se na poruchy polykání pevné nebo tekuté stravy,
které nastávají z různých příčin v průběhu transportu z dutiny ústní do žaludku. Program zaměřený na terapii Dysfagie
v této komplexní podobě nabízí Sanatoria Klimkovice jako
jedno z mála zařízení v České republice.

Důležitým doplňkem terapie je stimulace zraku a okohybných
svalů pod UV světlem v multisenzorické místnosti snoezelen.
Dále mohou klienti využít zvukové a vibrační terapie na harmonizačním lehátku, které je alternativou klasické tlakové masáže
a přispívá k hluboké relaxaci a harmonizaci organismu.
Bližší informace o skladbě programu a cenách jsou k dispozici
na webu Sanatorií Klimkovice.

Novinka

Komplexnost programu Dysfagie spočívá v propojení logopedie, kinezioterapie, kognitivní rehabilitace, nutričního poradenství a multisenzorické stimulace.
Logoped se při práci s klientem zaměřuje hlavně na techniky
faciorální terapie, kompenzační strategie, stimulaci orofaciální
oblasti a polykací manévry. Pro zintenzivnění nácviku svalů,
potřebných k polykání je aplikována nervosvalová elektrická stimulace přístrojem Vitalstim.
Cílem kinezioterapie je připravit v maximálně možné míře
pohybový aparát pro práci logopeda. Tzn. především ovlivnit
měkké tkáně v oblasti obličeje, krku a šíje pomocí měkkých
technik a postizometrické relaxace nebo streče. Aktivní cvičení
dokáže zlepšit dechovou funkci a funkci hlubokých stabilizátorů
trupu a krku.
U klientů, kteří mají problémy s komunikací, motorikou, pamětí, pozorností a motivací je uplatňována kognitivní terapie a EEG
biofeedback. Tato metoda umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln s využitím speciálního počítačového
programu, který převádí snímanou aktivitu mozku do jednotlivých prvků počítačové aplikace. Na monitoru terapeuta se zobrazuje aktuální mozková činnost klienta.
Do programu je zapojen také nutriční terapeut, který kontroluje
a organizuje přípravu stravy, její množství, konzistenci a zajištění správné výživové hodnoty.
12
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Valentýnský ples
V sobotu 11. února se v prostorách Sanatorií Klimkovice
uskutečnil velmi populární Valentýnský ples a opět to bylo
velkolepé!
Velmi si vážíme slavnostního stylu, který k tomuto bálu patří. Glanc a příjemná atmosféra nechyběla a hosté se perfektně
bavili. Návštěvníci plesu si mohli užívat dvou hudebních scén.
O zábavu na hlavním tanečním parketě se postaral bigband
Gangsters of swing orchestra a diskotékovou scénu v kinosále
rozproudil známý DJ Diskolet se svou videoprojekcí.
Parket byl stále plný skvělých tanečníků až do ranních hodin.
Hosté si užívali také tematických programových vstupů, jako
například barmanské show, nebo tanečních vystoupení. Během
večera vystoupil spolu s orchestrem také Tomáš Savka, držitel
ceny Thálie.
Neodmyslitelnou součástí plesu byla bohatá tombola, hlavní
cena – LED televize, udělala svému novému majiteli ohromnou
radost a potěšeni byli všichni, kteří měli to štěstí vyhrát. Děkujeme všem, kteří si večer užili s námi, a těšíme se příště!

Přijďte ochutnat
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Divadlo devítka – May Day
Srdečně vás zveme na představení divadelního souboru Devítka z Ostravy. Jedná se o divadelní komedii z pera britského
autora Raye Cooneyho s názvem May Day. John Brown je londýnský taxikář, kterému se díky přísně dodržovanému harmonogramu daří tajit skutečnost, že má dvě manželky. Jednoho dne
se mu však vinou malé nehody vše zhroutí a stane se předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů. Rozjíždí se
velký kolotoč lží…

Těšíme se na vás první březnovou sobotu od 19.30 hodin.
Vstupenky v hodnotě 450 Kč jsou v prodeji na recepci Sanatorií
Klimkovice (recepce@sanklim.cz, 556 422 106).
4. 3. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, společenský sál.

