í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté, nastal nový rok 2017 a s ním
spousta práce na našich dlouhodobých
problémech a nacházení řešení nových
výzev. Rád bych vám, vašim rodinám
a blízkým do nového období popřál především hodně štěstí, spokojenosti, pevné zdraví a aby vám co nejdéle vydržela
pohodová atmosféra při splnění vašich
přání a novoročních předsevzetí. Dále
chci apelovat na to, abychom se k sobě
chovali lépe, byli všímavější k problémům
druhých a nacházeli v sobě více tolerance a pochopení.

Novoroční bilancování
Také naše město si dalo již před třemi lety schválením Strategického plánu
rozvoje města svá nejdůležitější předsevzetí, která kladně ovlivní život každého
občana a návštěvníka našeho města.
S novým rokem se nabízí bilancování,

leden 2017
které hlavní investiční akce se nám podařilo splnit v roce 2016 a přiblížit si nutné
hlavní investice, které bychom měli splnit
letos – ty budou schváleny zastupiteli na
20. zasedání zastupitelstva 15. 2. 2017.
V loni jsme opravili místní komunikace
v celé šíři na ulicích Pionýrů, Ke Statku,
Mlýnská a Mexiko. Zahájili jsme rekonstrukci zadního traktu sokolovny, která
by měla být dokončena tak, aby se v ní
mohl konat 24. února Ples sportovců.
Z dopravně – bezpečnostních projektů
jsme zrealizovali přechod pro chodce na
Hýlově v zastávce Na Kopci. Jinak se další akce připravují projekčně – dosud je do
fáze stavebního povolení dotažen projekt
vstupního traktu sokolovny a projektuje
se služebna Policie ČR ve zdravotním
středisku. Projektují se dále dopravně –
bezpečnostní stavby v různých stupních
rozpracovanosti: části ulic Lagnovská
a Olbramická s chodníky, studie kruhového objezdu na hlavní křižovatce, dopravní
projekty v Josefovicích, na Hýlově a ve
Václavovicích.
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Letos nás především čekají práce
na přípravě další superinvestiční akce
– kanalizace v Josefovicích, na kterou
podáváme žádost o dotaci. Dále je hotova variantní studie řešení dokončení
kanalizace na Hýlově. Po výběru vhodné
varianty zadáme projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Další velkou investiční akcí letošního roku
by mohla být výměna oken a zateplení
obvodového pláště Domova pro seniory,
pokud se nám podaří včas vybrat zhotovitele a včas dostaneme dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.

Bývalá Hospodářská
a hospodyňská škola
Básník a novinář Karel Vůjtek napsal
krásnou knihu o Rudolfu Resnerovi. Na
její straně 45 je unikátní fotograﬁe z otevření Hospodářské a hospodyňské školy
v Klimkovicích dne 14. května 1911, kterou máme možnost nyní shlédnout na
druhé straně Zpravodaje. Já na ní vidím
vítězství a ohromné zviditelnění našeho
Klimkovické kino plné úsměvů – divadelní sezona 2016/2017 je v plném proudu!

Pokračování na další straně
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Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji našim badmintonistům a všem
organizátorům Mistrovství ČR v badmintonu do 19 let v Ostravě za vynikající
prezentaci města, umocněnou bohatými
medailovými žněmi pro naše talentované
mladé sportovce. Zvláštní poděkování si
zaslouží vedoucí badmintonového oddílu
TJ Sokol Klimkovice Jiří Halfar a jeho syn
Jiří Halfar ml. za čas a energii, který věnují práci s mládeží.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Foto ze soukromé sbírky Františka Holuba.
Pokračování z předchozí strany
města ještě v závěru rozpadu rakousko-uherské monarchie poté, co jsme dávno
přestali být sídelním městem panství Wilczků. Bez toho, aniž by Klimkovice nebyly
téměř ryzím českým městem v německém Slezsku, neměly nové vlakové spojení se světem a nemělo vůdčí osobnosti
jako veterináře a starostu Rudolfa Resnera, ředitele obecné školy Josefa Hradila
a zastupitele a rolníka Antonína Hurníka,
by tato škola v Klimkovicích nikdy nevznikla. A tato budova, na kterou i naše obecní
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zastupitelstvo věnovalo tehdejších 8 000
korun, by měla zaniknout?
Přijďte, prosím, 18. ledna 2017 na
veřejné fórum v 17.00 hodin do zasedací síně zastupitelstva zámku a pomozte
najít možný účel využití této naší historické budovy, bez níž by se identita našeho malebného města zase o něco více
vytratila. Pozvánku najdete na této straně
Zpravodaje. Bez jasného záměru využití této budovy zastupitelé nebudou chtít
jednat o eventuálním pronájmu, směně či
koupi nemovitosti.

Vždy na začátku roku vás zvu na Reprezentační ples města Klimkovic dne
28. 1. 2017 od 19.00 hodin do klimkovických sanatorií a naše děti o den dříve na
Dětský maškarní ples, který každoročně
pořádá mateřská škola opět na kolonádě lázní. Jestli bude plesová sezona
pokračovat v únoru v sokolovně na Plese
sportovců 24. února i s novým pódiem,
se dozvíme poté, až ﬁrma Atrio stavby
dokončí rekonstrukci zadního traktu. Držme jí palce! Čtěte v únorovém čísle Zpravodaje a na webových stránkách města.
V novém roce se na spolupráci s vámi
těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Lázeňská inspirace

25 let od položení základního kamene Sanatorií Klimkovice
Jodobromová solanka se vyskytuje v ČR jen v okolí Hodonína a v oblastech uhelných ložisek Ostravska, kde při bouřlivých pohybech zemských vrstev vznikly
písčité sloje. V nich se zakonzervovala voda pravěkého moře, které se na území
současného Ostravska vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let. Nyní se již jodobromová voda netvoří, její podzemní zásoba je omezená, a proto velmi cenná.

Jiří Nitka, zástupce starosty Klimkovic,
poklepává na základní kámen lázní dne
5. prosince 1991.

V polovině 20. století proběhl na celém
území Ostravskokarvinské kamenouhelné pánve rozsáhlý geologický průzkum,
v jehož rámci bylo realizováno několik
hlubinných vrtů v okolí Polanky, Jistebníku a Staré Bělé. Vrty prokázaly v hloubce 300 až 400 m rozsáhlá ložiska sedimentů silně nasycených minerální vodou
s vysokým obsahem jódu (až 54 mg/litr).
Pro srovnání minerální voda s nejvyšším
obsahem jódu na světě (až 140 mg/litr)
se těží nadohled v Těšínském Slezsku
na jihu Polska v Záblatí-Solance (polsky
Zabłocie-Solanka) nedaleko obce Strumień. Od roku 1867 uzdravuje jodobromová voda v lázních v Darkově.
O léčebném využití tohoto cenného
minerálního zdroje z Poodří se začalo
uvažovat teprve v 80. letech, kdy razantní
těžba uhlí pokračovala výstavbou nového
Dolu Darkov a ohrožovala samotnou existenci světoznámých tamějších lázní. Prá-

vě v této době vznikla myšlenka výstavby
nových lázní s využitím jodobromových
vod z oblasti Polanka – Jistebník, které by
nahradily lázně Darkov. Byl vypracován
investiční záměr pro přípravu výstavby
lázeňského komplexu ve vybrané lokalitě Klimkovice – Hýlov ateliéry AT6 a AT7
ostravského a opavského Stavoprojektu.
Česká pojišťovna, a. s., v roli investora
počátkem 90. let požadovala, aby v rámci
projekční přípravy byla provedena revize architektonického pojetí lázní. Areál
dospělých A tak zpracoval Ing. arch. Vladimír Gleich z Prahy, kolonádu, restauraci a stravování provozně upravil do současné podoby Ing. arch. Jaroslav Vítek
ze Zdravoprojektu Bratislava. Architektonický návrh léčebny dětí upravil a zpracoval Ing. arch. Petr Leinert z projekční
složky Pozemních staveb, a. s., Zlín.
Dne 5. 12. 1991 tak byl slavnostně
položen základní kámen nového lázeň-

