í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, letošní jaro v našem lázeňském
a historickém městě je nabito kulturními
a investičními akcemi stejně jako plány
do budoucna. Pojďme si některé z nich
zrekapitulovat, než přijde horké léto.

Sokolovna – 2. etapa
rekonstrukce je hotova!
Naše sokolovna má krásně zrekonstruovaný zadní trakt. Nejen fotbalisté z naší
TJ Klimkovice se tak dočkali moderní klubovny, rekonstruovaného pódia a zateplení obvodového pláště celého traktu. Poté,
co se v první etapě podařilo vybudovat
šatny v suterénu, novou kotelnu a rekonstruovat podlahu ve velkém sále, se nám
podařilo opravit a oživit sokolovnu minimálně z jedné třetiny. Zbývá zcela zrekonstruovat přední a boční trakt, upravit okolí
sokolovny pro zázemí sportu (parkování,
městská zeleň, hospodaření s podzemní
vodou) a napojit komunikačně celý areál
na organismus města.

červen 2017
Kotlíkové dotace =
zdravější životní prostředí
V návaznosti na nově vyhlášenou výzvu
č. 67 Ministerstva životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, podporovaného z Fondu soudržnosti, Moravskoslezský kraj
(MSK) podal v dubnu tohoto roku projekt
na další kolo kotlíkové dotace na výměnu
starých zdrojů vytápění domácností za
nové ekologičtější, s požadavkem na alokaci ve výši 891,5 mil. Kč. Oproti ostatním
krajům v ČR obdržel MSK dvojnásobnou
dotaci, pro celou ČR byla schválena alokace 3,4 miliardy Kč. Bude tak možné vyměnit více než 8 tisíc starých neekologických
kotlů v našem kraji. Po schválení projektu
ministerstvem se předpokládá vyhlášení
výzvy pro občany MSK na konci června
s příjmem žádostí od 5. září tohoto roku.
Veškeré podmínky pro přiznání dotace
si můžete najít na internetu (www.lokalni-topeniste.cz), osobně je můžete zjistit
u nás na městském úřadě u paní Křivdové
(tel.: 556 420 233) nebo na kotlíkové lince
Krajského úřadu MSK: 595 622 355.

Na počest výročí našeho pěveckého sboru byla vysazena lípa.
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Jaká bude zhruba výše podpory?
• automatický kombinovaný kotel
– 75 % ze způsobilých výdajů,
max. 75 000 Kč
• plynový kondenzační kotel – 75 %
ze způsobilých výdajů, max. 95 000 Kč
• kotel na biomasu (ruční) – 80 % ze
způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč
• kotel na biomasu (automatický) –
80 % ze způsobilých výdajů,
max. 120 000 Kč
• tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč
Protože je naše město zařazeno do tzv.
prioritního území, bude dotace navýšena
o 7 500 Kč. Každá výměna kotle pak bude
navíc podpořena příspěvkem kraje, a to
jednotnou částkou ve výši 7 500 Kč. Další
příspěvek dostanou naši občané z rozpočtu našeho města, který byl schválen
ve výši 15 000 Kč. Celkem tedy dalších
30 000 Kč ušetří na nákupu nového
schváleného zdroje vytápění každý majitel rodinného domu v Klimkovicích, který
se rozhodne změnit starý způsob vytápění. Jako způsobilé bude možné uplatnit
zpětně výdaje vzniklé a uhrazené již od
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
15. 7. 2015 – tedy pokud jste nový kotel
koupili za své prostředky od tohoto
data a prokazatelně odstavili starý.
Novela zákona o ochraně ovzduší
nařizuje do konce roku 2016 provést
autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva
(informovali jsme o tom v prosincovém
Zpravodaji) a od ledna 2017 jsou majitelé
domů povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o této revizi. Při nedodržení termínu jim hrozí pokuta až 20 tisíc
korun. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost na základě těchto
revizí prokázat, že jejich kotel normám
vyhovuje a splňuje podmínky alespoň
třetí emisní třídy. V opačném případě jim bude hrozit pokuta až 50 000
korun. Kontrolním orgánem přitom bude
příslušný obecní úřad. Zákon vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů
přímo nezakáže, v praxi však už jejich
provoz nebude kvůli velkým sankcím
možný a lidé si budou muset pořídit kotel
nový. Proto apeluji na vás, vážení spoluobčané, využijte jednu z posledních
možností, jak si levně s dotací vyměnit starý kotel za nový. Další informace
o této dotaci najdete i v tomto červnovém
a dalším prázdninovém čísle Zpravodaje.
Naše město také uspořádá informační
seminář v zasedací síni zastupitelstva
městského úřadu 21. 6. 2017 v 16.00
hod. ve spolupráci s příslušným odborem Krajského úřadu MSK.

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

současných 500 korun za tunu až na
1 850 korun v roce 2023. Pokud by se
zvedl poplatek za skládkování, jež platí za své občany obce, měnily by se
i poplatky za popelnice.
Pokud chceme udržet poplatky za
komunální odpad na současné úrovni, je
nutné ještě více zvýšit jeho separaci. Současných asi třicet separačních míst nemá
smysl rozšiřovat, když v něm prakticky
každý měsíc nachází Technická správa stavební odpad. Navíc se občanům
v sousedství těchto separačních míst
zhoršuje kvalita života. Jediné známé
řešení je zrušení současného způsobu
separace plastů a papíru v separačních
místech a zavedení adresného způsobu
třídění tzv. „na prahu“. To znamená zvýšení počtu odpadových nádob z jedné
zelené pro směsný odpad o žlutou nádobu na plasty a o modrou nádobu na papír
na celkem tři u všech rodinných domů.
Nádoby na sklo by v dnešních separačních místech zůstaly. Hnědé separační nádoby na bioodpad nejsou povinné
a zájemci o tuto službu si ji platí zvlášť.
Naši zastupitelé budou o zavedení tohoto způsobu separace rozhodovat na 22.
zasedání zastupitelstva města 28. 6.
2017 v 17.00 hod. Z neformální pracovní schůzky zastupitelů k tomuto tématu
vyplynul termín 1. 7. 2018 zavedení tohoto adresného způsobu separace. Pokud
jste zvědavi na podrobnosti zavedení
tohoto způsobu separace v našem městě, jste na toto jednání zastupitelstva zváni jako obvykle do zasedací místnosti ve
druhém patře zámku.
S odpady souvisí i úspěšná celonárodní
akce Ukliďme Česko!, kterou radní Unucka komentuje na jiném místě Zpravodaje.
Vyjádřím se k jeho článku v příštím čísle.

Podaří se letos konečně
vymístit kamiony?

VÍCE INFORMACÍ UVNITŘ ZPRAVODAJE

Separace odpadů od 1. 7. 2018
Podobná revoluce, jako ve výměně starých kotlů, nás čeká i v odpadovém hospodářství. Od roku 2024 se v Česku nebude smět odvážet na skládku komunální
a recyklovatelný odpad. Poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu by
se měl zvýšit až na čtyřnásobek. Novela
zákona o odpadech počítá i s budoucím
postupným zvyšováním poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na
skládku, který platí obce i ﬁrmy, a to ze
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Podle sdělení pracovníka Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) Mgr. Rainera byla
předána s několikaměsíčním zpožděním
zadávací dokumentace k výběrovému
řízení na dodavatele celého dopravního
systému vymístění kamionů z Klimkovic
letos v polovině května ostravskému závodu ŘSD. Jeho ředitel Ing. Opěla mu to
vrátil zpět, neboť projektová dokumentace
byla nekompletní a nebyla v ní dokončena
inženýrská činnost. Po urgentním stěžování u nadřízeného ředitele Ing. Pechy
celou zakázku připraví Mgr. Rainer včetně
výběrového řízení. Co 14 dní mě pak Ing.
Pecha bude telefonicky informovat o splnění jednotlivých kroků celé investice.
Kdy bude celý systém spuštěn, nedokáže
odhadnout. Kamiony u nás zatím dál zabí-

její nevinné oběti, jako naposledy občana
Vřesiny 11. 5. 2017 v Josefovicích.
Tunel má problémy s ventilací, která
pokud vypadne z provozu, musí se zavřít
celý tunel nebo příslušný tubus, což okamžitě pocítíme i u nás ve městě. Proud
valících se aut po naší hlavní ulici ČSA pak
asi nikdo nepřehlédne. Bude třeba vyvolat
nové jednání o havarijních stavech tunelu
především ve vazbě na objízdnou trasu
přes Klimkovice, neboť není možné akceptovat stav, kdy správu tunelu nezajímá,
jaká je dopravní situace na křižovatkách
této objízdné trasy. Nejenže se o uzavírce tunelu nedovíme, ale policejní dopravní
obsluhu si musíme zajišťovat sami.

Děkovné výhledy a letmá
pozvání z radničního okénka
Kdo si nenechal ujít Jarní koncert
našeho Pěveckého sboru v kině Panorama u příležitosti 50. výročí tohoto sboru,
rozhodně nelitoval. I když úzké pódium tak
tak pojmulo plný počet zpívajících členů
souboru, výborná akustika a retro architektura našeho širokoúhlého kina z roku 1959
od architekta Radima Ulmanna se stala
důstojným koloritem svátku našeho sborového zpěvu. Radost nám udělal i dětský
Pěvecký sbor ZŠ Klimkovice, snad v něm
vyrůstají nadějní budoucí zpěváci našeho
„dospělého“ sboru. Jestli vám tato renesanční radost z našich pěvců a „famózních
pjenic“ vydržela, pojďte si ji prodloužit na
Otvírání parku Petra Bezruče 25. 6. 2017
v 15.00 hodin. AKOBAND Klimkovice nebude chybět. Pozvánku najdete na obvyklých místech Zpravodaje.
Klimkovická lázeňská akordeonová
přehlídka ve společenském sále sanatorií překvapila účastí souborů až z Havlíčkova Brodu či Rožnova pod Radhoštěm
a poskytla posluchačům příjemné srovnání s populárními melodiemi. O vysokou
úroveň přehlídky se postarala duše celého projektu paní Martina Maternová, které
děkuji za prezentaci města a popularizaci
tohoto nádherného lidového nástroje, který i mně přirostl k srdci v souboru někdejší Lidové školy umění pod vedením paní
Ivany Neuwirthové a jejích kolegyň.
Přeji dětem vysvědčení, na které budou
hrdí, ať je jakékoliv, a rodičům radost
a trpělivost se svými milovanými ratolestmi. Albert Einstein, Steve Jobs i Bill Gates
dokonce sem tam nějakou školu i nedokončili, ale intuitivně věděli, čeho chtějí
dosáhnout. Motivovat děti ke šťastnému
životu je daleko důležitější než hořekovat
nad ne úplně ideální známkou.
S přáním klidné dopravy v našem městě vás zdraví
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Informace z městského úřadu

Městský úřad Klimkovice připomíná:
Noční klid a regulace hlučných
činností v našem městě

trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Dobou nočního klidu je doba od 22. do
6. hodiny ranní. V době konání níže uvedených akcí je v Klimkovicích doba nočního klidu vymezena v noci ze soboty na
neděli jen od 2.00 do 6.00 hodin. Jedná
se o tyto akce a dny:
• Stavění máje
• Klimkovický kulomet (druhá sobota
v červnu) – letos se akce nekoná
• Renesanční kratochvíli
(poslední sobota v červnu)
• Oldies party (první sobota v červenci)
• Rockovou zábavu s kapelou REZON
(jedenkrát v červenci – konkrétní termín
bude oznámen na úřední desce
nejpozději 5 dnů před datem konání)
• Gulášfest (druhá sobota v srpnu)
• Youngies party (poslední sobota
v srpnu)
• Klimkovický jarmark
(druhá sobota v září)
• Klimkovické vzduchobraní
(poslední sobota v září)
• Burčákfest (první sobota v říjnu)
• Svatomartinské hody (první sobota
v listopadu po svátku sv. Martina)
V noci z 31. prosince na 1. ledna se
doba nočního klidu nevymezuje.
Ve věci regulace hlučných činností platí, že na území města Klimkovic je každý
povinen zdržet se o nedělích, svátcích
a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 6.00 do 8.00 hodin a od
12.00 do 22.00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na

Údržba městské zeleně
Údržbu městské zeleně zajišťuje Technická správa města Klimkovic, a to buď
svými pracovníky nebo objednanými
odbornými ﬁrmami. V případě, že mají
občané požadavky či návrhy na skácení
nebo ořez stromů či keřů, případně jiné
návrhy ve věci zeleně na pozemcích města, musí se obrátit na vedoucího technické správy města pana Milana Glomba,
a to buď osobně v provozovně technické
správy na ul. Ostravské, nebo telefonicky
na čísle: 558 955 823, případně na e-mail:
glomb@mesto-klimkovice.cz. Pokud bude nutno dřevinu vykácet, bude žádost po
souhlasu rady města předložena orgánu
státní správy na úseku ochrany přírody
a krajiny, tj. Městskému úřadu Klimkovice,
který vydá konečné rozhodnutí o povolení
či nepovolení kácení.