Čtvrtek 2. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Taneční večer s Lojzíkem Saxíkem
Alois Weiss, hudebník tělem i duší, hraje na klarinet, soprán,
tenor a alt saxofon. Podklad jeho hudby je doplněn produkcí
výše zmiňovanými hudebními nástroji. Srdečně vás zveme na
příjemný večer v doprovodu originální hudby Lojzíka Saxíka.
Pátek 3. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňský maškarní ples podruhé
Máte už dost standardních plesů v obleku či plesových šatech?
Vyrazte do lázní na 2. lázeňský maškarní ples v originální masce
či kostýmu. Fantazii se meze nekladou. Maska však není podmínkou, pouze výhodou pro ty, kteří se chtějí zúčastnit soutěže
o nej masky.
Nabízíme tradičně dvě scény, přičemž na první bude bavit
brněnská kapela Eremy a na druhé DJ Diskolet s videodiskotékou. Těšit se můžete na originální fakírskou show a celý večer
také rozproudí orientální břišní tanečnice. Nenechte si ujít ani
soutěž o nejoriginálnější masky a bohatou tombolu. Kompletní
plesové menu a autobusová doprava v nočních hodinách jsou
opět samozřejmostí!
14

Lázeňské kino – Inferno
Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do
pátrání po stopách, které
souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti
v italské nemocnici, spojí své
síly se Siennou Brooksovou
(Felicity Jones), doktorkou,
do které Langdon vkládá
naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do
závodu s časem, který je
provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Mysteriózní, thriller, USA, 2016, 122 minut.
7. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.
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Zábavná hra o ceny – Bingo

Labyrint záhad Arnošta Vašíčka

Kdo nehraje, nevyhraje. Zkuste ště stí a přijďte si zahrát jednoduchou a napínavou hru o malé ceny. Večer bude probíhat
v příjemném prostředí restaurace Zahrada.

Arnošt Vašíček tentokrát
pátrá po největších záhadách u nás a pokouší se je
rozluštit s pomocí odborníků
i srovnáváním s podobně
tajemnými případy ze světa. A jak je u tohoto autora
obvyklé, i tentokrát nabízí
řadu překvapivých objevů
a odvážných hypotéz. Neuvěřitelná fakta, tajemné
nálezy, paranormální úkazy,
utajené skutečnosti, historické otazníky, překvapivé
hypotézy, přísně tajné konspirace… Přijďte na tuto originální přednášku, kdy nás světem
záhad provede Arnošt Vašíček.

9. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, los – 10 Kč.

Lázeňské kino – Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti
Díky tajemným stopám,
které Jakeovi zanechá jeho
milovaný dědeček, a které
poodhalují tajemství jiných
světů a doby, Jake objeví
kouzelné místo, známé jako
sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou
prohlubovat, jakmile Jake
pozná jeho obyvatele a jejich
zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná „podivnost“ může
zachránit jeho nové přátele.
14. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.
Čtvrtek 16. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

23. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Taneční country večer
Oblíbené táborákové písně v doprovodu kytary vás v těchto
dnech jistě zahřejí. Srdečně vás zveme na druhý country večer
v restauraci Zahrada. Přijďte si zatančit a zazpívat.
Pátek 24. 3. v 19.00 hod., kolonáda, vstupné 30 Kč.

Pěvecký sbor Valentin – Za Ostravu
Pěvecký sbor Valentin je skloubení radosti ze zpěvu napříč
generacemi. V programu koncertu s názvem Za Ostravu zazní
moravské písně, skladby ze sbírky hukvaldské lidové poezie
v písních Leoše Janáčka. V programu připomenou „kouzlo“ lašského a slezského nářečí a vyjádří tak úctu k tradicím mluveného i zpívaného slova našich předků.
26. 3. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstupné
zdarma.