Oznámení

Upozornění – změna ve fakturaci stočného
Stočné platí stále více občanů převodem z účtu nebo hotově v pokladně MěÚ.
Z důvodu hospodárnosti začne městský úřad faktury za stočné tisknout na levnější
papír bez barevného originálu poštovní poukázky (složenky).
Úhrada převodem z účtu je beze změny. Platba v pokladně MěÚ nebo v pokladně
Kulturního a informačního střediska v přízemí zámku je bez poplatku, je třeba mít fakturu s sebou.
Možnost hradit poštovní poukázkou na pobočkách České pošty zůstává – občan si
vyzvedne tiskopis poštovní poukázky A na pobočce pošty a sám ji vyplní podle údajů
hrazené faktury. Pro rok 2017 Rada města Klimkovic schválila výši stočného 32,98 Kč
+ 15 % DPH.
Děkujeme za pochopení.
Finanční odbor MěÚ

ského komplexu na kopci na Hýlově
v místní části Klimkovic. Klidné místo
s výhledem na město Ostravu, Moravskou bránu a Beskydy bylo vybráno velmi vhodně, neboť lázně, které zde do tří
let vznikly, nám přináší zdraví, bohatství
a věhlas nejen v celé naší zemi.
Na základě materiálů na internetu
zpracoval Ing. Zdeněk Husťák

Tříkrálová sbírka
Od 1. do 15. ledna
2017 vyrazí koledníčci
Tříkrálové sbírky opět
do ulic Klimkovic.
V loňském roce se
na projekty Charity
Ostrava podařilo do
deseti pokladniček vykoledovat 71 178
Kč. Do koledování se zapojilo celkem
sedmadvacet dětí a jejich rodiče. Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce
2017 Charita Ostrava využije na deset
projektů. Podpora bude směřovat například na ﬁnancování provozu Mobilního
hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa nebo na podporu pečovatelské služby Matky Terezy.
Kontakt na koordinátora TS v Klimkovicích: Pavel Siuda, tel.: 731 625 614.

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Tobiáš Biener
3
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Seriál o třídění odpadů

Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272 tisíc barevných kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se tak ročně vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce 2015 lidé v obcích
a městech vytřídili přes 565 tisíc tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů
a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům tak díky třídění dali druhou šanci.
V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové ﬁrmy na dotřiďovací
linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování.
Pomocí dopravníků se odpad dopraví do
třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady
dál dotřídí na různé druhy podle mate-

riálového složení nebo podle požadavků
konečných zpracovatelů. Z projíždějícího
pásu lidé vybírají správné druhy odpadů
a shazují je do velké klece, která je umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se
pak lisují do balíků a putují ke konečným
zpracovatelům – buď jako druhotná suro-

vina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů
upravených na druhotnou surovinu se
pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně
nové výrobky, většinou se ale přidávají
k dalším surovinám pro výrobu nových
předmětů. To je třeba případ papíren nebo
skláren, kde se sběrový papír a skleněné
střepy přidávají k primárním surovinám.
Vytříděné odpady se k nám tedy díky
materiálovému využití vracejí v podobě
nových výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na
konec dopravního pásu a vyřazují se do
odděleného kontejneru – jde o tzv. výmět.
Ten buď putuje na skládku, nebo do
spalovny, kde se využívá k výrobě tepla
a elektrické energie. Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete
i na: www.jaktridit.cz.
V naší obci máme více než 100 kontejnerů na třídění odpadu, v objektu
Technické správy na ulici Ostravské je
k dispozici také sběrný dvůr, kam můžete
odvézt bioodpad a velkoobjemové odpady a nebezpečné odpady, které nepatří
do kontejnerů. Prostřednictvím sběrného
dvora a výkupny surovin sbíráme také
kovy.
Zpracoval EKO-KOM, a. s.

Poděkování
Český červený kříž udělil
ocenění občanům Klimkovic
ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy udělil paní Soně
Strnkové, dárkyni krve, která dovršila
počet 160 bezpříspěvkových odběrů.
ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy udělil dárcům krve,
kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových
odběrů: Zdeňku Zbořilovi a Stanislavu
Mikurdovi.
Český červený kříž vyznamenal zlatou
medailí prof. MUDr. Jana Janského našeho spoluobčana Radima Bergera. Tato
ocenění uděluje Český červený kříž za
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Vážíme si jejich ochoty darovat krev
pro zdraví a často i záchranu života spoluobčanů. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti. Vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich hluboce lidský
postoj.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Knihovna

Zajímavost z periodika Máj z r. 1910
Při hledání tématu na dnešní článek jsem našla tuto skvělou reklamu, ukrytou
nenápadně v povídce Květoslavy Jírové v časopisu Máj z roku 1910, z archívu
knihovny. V článku se vyskytují jiná pravidla českého pravopisu té doby.

Český Ježíšek
Na rtech naší babičky visely tři páry
očí. Tři malí neposedové stichli a napjatě
sledovali každé babiččino slovo, které se
neslo sešeřeným pokojem jako tajemné
zvuky z neznámých čarovných světů. „Tož
ona ho obudila,“ končila babička, a řekla:
„Vítaj, Jeníčku, už jsi ty to!“ A zakrátko
byla svatba. Babička se odmlčela a dětmi
projel nepokoj a ruch, jako když zahraje
vánek obilím. „Babičko, ještě jednu.“ „I dejte mi už pokoj“. „Ale, pěkně prosíme. Tu
o Popelušce.“ „Ne, o bačovi a šarkánu.“
„Raději o Jurovi Pacuchovém.“ Babička si
nevěděla rady a dědeček přendával dýmku v ústech z koutku do koutku. „Prosíme,
dědečku, přimluv se u babičky.“ „Jen ještě jednu, jedinou.“ „I třeba dvě, ale solené, nezvedové!“ „Vždyť vy sami nevíte,
kterou chcete,“ bránila se beznadějně
babička. „O chlupatém princi třeba.“ „Ne,
o Ježíškovi,“ mínila nejmladší Mařenka.
„Tak tedy o Ježíškovi. Na Štědrý večer,
před narozením Páně, nastává tajůplná
a mocná noc. Kdo zná, jak a kterak, může
se tenkráte dověděti mnoho skrytých
věcí. V tu noc Ježíšek opouští nebesa,
aby naděloval hodným dětem.“ „Dědečku, v čem pak jezdí Ježíšek?“ „No, máme
rok 1910, teď už asi v automobilu.“ „Ba
ne, v aeroplánu, vždyť letí s nebe.“ „Ve
zlatém voze, taženém andělíčky,“ uvádí babička tyto příliš moderní názory na
pravou míru. „A kde nakupuje dárky Ježíšek?“ „Přiváží je z nebe.“ „Ba ne, nakupuje u hračkářů.“ „Babičko, kupuje Ježíšek
u českých hračkářů?“ „Co se na tohle
ptáš?“ „Tatínek vždycky říká, že máme
nakupovat jen v českých obchodech a jen
české výrobky.“ „Dobře víš, že v českých.
Jenom že to vždycky nejde.“ „A proč to,
babičko?“ „Protože Češi ještě sami všechno nevyrábějí.“ „Ale hračky ano!“ „Jak bys
to, hochu, mohl vědět?“ „A vidíš babičko,
vím to. A nejen hračky, i hry jsou české.“
A nejstarší Sláva odběhl. Za chvíli se
vítězně vrátil se seznamem českých společenských her. „Pohleď babičko, to jsme
dostali od knihkupce, co u něho kupujeme noviny.“ „Když já už hochu zlatý, na
to dobře nevidím.“ „Já ti to, babičko, přečtu. Jsou to moc pěkné a zajímavé hry.
Vydává je Nakladatelské družstvo Máje.