Poplatky ze psů
Přestože dne 31. 3. 2017 uplynula
lhůta stanovená pro zaplacení poplatku
pro letošní rok, ne všichni držitelé psů
tak učinili. Proto vyzýváme tyto dlužníky
k neprodlené úhradě poplatku, a to v kanceláři Kulturního a informačního střediska
Klimkovic v přízemí zámku, popř. v kanceláři č. 10 Městského úřadu Klimkovice.
Pořídí-li si psa někdo po 31. březnu příslušného kalendářního roku, je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů po dovršení
stáří psa tří měsíců (přihlášení se provádí
v kanceláři č. 7 MěÚ Klimkovice).

Psi v útulku
V psím útulku Slezské Pavlovice, se
kterým má město smlouvu, jsou aktuálně
umístěni tři psi nalezení na území města.
Víte o tom, že v případě, že si psa nalezeného na území města Klimkovic vezmete,
nebudete za něj platit poplatek ze psů?
Evidenční číslo:
0835 – Gery
Plemeno: kříženec NO
Popis: dvouletý pes
(v době odchytu)
Srst: černé a hnědé barvy
Velikost: střední
Místo nalezení: Klimkovice
Povaha: hodný
Evidenční číslo:
0972 – Dag
Plemeno: kříženec
Popis: dvouletý pes
(v době odchytu)
Srst: delší, bílohnědá
Velikost: střední
Místo nalezení: Klimkovice
Povaha: pozorný, hravý
Evidenční číslo:
1005 – Sindy
Plemeno: labrador
Popis: devítiletá fenka
(v době odchytu)
Srst: hladkosrstý
Velikost: velká
Místo nalezení: Klimkovice
Povaha: milá, hodná, přítulná
Ing. Pavla Vavrošová,
tajemnice MěÚ Klimkovice

Další kotlíkové dotace
Na webových stránkách města přinášíme ucelené informace o druhé
výzvě kotlíkových dotací, zde jsou
uvedeny pouze základní informace.

Pro koho je dotace určena?
Pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území
Moravskoslezského kraje.

Na co je dotace určena?
Na výměnu stávajícího kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním za nový eko-

logický zdroj tepla i se stavebními úpravami. Dotace popisuje, i na co nelze žádat.

Jaká je výše dotace?
Podpora pro vlastníky RD v Klimkovicích: 7 500 Kč. Všem úspěšným žadatelům pak přispěje MS kraj dalšími 7 500
Kč. Město Klimkovice navíc poskytne,
prostřednictvím Moravskoslezského kraje, příspěvek ve výši 15 000 Kč na dílčí
projekt vlastníka RD v Klimkovicích.

Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany bude vy-

hlášen dne 29. června 2017. Žádost
o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to zde: https://kotliky.msk.cz.
Žádost můžete odeslat nejdříve 5. září
2017 v 10 hodin. Žadatelé se mohou obracet na kotlíkové kontakty Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, telefon: 595 622
355, e-mail: kotliky@msk.cz, http://lokalnitopeniste.msk.cz. Informace na MěÚ Klimkovice: Marta Křivdová, tel.: 556 420 233,
e-mail: krivdova@mesto-klimkovice.cz.
Hospodářsko-technický odbor
MěÚ Klimkovice
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Seriál o třídění odpadů

Jak správně třídit nápojové kartony?
Nápojové kartony – krabice od mléka, vína či džusů. V ČR se třídí do kontejnerů
různých barev a tvarů – vždy jsou ale označeny oranžovou nálepkou. V menší
míře je obce sbírají prostřednictvím oranžových pytlů. Ročně se takto v celé ČR
vytřídí bezmála 4 tisíce tun tohoto materiálu.
V ČR se začalo se sběrem a tříděním
nápojových kartonů systematicky v roce
2003. Do té doby byly vnímány spíš jako
nežádoucí příměs a jejich využití bylo
sporadické. V současné době jsou nápojové kartony již plnohodnotnou součástí
tříděného sběru – vždyť ze 75 % jsou tvořeny velmi kvalitním papírem.

Recyklace nápojových kartonů
Ve světě je recyklace nápojových kartonů zajišťována hlavně papírnami, v ČR je
dokáže optimálně zpracovat pouze jediná.
Zpracování je prakticky stejné jako u sběrového papíru – nápojové kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová vlákna se
pak přidávají k běžné papírovině a nanáší
se na papírenský stroj. Výsledkem jsou
role nového papíru, které se používají
na výrobu sáčků a tašek. Díky tomu, že
nápojové kartony obsahují kvalitní papírenské vlákno, mohou se z nich vyrábět
papírové obaly s menší hmotností, ale se
zvýšenou pevností. Ze zbylé polyetylé-

nové a hliníkové fólie se mohou vyrábět
palety, školní pomůcky, květináče a jiné
plastové výrobky, nebo je lze využít jako
palivo do cementáren.

Dům z nápojových kartonů?
Druhou možností recyklace nápojových
kartonů je výroba stavebních a izolačních
desek. Výroba stavebních desek probíhá
již několik let na Slovensku a částečně
i v ČR. Nápojové kartony se nejprve rozdrtí na požadovanou velikost. V případě,
že obsahují významné zbytky nápojů, se
vzniklá drť vypere a vysuší, aby nemohla
obsahovat žádné choroboplodné zárodky. Usušená drť se pak nanáší do forem
a při teplotách přesahujících 200 °C se
lisuje do desek. Ty mají podobné vlastnosti jako sádrokarton, v některých parametrech ho dokonce předčí. Desky lze
navíc kombinovat i s jinými materiály jako
jsou pěnový polystyren nebo polyuretan
– vznikají tak panely, ze kterých je možné
montovat tepelně nebo zvukově izolační

Společenská rubrika

příčky, podhledy nebo izolace. Z panelů
je možné postavit celý dům, včetně obvodových zdí, nebo koupelen. V ČR tak
stojí už desítky domů postavených právě
z tohoto materiálu.
V Klimkovicích sbíráme nápojové kartony do 35 žlutých nádob společně s plasty
a kovovými obaly. Ročně se pak u nás
takto vytřídí kolem 70 tun plastových
a kovových obalů včetně nápojových kartonů.

Do kontejneru na NK PATŘÍ
• krabice od džusů
• krabice od vína
• krabice od mléka a mléčných
výrobků

Do kontejneru na NK NEPATŘÍ
• měkké sáčky od kávy
• měkké sáčky od potravin v prášku
• nápojové kartony se zbytky nápojů
a potravin
Zpracoval EKO-KOM, a. s.

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Matyáš Lanča
Viktorie Solanská
Eva Boxanová
Vzpomínáme
Dne 8. června 2017
vzpomeneme
nedožitých
95 let paní

Drahomíry
NÁVRATOVÉ
Využijte tuto Společenskou rubriku! kis@mesto-klimkovice.cz
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Za pozůstalé
dcera Libuše s rodinou.
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Z redakční pošty

Ukliďme Česko? Takhle ale určitě ne!
V minulém Zpravodaji byly uveřejněny dva články o odpadcích a nepořádku.
V úvodním slově pana starosty byla chválena akce Ukliďme Česko a ve druhém se paní Wilczkeová spíše ﬁlozoﬁcky zamýšlí nad důvody vzniku nepořádku
a osobní zodpovědností. Jeden článek mi mluví z duše, s tím druhým ale opravdu
souhlasit nemohu.
S tím, že jsme nezodpovědní k našemu okolí a naše myšlení končí na hranici
našeho pozemku, nezbývá bohužel než
souhlasit. S výzvou paní Wilczkeové,
abychom se k veřejnému prostoru chovali
jako ke vlastnímu, osobně plně souhlasím.
S čím ale souhlasit nemohu, je způsob,
jakým toho chce dosáhnout akce Ukliďme
Česko. A už vůbec nemohu souhlasit se
slovy pana starosty, že město nemá prostředky na úklid veřejných prostor.
Na cestách všichni obdivujeme úhlednost a pořádek v rakouských a německých vesnicích i městech. Myslíte si, že to
je dáno pouze kurzem eura a vyššími příjmy? Tak tomu není. Z osobní zkušenosti
vím, že o veřejná prostranství se starají
samotní občané. Zcela automaticky se
zdarma starají nejen o svůj trávník, ale i o
ten vedlejší – obecní. A to bez jakýchkoliv
pokynů, rozkazů nebo pobídek. Prostě je
to v těchto lidech pevně zakořeněno.

A proč to nefunguje u nás? Největší příčinou je určitě čtyřicetiletá morální devastace komunistickými myšlenkami. V době
reálného socialismu, kdy všechno patřilo
všem a nikomu nic, došlo k odcizení lidí
od správy věcí veřejných. Každý se staral
pouze o svůj majetek a čím větší byl kontrast mezi vlastním a obecním trávníkem,
tím bylo líp.
A přesně tyto doby připomíná akce
Ukliďme Česko. Ti, co pamatují budování socialismu, si vzpomenou na povinné
pracovní soboty a akce Z, ti starší pak na
povinné brigády na stavbách hutí a dolů.
Jak dopadla snaha soudruhů diktovat
lidem, co mají ve volném čase dělat, naštěstí víme. I přesto se za necelých 30 let
tyto snahy vrací, znovu se někdo shora
pokouší organizovat volný čas a nutit lidi
pracovat pro veřejné blaho. Toto ale nikdy
nebude fungovat! Žádná organizovaná
akce nepovede k tomu, že se naše okolí
zlepší. To musí přijít zevnitř, od jednotlivých občanů. A absolutní nezájem občanů
Klimkovic o akci Ukliďme Česko, které ze
zúčastnilo 0,2 % obyvatel našeho města
ukazuje, že to je cesta špatným směrem.
Stačí srovnání s akcemi, které vycházejí „zezdola“, které si občané našeho
města organizují sami sobě. Stovky lidí

se podílejí na stavbě a čištění studánek,
na revitalizaci koupaliště, na výsadbě
stromů, na opravách kapliček, na přípravách kulturních a sportovních akcí. Aniž
by jim to někdo z Brna či Prahy nařizoval,
aniž by jim někdo seshora organizoval
a dělal celorepublikovou marketingovou
kampaň. Jsem bytostně přesvědčen,
že stav našeho okolí se žádnou podobnou organizovanou akcí nezlepší. Tento
typ socialistických agitek naopak odpor
občanů vůči údržbě svého okolí ještě
zhorší.
Jak docílit, aby i naše obce vypadaly
jako ty rakouské? Veřejný prostor musejí chtít zkrášlovat sami občané města,
musí být vnitřně přesvědčeni, že starat
se o veřejný majetek je úplně normální.
A to bude ještě chvíli trvat. A do té doby se
o veřejný majetek musí starat obec. Prostředků na to má dost. Zastupitelé letos
rozdělili investice ve výši 30 milionů korun
a ne všechny šly na opravu havárií. Mzda
jednoho pracovníka na úklid veřejných
prostor by přišla na pouhé 1 % této částky. Město Klimkovice si může bez jakýchkoliv větších problémů dovolit zaměstnat
několik pracovníků na úklid města a jeho
okolí. Ale žádný takový návrh se na jednání neobjevil. Jsem přesvědčen, že by
byl bez problémů přijat. Na příštím jednání zastupitelstva tento návrh předložím
a jsem zvědavý, jaký bude výsledek.
Jakub Unucka,
radní města Klimkovic