Lázeňské kino – Pořád jsem to já
Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je
uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné
vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí
zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující.

Lázeňské kino – Edith Piaf

Drama, USA, 2014, 100 minut.

Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala
si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda
první velikosti. Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku.
Její magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami její doby (Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand aj.) jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila vždy naplno a ničeho
nelitovala... Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému
nadání se vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství
se stal skutečností. Nechtěla dát světu šanci na ni zapomenout
a povedlo se jí to beze zbytku.

28. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Drama, životopisný, hudební, Francie, Velká Británie, Česko,
2007, 140 minut.
21. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Jedná se o duchovní večer s uměleckým slovem, hudbou
a povídáním s hosty. Tentokrát jimi budou ruský léčitel, chiropraktik a diagnostik, mistr Boris Tichanovský a hlasový mág
Patrik Kee. Součástí představení bude i léčení diváků v obecenstvu prostřednictvím léčivé transové seance, kterou přivádí mistr
Tichanovský diváky k jejich nitru, do stavu těla a duše, která je
v harmonii s Přítomností a Dokonalostí. Rezervaci vstupenek je
možno provést přes e-mail: sylvahanke@volny.cz nebo na telefonním čísle: 737 980 125.
30. 3. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál.
15

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 3/2017

Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
středa

PROGRAM

NÁZEV AKCE

1. 3. VYSTOUPENÍ Umělecký expres – žáci ZUŠ

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

kino Panorama

18.00

VSTUP

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

2. 3.

DIVADLO

Divadlo devítka: May Day

SK, společenský sál

19.00–21.00

50,-

pátek

3. 3.

TANEC

Taneční večer s Lojzíkem Saxíkem

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

4. 3.

ZÁBAVA

2. lázeňský maškarní ples

SK, kolonáda, spol. sál

19.30–3.00

450,-

neděle

5. 3.

KONCERT

Levandulová aneb Pocta H. Hegerové

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Trollové

kino Panorama

16.00

HUDBA

Karel Gott revival Morava

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

Film pro náročného diváka –
Koudelka fotografuje svatou zemi

kino Panorama

18.00

70,-

KINO

Inferno

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

pondělí

6. 3.

úterý

7. 3. KINO

65,volný

čtvrtek

9. 3.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny – Bingo

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

10,- / los

pátek

10. 3.

TANEC

Oldies diskotéka s DJ Paulem Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle

12. 3.

KONCERT

Lázeňský koncert – Sextet+

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti

kino Panorama

16.00

pondělí 13. 3.

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

14. 3.

KINO

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

čtvrtek

16. 3.

DIVADLO

Velký holky nepláčou (www.agenturafamilie.cz)

kino Panorama

18.00

200,-

DIVADLO

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.00–20.00

50,-

70,-

pátek

17. 3.

TANEC

Singer Jerry hraje k poslechu a tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle

19. 3.

KONCERT

Dechová hudba Nový Jičín

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Manžel na hodinu

kino Panorama

18.00

pondělí 20. 3.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

21. 3.

KINO

Edith Piaf

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

22. 3.

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

23. 3.

BESEDA

Labyrint záhad Arnošta Vašíčka

SK, společenský sál

19.00–20.30

50,-

pátek

24. 3.

TANEC

Taneční country večer

SK, kolonáda

19.00–22.30

30,-

sobota

25. 3.

KONCERT

Hradišťan & Jiří Pavlica,
k 50letému výročí PS Klimkovice

kino Panorama

17.00

300,-

neděle

26. 3.

DIVADLO

Romeo a Julie, divadlo Třebovice

kino Panorama

14.00

dobrovolný

KONCERT

Pěvecký sbor Valentin – Za Ostravu

SK, kolonáda

15.00–16.00

KINO

Lichožrouti

kino Panorama

16.00

70,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,50,-

pondělí 27. 3.