Víš, babičko, to jsou čeští spisovatelé,
ti hry vymýšlejí. Povídal tatínek, že je to
spisovatel Václav Štech, co napsal tu
hezkou povídku Stříbrná věž, spisovatel
Herites, potom Kronbauer, který tak krásně vypravuje o ubohých dětech ve knize
Děti v jeskyních a jiní.“ „Já vím,“ přerušil
mladší Toník, „pan Novák napsal divadelní hru „Pohádky do pohádky, my jsme ji
viděli v Národním divadle. Ta je krásná.“
A teď si všichni povídali o různých spisovatelích a malířích a stolních hrách.
„A tato hra se jmenuje Z Petrohradu do
Paříže. Povídal pan učitel, že se takovými hrami děti dobře učí zeměpisu a že si
bystří paměť. Tu zase děti se učí počítat.
Ta hra se jmenuje Veselá množilka, hráli
jsme ji u sousedů a moc jsme se nasmáli.
Každý se naučí násobit a zapamatuje si
všelijaké žertovné veršíčky. S tím terčem,
to je Národní střelnice a tu jsou Dostihy,
velké a menší. Ty já velmi rád hraju.“ „Já
bych chtěl takovou hru,“ zažadonil Toníček. „A já taky,“ připojila se Mařenka.
„A co pak vás to napadá? Vždyť by Ježíšek ani nevěděl, kde to koupit.“ „Jejej,
dědečku, Ježíšek přece ví všecko! Ty hry
koupí u knihkupce nebo u hračkáře, já už
je taky viděl, mají je ve výkladech.“ „A vy
byste je chtěli?“ „Ano, ano, ano!“ „Tak to
musíte poslouchat.“ „Dědečku, přimluv
se u Ježíška.“ „Co já, proč já? Napište si

Ježíškovi o ně.“ „Ano, ano, napíšeme!“
Jako vítr hnali se hoši pro papír a péro
a za chvíli bylo psaníčko hotovo: „Milý
Ježíšku, pěkně Tě prosíme, naděl nám
české společenské hry, ale právě ty, co
vydává nakladatelství Máje“ … Psaní
dáno za okno. „To já poradím chlapcům ve
škole, aby si o ně Ježíškovi taky dopsali.“
A dědeček se jen usmíval. Vyslyší-li český Ježíšek přání českých dětí?
Milí čtenáři, doufám, že i u vás doma
vyslyšel Ježíšek všechna přání a protože
děti jsou v každé době naprosto stejné,
tak se třeba právě u vás objevila pod
stromečkem dobrá společenská hra nebo
krásná kniha. A pokud ne, v lednu na
všechny chtivé čtenáře čekají v knihovně nové knihy. A na co se letos můžete
těšit? Hned v lednu bude zajímavá beseda o knihovně Palmových listů – přednáší
Ing. Pavel Krejčí, pro děti MŠ a žáky ZŠ
jsou připraveny programy a setkání se
spisovatelkou dětských knih, letošní červnová Zámecká literární noc bude hodně
swingová a už se můžete těšit na skvělého
člověka a moderátora českého rozhlasu
Václava Žmolíka nebo v září bude zasvěceně vyprávět o historii a svých knihách
Vlastimil Vondruška. Ale to je jen taková
malá ochutnávka pro nový rok 2017.
Mgr. Zuzana Konvičková
Zdroj: JÍROVÁ Květoslava.
Český Ježíšek. Máj. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1910, IX.(14), 1.
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Novinky ze základní školy
Život a čas jsou nejlepší učitelé na světě,
Život tě naučí, abys dobře využíval
svůj čas.
Čas tě naučí cenit si svůj život.
Prosinec je poslední měsíc v kalendářním roce. V loňském roce byl měsícem
tvořivosti, otevřenosti a komunikace všeho druhu.
Je to měsíc, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme, co se podařilo
realizovat a vznikají nové nápady a plány
pro nové úkoly.
Díky společnému úsilí všech zaměstnanců školy, zřizovateli, Spolku rodičů ZŠ

a sponzorů je podporováno široké spektrum činností školy. Všem patří poděkování za aktivity a podporu.
Děkuji sponzorům, kteří podpořili činnost školy v roce 2016 ﬁnančním nebo
věcným darem: 3E Projekt rodiny Eliášových, Aspectus MUDr. Jiřího Kunce,
Kartonáž BOS Ostrava pana Kejdy,
Women for women – spolek obědy pro
děti, MG PRESS, KLIMNET, paní Šárka
Kornetová – výlet pro kolektiv třídy 8.B,
Cukrárna na náměstí paní Cronové,
Ovocentrum V+V, Maloobchodní síť
Hruška, Pensam, Honební společenstvo
Klimkovice, Spolek rodičů ZŠ.

Děkuji za vedení pracovní dílny v projektovém dni Petře Ševcůjové a úžasné paní Andreové za pečení domácích
koláčků.
Přeji všem do nového roku hodně
zdraví, štěstí, lásky a síly na vše, co nás
v novém roce čeká.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Projektový den ve vánoční atmosféře
V posledním listopadovém týdnu jsme se vrhli do příprav na již 23. setkání
u vánočního stromu. Projektový den, kdy žáci I. a II. stupně vytvářeli různé výrobky pro prodejní výstavu a také výzdobu školy, se nesl v duchu pilné a soustředěné práce.

Učitelé i pomocníci z řad rodičů a dalších vyrobili za jediný den spoustu krásných výrobků. Žáci druhého stupně si
mohli vybrat z různorodě zaměřených
dílen.
V dílnách vyráběli svícny na vánoční
stůl, pekli a následně zdobili perníčky,
vyráběli vánoční dekorace jako dřevěné
baňky, vonné svíčky, vánoční kalendáře
a přání, připravovali příspěvky pro tradiční vánoční almanach, dále také tvořili
směs na pečení vánočních mufﬁnů, brownies apod.
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Žáci I. i II. stupně rovněž cvičili svá
vystoupení a pomáhali s výzdobou školy.
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.
Celou školou se v tento den linula
atmosféra Vánoc, která nám dávala tušit,
že se blíží nejen Vánoční strom, ale také
2. adventní neděle.
Mgr. Markéta Strakošová
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Tradiční Setkání u vánočního stromu
V letošním roce se uskutečnilo již 23. setkání u vánočního stromu. V sobotu
10. prosince se znovu po roce otevřely dveře naší školy rodičům, prarodičům,
absolventům a široké veřejnosti. Škola se otevřela v jednu hodinu a od té doby
do ní proudily široké davy.
Celé slavnostní odpoledne se neslo
v poklidném duchu Vánoc a setkávání
s blízkými. Celou budovou se nesly zná-

mé vánoční melodie a přátelská atmosféra. Před samotným zahájením vystoupení
se v hale školy uskutečnila prodejní výsta-

Čertí škola v prvních třídách
Čekání na večerní mikulášskou nadílku jsme si v pondělí 5. prosince v prvních
třídách zkrátili v čertí škole. Čekal nás
den plný čertího čtení, psaní, počítání i
tvoření. Se všemi záludnými úkoly jsme
si se ctí poradili. A protože jsme pracovali

hezky, spolupracovali jsme s kamarády
a všechny úkoly jsme splnili správně,
zasloužili jsme si sladkou odměnu. Čertí
den jsme si pořádně užili.
Mgr. Šárka Thibaud,
Mgr. Karin Muczková

va, kde si všichni mohli pořídit výrobky
žáků. Rodičovské sdružení připravilo
v jídelně občerstvení, které jistě potěšilo
malé i velké.
Hlavní program započal přesně ve dvě
hodiny úvodním slovem paní ředitelky.
Žáci z devátých tříd – Diana Grzychová (9.C) a Jakub Polášek (9.A) – celý
program moderovali. Program svými
vystoupeními zahájily mažoretky z Bílovce a mažoretky pod vedením paní Holainové. Další taneční vystoupení bylo ve
znamení discodance dua Isabela a Soﬁe.
Tématem letošního vánočního setkání
byl sport, protože rok 2016 byl bezesporu významným sportovním rokem, rokem
nejen letní olympiády v Riu. Žáci I. stupně
a školní družiny si připravili svá vystoupení, která byla inspirována mnohými sporty
(fotbal, hokej, golf) a sportovními aktivitami (plavání, jízda na kole, horolezectví
apod.). Všechna vystoupení a taneční
čísla byla odměněna potleskem. Dalším
bodem bylo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Mgr.
Jany Hoňkové. Zazněla píseň z pohádky
Lví král a dvě vánoční písně. Po pěveckém sboru následovala taneční vystoupení žákyň sedmých a devátých tříd. Na
závěr všichni žáci devátých tříd zazpívali
píseň Vánoční, kterou sami doprovodili na
hudební nástroje, a rozlučkovou píseň.
Věříme, že i v příštím roce bude tato
akce stejně povedená. Projektový den
a Setkání u vánočního stromu byly realizovány 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.
Děkujeme všem sponzorům, rodičům
a přátelům školy za pomoc při takto velkých akcích a přejeme všem šťastný nový
rok 2017.
Mgr. Markéta Strakošová
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Mateřská škola

Adventní čas v naší mateřské škole
Zapálením první svíce na adventním věnci na nás dýchl čas
vánoční. Výzdobou tříd, školky a nazdobením stromečku
jsme se začali připravovat.
V úterý 29. listopadu probíhaly v odpoledních hodinách tvořivé
dílny, kde si děti společně s rodiči vytvořily spousty krásných
vánočních lucerniček.