Podaří se realizovat tolik kotlů v termínu?
Velmi ambiciózní plán připravuje Severomoravský kraj pro nastávající období.
Během dvou let realizovat osm tisíc kotlů. Tento počet je shodný s počtem, který
byl realizován za všechny předchozí roky dohromady (1. až 6. etapa).
Jak mobilizovat občany i vedení měst,
aby se to stalo realitou? Toto je základní
otázka celého úspěchu nebo neúspěchu.
Kolik kotlů se podaří instalovat v Klimkovicích? Vydáme se cestou konkrétního
řešení nebo se uchýlíme opět k administrativnímu triku? V prvním případě
čeká hodně práce a výsledek je nejasný.
V druhém by to bylo bez práce a námahy. Doufám, že chytré řešení, uplatněné
loni v našem městě, nebude nikdo chtít
aplikovat v krajském měřítku. Klimkovice
už mají svoje zkušenosti, že to tak jedno-

duše nefunguje. Zbývá pouze velmi lopotná a zdlouhavá práce při přesvědčování
občanů, kterým se nebude chtít na věci
participovat. Dosud město vykonalo pro
ozdravění ovzduší hodně záslužné práce.
Vynaložilo značné ﬁnanční prostředky pro
vlastní realizaci. Okolí nás vnímalo vždy
velmi kladně v celém rozsahu dění.
Nyní však iniciativa přechází a přešla na oblast okolo Hlučínska. Poslední
zpackaná akce to pouze podtrhla. Aby
nám peloton deﬁnitivně neujel, je třeba
zorganizovat společnou stíhací jízdu za

přímé účasti všech občanů a složek, kteří
chtějí pro město taky něco udělat. Proto se musí pan starosta a místostarosta
obrátit na své občany a vyzvat k aktivní
spolupráci. Společný projekt promítne do
řešení nejen kladné návrhy a připomínky,
ale i kritické postřehy. Nikdo by neměl stát
stranou. Do řešení zapojit a přizvat i žáky
ZŠ Klimkovice vč. vedení. Aby se nemuselo spoléhat pouze na stránky internetu a jejich špatnou interpretaci, mohu
poskytnout některé zkušenosti z více než
20leté praxe projektanta. Prosím pana
starostu a místostarostu, aby pro tento
postup a účel provedli první krok.
Ing. Josef Matheisl, spoluobčan
5
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KIS Klimkovice

Novinky v KIS
V našem Kulturním informačním centru
jsme stávající nabídku turistických suvenýrů rozšířili o další sortiment s motivem
města Klimkovic:
• Výletky
• Stampky – štítky na hole
• Medaile
A připomínáme, že až do 9. září 2017
máme otevřeno pro turisty každou sobotu
i neděli od 9 do 15 hodin.
Alice Chlebovská

Z redakční pošty

Pomníky, oslavy, spolky
Koncem měsíce dubna si občané našeho města připomínali u Památníku osvobození 72. výročí osvobození města od nacistů a konec fašistické éry. Počasí
bylo pošmourné, přišlo několik málo, většinou starších, lidí.
Velmi mě znepokojuje skutečnost, že
tak pro nás všechny důležité události,
jakou bylo osvobození města vykoupené mnoha lidskými životy i materiálními
škodami v takovém rozsahu, že některé
dodnes nebyly nahrazeny – před válkou
mělo město výstavnější budovy a ulice
v centru než má dnes, což dokazují historické fotograﬁe.
Na této pietní vzpomínkové akci mě
zarazila neúčast školní mládeže, mladých lidí, většiny našeho zastupitelstva
a městských úředníků a zejména, až na
výjimku spolku Veselka, neúčast většiny
členů nejrůznějších spolků a sdružení,
které město každoročně štědře podporuje celkem milionovými částkami na úkor
ostatních obyvatel města a na úkor údržby a rozvoje města.
Nejhorším mým poznatkem je nevážení
si obětí válek dnešním obyvatelstvem,
což si žádná z těchto obětí nezaslouží.
I tolik let od obou válek je důležité si historii připomínat a vzpomínat na ni. Dlužíme
to lidem, kteří v nich položili svůj život.
Není to jen zapomnění na oběti II. světové, ale i I. světové (Velké) války. Máme
ve městě pomníky z obou válek, ale na
obou pomnících chybí jména všech obětí
z našeho města. Je nejvyšší čas nechat
je tam dopsat. Pak by si možná i mnozí
obyvatelé našeho města uvědomili, že
obětí války byl i jejich prapředek a našli
by v sobě tolik slušnosti, že by se při6

šli poklonit nejen jeho památce. Vždyť
někteří naši bývalí obyvatelé města, oběti
válek, nemají již nikoho, kdo by mohl na
ně zavzpomínat, protože buď byla celá
rodina vyhlazena, nebo potomci a příbuzní již zemřeli. O to vyšší je morální povinnost nás, žijících, pietně vzpomenout na
ty, kteří nechali ve válkách to nejcennější
co měli – svůj život. Jak by asi mohli ovlivnit historii našeho města, pokud by žili?
S ohledem na účast při pietních oslavách vyvstává otázka, jakou to asi vychovává škola („základ života“) generaci a jaké generace již byly vychovány
– nechť si každý udělá úsudek sám, ale
já nejsem a ani nemůžu být spokojen.
Dnešní mládež již neví, že malé remízky
po obou stranách cesty mezi Klimkovicemi a Josefovicemi jsou vegetací zarostlé
a půdní erozí částečně zanesené, kdysi
hluboké, krátery po bombách, shazovaných na ustupující nacistickou armádu.
Podobné krátery zarostly i nad písečným
rybníkem, kde při bombardování zahynul
mladý obyvatel města pan Kříbek.
Historii je třeba připomínat a učit se
z ní. Pondělní státní svátek 8. května neměli v Evropě všichni. U našeho bývalého
souseda, v Maďarsku, byl běžný pracovní den, bez vyvěšených praporů – inu,
porážka se neslaví. Maďaři bojovali po
boku fašistů proti Sovětům a jak se zdá,
vůbec se za to dnes nestydí (viz muzeum
v Komárom).

V poslední době se stalo hodně diskutované téma umístění pomníku obětem I. světové války. Já pamatuji pomník
umístěný u kostela. Nebylo to dobré místo. O jménech obětí na jeho zadní straně takřka nikdo nevěděl a pod nánosem
mechu a lišejníků stejně nešla přečíst.
Přemístění památníku do parku asi
taky nebylo šťastným řešením. Památníky takového charakteru se vždy umísťují
na čestná místa v obcích a městech, do
míst, kde je může zhlédnout každý příchozí, ať už místní nebo cizí a udělat si
úsudek o možném osudu obce či města,
pokud by v ní tito lidé žili a pracovali…
Pokud je památník ukryt v parku, pak
o něm nikdo cizí neví – chybí informační
tabule o jeho umístění (celá dlouhá léta),
takže je opravdu nejvyšší čas s tím něco
udělat. Příští rok bude 100 let od ukončení Velké války, 100 let od vzniku naší
republiky a 90 let od zhotovení památníku. Naši předkové si to jistě zaslouží.
V květnu si připomínáme i požár našeho
zámku v roce 1945. Kdo ho zapálil již asi
nebude nikdy objasněno, ale chtěl bych
zveřejnit názor naší zemřelé sousedky sl.
Jarky Chamrádové, bývalé soudní zapisovatelky při okresním soudu v Klimkovicích.
Nemohla to dokázat, ale na základě toho,
co od soudu věděla, říkala, že požár byl
založen, na objednávku místního občana, dvěma žháři. Své tvrzení nemohla
dokázat, protože požárem bylo dosaženo
cíle – shořelo to, co shořet mělo – soudní
archiv a ostatní písemnosti nevhodné pro
některé obyvatele osvobozeného města.
Nikdy neřekla jména podezřelých a své
tajemství si odnesla do hrobu. Zda zapálili zámek Němci, nebo naši žháři, se již asi
nedovíme.
Pavel Bálek
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Knihovna

Maminky měly svátek
Ve středu 10. května 2017 se v Mozaice sešly maminky nebo babičky se svými
dětmi, aby netradičně oslavily svůj svátek. A že bylo pořádně veselo.
O zábavné odpoledne se postaral se
svým humorným, divadelním vystoupením známý ilustrátor dětských knih Adolf
Dudek.
Do aktivit se zapojily nejen děti, ale
i maminky. Děti zahrály improvizované divadélko o domečku, ve kterém se

postupně zabydlí spousta zvířátek v podobě malých herců. Kromě lišky – tu si
zahrála odvážná maminka. Děti i dospělí
se bavili a poté si mohli ve výtvarné dílně
vyrobit krásný šperk z přírodnin. Byla to
taková správná oslava významného dne.
(zk)

Provozní doba
o letních prázdninách
Celý červenec bude knihovna UZAVŘENA z důvodu čerpání dovolené. Půjčovní doba platí od 1. do 31. 8. 2017.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-12
13-17
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9-12
13-17
9-12
13-15

Kamil
neumí lítat
To je název krásného příběhu o malém
špačkovi, který místo učení se létání,
radši chodil do knihovny a nechal se
unášet fantazií.
Tímto příběhem jsme pokračovali v projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Dětem se příběh moc líbil a poté si
všichni vyrobili pravé špačky na drátě.
S prvňáčky se v knihovně ještě jednou
setkáme, budeme opět číst a plnit úkoly
a poté je čeká slavnostní vyhodnocení
celého pololetního projektu, který každoročně podporuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a město Klimkovice.
Zuzana Konvičková, knihovnice
7
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Novinky ze základní školy

Soutěž Hledej pramen vody
Třída 4.B se zapojila do soutěže Hledej pramen vody, kterou pořádá společnost
Ostravské vodárny a kanalizace tradičně u příležitosti Světového dne vody. Celé
jaro jsme plnili zajímavé úkoly z teoretické části a chtěli jsme si zkusit, jestli
obstojíme. Každý úkol nás vedl k poznání, že voda je to nejcennější, co na Zemi
máme, a je třeba se k ní podle toho chovat.
Nejprve jsme vyhledávali informace o vodě a porovnávali vodu balenou
a kohoutkovou. Ve druhém úkolu jsme
sledovali video Kamarádka voda a odpovídali na otázky. Třetí úkol jsme zpracovávali na počítačích a zjišťovali, co vše
dělá společnost OVAK a jaké zdroje pitné
vody jsou v Moravskoslezském kraji. Ve
čtvrtém úkolu jsme vyrazili hledat pramen vody do terénu. Pátým úkolem byl