úterý

28. 3.

KINO

Pořád jsem to já

SK, společenský sál

19.00–20.45

čtvrtek

30. 3.

DIVADLO

Léčivé divadlo G. Filippi (předprodej)

SK, společenský sál

19.00–22.45

80,-

volný

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 15.00–15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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Český červený kříž Klimkovice

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
pořádá

a Charita Broumov

BURZU JARNÍHO

pořádají v kině Panorama

a LETNÍHO OBLEČENÍ
v HASIČÁRNĚ ve dnech:

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Možno přinést:
Y Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

pondělí

20. 3. příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

21. 3. prodej zboží

8.00–11.00 hod.

– nepoškozené
Y Domácí potřeby – funkční
Y Přikrývky, polštáře, deky
Y Hračky Y Obuv

14.00–16.00 hod.
středa

22. 3. výdej zboží

13.30–15.30 hod.

pátek 7. dubna
sobota 8. dubna

Srdečně zve výbor ČČK.

Lidem v nouzi pomůže
Tříkrálová sbírka

8.00–18.00 hod.
8.00–18.00 hod.

Děkujeme za vaši pomoc.

Výzva

I letos pomůže Tříkrálová sbírka lidem v nouzi. Štědrost
Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, zaměstnanců některých
organizací a zapojení asi čtrnácti set dobrovolných koledníků umožnilo shromáždit částku 1 712 974 Kč.
Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita
sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, seniory, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi se
zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo na přímou
hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci. Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2017,
děkujeme!

Více o Tříkrálové sbírce 2017 najdete na webu: http://ostrava.
caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralova-sbirka-2017.
17
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Z redakční pošty

Poznatky z 20. zasedání zastupitelstva města
Zúčastnil jsem se únorového zasedání zastupitelů našeho města a s politováním
vám, občanům – voličům, sděluji, že je vaší velkou chybou, že vy – voliči zastupitelů jste se, až na málo výjimek, opět zasedání nezúčastnili (počet hostů byl
menší, než počet zastupitelů).
Voliči, byli byste asi velmi překvapeni,
jak takové jednání probíhá a jak někteří
vámi volení zástupci „pracují“ – zúčastňují se zasedání zcela nepřipraveni, zdržují jednání – možná byste se za některé
z nich i styděli za to, že jste je zvolili.
Zasedání začalo v 17 hodin a po desáté večer ještě nebylo zdaleka u konce,
neboť část zastupitelů nebyla řádně na
jednání připravena.
Já a pan velitel našich hasičů jsme
jako poslední hosté toto haštěřivé a málo
důstojné zasedání předčasně ve 22.30
hodin opustili, ačkoli bylo projednáváno
ﬁnacování na letošní rok včetně darů
města spolkům. Nedovíme se tedy, stejně jako vy – voliči a občané, jak bylo konkrétně hlasováno o posledních bodech
programu a to proto, že ze Zápisu z usnesení Zastupitelstva (rovněž i z usnesení
rady města) se nedovíte, jak konkrétně
vámi zvolení zastupitelé hlasovali. Zápisy
usnesení sice obsahují, co bylo projednáno a s jakým výsledkem, ale již neuvádějí,
kdo a jak hlasoval. Z hlediska samosprávy je to zcela vyhovující, ale občan, volič,
pokud není na jednání přítomen (jednání
rady je neveřejné) se již nikdy nedoví jaký
má jím volený zastupitel názor na danou
problematiku a jaký je jeho postoj k projednávanému.
Řešením by bylo, tak jak je tomu i v některých jiných obcích a městech, změnit
stávající jednací řád zastupitelstva a případně i rady města tak, aby bylo vždy
zřejmé, kdo a jak ze zastupitelů hlasoval.
Občanům a voličům by to dávalo přímou
kontrolu názorů jimi volených zastupitelů
se všemi možnými důsledky pro zvolené zastupitele. Zastupitelé by se pak asi
chovali na veřejných zasedáních zodpovědněji a byli by na jednání připraveni.
Jak je možno z veřejného internetu zříti,
lze zapsat hlasování zastupitelů i jinak,
než je tomu u nás a to například tak, že
každý zastupitel obdrží číslo – starosta 1,
místostarosta 2, radní 3, 4, 5, zastupitelé 6, 7… 17 (u nás). Zapisovatelé by pak
doložili k jednotlivým bodům programu,
pokud by zastupitelstvo nehlasovalo jednotně všemi hlasy pro, proti, kdo byl pro,
proti nebo se zdržel hlasování, uvedením
čísel pod text zápisu.
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Občan a volič by tak získal zpětnou,
i několikaletou, kontrolu nad prací a názory jednotlivých zastupitelů, kteří by se
již nemohli nadále vymlouvat na svou
špatnou paměť. Podle mého názoru
pak budou určitě pracovat zodpovědněji
v náš prospěch, prospěch občanů našeho města.
Lze předpokládat, že tento návrh,
odstraňující anonymitu hlasování, na niž
mnozí zastupitelé spoléhají, se našim
zastupitelům nebude líbit a změnu jednacího řádu nebudou chtít dobrovolně, bez
nátlaku vás voličů na ně, přijmout – jinak
by to udělali již dříve.