Starší děti se ve čtvrtek vydaly na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde probíhala akce Vánoce na dědině. Děti procházely
starými chalupami, kde se seznamovaly s různými vánočními
tradicemi a odlišnou přípravou na Vánoce z dřívější doby. Velmi
zajímavou se pro děti stala hra na školu z roku 1898. V poslední
chalupě jsme měli připraveno stylové občerstvení – perník a čaj
z devíti bylin.

Zakončením týdne byla nadílka za doprovodu Mikuláše, čerta
a anděla. Před samotnou nadílkou si s dětmi hrál kamarád čertík, který svými legračními tanečky a soutěžemi pomohl mnohým
překonat strach a obavy, především z čertů.
Plamínek druhé svíce pro děti signalizoval více akcí. Ve středu
celou školku zaplnili malí andílci a začal Andělský den. Děti soutěžily, tancovaly, koledovaly a také se občerstvovaly andělským
pohoštěním.

Zapálili jsme také třetí svíci. V úterý odpoledne přišli rodiče
a děti do Kostelíku Sv. Trojice na muzikantské putování do Betléma za doprovodu vánočních koled. Malí i velcí koledníci byli za
svůj zpěv odměněni dobrůtkou.

8

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2017

Bum, bum, ratata,
čerti buší na vrata!
Dne 6. prosince jsme s dětmi z MŠ Komenského předvedli
čertovské vystoupení pro babičky a dědečky z DPS v Klimkovicích.

Čtvrtek byl věnován Štědrému dni v mateřské škole. Od rána
si děti připravovaly slavnostní stoly, ochutnávaly přinesené cukrovíčko, seznamovaly se s vánočními tradicemi a po dlouhém
a napínavém čekání nám Ježíšek oznámil příchod svým kouzelným zvonečkem. Světýlka se tak rozzářila nejen na stromečku, ale hlavně v dětských očích, ve kterých bylo vidět nadšení
z nových dárečků. Zapálením poslední svíce bylo dětské radostné očekávání a nadšení z blížících se Vánoc a příchodu Ježíška
ještě větší.

Jménem všech zaměstnanců mateřské školy přeji všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017.

Děti se několik dnů pilně připravovaly, sháněly čertovské kostýmy a naučily se ty nejlepší písničky a básničky z čertovské
školky. Dětem se vystoupení velmi povedlo, ukázaly, že neumí
jen krásně zpívat a přednášet, ale předvedly i veselý čertovský
tanec. Babičkám a dědečkům udělaly radost vlastnoručně vyrobenými přáníčky, kterým samozřejmě nemohly chybět čertovské
rohy. Nakonec byly děti odměněny čokoládovými Mikuláši.
Tímto chceme DPS za děti velmi poděkovat. Doufáme, že
jsme babičky a dědečky moc nevystrašili, ale naopak jim zpříjemnili předvánoční čas. Velmi se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Markéta Michenková

Sequensová, Jedličková
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Advent v lázních
Stále oblíbenějším trendem moderní doby je trávení svátků
a Vánoc mimo své domovy, také proto byly dveře Sanatorií
Klimkovice otevřeny i letos!
Představte si tu pohodu, užíváte si předvánočních chvil v krásném místě na hýlovském kopci, vše máte na jednom místě, bez
stresu a předvánočního shonu. Floristé se postarají o krásnou
vánoční výzdobu laděnou do modro-stříbrno-bílých odstínů,
lázeňská cukrárna za vás napeče výtečné cukroví mnoha druhů, šéfkuchař se svým týmem připraví slavnostní večeři. Všude
panuje pohodová atmosféra, komunikujete s usměvavým personálem a terapeuti se o vás starají, ať se cítíte jako v bavlnce.
Co se týče zábavy, tak se vůbec nenudíte, ba naopak! Ve fotookénku můžete nahlédnout, jaké to u nás vloni bylo a těšit se na
tento rok.

Adventní čas jsme zahájili o první adventní neděli. V prostorách lázní probíhal vánoční rukodělný jarmark, kde jste si mohli
nakoupit nejrůznější ozdoby, svícny, věnce z chvojí a také něco
dobrého k snědku.
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Na hudební scéně u vánočního stromu zaznělo klavírní sólo,
v odpoledních hodinách vystoupil orchestr Akoband Klimkovice
v doprovodu Slezského souboru Heleny Salichové a také oblíbení Porubští trubači.

Každá adventní neděle byla jiná, kromě hudebních vstupů jste
mohli načerpat vánoční atmosféru také díky workshopům, které
si pro vás přichystala gastronomie Sanatorií Klimkovice. Ochutnávaly se nejrůznější druhy punče, nechybělo svařené víno provoněné skořicí a velmi zajímavý byl také workshop z lázeňské
cukrárny Zapomenuté cukroví našich babiček.
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Novinky pro rok 2017
Sanatoria Klimkovice jsou moderní lázně a neurorehabilitační klinika poskytující léčebně-rehabilitační péči na té nejvyšší úrovni. Snažíme se udržet krok s dobou, a proto stále
zkvalitňujeme naše služby.

V rámci adventních koncertů se na lázeňské kolonádě představila Oldřiška Honsová s dětským sborem a pro milovníky
dechovky jsme přichystali vánočně laděný koncert Děrničanky.
Zlatá neděle se nesla v duchu Lašska a Valašska. Moravské
folklórní soubory předvedly, jak se slavilo podle tradic v dobách
minulých. O Štědrém dnu navštívili lázeňští hosté trumpetový
koncert na kolonádě a večer následovala mše v kostele svaté
Kateřiny v Klimkovicích.

Počátkem nového roku spouští naše lázně řadu novinek. Jedná se zejména o nákup nových léčebných přístrojů, rozšíření
stávajících pracovišť a změny ve skladbách programů. Klienti
dětské léčebny se mohou těšit na nové balanční centrum, rozšíření ergoterapie o možnost zábavného kognitivního tréninku
prostřednictvím přístroje 4IMAGE, nebo nové možnosti vertikalizace v lokomočním centru. Převratnou novinkou, která otevírá
multi-smyslový svět, je jedinečný audiovizuální systém OptiMusic, který hraje v interakci s barevnými světelnými paprsky.
Naším cílem je poskytovat vysoce individualizovanou péči
každému klientovi. Každý z nás je originál a každý potřebujeme
speciﬁcký přístup. Jak v životě, tak i v případě, že nás postihne
nemoc.
Nově se klienti mohou těšit na rozšíření možností multisenzorické stimulace ve Snoezelenu. Podle svého přání, či doporučení terapeuta, může klient vyzkoušet Harmonizační lehátko,
nebo tzv. Černý snoezelen. Speciální vybavení jsme rozšířili
o nejmodernější přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou
funkcí horních končetin – Armeo – robotická ruka. Jako jediné
pracoviště v České republice zavádíme program zaměřený na
terapii dysfagie v komplexní podobě. Těšit se můžete také na
novou proceduru – Spirální relaxace na vodní posteli. Mimo jiné
se snažíme také o zkvalitnění gastronomických služeb. Všichni
klienti speciálních programů budou mít nově snídani formou rautu, který nabídne větší pestrost a výběr nabízené stravy. Přibyde
také zeleninový bufet a zvýší se počet nabízených jídel.

Armeo – robotická ruka, novinka v roce 2017
Armeo je přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí horních končetin. Má za cíl podporovat funkční terapii
u pacientů s pohybovou dysfunkcí horních končetin.

Terapie s přístrojem Armeo je spojena s vizuální zpětnou
vazbou. Pohyby horní končetiny jsou snímány prostřednictvím
senzorů v exoskeletu, pacient tak ovládá herní prostředí a plní
pohybové úkoly. Splnění jednotlivých úkolů je vyhodnocováno a umožňuje tak sledovat efekt terapie. Obtížnost her i míra
distrakce pacienta je nastavitelná podle potřeb a schopností pacienta.
Princip zpětné vazby podporuje obnovu funkce nejen pohybové, ale i komunikační a kognitivní.
Nejčastěji jsou pro tento typ terapie indikováni pacienti po cévní mozkové příhodě, s porušením či parézami periferních nervů na horní končetině. Vhodná je však i pro pacienty s jinými
pohybovými dysfunkcemi horních končetin či po ortopedických
operacích.