Naše zahrada
V těchto dnech mají žáci a učitelé naší
školy možnost ve školní jídelně ochutnat vlastní výpěstky ze školní zahrady.
Velkou chloubou je hlávkový salát
a kedlubny. V příštích týdnech to bude
květák.
Pod vedením paní učitelky Evy Neuwirthové se žáci 6.B, 8.A a 8.B naučili
vysévat zeleninu, vypěstovat sazeničky
a pečovat o ně ve skleníku školy.
Na místo salátu a kedluben budou žáci
v nejbližších hodinách pracovní výchovy
vysazovat sazenice lilku, paprik různých
odrůd, dýní a cuket.
Kateřina Chrapková
8

geocaching – tady jsme podle souřadnic
museli dorazit na dané místo a vyřešit
hádanku. Posledním úkolem bylo vytvořit reklamní spot – Voda na téma Proč pít
kohoutkovou vodu.
Kromě teoretických úkolů jsme tvořili
výtvarné práce, básničky, křížovky, kvízy,
vytvářeli plakáty, foto kroniku, šili kapky
vody, fotili a točili video. Společnou prací se nám podařilo vydat i speciální číslo

časopisu Klimkováček, který jsme celý
věnovali tomuto projektu.
Za všechny úkoly jsme získali plný
počet bodů a podařilo se nám postoupit
do velkého ﬁnále, které proběhne 2. června na Slezskoostravském hradě, kde si
první tři třídy odnesou poukaz na výlet po
krásách Moravskoslezského kraje.
Všem dětem bych chtěla poděkovat za
jejich velké úsilí, vytrvalost, nápady a především skvělou týmovou spolupráci.
Mgr. Lucie Kovařčíková a žáci 4.B
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Mateřská škola

Reprezentace školky malými tanečníky
V sobotu 6. května se sedm děvčat z mateřské školy na ulici
28. října v Klimkovicích vydalo na soutěž mažoretek do Bystřice.
Tato děvčata si bez jakékoliv návštěvy kroužku nacvičila ve školce ve volných chvílích choreograﬁi na remix hitu Soﬁa a následně si vybojovala bronzovou medaili v kategorii minikadetky –
miniformace baton (malá sestava s hůlkou).
V pátek 19. května nás reprezentovali skvělým tanečním
vystoupením budoucí školáci z mateřské školy 28. října, MŠ
J. Glazarové a MŠ Josefovice na akci Bambifest, konané v Ostravě-Bělském lese.
Tato akce je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. Jedná
se o akci zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují volný čas
dětí a mládeže. Bambifest navštěvují po celé České republice
desetitisíce návštěvníků, zejména dětí a jejich rodičů, umožňuje

dětem a mládeži vybrat si pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Součástí Bambifestu jsou návštěvy dalších aktivit pro děti,
jako jsou muzea, rozhledny, sportoviště apod.
Budoucí školáci si již na dětský maškarní ples, konaný v lednu
2017, nacvičili taneční vystoupení na moderní písně, nyní toto
taneční vystoupení oprášili a společně s paní učitelkou Lenkou,
Andrejkou a Markétou se vydali v pátek po obědě na již zmíněnou akci, kde sklidili velký úspěch a ukázali všem, co se v nich
skrývá.
Chtěla bych jménem učitelek Mateřské školy Klimkovice poděkovat všem vystupujícím dětem a vyjádřit jim pochvalu. Velké
díky patří také rodičům, kteří s námi spolupracují, bez jejich podpory a elánu bychom se totiž podobných kulturních akcí nemohli
účastnit.
Mgr. Markéta Michenková

9

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 6/2017

Základní umělecká škola

Klimkovická Lázeňská Akordeonová Přehlídka

V sobotu 13. května 2017 se ve společenském sále zdejších sanatorií poprvé
konala akce s názvem KLAP – Klimkovická lázeňská akordeonová přehlídka. Jednalo se o přehlídku komorní hry, akordeonových souborů a orchestrů v rámci
celého Moravskoslezského kraje i hudebních těles ze vzdálenějších základních
uměleckých škol.
Pravidelně se konají krajské akordeonové přehlídky na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, ale ty jsou zaměřeny především na sólová vystoupení. Akordeonové
soubory a orchestry mají možnost konfrontace pouze, pokud soutěží v krajském
kole soutěže vyhlašované ministerstvem
školství, a to jen co tři roky. Říkala jsem
si, že by mohlo být zajímavé, inspirativní
i motivující uspořádat nějakou společnou
akci takového charakteru a světlo světa
spatřila KLAPka. Tato se bude pravidelně
každoročně střídat s přehlídkou v sólové
hře. Pevně věřím, že obě aktivity osloví
akordeonisty i další kolegy a posluchače nejen po profesní stránce, ale také té
osobní a lidské.

A jak se I. ročník vydařil? Zájem o vystoupení na přehlídce mne nesmírně
potěšil, program byl zajímavý a bohatý. Představil se Akordeonový soubor
i Orchestr ZUŠ Klimkovice, duo – housle,
akordeon a soubor ze ZUŠ Frýdek-Místek, dva akordeonové soubory i orchestr s názvem Muzikantská jedenáctka ze
ZUŠ V. Petrželky v Ostravě-Hrabůvce.
Přehlídky se také zúčastnily akordeonové
orchestry Bellowsband ze ZUŠ Rožnov
pod Radhoštěm, Pohoda ze ZUŠ Havlíčkův Brod a Andante ze ZUŠ Opava. Po
celou dobu programu byl společenský sál
zaplněn do posledního místa a pozitivní
reakce posluchačů i účinkujících mi udělaly velkou radost! Tento typ nesoutěžní

přehlídky v našem regionu doposud scházel a budu dělat vše pro to, aby se KLAP
stala v akordeonovém dění tradicí.
Na tomto místě bych také chtěla zmínit, že si velmi vážím sponzorské podpory
a děkuji tímto panu Jiřímu Tauerovi a jeho
ﬁrmě Tauerhabitat, Ing. Zdeňku Husťákovi, starostovi města Klimkovice, vedení
ZUŠ Klimkovice, Mgr. Radimu Satolovi,
řediteli TV Local Klimkovice a rodičům
mých žáků – panu Pavlu Gráfovi a paní
Pavle Bystroňové za podporu a vstřícnost.
Velké poděkování patří MgA. Jaromíru
Maternovi a jeho designerské ﬁrmě Loknok design a kulturní referentce Sanatorií
Klimkovice Mgr. Lucii Římovské za vynikající spolupráci. Vyslovit díky za pomoc
při organizaci akce samotné musím také
svým kolegyním. Závěrečné poděkování
náleží mé rodině, protože jejich podpora,
pochopení, trpělivost a spolupráce je pro
mě prostě nejvíc!
Martina Maternová

Zápis ke studiu pro školní rok 2017/2018
8. června 2017
* 14–16 hodin: zjišťování předpokladů ke studiu (pro žáky ZŠ a ostatní zájemce)
* 16.00 hodin: informativní schůzka pro zájemce o taneční a literárně dramatický obor
* 16.30 hodin: informativní schůzka pro zájemce o hudební obor
Informace o škole a kritéria pro přijetí dítěte do ZUŠ najdete na:
www.zusklimkovice.cz nebo tel. č.: 558 955 759
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!

Středa 7. června v 18.00 hod.

DIVOKÉ VLNY 2
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky. Věnují se surfování na prkně a jsou stále na pláži.
Rodinná animovaná komedie. USA, 90 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 14. června v 18.00 hod.

MASARYK
Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí. Hluboká sonda do psychiky muže, který nesl velké jméno a od kterého všichni hodně očekávali.
Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Emília Vašáryová, Eva Herzigová aj. ČR, Slovensko, 115 minut,
vstupné: 80 Kč.

Film pro náročného diváka
Úterý 20. června v 18 hod.

JACKIE
Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím
nahlédnutím do zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin. V hlavní roli Natálie
Portman. USA, Chile, 100 minut, vstupné: 80 Kč.

Středa 21. června v 18 hod.

ŠPUNTI NA VODĚ
Desetičlenná expedice, složená z otců a jejich potomků, vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků. Rodinná komedie. Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantíková, Filip Antonio, Dana Syslová, Arnošt
Goldﬂam aj. ČR, 90 minut, vstupné: 80 Kč.

Pondělí 26. června v 18.00 hod.

BÁBA Z LEDU
Lásku lze najít v každém věku a prostředí, třeba i v ledové vodě mezi otužilci. Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj stereotypní život, který se točil jen kolem jejích synů.
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Václav Neužil aj. ČR,
Slovensko, Francie, 110 minut, vstupné: 80 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

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

11

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 6/2017

Dětský den Lukáše Hirky v sanatoriích
Tradičně chystáme pro všechny děti a rodiny velký dětský
den! Letos bude den dětí ve spolupráci s vojáky 7. mechanizované brigády „Dukelská“, pod záštitou Lukáše Hirky!
Příběh mladého Lukáše je těžko uvěřitelný. Voják, kterého
před pěti lety těžce zranila talibanská střela v Afghánistánu,
neměl skoro žádnou naději na přežití. Měsíce bojoval o život
a nakonec se dostal z nejhoršího. Pak Lukáš nastoupil do Sanatorií Klimkovice na intenzivní rehabilitaci, kde stále usiluje o to,
aby si splnil svůj sen – postavit se na vlastní nohy.
Ptáte se, na co se můžete těšit v rámci letošního dětského
dne? Čeká na vás den plný akce a zábavy! Budete si moci prohlédnout kolovou a pásovou vojenskou techniku, ukázky zbraní a výstroje, děti si vyzkouší sjezd na lanové dráze. Po celý
den bude probíhat program na hlavní scéně, kde bude k vidění
například práce policejních pejsků a koní, ukázky sebeobrany
a Kravmagy, nebo historická ukázka domobrany a další. Vojáci
7. mechanizované brigády „Dukelská“ předvedou také zajímavý
dynamický program na hlavní scéně.

Je připravena také tematická soutěžní stezka o ceny, projížďky na konících, kreativní dílna, koutek pro nejmenší, kolotoče,
skákací atrakce a bohaté občerstvení!
Pokud v tento den využijete autobusovou dopravu, posílena
bude linka č. 64 (Svinov mosty d. z. – Sanatoria: 9.45, 12.45,
13.35), (Sanatoria – Svinov mosty d. z.: 15.45, 16.20).
Těšíme se na vás druhou červnovou sobotu 10. června 2017
od 10 do 17 hodin v areálu Sanatorií Klimkovice.

Děti z léčebny poznávají přírodu
Během jarních a letních měsíců jsme do volnočasového
programu pro děti z dětské léčebny zařadili workshopy
o přírodě.
S panem Otakarem Závalským ze Záchranné stanice
Bartošovice děti poznávají, jak
důležitou roli hraje v našich
životech právě příroda. V prvním díle se vyráběly ptačí budky, které se pak umístily v lesním parku. V dalším programu
se vytvářel takzvaný „ježkovník”, který má sloužit pro úkryt
zachráněních ježků v přírodě. Jeden takový naleznete v lázeňském areálu Sanatorií Klimkovice.
Na začátku léta plánujeme ve spolupráci se záchrannou stanicí Bartošovice také vypouštění zachráněných ptáků! Tyto programy jsou nejen naučné, ale zejména zajímavé a zábavné. Děti
se dozví mnoho informací o přírodě, o životě zvířat a také o tom,
jak mohou přírodě pomoci.

Navštivte nový web klimkovických lázní
Na začátku května byly spuštěny nové internetové stránky
Sanatorií Klimkovice. Při tvorbě webu byla splněna nejpřísnější kritéria nadčasové internetové prezentace.
Zobrazení stránky je nyní nově optimalizováno pro mobilní
zařízení. Nechybí napojení na sociální sítě, youtube, či google+.
Moderní design nabízí lepší přehlednost a orientaci.
Rozvržením je nový web přizpůsoben přáním a potřebám návštěvníků. V hlavních sekcích naleznete informace o lázeňské
léčbě, neurorehabilitaci, procedurách a léčebných pobytech.
Člověk, který se poprvé chystá do lázní, jistě ocení také praktické rady a tipy. Nechybí ani informace o kulturním dění a volnočasových aktivitách, gastronomii, hotelovém ubytování a pronájmu prostor.
Navštivte nás na stránce: www.sanatoria-klimkovice.cz a prozkoumejte všechny novinky!
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Zahájení lázeňské sezony
V sobotu 6. května 2017 jsme v Sanatoriích Klimkovice slavnostně otevřeli lázeňskou sezonu letošního roku. Příjemné
počasí přilákalo na hýlovský kopec mnoho návštěvníků
a každý si přišel na své!
Přichystán byl bohatý hudební program, který se odehrával
na lázeňské kolonádě. Mezi vystupujícími byla také ostravská
rodačka Heidi Janků, která rozproudila opravdu celé publikum
napříč generacím.