Ptám se vás, voliči, kteří se nezúčastňujete zasedání zastupitelstva (nedivím
se vám) zda již není na čase, abyste
věděli, jak se vámi volení zástupci naší
samosprávy staví k úkolům, plynoucích
z jejich zvolených funkcí a jak svým jednáním ovlivňují život nás, všech občanů
našeho města?
Z nedávné historie je známo, že výsledek hlasování není vždy kladný jak
pro blaho občana, tak i rozkvět města
a mnohdy ovlivňuje život v našem městě
na desítky let, pozitivně i negativně a nyní
samozřejmě bez možnosti zpětné kontroly, kdo a jak a o čem hlasoval.
Občané a voliči, necháte vše při starém, nebo budete po našich zastupitelích
požadovat změnu?
Pavel Bálek

Podle pravidel vydávání Zpravodaje by se měl vyjádřit
ke kritickému článku představitel města:
Takzvané jmenovité hlasování je upraveno v jednacím řádu zastupitelstva našeho
města, kdy se použije v případě, že si ho odhlasuje většina přítomných zastupitelů
(ne tedy většina devíti ze všech zastupitelů, kterých je v našem městě 17). Zatím
bylo použito asi 3x od roku 2010. Osobně nemám nic proti zavedení jmenovitého hlasování u všech rozhodnutí, technicky to je náročnější procedura a například
u hlasování krajského zastupitelstva běžná, ale jen díky elektronickému způsobu
hlasování mačkáním tlačítek, které je vidět u 65 krajských zastupitelů na obrazovce
a evidence je pak jednoduchá. Toto zařízení je ovšem drahé a záleží na zastupitelích, jestli ho v budoucnosti pořídí.
Zdeněk Husťák, starosta

Elektromobil Klimkovice
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Vesnické sportovní hry

Letošní sportovní hry zahajovaly Klimkovice
Další ročník VSH startoval v porubském bazénu. Konala se
zde soutěž v plavání, kterou pořádaly Klimkovice.

Naši borci díky skvělému domácímu pořadatelskému zázemí
v této soutěži převálcovali zbytek světa. Jen se bojím, jestli to
není příliš vysoko nastavená laťka. Soutěžili jsme ve složení
Honza Pala, Lukáš Fešárek, Šimon Křístek a Dan Havlík.
V jednotlivcích jsme obsadili 1., 3., 4. a 5. místo a v družstvech
jsme tedy první. VSH zdar!
Petr Večerka

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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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

SKYLINK zvyšuje od března
servisní poplatek
na 79 Kč.