Zevní skelet odlehčuje horní končetinu, a tím umožňuje pacientovi používat její zbytkovou aktivní hybnost. Exoskelet, který
lze nastavit podle anatomických rozměrů paže a předloktí pacienta, má podobné stupně volnosti pohybu stejné jako intaktní horní končetina. Podle aktivních schopností pacienta lze
nastavit výchozí prostor pro cvičení, případně omezit pohyblivost v některých kloubech, nastavit míru odlehčení kořenového
kloubu či periferie. Rukojeť má silový senzor reagující na stisk.
Je tak dosaženo komplexní funkce celé paže včetně ruky a její
cíleného zapojení.
11
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Pozvánky na kulturní akce do lázní
Lázeňské kino – Králova zahradnice
Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi,
lascivností a nebezpečím. To
se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami a bohatými
krinolínami dvorních dam, jež
za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu špinavost.
A tak je tomu i v případě Královy zahradnice. Kate Winslet jako
emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané
nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale potřeba hodně
ostré lokty. Kate v roli Sabine musí obstát nejen jako profesionálka, která navrhne zahrady obdivované celý světem. Musí obstát
i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti. A jako vášnivá
a emocionální bytost, která svou upřímností vnese do Versailles
nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se zvláštní vlastností. Vlnu, jež
umí smést toho, kdo ji rozpoutal.
Drama, komedie, romantický, Velká Británie, 2014, 116 minut.

Lázeňské kino – Koudelka fotografuje
Svatou zemi
Jedinečný a intimní pohled
na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších
žijících mistrů fotograﬁe.
Izraelský režisér Gilad Baram Koudelku sleduje při jeho fotograﬁckém putování Izraelem
a Palestinou při hledání prchavých okamžiků, v nichž vznikají
fotograﬁe. Čtyřicet let od vzniku ikonických snímků ruské invaze
v srpnu 1968 se světoznámý český fotograf Josef Koudelka znovu vydává pracovat do míst, kde zuří konﬂikt – tentokrát ve Svaté
zemi. Filmový portrét natočený v průběhu pěti let jeho asistentem
je první výpovědí o Koudelkově jedinečném tvůrčím přístupu.
Dokumentární, Česko, Izrael, Francie, 2015, 92 minut.
10. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Zábavná hra o ceny – Bingo

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

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

Od Indu ke Ganze – cestopisná přednáška

12. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, los – 10 Kč.

Lázeňské kino – Božská Florenc

Prezentace severních států Indie, buddhistických klášterů
v Malém Tibetu v Himálajích. Údolí řeky Suru a sedmitisícovek
Nun a Kun, cesty přes hlavní himálajský hřeben sedlem Zoji La,
Mughalských zahrad u jezera Dál v Šrínagaru, Zlatého chrámu
Sikhů v Amritsaru, hlavního města jógy Rišikéše a dalších zajímavostí ze života obyvatel horských měst a vesnic i duchovních
center Indie. Od horního toku řeky Indus po místa, kde svatá
řeka Ganga opouští velehory a vydává se nížinou do Bengálského zálivu. Všemi těmito zajímavými místy vás provedou manželé
Adamovi.
5. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál,
vstupné 50 Kč.

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel
její hudební nadání a hlas
jsou jednoznačně příšerné.
Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel
a manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou
pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě.
Životopisný, komedie, drama, hudební, USA, Velká Británie,
2016, 110 minut.
Úterý 17. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Knihovna Palmových listů

Miroslav Fojtík pochází z Ostravy a je
hudebníkem tělem i duší. Píše texty, skládá, hraje na kytaru a účastnil se všech
ročníků ostravských Folkových kolotočů.
V jeho podání takřka zlidověla řada písniček – Loučení na letišti, Ostrava, 4+20,
Mrtvý vrabec, Osvoboďte své děti a další… V připravovaném recitálu zazní především vlastní tvorba, ale i několik písní známých ostravských
folkových zpěváků Jirky Tvrze a Pepy Streichla. Účinkují také
Martin Rek, Karel Charlie Pech a Ivan Oskar Kraina.

Před léty si Pavel Krejčí přečetl informaci o Knihovnách palmových listů v Indii, na kterých byly už před stovkami let napsány budoucí životní příběhy dnešních lidí a byl tím tak uchvácen,
že se vydal do Indie, našel a navštívil jednu z knihoven, v níž knihovník (čteč) vyhledal jeho palmový list a sdělil mu jeho obsah.
Na jeho listě byly napsány jak detaily z jeho minulých životů,
současného života, ale také o událostech, které ho v dohledné
době čekají. Fakta, která se od čteče dozvěděl, jej natolik ohromila, že započal zkoumání mystéria knihoven palmových listů –
je náš osud předurčen? Vycházíme vstříc osudu, nebo on nám?
Dokážeme nepříznivé události změnit k lepšímu, nebo se jim
vyhnout? Platíme strádání za minulá pochybení? Potkali jsme
své nejbližší i v minulých životech? Rodíme se stále znovu?

8. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup
volný.

Čtvrtek 19. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Mike Fojtík zazpívá na lázeňské kolonádě
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Taneční večer v latinskoamerickém rytmu

Country večer

Srdečně zveme milovníky hudby a latinskoamerických tanců
na taneční večer v rytmu salsy. S tanečními mistry se naučíme její základy. Zatančíme si také mambo, bachatu, discolatino,
reggaeton, zouk, merengue a sambu! Těší se na vás Dj Marco
se svou latinskoamerickou diskotékou!

Oblíbené táborákové písně v doprovodu kytary vás v těchto dnech jistě zahřejí. Srdečně vás zveme na 1. zimní country
večer v restauraci Zahrada.

Pátek 20. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.

Pátek 27. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňské kino – Strašidla

Opera v lázních
V rámci koncertu Opera v lázních uslyšíte mladé umělce,
sopranistku Barboru Čechovou, hostující sólistku ve Slezském
divadle v Opavě a barytonistu Adama Grygara, člena souboru
Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Na programu
zazní slavné árie a duety z oper a operet českého i světového repertoáru autorů A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta,
G. Verdiho, G. Pucciniho a dalších.
Neděle 22. 1. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino – Decibely lásky
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje
i zklamání a přitom nepřestávají věřit na lásku, přátelství
a lidské souznění.
Mladý umělec Dan (Filip
Cíl) sní o úspěchu, ale zatím
si odpykává veřejně prospěšné práce. Jeho šéfem je Kristián
Hovorka (Rudolf Hrušínský nejml.), který spolu s Otou (Pavel Horváth) pracuje v technických službách, kde mají na starosti úklid
města. Dan se na diskotéce seznámí s Betkou (Alžběta Bartošová), Kristiána zaujme Danova pohledná sestra Danka, která za
bratra stále žehlí jeho průšvihy. Betčina nepřejícná kamarádka
(Aneta Vrzalová) a její přítel Robert (Jakub Grafnetr) se rozhodnou vše zkomplikovat nefér hrou. A zatímco Danka s Kristiánem
hledají cestu, jak konečně zakotvit „v neklidných vodách života“,
Kristiánův táta Láďa (Rudolf Hrušínský ml.) a Betčina šarmantní
tetička (Iva Janžurová) dokazují celému světu, že věk je pouhé
číslo. Kristiána navíc čeká, spolu s nápravou dávné křivdy, jak
mu to radí jeho nejlepší kamarádka Lenka (Lucie Vondráčková),
i nalezení „cesty“ k dceři Jitce (Marika Šoposká).
Komedie, muzikál, romantický, Česko, 2016, 91 minut.
Úterý 24. 1. v 19.00 hod., společenský sál, vstupné 50 Kč.

Divadelní soubor Pod Zámkem –
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
Hlavním hrdinou je Eda – bílý kůň, právě propuštěný z vězení, které na něm zanechalo hluboké stopy. Jeho manželka si za
jeho nepřítomnosti pořídila milence, a tak Eda není doma očekáván s nadšením. Navíc se ženin milenec zalíbí i Edovi, jehož
sexuální preference vězení také pozměnilo. Eda je pod dozorem
sociální pracovnice, která mu má pomoci s adaptací na svobodu, do děje ještě vstoupí sousedka, Edův spoluvězeň a ruská
maﬁe. Různá nedorozumění způsobují řadu komických situací,
které vyústí v dobrý konec. Titul hry upomíná na Edův zážitek
z dětství, kdy byl trestán za stavbu nevhodného sněhuláka.
Čtvrtek 26. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstupné 75 Kč – v předprodeji na recepci.