Pozvánky na kulturní akce do lázní

Srí Lanka – ostrov s vůní čaje
Srí Lanka je země, která má co nabídnout – krásné chrámy,
sochy, národní parky s mnoha divokými zvířaty a vzácnými rostlinami, čajové plantáže, jejichž jasná zelená barva těší u srdce,
čajové továrny, kde na vlastní oči vidíte, jak se čaj dělá, a cítíte
jeho opojnou vůni.
Prostřednictvím videí a fotograﬁí se ocitneme v dolech na
měsíční kámen, navštívíme muzeum masek, továrnu na zpracování skořice, želví líhně, tradiční trhy. Kdo rád vaří, dozví se pár
dobrých receptů na místní speciality. Nebudou chybět ani rituály,
nad kterými Evropan jen žasne. A protože je tu teplo, osvěžíme
se ve vodách Indického oceánu…
Čtvrtek 1. června v 19.30 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Kino – Všechno nebo nic

Velmi nás potěšil stále rostoucí zájem o procedury pod vedením terapeutů. Z lázeňských novinek si mohli návštěvníci na
vlastní kůži vyzkoušet například AVS regeneraci. Velkým hitem
byla u návštěvníků také relaxace v multisenzorické místnosti
zvané Snoezelen.

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky
malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé
krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě
s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale
jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké.
Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě
charismatický developer Jakub, který není tím, kým se zdá být.
Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si
vzít, „protože ji má rád“. A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu
příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než
všichni čekali...
Komedie, romantický, Česko, Slovensko, 2017, 107 minut.
Úterý 6. 6. v 18.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Neodmyslitelnou součástí dne byly prohlídky lázní s průvodcem a také besedy o historii a vzniku lázní. Děti i dospělí hosté
si s radostí vyzkoušeli neobvyklou sportovní disciplínu – curling,
aneb letní metanou.
Děkujeme všem, kteří novou lázeňskou sezonu zahájili spolu
s námi!

Koncert vojenské dechové hudby
Olomouc
Vojenská hudba Olomouc
je profesionálním dechovým orchestrem v počtu 46
hudebníků a dvou dirigentů.
Všichni členové orchestru jsou absolventy vojenské
konzervatoře nebo státních konzervatoří, popř. absolventi JAMU
a AMU, což se odráží v umělecké kvalitě orchestru a náročnosti
hraných skladeb. Těžiště práce hudby spočívá především v plnění úkolů, které vyplývají z potřeb armády ČR a v neposlední řadě
v koncertní činnosti pro širokou veřejnost i výchovné práci pro
mládež v teritoriu severní Moravy. Bez povšimnutí nelze ponechat spolupráci s Českým rozhlasem, Moravskou ﬁlharmonií
Olomouc a účinkování v zahraničí – Dánsko, Polsko, Rakousko,
Německo a Itálie.
Středa 7. června v 15.30 hodin, Sanatoria Klimkovice, kolonáda.
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Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Jedná se o duchovní večer s uměleckým
slovem, hudbou a povídáním s hosty. Tentokrát jimi budou etikoterapeut Marek Ščotka
a hippoterapeutka Zdeňka Pohlreichová.
Rezervaci vstupenek je možné provést
přes e-mail: sylvahanke@volny.cz nebo na
tel.: 737 980 125.
8. června v 19.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 300 Kč.

Lázeňské kino – Rande naslepo
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná
budoucnost, kterou si hýčká
Saliya (Kostja Ullmann) už od
dětství. Pak ale jako teenager
začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo
a matné obrysy. Svět vidí jako by na něj koukal skrze tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých troskách.
Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální školy a nakonec se dokonce odváží
poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Díky
důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou
velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná,
že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho nový
přítel a kolega Max (Jacob Matschenz), který mu pak pomáhá,
aby se vypořádal i s těmi nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které
provoz velkého a špičkového hotelu přináší. Saliya se po nocích
učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání stolů.
Vtlouká si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na
pokojích pro hosty... V jeho případě opravdu platí, že je nakonec
schopen dělat svou práci poslepu. Během své praxe v hotelu si
i přes zrakovou vadu všimne Laury (Anna Maria Mühe), bláznivě se do ní zamiluje a vypadá to, že kromě zraku navíc ztratí
i srdce a bohužel i rozum. Jeho blamáž začne dostávat praskliny
a hrozí, že nakonec neuspěje ani v lásce, ani v hotelu... Naštěstí
nejen ﬁlm, ale i skutečný život mívá rád šťastné konce.
Komedie, Německo, 2017, 111 minut.
Úterý 13. června v 18.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Divadlo devítka – Opona nahoru
Podivuhodná závěť svede
dohromady osudové ženy
jednoho mrtvého muže. Proč
všem pěti odkázal divadlo,
kde se již léta nehraje, a které je v zanedbaném stavu?
Jak s tím naloží jeho svérázná energická matka, uťáplá intelektuální dcera, ublížená
bývalá manželka, milá perfektní současná manželka a ztřeštěná svobodomyslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí
nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti současného
popu? Ženská pětka se s tím vypořádá po svém, když se ukáže,
že víc než o divadlo, jde o tým, toleranci, schopnost odpouštět
a pochopit…
Čtvrtek 15. 6. v 19.30 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

Taneční Oldies diskotéka
s Dj Paulem Doctorem
Jedinečné, nestárnoucí hity, které vás zaručeně chytí! Přijďte
strávit příjemné chvíle v rytmu oblíbených písní, které můžete
ovlivnit i vy sami. Nechte si zahrát na přání a užijte si páteční
večer v rytmu hudby.
Pátek 16. června v 19.30 hodin, Sanatoria Klimkovice,
restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňské kino – Rodinný ﬁlm
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti,
jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do
tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická
událost?
Drama, Česko, Německo, Slovinsko, Francie, Slovensko, 2015,
95 minut.
Úterý, 20. června v 18.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Poznávací procházka po historickém
centru Klimkovic s průvodcem
Příjemnou procházkou se dozvíme mnohé zajímavé informace o historii města Klimkovice. Provede nás kronikář města Klimkovice pan Jiří Pillich. Odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice
bude v 18.10 hodin.
22. června v 18.10 hod., Sanatoria Klimkovice, vstup volný.

Lázeňské kino – Spojenci
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem
do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. Ve městě se setkává s Francouzkou Marianne
(Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu
se splněním jeho mise. Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste v opravdovou vášeň, a proto po
ukončení operace společně odjedou do Londýna, kde se vezmou, válce navzdory. Jejich rodinné štěstí trvá jen do chvíle, kdy
se Max dozví, že i tohle může být jen důmyslná hra, která by
ve ﬁnále mohla výrazně ovlivnit výsledek II. světové války. V tu
chvíli začíná jeho zoufalý hon za pravdou a za nadějí, že to, co
o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda.
Akční, drama, romantický, thriller, válečný, Velká Británie, USA,
2016, 124 minut.
Úterý 27. června v 18.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Travesti show Divoké kočky
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 ani pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 29. června v 19.30 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč, v předprodeji na recepci.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 6.

BESEDA

Srí Lanka, ostrov s vůní čaje

SK, společenský sál

19.30–20.30

50,-

pátek

2. 6.

KONCERT

Vystoupení ZUŠ Klimkovice

SK, společenský sál

18.15–19.30

volný

sobota

3. 6.

PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka města

od zámku

15.30

neděle

4. 6.

KONCERT

Dívčí komorní sbor Třinec

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

6. 6.

KINO

Lázeňské kino:
Všechno nebo nic

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

7. 6.

KONCERT

Dechová vojenská hudba
Olomouc

SK, společenský sál

15.30–16.30

volný

KINO

Divoké vlny 2

kino Panorama Klimkovice

18.00

70,-

30,-

čtvrtek

8. 6.

DIVADLO

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
předprodej u distributora

SK, společenský sál

19.30–22.00

300,-

sobota

10. 6.

ZÁBAVA

Dětský den Lukáše Hirky
s vojáky 7. mechanizované
brigády Dukelská

SK, areál lázní

10.00–17.00

volný

neděle

11. 6.

KONCERT

Koncert operních melodií

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

13. 6.

KINO

Lázeňské kino: Rande naslepo

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

14. 6.

KINO

Masaryk

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

čtvrtek

15. 6.

DIVADLO

Divadlo Devítka: Opona nahoru

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

pátek

16. 6.

ZÁBAVA

Zámecká literární noc

zámek

17.45

70,-

ZÁBAVA

Slezská muzejní noc

muzeum

17.00–22.00

10,dobrovolný

sobota

17. 6.

ZÁBAVA

Tátafest

zahrada CVČ Mozaika

14.30–18.30

úterý

20. 6.

KINO

Pro náročného diváka: Jackie

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

KINO

Lázeňské kino: Rodinný ﬁlm

SK, společenský sál

19.30–20.30

50,80,-

středa

21. 6.

KINO

Špunti na vodě

kino Panorama Klimkovice

18.00

čtvrtek

22. 6.

VÝLET

Poznávací procházka
po historickém centru Klimkovic
s průvodcem

odjezd od sanatorií
autobusem č. 64 v 18.10
– Klimkovice centrum

18.10–19.30

volný

neděle

25. 6.

ZÁBAVA

Otvírání parku

park Petra Bezruče

15.00–20.00

volný

KONCERT

Swing evergreen band

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 26. 6.

KINO

Bába z ledu

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

úterý

PIETNÍ AKT

Slavnostní odhalení pietního
místa

křižovatka ul. Ostravská
a 28. října

17.00

volný

KINO

Lázeňské kino: Spojenci

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

ZÁBAVA

Travesti skupina Divoké kočky

SK, společenský sál

19.30–21.00

89,-

PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka města

od kostela sv. Kateřiny

15.30

30,-

ZÁBAVA

Oldies Party

park

20.00–2.00

80,-

27. 6.

čtvrtek

29. 6.

sobota

1. 7.

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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AKOBAND

Ohlédnutí za pátou sezonou AKOBANDU
Čas nekompromisně chvátá kupředu a my pomalu uzavíráme pátý rok společného hraní. V této sezoně jsme rozhodně
nezaháleli a poctivě nacvičovali nové skladby, které si snad
posluchači oblíbili stejně jako my.
V září jsme vyrazili na soustředění do Kunčic pod Ondřejníkem. Zde jsme cvičili nový repertoár na připravovaný pořad. Kromě hojného přehrávání a pilování zbyl čas i na důležitou část
soustředění – tmelení kolektivu.
V listopadu jsme mohli předvést náš nový komponovaný pořad
nazvaný Hudební toulky Evropou. Již tradičně se koncert odehrál
v klimkovickém kině Panorama. Posluchači se mohli díky našim
skladbám a projekci podívat do Španělska, Maďarska, Bulharska a Itálie. Naši cestu jsme zakončili v Česku. I díky Famózním
klimkovickým pjenicím a Vaškovi Kaštovskému měl pořad velký
úspěch. Také dialogy, které napsala paní Pavla Tomalová, přispěly k obohacení celého pořadu.
Výběr evropských skladeb na stojanech nahradil vánoční
repertoár. Ten jsme lázeňským hostům zahráli o první adventní
neděli. Pro tuto příležitost jsme poprosili taneční soubor Heleny
Salichové o spolupráci, a tak měli diváci příležitost poslechnout
si nejen Akoband, ale ocenit i tanec a zpěv žáků a žaček souboru.
V prosinci jsme si mezi vánočním úklidem a pečením perníčků
zajeli zahrát do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, kde jsme hráli
pro tamější pacienty a zazpívala si s námi paní Marta Starečková. Zde se nám pokaždé dostane vřelého přijetí a nejsrdečnějšího potlesku vůbec, za což velmi děkujeme.
Příchod dalšího roku jsme oslavili Novoročním koncertem
v Kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích. I přes chladnější
teploty v kostele přišlo hodně lidí, které jsme rozehřáli hudbou,
zpěvem Marie Šimurdové a také čajem a svařákem.