OPRAVDU VÁS
TO JEŠTĚ BAVÍ?
Zvažte možnost přechodu
ke klasické televizní anténě.
Volejte, informujte se!
Tomáš Kožušník
774 27 00 93

• Projekce, realizace a údržba
zahrad / zeleně
• Stavba kamenných zídek, gabionu
• Střešní zahrady, zahradní prvky
• Zakládání trávníku, terénní úpravy

+420 739 037 310
www.kominictviostrava.cz KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

www.lampart-mec.cz

Dámské, pánské a dětské oblečení, boty a doplňky.
Sportovní, cyklistické, jezdecké a pracovní oblečení,
hračky, chrániče a vybavení na sport.
Do 31.3. sleva 40 % na zimní bundy, 20 % na vše ostatní
Otevírací doba:
PO-PÁ
8.00 – 17.00
Denně v nabídce více než 50 ks oblečení za 25 Kč/ ks

Od 1.3.2017 nabízíme v „sekáči“ makléřské služby.

Komplexní poradenství
v oblasti poskytování úvěrů
(hypotečních, spotřebitelských a dalších).

Vyjednání nejnižší individuální
úrokové sazby.

Servis stávajících pojistných smluv, sjednání nových.
Pojištění vozidel, nemovitostí, odpovědnosti. Cestovní,
úrazové a životní pojištění. Spoření a hypotéky .

Spolupráce se všemi bankami v ČR.

Česká pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna ČS, Allianz,
ČPP, ČSOB, Direct, AXA, Komerční poj., Generali.

+420 776 22 19 22

FB: Second-hand Klimkovice, Tel: 731 184 345,
Resnerova 29, Klimkovice ( náměstí, vedle pošty )
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ÚVĚROVÁ
SPECIALISTKA

Ing. Lucie Jahodová
lucie.jahodova@jaropojisteni.cz
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Světelná energie ze Slunce, to je život. Je všeobecně
známé, že pomocí světla můžeme nastartovat
specifické změny v našem těle, jako je například
tvorba antioxidantů, hormonů…..

Zveme Vás na přednášku

Lifewave - SVĚTELNÁ TERAPIE
a její vliv na lidský organismus

v úterý 7.března 2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti zámku v Klimkovicích
Lifewave – světelná terapie pomocí náplastí okamžitá úleva od bolesti jako i návrat ke zdraví a
vitalitě. Spojuje znalosti fyziky, optiky s poznatky
tradiční čínské medicíny. Světlo spouští v těle samo
léčivé síly. Více než 75 klinických studií, patentovaná
technologie. Aplikuje se od miminek skrze celé
věkové spektrum.

Snížení bolesti, zápalů.....
bez léků a jejich nežádoucich účinků,
pouze harmonizací energie Vašeho těla
skrze akupunkturní meridiány.
Jednoduché použití –
Informace přímo na prezentaci.
Kontakt: L. Stejskal – 0737 257 552
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Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. července.
1DEÊ]ÊPHVSROHKOLYRXSRMLVWNXSURYDxH]GUDYÊ6SROXSUDFXMHPHVYÊFHQH{}}OÆNDŦL
D}]GUDYRWQLFNÚPL]DŦÊ]HQÊPLSRFHOÆá5-VPHRWHYŦHQLSURYxHFKQ\NGRVWRMÊ]HMPÆQD
R}NYDOLWQÊ]GUDYRWQÊSRMLxWĵQÊ+UDGÊPHLWXQHMPRGHUQĵMxÊD}QHMGUD{xÊ]GUDYRWQÊSÆĦL
1DEÊ]ÊPHVSRXVWX]DMÊPDYÚFKD}YÚKRGQÚFKERQXVƀSURFHORXYDxLURGLQX
3ŦLKO¾VLWVHPƀ{HWH]SRKRGOÊGRPRYDQDwww.211.cz

www.zpmvcr.cz
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Pozvánky na kulturní akce
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