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho
paní Patricie a její matinka Žoﬁe čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní
vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě
evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo
neplatí nájem a nikdo v něm ani oﬁciálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit,
když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie
míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře
či ﬁlmovou divu ale peníze nevyčaruje? Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do školy.
Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro
strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled zdálo.
Jak se bude dařit vodníkovi v prádelně, víle jako primabaleríně tanečního souboru a hejkalovi jako hvězdě místního divadla? A odolá paní Patricie svodům své první lásky – upíra Ignáce z Temešváru? A co pan Patočka? Setkání s lidským světem,
v němž platí jiná pravidla, než v tom pohádkovém, přinese řadu
komických i napínavých situací.
Naši hrdinové musí zapojit nejen kouzla a čáry, ale také rodinnou soudržnost, lásku a odvahu, aby dokázali přelstít úředního
šimla a zvítězit nad nástrahami „obyčejných“ lidí.
Rodinný, komedie, pohádka, Česko, 2016, 113 minut. Režie:
Zdeněk Troška. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří
Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová, Sara Sandeva,
Tereza Bebarová, Matěj Hádek, Karel Dobrý, Anna Polívková,
Petr Nárožný, Václav Postránecký, Martin Pechlát, Nelly Řehořová, Petr Šimčák, Petr Čtvrtníček, Vladimíra Havlíčková.
Úterý 31. 1. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

neděle

1. 1.

KONCERT

Poker Dixieland Jazz Band

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

2. 1.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

3. 1.

KINO

Králova zahradnice

společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

4. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

5. 1.

PŘEDNÁŠKA

Od Indu ke Ganze

společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

6. 1.

TANEC

Tříkrálová Oldies diskotéka s DJ

restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle

8. 1.

KONCERT

Koncert Mika Fojtíka

kolonáda

15.00–16.00

volný

DIVADLO

Divadlo Devítka – Opona nahoru

kino Panorama

16.00

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

pondělí

9. 1.

80,-

úterý

10. 1.

KINO

Koudelka fotografuje Svatou zemi

společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

11. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

12. 1.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny – Bingo

restaurace Zahrada

19.00–20.00

10,-/ los

pátek

13. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

kolonáda

19.00–22.30

30,-

neděle

15. 1.

KONCERT

Koncert dechové kapely Veselka

kolonáda

15.00–16.00

volný

KONCERT

Novoroční koncert

kostel Nejsvětější Trojice

16.00

dobrovolný

KINO

Strašidla

kino Panorama

16.00

70,-

pondělí 16. 1.

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

úterý

KINO

Muž jménem Ove

kino Panorama

18.00

80,-

KINO

Božská Florenc

společenský sál

19.00–20.45

50,-

17. 1.

volný

středa

18. 1.

TANEC

Singer Jerry hraje k poslechu a tanci

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

19. 1.

HRA

Po stopách Knihovny palmových listů

společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

20. 1.

TANEC

Latino párty s výukou salsy

restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle

22. 1.

KONCERT

Opera v lázních

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Ve jménu krve

kino Panorama

18.00

pondělí 23. 1.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

24. 1.

KINO

Decibely lásky

společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

25. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

26. 1.

DIVADLO

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

společenský sál

19.00–20.30

75,-

pátek

27. 1.

PLES

Dětský maškarní ples

kolonáda

15.00

TANEC

Country večer

restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

70,-

10,-/50,-

sobota

28. 1.

PLES

Reprezentační ples města Klimkovic

prostory sanatorií

20.00

200,-

neděle

29. 1.

KONCERT

Písně z pohádek

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Dítě Bridget Jonesové

kino Panorama

18.00

80,-

pondělí 30. 1.

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

úterý

KINO

Strašidla

společenský sál

19.00–20.45

50,-

31. 1.

Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci!
Lázeňská knihovna: úterý 13.00-13.30 hod., čtvrtek 15.00-15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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Út
Út
Čt
Čt
Út
Út
Čt
Čt
Út
Út
Čt
Čt
Út
Út

10. 1.
10. 1.
12. 1.
12. 1.
17. 1.
17. 1.
19. 1
19. 1.
24. 1.
24. 1.
26. 1.
26. 1.
31. 1.
31. 1.

Dopolední herna s pohybem
Odpolední herna
Dopolední herna s tvořením
Odpolední herna
Dopolední herna s pohybem
Odpolední herna
Dopolední herna se zpíváním
Odpolední herna
Dopolední herna s pohybem
Odpolední herna
Dopolední herna s tvořením
Odpolední herna
Dopolední herna s pohybem
Odpolední herna

Že

Rodinné
centrum

ka
lvié

PROGRAM RC ŽELVIČKA v lednu 2017

POZOR – NOVINKA V LEDNU
– odpolední herna také ve čtvrtek!
Vstup do herny je 30 Kč pro celou rodinu.
Program začíná v 10.00 hodin.
Vše zajišťují maminky dobrovolnice. Přidejte se k nám!
Hernu si můžete také pronajmout pro soukromou oslavu.

Poděkování
Vážení čtenáři klimkovického Zpravodaje,
každý rok začínáme s řadou předsevzetí a já bych se chtěla
zamyslet nad tím, které by se mělo týkat nás všech. A na které
v době internetu lehce zapomínáme. Lidé si mají pomáhat. Vždyť
už mnoho moudrých lidí o tom napsalo a jejich slova zůstávají
nesmrtelná. Tak třeba Johan Wolfgang von Goethe napsal: „Kdo
nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“
My tady v Olbramicích, konkrétně v ZŠ a MŠ Olbramice, zažíváme tuto pomoc už od září, kdy se nám naplno rozběhla spolupráce s klimkovickou Mozaikou, příspěvkovou organizací. Zprostředkovatelem této aktivity je paní Bc. Renata Návratová, která
celý projekt vymyslela a našla pro něj podporu u Evropského
sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Díky tomu
máme v Olbramicích školu otevřenou do 17.00 hodin a rodiče
mohou v klidu přijet z práce a nebát se, že o jejich děti není

Občané Klimkovic
Vážení spoluobčané, rok 2016 odešel a jsme opět na prahu
roku nového. Loňský rok lze považovat za velice úspěšný, neboť
městu Klimkovice i nám, jeho občanům, přinesl mnohé pozitivní
změny, které jak doufáme, budou pokračovat i v roce 2017. Život
v našem městě se v posledních letech hodně změnil. Rozvíjí
se kulturní, sportovní a společenské dění, částečně se zklidňuje doprava, zlepšuje se životní prostředí i celková atmosféra ve
městě. Věříme, že případné problémy, které čekají na řešení,
budou zdolány ke spokojenosti nás všech a nezalekneme se
ani hledání řešení u úkolů nových a mnohdy i velice obtížných.
Úspěšnost každého projektu velmi často totiž záleží na mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout nebo najít
společnou řeč. Úspěch je potom nezřídka založen na hledání
toho lepšího v nás, zejména v oblasti aktivit, směřovaných ku
prospěchu města. Přejme si, abychom vždy našli dostatek sil,
odvahy i trpělivosti s každou životní výzvou. Členové volebního
sdružení Občané Klimkovic budou i nadále přispívat k tomu, aby
byly vytvářeny podmínky pro ještě spokojenější život v našich
Klimkovicích.
Do roku 2017 vám přejeme, ať se vaše předsevzetí a přání
splní a přinesou vám radost.
Občané Klimkovic
20

postaráno. Také žáci mají kvalitní zázemí, které tvoří spousta deskových her, stavebnic, výtvarných a malířských potřeb.
Jedenkrát v měsíci se pak děti z klubu mohou setkat s někým
nebo něčím zajímavým např. mobilním planetáriem, žongléry,
pohádkami z Divadla veverky Terky a myšky Klárky… Mozaika
zajišťuje program pro naše děti i během prázdnin, kdy společně
s dětmi z Klimkovic mohou navštěvovat příměstské tábory, které
nabízejí množství aktivit.
Děkujeme tedy Mozaice – jmenovitě paní Renatě Návratové
– za to, že nás vzala pod svá křídla, že díky ní máme bohatou
zájmovou činnost, děti mají spoustu her a rodiče více klidu ke
své práci.
Moc si toho vážíme a přejeme si, aby nám tato skvělá spolupráce vydržela.
Mgr. Sylva Bártová, ředitelka ZŠ a MŠ Olbramice

Huláni
Dne 3. prosince 2016 proběhla rekonstrukce Bitvy tří císařů
u Slavkova u příležitosti 211. výročí této bitvy. Účastnilo se jí také
osm hulánů z našeho regimentu.
Vlaďka Hilscherová

Foto: Petr Riedl
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme
15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!
Neděle 8. ledna v 16.00 hodin

DIVADLO DEVÍTKA – OPONA NAHORU!
Divadelní komedie anglického autora Petera Quiltera. 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?