Pro velký úspěch v Klimkovicích jsme se chtěli s Hudebními toulkami pochlubit i v Polance. Proto jsme se v březnu do
Polanky po roce opět vrátili a užili jsme si hraní pro plné kino.
Na začátku května jsme měli tu čest hrát na zahájení lázeňské
sezony v klimkovických sanatoriích. Mezi ostatními vystupujícími
jsme se rozhodně neztratili a posluchačům jsme zahráli známé
muzikálové a ﬁlmové melodie opět se zpěvem Marie Šimurdové
a Vaška Kaštovského.
V neděli 25. června v odpoledních hodinách nás ještě můžete
slyšet v klimkovickém parku. Také jsme dostali nabídku do Ilavy,
kde vystoupíme s Famózními klimkovickými pjenicemi na tradičním ilavském jarmarku 26. srpna. Už se tam moc těšíme. Tímto
koncertem uzavřeme pátou sezonu.
Již teď však spřádáme plány na sezonu další a věřte, že se
bude na co těšit. Po zářijovém soustředění totiž opět vystoupíme v klimkovickém kině, tentokrát se však zaměříme na skladby
z latinské Ameriky a Španělska.
Rádi vás na některém z budoucích koncertů uvidíme.
Marie Smetanová, členka souboru

Pěvecký sbor města Klimkovic
Děkujeme všem posluchačům a návštěvníkům Jarního koncertu 14. května 2017 za přítomnost a báječnou a neopakovatelnou atmosféru, kterou nám, členům sboru, připravili…

V neposlední řadě chceme poděkovat Ivaně Neuwirthové za
dokonalý klavírní doprovod a Daliboru Pyšovi za neopakovatelný houslový podkres (při vystoupení FKP).

Zároveň děkujeme vedení města, Alici Chlebovské, Márii Bílkové, zvukaři i dalším organizačním pracovníkům za podporu
a organizaci akce.

Děkujeme Janě Hoňkové i dětem Pěveckého sboru při ZŠ
v Klimkovicích za jejich vystoupení a za to, že v nich možná
máme své budoucí nástupce…
Mgr. Hana Petrová
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Ekologie

Udělejme krok k přírodě i svému zdraví

„I v malé kapce se může skrývat celý svět…
a i to nejmenší rozhodnutí jej může pomoci změnit.“
Každý den se rozhodujeme, jak budeme žít a každé naše rozhodnutí je vědomou volbou, která vyjadřuje, na čem nám záleží,
co máme rádi, jaké máme postoje, co je pro nás důležité. A tím,
jak se rozhodujeme, ovlivňujeme a tvoříme náš život.
Každý den můžeme dělat malé krůčky sami k sobě, ke svému
zdraví, k přírodě, našim dětem a blízkým lidem.
A jedním takovým krůčkem může být i rozhodnutí začít používat v naší domácnosti na úklid a praní šetrné ekologické prostředky, namísto konvenčních, které můžeme právem označit za
koktejly chemických a zdraví škodlivých látek.
Každý z nás chce mít uklizený, voňavý domov a čistě vyprané
prádlo. To považujeme za samozřejmost. Vůbec nás ale nenapadne, že běžné konvenční prostředky, které používáme prakticky denně k úklidu našich domácností, ohrožují naše zdraví
a zdraví našich dětí, způsobují nám zdravotní problémy a devastují životní prostředí.
Například při umývání nádobí dochází k přímému styku naší
kůže s mycím prostředkem, při úklidu zase vdechujeme výpary,
které se postupně uvolňují z čištěných povrchů, a při praní zůstává část chemických látek v oblečení i po důkladném vymáchání
a vstřebávají se nám přes kůži do těla. A to vše může ovlivnit náš
zdravotní stav. Reklama nám vysvětlí, že při používání konvenčních prostředků je naše domácnost nejen uklizeným, ale i bezpečným místem. Otázka je, zda to není právě naopak.
Mnohé běžné čisticí prostředky obsahují až 146 více či méně
nebezpečných chemikálií, mezi nimi například formaldehyd, benzen, amoniak, chloroform, chlor. Běžné jsou i ropné chemikálie,
konzervační látky, umělá barviva, stabilizátory, přídavné soli,
plnidla, perboráty, syntetické parfémy a optické zjasňovače.
Všechny tyto látky mohou způsobovat dýchací obtíže, kožní
problémy, astma, alergie, oslabují imunitu a narušují celistvost
buněk.
Protože ale žijeme ve světě, kde vše souvisí se vším a vše je
propojeno, nemá používání konvenčních prostředků vliv jen na
naše zdraví, ale i na stav životního prostředí.
Po skončení úklidu nebo praní se totiž všechny chemické látky
z čisticích a pracích prostředků dostávají do odpadní vody. Ta
je sice čištěna na čističkách odpadních vod, ale bylo dokázáno,
že se i tak část chemických látek dostává do životního prostředí
a tam způsobuje nemalé problémy. Některé látky se v přírodě
rozkládají i několik let a některé ovlivňují životní prostředí i natrvalo, jako třeba detergenty, které se dostávají až do světového
oceánu a snižují jeho schopnost pohlcovat oxid uhličitý, vypro-

dukovaný civilizací, a to umocňuje skleníkový efekt a následné
oteplování planety, které má za následek výkyvy počasí, čehož
jsme v současné době svědky. Nebo můžeme zmínit tak známé
sinice, které se vyskytují v našich rybnících a přehradách a jsou
způsobeny přítomností fosfátů, které se ještě dnes používají
v prostředcích do myček na nádobí.
Měli bychom si
uvědomit, že máme
zodpovědnost za
to, co vypustíme
z naší domácnosti
do životního prostředí. Voda v přírodě putuje v jednom
uzavřeném koloběhu a to, co do něj
vložíme, se k nám
opět vrátí v podobě
deště, který zalévá
naše zahrady nebo vody, kterou následně pijeme.
Takže vůbec není jedno, čím doma uklízíme, a pokud chceme
chránit své zdraví, je na místě vyměnit konvenční chemické prostředky za ekologické, šetrné k našemu zdraví i přírodě.
Ekologické prostředky se v přírodě přirozeně rozkládají
a nezatěžují životní prostředí. Navíc jsou šetrné i k našemu prádlu a k ošetřovanému povrchu.
Dnes je na trhu široká nabídka ekologických prostředků a už
dávno neplatí zažité předsudky, že používání ekologických prostředků je drahé a neúčinné. Ba naopak. V případě používání
ekologických koncentrátů můžeme i výrazně ušetřit.
Z běžně dostupných ekologických prostředků bych jmenovala české výrobce Missiva, Eurona by Cerny, Feel Eco, Tierra
Verde, ze zahraničních potom Ecover, Sodasan, Pure Planet,
Frosch a spoustu dalších.
Ekologické prostředky můžete nakoupit v síti DM prodejen, na
internetu nebo se s nimi můžete nově seznámit i ve Zdravé výživě na zámku v Klimkovicích.
A především, co používáním ekologických prostředků na praní a úklid získáme? Dobrý pocit z toho, že jsme zodpovědní,
ohleduplní k přírodě, a že chráníme naše zdraví i zdraví našich
dětí. A můžeme si být jisti, že naše domácnost bude opravdu
bezpečným místem.
Tak proč to nezkusit?
Mgr. Martina Wilczkeová,
lektorka Lidé ZEMĚ z. s.
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Historie

Příští rok nás čekají velká výročí
Kulturní a informační středisko Klimkovice připravuje na rok 2018 připomínku stoletého výročí vyhlášení Československé
republiky a ukončení 1. světové války.
Pan Petr Vůjtek, jeden z členů Letopisecké komise, vypracoval seznam našich padlých či nezvěstných spoluobčanů, kteří
se z Velké války nevrátili. Informace, které předkládáme, vznikly dlouhodobým pečlivým vyhledáváním a nacházením údajů
v matrikách, vojenských archivech apod.
Druhou část seznamu předkládáme veřejnosti a očekáváme
případnou diskusi či doplnění údajů. Naším cílem je vytvoření
Obec

Jméno

Datum
narození

co možná nejpřesnějšího obrázku událostí, které prošly Klimkovicemi před sto lety.
Děkujeme za vaše podněty či připomínky, které můžete zasílat
na adresu: pvujtek@seznam.cz nebo kis@mesto-klimkovice.cz.
Úplný seznam (zatím pracovní verze) je umístěn na webu
města: www.mesto-klimkovice.cz / Historie města / Historické
události.
(ach)
Datum
úmrtí

Prohlášen
za mrtvého

Klimkovice
Janoš František
22. 9. 1883
?. 11. 1915
Narozen 22. 9. 1883 v Klimkovicích č. 94. Padl v listopadu 1915 u Gorice (Itálie).
Klimkovice
Jarosch Vilém
Narozen 20. 6. 1895 v Klimkovicích č. 42.

Místo, kde padl
Gorice (Itálie)

20. 6. 1895

Lagnov
Jazvec Josef
10. 1. 1889
21. 4. 1918
Narozen 10. 1. 1889 v Lagnově č. 6. V roce 1911 byl hutníkem ve Vítkovických železárnách. Zemřel 21. 4. 1918 na tuberkulózu.
Klimkovice
Kaštovský Karel
16. 12. 1892
23. 9. 1914
Narozen 16. 12. 1892 v Klimkovicích č. 13. V roce 1911 byl krejčovský učeň. Náhradní záložní vojín pěšího pluku č. 1, 2. setniny.
Zemřel 23. 9. 1914.
Klimkovice
Knopp Antonín
16. 7. 1887
7. 8. 1916
31. 12. 1917
Rusko
Narozen 16. 7. 1887 v Klimkovicích č. 49. V roce 1911 bydlel v Klimkovicích č. 225 a byl řeznický pomocník. Vozatajský pluk č. 1.
Padl 7. 8. 1916 v Rusku. Prohlášen za mrtvého 31. 12. 1917.
Josefovice
Kocurek Arnošt
29. 8. 1894
4. 10. 1918
Josefovice
Narozen 29. 8. 1894 v Josefovicích č. 27. Domobranec pluku č. 1 na léčení v epidemiologické nemocnici v Opavě.
Zemřel v Josefovicích 4. 10. 1918 na tuberkulózu.
Josefovice
Kocurek Gustav
Narozen 29. 10. 1896 v Josefovicích č. 27.
Další nalezení
Kohout František
13. 11. 1885
1914
Narozen 13. 11. 1885 ve Václavovicích. Pěší pluk č.1. Nezvěstný na severní frontě (ruské bojiště).
(Není na památníku, takže se možná po válce vrátil.)

ruské bojiště

Josefovice
Košař Josef
11. 7. 1880
3. 9. 1918
Narozen 1880 v Josefovicích. Svobodník domobranec na divizním pekařství č. 45 p. p. 295.
Zemřel na oboustraný zápal plic v Josefovicích 3. 9. 1918 jako voják na dovolené.