Neděle 15. ledna v 16.00 hod.

STRAŠIDLA
Setkání s lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v tom pohádkovém. Rodinná pohádková komedie Zdeňka Trošky. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková,
Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová, Anna Polívková, Tereza Bebarová,
Petr Nárožný aj. ČR, 115 minut, vstupné: 70 Kč.

Film pro náročného diváka
Úterý 17. ledna v 18.00 hod.

MUŽ JMÉNEM OVE
Dojemná tragikomedie o stárnutí podle stejnojmenného bestselleru. O muži, který chtěl
umřít a netušil, že má velké srdce. Švédsko, 120 minut, vstupné: 80 Kč.

Neděle 22. ledna v 18.00 hod.

VE JMÉNU KRVE
Mel Gibson v roli bývalého člena motocyklového gangu Hells Angels, kterého právě
propustili z vězení. USA, 95 minut, vstupné: 70 Kč.

Neděle 29. ledna v 18.00 hod.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Nejslavnější singl holka na světě je konečně zpátky. Hrdinka s talentem „měnit katastrofy ve vítězství“ se po dvanácti letech vrací, aby znovu čelila nelehké otázce, který
ze dvou atraktivních partnerů je tím pravým. USA, Velká Británie, Francie, 125 minut,
vstupné 80 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V srpnu 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn bylo zvýšení příspěvku na péči o 10 %. V současné
době je výše příspěvku:
Stupeň
závislosti

Příjemce
mladší 18 let

Příjemce
starší 18 let

I. lehká závislost

3 300 Kč

880 Kč

II. středně těžká závislost

6 600 Kč

4 400 Kč

III. těžká závislost

9 900 Kč

8 800 Kč

IV. úplná závislost

13 200 Kč

13 200 Kč

Kromě zvýšení příspěvku na péči došlo ke zrychlení řízení o přiznání dávky u dlouhodobě hospitalizovaných žadatelů.
Nově mohou pracovníci Úřadu práce ČR provést sociální šetření
ve zdravotnickém zařízení, pokud se k žádosti doloží potvrzení
o nepřetržité hospitalizaci kvůli stejné nemoci nebo úrazu delší
než 60 dnů. Uvedená doba je splněna, i když je žadatel přemístěn do jiného zdravotnického zařízení (např. z nemocnice do
léčebny dlouhodobě nemocných nebo rehabilitačního ústavu).

Minimální mzda
Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda ze současných
9 900 Kč na 11 000 Kč. Minimální hodinová mzda je 66 Kč. Ruší
se zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním
důchodem.

Příspěvek na dojíždění za prací
Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců nebo splňují další
stanovená kritéria (např. ztráta zaměstnání kvůli hromadnému
propouštění, nemožnost najít vhodné zaměstnání v rozsahu
10 km). Je určen na úhradu nákladů na dopravu souvisejících
s dojížděním do práce. Poskytuje se na jeden rok a jeho výše se
stanovuje podle dojezdové vzdálenosti.

Dávky důchodového pojištění
Od ledna 2017 se zvyšuje základní výměra důchodu o 110 Kč
na 2 550 Kč a procentní výměra důchodů vroste o 2,2 %. V průměru budou důchody zvýšeny o 308 Kč měsíčně.

Zaměstnaní příjemci starobního důchodu si mohou požádat
za každých 360 odpracovaných dnů o jeho přepočtení, to i v případě, kdy v zaměstnání dále pokračují. Do 360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvená absence, dočasná
pracovní neschopnost či ošetřování člena domácnosti. Zvýšení
důchodu činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok vzniká ode dne následujícího po dni získání uvedené doby. Uvedené zvýšení se neprovádí automaticky
a důchodce musí žádat na příslušné pobočce Okresní správy
sociálního zabezpečení.
Náhradní doba důchodového pojištění je období, kdy člověk
neodvádí žádné pojistné, přesto se tato doba plně nebo z části
započte do potřebné doby pojištění. Mezi nejčastější náhradní
doby patří:
• studium před 1. 1. 2010 – při podání žádosti o důchod se
dokládá vysvědčení nebo jiné potvrzení o době studia (např.
výuční list, diplom),
• doba vojenské (civilní) služby – doloží se vojenská knížka
nebo potvrzení příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí,
• doba péče o dítě do 4 let věku – k žádosti se dokládá rodný
list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti (např. rozsudek
o svěření dítěte do péče),
• péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby – nejpozději
do 2 let po skončení péče si pečující osoba požádá na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení o vydání
rozhodnutí o rozsahu a době péče. Potřebuje k tomu potvrzení
prokazující dobu poskytování péče, které vydává Úřad práce
ČR. Požádat si může osoba blízká pečující o osobu závislou
na pomoci jiné osoby, které byl přiznán příspěvek na péči v II.,
III. či IV. stupni závislosti, nebo jiná pečující osoba, prokáže-li,
že žila s osobou závislou na pomoci jiné osoby ve společné
domácnosti. Jde-li o dítě do 10 let, stačí mít přiznaný příspěvek v I. stupni závislosti.
V případě potřeby získání podrobnějších informací či s dalšími dotazy ze sociální oblasti se můžete obracet na sociální
pracovnici Bc. Lenku Košákovou, DiS., která má první středu
v měsíci na Městském úřadě Klimkovice v době od 13 do 15
hod. pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku
na telefonu: 602 139 374, e-mailem: lkosakova@ostrava.cz
nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
Bc. Lenka Košáková, Dis.

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma?
Mobilní hospic Ondrášek doprovází rodiny, které pečují
o svého blízkého v domácím prostředí.
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou si nemocní i jejich blízcí otázku: A co dál?
Přichází rozhodování, kdo bude o nemocného pečovat, přicházejí obavy: Zvládneme to sami? Je to vůbec možné?
Je zcela přirozené tyto otázky si klást, tyto obavy mít. Málokdo z nás ví, jak pečovat. Odpovědí může být zkušenost jiných:
„Sestra již od první návštěvy poskytovala manželovi i nám
(pečujícím) neuvěřitelnou podporu, vše v klidu vysvětlila, na
naše otázky neúnavně odpovídala, s pacientem jednala velmi
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důstojně, aplikovala medikaci a pořád nás ujišťovala, že pečujeme správně.“
O nevyléčitelně nemocného člověka, dospělého i dítě, pomáhá pečovat Mobilní hospic Ondrášek. Poskytuje nepřetržitou
zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní podporu všem
členům rodiny v domácím prostředí. Pečující, klienti hospice, tak
mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují nebo se kdykoli poradit, neví-li si rady. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území
obce Klimkovice. Své služby poskytuje zdarma.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh, tel.: 725 409 411.
Více informací lze najít na: www.mhondrasek.cz.
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Pěvecký sbor města Klimkovic

PS města Klimkovic informuje o své činnosti
Dne 22. října 2016 se konal v klimkovických sanatoriích již
39. ročník přehlídky amatérských pěveckých sborů Klimkovický podzim. Naše pozvání tentokrát přijaly tyto sbory či komorní
seskupení: ženský pěvecký sbor Duha z Ostravy (bohužel, pan
dirigent se z vážných důvodů přehlídky nezúčastnil, přesto se
tento sbor zhostil více než dobře svého pěveckého vystoupení),
Carpe Diem z Letovic a komorní seskupení The Puzzles z Ostravy. Všechna vystoupení se setkala s velkým ohlasem diváků,
a tak přispěla k patřičné úrovni naší pěvecké přehlídky.
Ve dnech 26. a 27. listopadu jsme odjeli na soustředění na
Vítkovsko, kde nás velmi příjemně překvapil útulný penzion Bílá
holubice s velmi vstřícným panem majitelem. Nacvičovali jsme
repertoár vánočního koncertu a také jsme připravovali skladby
pro příští rok.

Famózní klimkovické pjenice účinkovaly pod dirigentskou
taktovkou Ivany Neuwirthové v komponovaném pořadu Toulky
Evropou, který budeme reprízovat v měsíci březnu i v nedaleké
Polance nad Odrou. Velice mile nás překvapila návštěvnost vás,
posluchačů, za což vám velice děkujeme. Dále FKP i v nevlídném sobotním počasí vystoupily v renesančních kostýmech na
Svatomartinských hodech, které již tradičně pořádal Vladimír
Rimmel.
V současné době již ﬁnišujeme s nácvikem repertoáru vánočního koncertu, ale v době, kdy vychází toto číslo klimkovického
Zpravodaje, je již koncert za námi. Pevně věřím, že se vám koncert líbil a přispěl tak k umocnění vánoční atmosféry.
Snad neprozradím žádné tajemství, že PS města Klimkovic
bude mít po celý příští rok 2017 důvod k oslavám. Současný
pěvecký sbor byl totiž založen v roce 1967, takže v novém roce
budeme slavit své 50. výročí vzniku. Navíc se bude konat již
40. ročník Klimkovického podzimu. A to už důvod pro slavení
určitě je! Věřím, že všechny akce, které sbor ve spolupráci chystá, se vám budou líbit a že se, milí příznivci sborového umění,
spolu na některé akci setkáme.
Jménem našeho pěveckého tělesa děkujeme za podporu ze
strany vedení města, děkujeme sponzorům, naší paní dirigentce
Mirce Halatové za nekonečnou trpělivost, Ivaně Neuwirthové za
excelentní klavírní doprovod a Daliboru Pyšovi za jeho neopakovatelné houslové kreace.
Vám všem, milí čtenáři Zpravodaje, přeji šťastný vstup do
nového roku a ať je váš rok 2017 bohatý nejen na pěvecké zážitky…
Mgr. Hana Petrová

Sport

Klimkovice pořádaly Mistrovství ČR v badmintonu
Mistrovství ČR v badmintonu kategorie U19 (mládež do
19 let), které proběhlo o víkendu 10.–11. 12. 2016 v hale
v Komenského sadech v Ostravě, pořádal náš oddíl badmintonu za podpory mnoha subjektů (včetně města Klimkovic).
Soutěž skončila velikým úspěchem pořadatelů, kdy turnaj byl
hodnocen ze strany účastníků jako jeden z nejlépe pořádaných
turnajů v republice.
Soutěž navíc skončila i obrovským úspěchem našich hráčů,
kteří doslova „převálcovali“ zbytek republiky. Tedy:
Michal Vašátko: 5.–8. místo ve čtyřhře
Dominika Budzelová: 1. místo ve smíšené čtyřhře
Tereza Švabíková: 1. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře
a 2. místo ve smíšené čtyřhře
Honza Somerlík: 1 místo ve čtyřhře, 1. místo ve smíšené čtyřhře a 3. místo ve dvouhře
Co k tomu dodat? Smekám před nimi i jejich trenéry. Je to
skvělé zviditelnění města v celé republice.
Všem vám na obou stranách děkuji.
Ing. Petr Večerka

Zleva: Luděk Žídek (trenér mládeže střediska v Kopřivnici),
Dominika Budzelová, Honza Somerlík, Terezka Švabíková.
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Hasiči

Jaký byl rok s Mladými hasiči a Lvíčátky?
Máme za sebou další rok plný zážitků a nových zkušeností.
Leden jsme tradičně zahájili v Michálkovicích na uzlovce.
Uzlovky nás dále čekaly ještě dvě, a to ve Fulneku a pak ve
Veřovicích. Uzlování nám šlo, a tak jsem přivezli spoustu medailí
snad ve všech kategoriích. Zatímco starší děti vázaly, Lvíčátka
vystupovala na dětských maškarních plesech. V únoru proběhl
také zimní tábor v Domašově nad Bystřicí.
Závodní sezona pro nás začala závodem v disciplínách CTIF,
kde se starším povedlo obsadit třetí místo. Pak už se rozjela
sezona naplno – Lubina, Příbor, Jarní kolo hry Plamen, Tísek,
Petřvaldík, Paskov, Výškovice, Oprechtice, Olbramice.
Lvíčátka se zase vydala na celostátní festival přípravek do
Čelákovic. Zde byla oceněna hejtmanem Středočeského kraje
jako nejlepší přípravka v České republice. Po návratu se účastnila natáčení živého vysílání v pořadu Dobré ráno v České televizi.
Následovalo vystoupení na Bambifestu, oslavách 130. let SDH
Lukavec, akci Ostravských vodáren Hledej pramen vody, krajském festivalu přípravek v Suchých Lazcích, v Kozlovicích na
akci Jsme v bezpečí a slavnostech ve Vražném. Před prázdninami jsme se vydali do Břehů u Přelouče na festival přípravek.
O prázdninách jsme se po dvou letech vrátili zpět do Jistebnice
v jižních Čechách. Letos byl tábor opravdu vydařený a nebojím
se říct, že nejlepší za těch deset let, kdy tábory pořádáme. Super
parta dětí, super vedoucí, táborová hra ve stylu Alvarez a bezva
hry. Výlet byl také úžasný, navštívili jsme Zeměráj – Slovanskou
vesnici nejen se spoustou hlavolamů. Také s více než kilometrovou stezkou na boso, která vede přes všechny možné přírodní materiály (šišky, klády, jíl, potok, jehličí, písek…), dále jsme
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navštívili tu nejlepší galerii, a to Galerii hrou v Písku. Zde jsme
se dozvěděli, jaké to je, být tiskařem. Všechny techniky jsme si
vyzkoušeli prakticky a nikomu nevadilo, že je sem tam špinavý
od barvy. Nejlepší nakonec – a to místnost s barvou uprostřed
a pokyn – můžete skoro vše. A tak se spoustě dětí splnil sen
o pomalování celého bytu barvou. Však přiznejme si, kdo to kdy
nechtěl udělat. Za tento opravdu úžasný tábor všem děkuji.
Ani po táboře jsme se však nezastavili, mladé hasiče čekaly závody na Hukvaldech, noční závody v Oprechticích a hned
druhý den u nás. Přípravka vystupovala na Mistrovství světa
v požárním sportu, které se konalo v Ostravě. Odtud si odnášíme spoustu zážitků, především z atmosféry, která se dá zažít
jen na mistrovství světa. Naše vystoupení se velice líbilo paní
ministryni školství a tělovýchovy Kateřině Valachové, která nás
pochválila.
V září se ke Lvíčátkům přidalo sedm nováčků, kteří zaplnili
místa dětí, které již začaly chodit do školy, a tím pádem se posunuly do kategorie mladších. Pokračovala sezona, a tak jsme
objeli závody v Petřvaldu, Brušperku, Libhošti, Proskovicích,
Bítově a Bochoři. Byli jsme také pozváni na Extra závod neboli tzv. Ligu mistrů do Ludslavic pro nejlepší družstva z Moravy.
Před podzimním kolem hry Plamen, kterého jsme se zúčastnili,
jsme se připravovali na soustředění v Pochni.
Lvíčátka se vydala do Polska na závody. Účastnila se dále
Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, oslav
SDH Olbramice, Veletrhu hraček a Megakoncertu Rádia Čas.
A konečně prosinec. V tomto měsíci proběhly dvě tradiční
akce, a to vánoční dílny a vánoční schůzka.
Ano, je toho spousta, co jsme s dětmi prožili. Věřím, že si děti
odnášejí spoustu zážitků, zkušeností a především nová kamarádství. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, bez
kterých by kroužek nemohl fungovat. Také všem, kteří se jakoukoliv měrou na chodu kroužku podílejí. A velký dík patří také
rodičům, kteří nám své ratolesti svěří klidně na cestu přes celou
republiku a snaží se vždy vyhovět našim nemalým nárokům. Za
všechny tedy děkuji a věřím, že nový rok bude stejně tak úspěšný jako ten minulý.
Za Mladé hasiče a Lvíčátka Klimkovice
Radka Langrová
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

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

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 1 900 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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Informace z Moravskoslezského kraje

Jak a proč odstraňovat jmelí
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél
komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích,
či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm. Bílé
plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků.
Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině
– odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele.
Nejčastějším způsobem přenosu semen je z pozřených plodů.
Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší
klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem
šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech
těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné
vzdálenosti.

Pozvánky
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Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin
z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak
oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují
výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se
nezabrání jeho dalšímu šíření),
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit
ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat
příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,
702 18 Ostrava, Ing. Lenka Peichlová, tel.: 795 622 385).
(Redakčně zkráceno.)
Ing. Lenka Peichlová
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