Josefovice

Lagnov
Košař Ludvík
18. 8. 1893
18. 7. 1915
Narozen 18. 8. 1893 v Lagnově č. 23. Zeměbranecký pěší pluk č. 15. 3. setnina.
Padl 18. 7. 1915 u dvoru Walawka u Cieląże (Telyazh, Ukrajina)

Cieląże (Telyazh, Ukrajina)

Další nalezení
Kotala František
1882
4. 8. 1914
Narozen 1882 v Klimkovicích. Dělostřelecký pluk 2. Nezvěstný – prohlášen za mrtvého čj. 3453/24.
(Není na památníku, takže se možná po válce vrátil)
Václavovice
Kurka Josef
28. 7. 1892
Narozen 28. 7. 1892 ve Václavovicích č. 13. Na památníku v Klimkovicích je napsán jako Kafka Josef.
Je napsán i na památníku v Polance.
Klimkovice
Lubojacký Karel
27. 9. 1881
17. 6. 1919
Krasnojarsk
Narozen 27. 9. 1881 v Klimkovicích č. 43. Vojín zeměbraneckého pluku č. 15. Zajat 21. 12. 1914, Pińczów.
Vstoupil do Legií v Rusku 13. 11. 1917. Zemřel 17. 6. 1919 v nemocnici v Krasnojarsku.
Klimkovice
Martínek František
13. 7. 1885
19. 7. 1916
Kulakovce (Ukrajina)
Narozen 13. 7. 1885 v Polance č. 208. Bydlel v Klimkovicích č. 9. Vojín 16. praporu polních myslivců.
Padl v boji 19. 7. 1916 u Kulakovců (Kulakivtsi, Ukrajina).
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Obec

Jméno

Datum
narození

Datum
úmrtí

Prohlášen
za mrtvého

Místo, kde padl

Klimkovice
Návrat František
15. 3. 1883
2. 7. 1918
Casa Ponte del Lorvenzio
Narozen 15. 3. 1883 v Klimkovicích č. 147. Vojín pěšího pluku č. 1, 1. setnina. Padl 2. 7. 1918 v Itálii u Casa Ponte del Lorvenzio
Klimkovice

Návrat František z Klimkovic

Lagnov

Návrat Josef z Lagnova

Klimkovice
Nedella Richard
25. 12. 1894
16. 5. 1915
Królewice (Polsko)
Narozen 25. 12. 1894 v Osoblaze. Bydlel v Klimkovicích č. 182. Svobodník zeměbraneckého pěšího pluku č. 15.
Zemřel 16. 5. 1915 v divizní nemocnici v Królewicích (divizní sanitní oddíl 46).
Klimkovice
Neuwirth František
1882
9. 9. 1918
Sanok (Polsko)
Narozen 1882 v Bítově, bydliště Polanka. Vojín 1. pěšího pluku. Zemřel 9. 9. 1918 v Itálii v Sanoku.
(Pravděpodobně je v záznamu chyba – Sanok je v Polsku)
Lagnov

Neuwirth František z Lagnova

Klimkovice
Nikel Rudolf
5. 5. 1894
6. 6. 1916
Horošovice (Ukrajina)
Narozen 1894 v Klimkovicích. Myslivec domobraneckého pluku polních myslivců č. 16. Padl 6. 6. 1916 u Horošovic (Horoshivtsi?)
Václavovice
Nitka Štěpán
15. 12. 1886
29. 7. 1917
Zalucze (Snyatyn, Ukrajina)
Narozen 15. 12. 1886 ve Václavovicích. Vojín pěšího pluku č. 1. Padl 29. 7. 1917 v Zálucze, pochován v Knyazhe.
V Klimkovicích na památníku je napsán jako Noga Štěpán. Je napsán i na památníku v Polance.
Václavovice
Opavský Alfons
4. 1. 1885
30. 6. 1918
Narozen 4. 1. 1885 ve Václavovicích. Domobranecký vojín pěšího pluku č. 1, 17. setnina. Zraněn v prosinci 1916.
Prohlášen za mrtvého ke dni 30. 6. 1918. Je napsán i na památníku v Polance.
Pokračování příště

Výstavba nouzových dvojdomků na Fifejdách
V prosinci roku 2014 vyšla knižní publikace Klimkovice –
dny zkázy a nové naděje, která z dochovaných historických
pramenů, dokumentů, fotograﬁí a ze svědectví a vzpomínek
pamětníků mapuje události z období let 1938–1946 v našem
městě. Z ohlasů a z doplňujících připomínek čtenářů, které jsem jako autor publikace dosud zaznamenal, jsou i některé od anonymních čtenářů. Sdělení jsou to však podnětná, a proto bych rád k některým z nich doplnil následující
upřesnění.
Výstavba dvojdomků v lokalitě Fifejdy: údaje o zástavbě
domů pro bydlení na ul. Polní v období německé okupace jsem
ve shora zmíněné knize (viz str. 26) uvedl přesně podle zápisů
obsažených v Kronice města Klimkovic (svazek II. str. 32 a 41),
z níž také cituji... „začátkem září 1941 bylo na Fifejdách započato se stavbou 5 rodinných domků pro osídlence, kteří byli
očekáváni z bombardovaných území“... V letopisu kroniky za
rok 1944 se dále uvádí... „v úterý 25. dubna usnesla se městská
rada postavit na Fifejdách 23 nouzových dvojdomků. Všem
majitelům koní bylo uloženo, že musí každý z nich bezplatně
dovézt osm fůr stavebního materiálu (písek, kamení, štěrk,
dřevo...) a každý občan, bez rozdílu zda je zaměstnán jako
dělník v průmyslu, musí bezplatně na výstavbě dvojdomků
odpracovat deset hodin. Práce řemeslníků byly honorovány. Stavební práce byly započaty ve čtvrtek 4. května a stavebníkem byla Městská obec Klimkovice (Königsberg). Stavební dozor měl místní stavitel Ing. Pavel Dubina. Na stavbě
pracovalo denně šest zedníků a 20 až 25 stavebních dělníků
a pomocníků. Dne 3. července bylo již 18 dvojdomků až na
pokrytí střech téměř úpně vystavěno“...
K výše uvedeným záznamům z kroniky města nutno ještě
pro pořádek zmínit dodatečné upřesnění ze svědectví od anonymního čtenáře – pamětníka o tom, že v období německé
okupace se začalo stavět v Klimkovicích na Fifejdách dvacet
tzv. nouzových dvojdomků, z nichž jeden byl následným bom-

bardováním města v dubnu 1945 značně poškozen a musel se
zbourat. Dostavěných dvojdomků bylo tedy ve skutečnosti devatenáct!
Jedná se o domy následujících čísel popisných:
a) na ul. Vřesinské dům čp. 522
b) na pravé straně ul. Polní domy čp. 504, 505, 503, 499,
na levé str. ul. Polní domy 521, 520, 519, 516, 517, 518, 515,
514, 513, 512, 511, 509, 510, 508, (v proluce mezi domy čp. 515
a 518 byla následně po zničeném dvojdomku vybudována ul.
Pionýrů)
Své vzpomínky čtenář(ka) ještě doplňuje následujícími dobovými fotograﬁemi:

Děvčátko na ulici Polní v roce 1943 (v pozadí) a dvojdomky na
ulici Polní v roce 1944.
Za textové a fotograﬁcké doplnění událostí z období německé
okupace našeho města patří anonymnímu pamětníkovi bezpochyby srdečné poděkování.
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Hýlovské okénko

Hasiči

Poděkování a další pozvání
Vážení sousedé a dětičky, děkujeme vám za účast na dalším
letošním malování drobnůstek pro radost, které pořádal Osadní
výbor Hýlov spolu s vedením Sanatorií Klimkovice u příležitosti
Velikonoc. Vajíčka, skleničky a svícny jistě přizdobily sváteční
interiér, fotky některých z nich opět uveřejníme na: http://www.
mesto-klimkovice.cz v záložce Osadní výbor Hýlov.
Těšíme se na vás i další sousedy, děti i malé pacienty ze
Sanatorií Klimkovice na další akci, která bude probíhat již v první prázdninovou neděli 2. července 2017 na téma Prázdninová
zábava v salonku Sanatorií Klimkovice.
Úspěšné slunné dny, pohodu ve škole a výborné vysvědčení
přeje za Osadní výbor
Jitka Prokopová, MBA

Celostátní setkání přípravek
aneb pohár zase doma
Máme za sebou dlouhý, ale úžasný výlet. Na tři dny i ti
nejmenší opustili maminky a tatínky a vydali se do Čech.

Slet čarodějek v Hýlovském háju
I letos se již posedmnácté za hlomození a koordinovaného křiku slétly
čarůvky z okolí, aby spolu
slavily velků čarodějnů noc.
S pometly různé výbavy
vylétly z lesa Rakovca do
lázní, kde všem společně zaskřehotaly a od zlé
moci přítomné zbavily. Pro
dětské klienty lázní připravily opáčko z nezbytných
dovedností, jako je jízda na lopatě, hod pavoučí sítí, poletování
do výšky 70 cm a mnoho dalších. Závěr Hajdamáše byl u napajedla U Rašků, kde proběhlo upálení čarůvky Gertrudy Bradavičové a u slabších povah vypekání špekáčků.
S terpentýnem v ruce děkuje za účast a přeje rok bez otravných much
Klub starých čarodějnic z Hýlova
www.caruvky.unas.cz/sooko.php

POZVÁNKA
na veřejné zasedání Osadního výboru Hýlov

16. června 2017 v 17.30 hodin,
tentokrát v restauraci U Rašků
i s malou večeří pro každého z vás
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás seznámili s aktuálními informacemi k těmto bodům:
1. Dopravní situace a bezpečnost – Hýlov a část nad lípou
2. Informace – OZO
3. Investiční projekty, návrhy
4. Aktuální požadavky občanů
5. Aktuality, akce...
6. Pozvání na 2. července 2017 ve 14 hodin –
Třetí tvůrčí dílna – malování atd. (bližší informace
bude na nástěnkách a na: www. mesto-klimkovice.cz,
část Osadní výbor Hýlov)
7. Diskuse, večeře
Těšíme se na vás
Osadní výbor Hýlov
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První den jsme prožili sen každého dítěte. Navštívili jsme největší hračkářství Hamley´s v Praze. V hračkářství bylo nejen
spousta hraček, ale také atrakcí, které jsme si mohli vyzkoušet.
Dostatečně jsme se vyřádili také v zábavním parku Toboga Fantasy.
Přespání jsme měli domluveno v Lesní mateřské škole Dubínek. Už jste někdy spali v jurtě tak, jako my? Výhodou byla velká
zahrada a domácí zvířátka (koně, králíci, morčata a slepičky, ke
kterým jsme chodili pro vajíčka).
Ráno jsme se vydali do nedalekých Čelákovic (Středočeský
kraj), kde se konalo celorepublikové setkání přípravek. Sjely se
zde hasičské přípravky z celé republiky. Každá přípravka předvedla, co umí. My jsme vystupovali se svým novým vystoupením, kde zasahujeme u spadlého stromu, chemické havárie,
zachraňujeme osobu ze studny a motorkáře při dopravní nehodě. Přihlížejícím divákům se velice líbil náš nový velitelský vůz,
který byl pořízen za příspěvek Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje za příkladnou reprezentaci kraje. Všechna
vystoupení hodnotila odborná komise složená ze zástupců města, Středočeského kraje, policie a členů hasičského záchranného sboru. Na závěrečném vyhodnocení tak byli všichni napjatí,
kdo si odveze domů pohár za nejlepší ukázku. Jaké překvapení,
že jsme si pohár převzali my. Stejně tomu bylo i v loňském roce.
Můžeme tedy pohár vrátit zpět na poličku, odkud jsme jej vzali
před odjezdem na setkání. Každý dostal také medaili. Dále jsme
si odvezli dort za nejvzdálenější zúčastněný sbor. Evička pak
byla vyhlášena jako nejmenší účastník.
Po skončení akce jsme měli čas, který jsme využili k procházce
okolo Labe, kde jsme si prohlédli zdymadlo. Večer jsme si opekli
u mateřské školy špekáčky a pochutnali si na výborném dortu.
Ráno jsme se za odměnu vydali podívat do Království železnic
a pak už domů za maminkami a tatínky pochlubit se vítězstvím.
Děkujeme všem, kteří nás podporují! Děkujeme také nadačnímu fondu Zlatý oříšek, díky němuž jsme neplatili velkou část
jízdenek na vlak!
V červnu nás čekají další vystoupení například v Břehách
u Přelouče (Pardubický kraj) nebo v Kunštátě (Jihomoravský
kraj).
Za Lvíčátka Klimkovice Radka Langrová
Více info na: www.lvicatkaklimkovice.blogspot.cz
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Skauti

Naši rodiče si umí hrát!

Skauti v hlavním městě

Dne 8. dubna proběhla ve středisku volného času Mozaika
další z etap celoroční skautské hry HISTÖRIE. Tato etapa
byla výjimečná tím, že nebyla pouze pro skauty, ale i pro
naše rodiče.

V sobotu 13. 5. se šestnáct členů našeho skautského střediska sešlo na svinovském nádraží a vydalo se do Prahy na
předposlední etapu celoroční skautské hry HISTÖRIE.

Tematicky byla zaměřena na celosvětové skautské setkání Jamboree
roku 1920, konající se
v Anglii. Takováto setkání se konají co čtyři roky
v různých zajímavých destinacích a slouží k tomu,
aby si skauti všech národností vyměnili zkušenosti a zvyky ze
své země. Součástí Jamboree je i reprezentace vlastního státu,
kterou se děti snažily během hry naučit. S rodiči si pak prošli
stezku, která odhalovala aktivity ze všech koutů planety jako origami, nebo střílení z luku. Příjemné odpoledne bylo zakončeno
pravým skautským opékáním buřtů a premiérou krátkého ﬁlmu
z posledního skautského tábora. Z celé akce jsme byli nadšení
a děkujeme všem skautům i jejich rodičům za účast.
Zvláštní poděkování pak chceme věnovat Mozaice za zapůjčení prostor. Film z tábora, který se konal minulé léto, je zatím
možné znovu zhlédnout na našich facebookových stránkách:
Skautské středisko Klimkovice.
Barbora Blažková

První zastávkou programu byla Férová snídaně. Jde o projekt zaměřující se na fairtrade potraviny, v našem případě na
banány. Dozvěděli jsme se mnoho informací o pěstování a převozu banánů. Pokračovali jsme do budovy Skautského institutu,
kde jsme získali materiály a instrukce ke hře připravené pro ty,
kteří se chtějí o historii skautingu dozvědět co nejvíce a poznat
významná pražská místa, která se se skautingem pojí. Noc jsme
strávili v útulné zapůjčené klubovně střediska Jiřího z Poděbrad.
Ráno jsme pak vyrazili do centra na Karlův most a Malostranskou
mosteckou věž, ze které
jsme mohli vidět všechny významné památky
pro Prahu typické. Nakonec nás čekal rozchod na
Václavském náměstí, kde
jsme si mohli pořídit drobné suvenýry pro rodiče.
Pokud chcete podpořit skvělý projekt, zde uvádím webové
stránky férových snídaní, konají se po celé republice, nejblíže
pak v Ostravě-Zábřehu a ve Fulneku: www.ferovasnidane.cz.
Barbora Blažková

Marathon team Klimkovice

Marathon team na 50. ročníku Jizerské 50
Již 50. ročník Jizerské padesátky byl z tradičního termínu
druhého lednového víkendu, kdy pořadatelé často bojovali
s nedostatkem sněhu, přesunut na 19. února 2017.
Letošní průběh zimy se vydařil, celý leden a začátek února
byly sněhové podmínky ideální a občasné sněhové kalamitky
nás potěšily… Týden před startem panovaly v Jizerských horách
výborné podmínky s dostatkem sněhu a inverzním charakterem
počasí – proto většina z nás vyrazila vyladit formu do Bedřichova
s pětidenním předstihem. Někteří z nás si tréninkově zajeli celou
trať závodu na pohodu, modrá oblaha, sluníčko a teploty kolem
nuly k tomu přímo vybízely…
Předpověď na závodní víkend ale slibovala oteplení s deštěm
a snad na nedělní závod teplotu lehce pod nulou. V mumraji
v prostoru startu a cíle nás zaujal stánek nadace Leontinka, která podporuje děti a studenty se zrakovým postižením. Dozvěděli jsme se, že víkendových závodů se zúčastní 27 nevidomých
běžkařů se svými traséry a tak jsme přispěli aspoň symbolickou pětistovkou na podporu této nadace. V pátek i sobotu bylo
zataženo se slabým deštěm a teplotou kolem +2 stupňů, naštěstí v noci před startem se opravdu začalo ochlazovat a rolby přes
noc vyřezaly stopy, které do rána zmrzly na beton. Máza byla
proto celkem jasná, avšak obavy budily ledové stopy.
V neděli ráno v 9 hodin vyrazilo na trať hlavního závodu na
50 km v osmi vlnách přes 4 tisíce běžkařů. Všichni z našeho
týmu jsme si závod užili bez komplikací a pádů a dorazili do cíle
ve zdraví a díky ledovým stopám ve svých osobních maximech.

Někteří ze závodníků to štěstí neměli a proto, v prostoru cíle
na pozávodním občerstvení, jsme viděli spoustu odřenin, modráků a přeražených nosů… Nejlepší čas v historii samozřejmě
zajeli elitní laufaři – v napínavém ﬁniši těsně zvítězil Morten Eide
Pedersen v čase 1:55:53 hod. Laufaři z Klimkovic si vedli výborně – celkové umístění:
254. místo Jan Friedel
2:43:30
543. místo Tomáš Vítek
2:59:09
776. místo Lumír Dobiáš 3:10:20
1 356. místo Radomír Mika 3:34:43
2 095. místo Tomáš Burda 4:03:19
Radomír Mika a Jan Friedel,
Marathon team Klimkovice
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Badminton

Rodí se nová badmintonová hvězdička?
Na úspěchy mladé klimkovické badmintonové megastar
Terezy Švábíkové a její starší spoluhráčky Kateřiny Tomalové jsme si již tak trochu zvykli – před týdnem se spolu ve
čtyřhře probojovaly mezi 16 nejlepších evropských párů na
ME v Dánsku a vzápětí přišla další skvělá zpráva, že se spolu kvaliﬁkovaly i na nadcházející mistrovství světa! Ale badmintonový oddíl TJ Sokol Klimkovice nespí na vavřínech
a dále usilovně pracuje na výchově mladých talentů!
Jedním z nich je také čerstvě 13letá Lucie Metzová, která zažívá opravdu vydařené badmintonové jaro. Poté, co se koncem
loňského roku stala mistryní ČR v mixu v kategorii U13, vicemistryní ve dvouhře a bronzovou medailistkou ve čtyřhře, navázala
i v letošním roce další sérií výborných výsledků. Stabilní členka
„reprezentačního“ Talent Teamu si velmi dobře vedla již v únoru na celorepublikovém turnaji kategorie U15, kde podlehla až
mezi poslední osmičkou druhé hráčce republikového žebříčku.
A v březnu si již vítězně vyšlápla na starší hráčky na březnovém
turnaji kategorie GPC-U17 ve Velkých Pavlovicích! Následovalo vítězství na tradičním Klimkovickém přeboru GPC v kategorii
U15, kde Lucie překvapila samu sebe i zainteresovanou badmintonovou veřejnost cenným skalpem 3. hráčky republikového
žebříčku! A navázala na to hned dalším turnajem U15 v Brně,
kde si také poradila se všemi soupeřkami, včetně velmi kvalitních slovenských hráček. Posledním v řadě domácích turnajů
pak byl celorepublikový turnaj kategorie GPB-U15, kde Lucie
našla svou přemožitelku až ve ﬁnále.
Po otestování výkonnosti v domácím prostředí si Lucka ověřila
svou mezinárodní konkurenceschopnost i v sérii tří zahraničních
turnajů. A velmi úspěšně!
Prvním v řadě byl velký turnaj Grand Prix Polski v Katowicích,
kterého se celkem zúčastnilo 395 hráčů a hráček, přičemž Lucie
měla v kategorii U13 hned 69 soupeřek. Ani jedna ji však nedokázala porazit! A další úspěch v podobě 2. místa Lucka přidala
v mixu po boku českotěšínského Matěje Rzeplinského. Během
tří dnů Lucka ve všech třech disciplínách odehrála hned 15
zápasů, což byla v kombinaci s hracím časem až do 21. hodiny
velmi těžká zkouška fyzické i mentální odolnosti.

Dalším mezinárodním zastavením byl Berlín s tradičním turnajem Yonex Junior Cup. Tři dny, 464 hráčů, 7 věkových kategoriií
dělených do dvou výkonnostních skupin – to hovoří samo za
sebe. V první výkonnostní skupině U13A se Lucka např. poprvé setkala s indickým (světová badmintonová velmoc) stylem
hry, který prezentovala výborná hráčka indického původu (a s
indickým trenérem) z Faerských ostrovů. Ale i tuto hráčku dokázala Lucie po velkém boji v semiﬁnále zdolat, ve ﬁnále však už
nenašla dost sil na dánskou hráčku – v Berlíně Lucka odehrála
dokonce 16 zápasů.
A zahraniční „triptych“ dovršila Lucie na turnaji Srebrna Žogica
ve slovinské Lendavě, ze kterého přivezla dvě zlaté medaile. Ve
dvouhře neztratila Lucka v boji s českými, slovenskými, rumuskými a slovinskými hráčkami ani set, čímž zklamala zejména
svou ﬁnálovou soupeřku Linu Pipan. Její fyzické parametry
budily u soupeřek značný respekt, vždyť na stupních vítězů k ní
musela zvedat hlavu Lucka i z prvního stupně! A v deblovém
ﬁnále zase Lucka a její partnerka Martina Ševčíková rozesmutnily velmi sebevědomý rumunský pár…
Singlovou bilanci uplynulých dvou měsíců má tedy Lucie
Metzová výbornou – 7 turnajů, 5x vítězství, 2x porážka ve ﬁnále. Skvělá vizitka práce badmintonových nadšenců z Klimkovic
a okolí, kteří se v ne příliš ideálních podmínkách starají o výchovu téměř 70 dětí a dlouhodobě patří k nejlepším badmintonovým
oddílům v republice!
Ing. Radim Osladil

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

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

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
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Pozvánky

BÍLOVEČTÍ STUDENTI ZNOVU NA SCÉNĚ
Studen bíloveckého gymnázia si vás dovolují pozvat na 17. ročník hudebně – drama ckého fes valu UNPLUGGED. Přijďte podpořit bývalé i stávající studenty a oslavit poslední rok nezle los našeho fes valu. Můžete se těšit na originální divadelní scénky, taneční vystoupení
a kapely různých žánrů. Všichni malí i velcí, mladí i staří, ale i nejmladší a nejstarší si přijdou na své.
Takže si zapište do diáře, že 15.–16. 6. 2017 se uvidíme v Bílovci v kulturním domě. Věřte, nebudete litovat. Zažijete dva skvělé dny.
A nezapomeňte: ŽIJEME PLUS MINUS JEDNOU, tak si to nenechte ujít.
Srdečně vás zve celý U tým2017 a všichni účinkující
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Zveme Vás na historicky první

SLEZSKÝ RYNEK
v Klimkovicích, který se bude konat
v úterý 20. června 2017
v dopoledních hodinách
na parkovišti před zámkem
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