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Zámek v Klimkovicích, rok 1925
Slovo starosty:
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté,
máme za sebou první vydařený ples letošní sezóny, kterou stejně
jako před rokem zahájil v Sokolovně Zahrádkářský ples, za jehož
uspořádání děkuji předsedovi místní organizace Českého svazu
zahrádkářů panu Mackovi a jeho organizačnímu týmu v čele
s paní Fialovou. Mexická slečna Markéta tentokrát sice
neservírovala farmářské jablečné záviny, ale podávala výtečný
segedínský guláš. Chuťově se snoubí s jakýmkoliv pitím dle libosti,
ale je třeba si před ním dát jako aperitiv domácí vaječný koňak
podle receptů likérové magie našich zahrádkářů. Nechme se
překvapit, jak dobrý guláš bude servírovat lázeňská kuchyně
šéfkuchaře Jana Černého na tradičním Reprezentačním plese
města Klimkovic 28. ledna 2012.
Ale zpět k závažnějším záležitostem města. Návrh na nové
rozpočtové určení daní pro obce na konci minulého roku neprošel
v Poslanecké sněmovně o tři hlasy, a tak si naše město v letošním
roce nepolepší asi o 1 121 000,- Kč, což měla být částečná
kompenzace za to, že za každého trvale přihlášeného občana
dostáváme jen asi 6000,- Kč ročně. Patříme tedy k obcím
s nejnižším příjmem z rozdělení daní na obyvatele. Každý občan,
který sice v Klimkovicích bydlí, ale nemá zde trvalé bydliště, by
pomohl rozpočtu města tím víc, o kolik by se zvýšil celkově počet
obyvatel Klimkovic ze současných 4 239 ( stav k 1. 1. 2012). Stačí
se podívat na popisné informace z katastru nemovitostí na
internetu (jsou to veřejně přístupné údaje), abychom zjistili, kolik
z uvedených vlastníků budov v katastrálním území Klimkovice zde
není přihlášeno k trvalému pobytu, ale přitom využívají naši
infrastrukturu jen za nízkou částku daně z nemovitosti. Stejně

jako v listopadovém Zpravodaji tedy žádám tyto spoluobčany, aby
si v našem krásném lázeňském městě zřídili trvalý pobyt. Rádi jim
budou úředníci městského úřadu nápomocni.
Osadní výbor a občany v Josefovicích chci ubezpečit, že intenzivně
pracujeme na tom, aby žádný kamion neprojel touto malebnou
částí obce mimo dopravní obsluhu. Zadali jsme vypracování
dokumentace dopravního značení, která by průjezdnost kamionů
omezovala tonáží nebo délkou soupravy. Nově jsme zadali také
vypracování dokumentace pro instalaci tlačítkového semaforu u
kina, na jehož pořízení následně chceme požádat Moravskoslezský
kraj o dotaci.
Park Petra Bezruče čeká revitalizace zeleně firmou graseko, s.r.o.
Množí se dotazy občanů, týkající se osudu vytěženého dřeva. Bude
se jednat o velký objem převážně nekvalitního dřeva malého
průměru, větví, keřů apod., jen část dřeva má hodnotu. Nelze
oddělovat výtěžek dřevní hmoty od úklidu a likvidace ostatního.
Samotná příprava dřeva pro prodej (nařezání, přemístění parkem
tak, aby se nic neponičilo, ocenění, zavedení do majetku města,
prodej, uskladnění atd.) by přinesla nemalé organizační problémy
už s ohledem na svažitý terén parku a přinesla zvýšené náklady,
které nebylo možné zahrnout do uznatelných nákladů dotace.
Podmínky dotace také nepředpokládají zisk z prodeje dřeva,
dotace nemůže dotovat zisk.
Práce zatím nemůžeme zahájit, neboť čekáme, jestli se odvolá jiná
firma, která se ve výběrovém řízení na dodavatele těchto prací
umístila jako druhá.
V nastávající plesové sezóně se na Vás těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z radnice:
Rada města se během měsíce ledna sešla ke své schůzi třikrát.
Také zastupitelstvo města mělo jedno zasedání, avšak konalo se
po dni uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje.

využít i občané, kteří nemají dostatek finančních prostředků na
prvotní investici, doporučila rada města zastupitelstvu města o
tento účel rozšířit již existující fond města na opravy domů a bytů.

Předmětem jednání rady města byla tato témata:

LETOPISNÁ KOMISE
Rada města zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán novou
komisi a jmenovala její členy v čele s předsedou panem
Bohumírem Kaštovským. Jedním z jejích úkolů bude připravit
knihu
o osobnostech našeho města a aktualizovat knihu o
Klimkovicích vydanou v roce 1994.

REVITALIZACE PARKU
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o vítězi
výběrového řízení. V prvních dnech letošního roku obdrželo město
námitku jiného uchazeče proti tomuto rozhodnutí. Rada města
námitku přezkoumala, shledala neoprávněnou a rozhodla jí proto
nevyhovět. Další postup závisí na stěžovateli, zda se se svou
námitkou ještě obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
do doby ukončení řízení o námitce nemůže vítězná firma zahájit
práce v parku.

DOTACE
Rada města souhlasila s podáním žádostí o další dotace:
na sanaci krovu zámku z prostředků Ministerstva kultury
na inteligentní semafor na přechodu pro chodce na ul. Čs.
armády pod kinem z prostředků MSK
na podporu Místní Agendy 21 (akce komunitního charakteru)
z prostředků MSK

KOUPALIŠTĚ
Rada souhlasila s nájmem areálu panu Petru Edlerovi
s podmínkou, že umožní hasičům jejich cvičení a městu konání
akcí. Po podepsání smlouvy tak může nový nájemce začít
s úpravami. Souběžně pokračují úředníci městského úřadu na
vyřízení legislativní stránky užívání a přívodu vody do budoucích
požárních nádrží v areálu.

OSTATNÍ
rada města vzala na vědomí otevřený dopis Osadního výboru
Josefovice týkající se nesouhlasu s možností využití průjezdu
přes Josefovice ke kamionové dopravě s tím, že vyjádření
k tomuto problému uvede starosta města ve svém článku
rada města rozhodla o uzavření smluv na zajištění veřejné
linkové dopravy s jednotlivými dopravci pro rok 2012
takto: Dopravnímu podniku Ostrava zaplatí město 913 573,Kč, TQM-holding 29 962,- Kč a Veolii Transport Morava
163 492,- Kč
nové (červené) kontejnery na tříděný odpad budou umístěny
v Josefovicích a na Hýlově a budou sloužit odkládání
drobných elektrozařízení a baterií

BYTOVÝ POŘADNÍK MĚSTA
Směrnice města o přidělování bytů v majetku města ukládá
žadatelům o byt povinnost nejméně jedenkrát v průběhu
kalendářního roku potvrdit svůj zájem o přidělení bytů. Šest
z nich tak neučinilo a rada města je proto z bytového pořadníku
vyřadila. Na seznamu tak zůstává 22 žadatelů.
NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ PŮJČEK Z FONDU MĚSTA NA
OPRAVY DOMŮ A BYTŮ
Aby mohli vyhlašovanou dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva
v rodinných domcích (viz článek Dotace na nízkoemisní kotle ...)

Tentokrát (výjimečně)
tajemnice MěÚ

zpracovala Ing. Pavla Vavrošová,

Lázeňské okénko
Pak přišel rok 1960, kdy se při stavbě vojenského letiště v blízkosti
města ztratil nejvydatnější pramen. Poté se ztratily i zbývající
prameny. Dalo by se očekávat, že lázně zaniknou…
Nová doba bechyňských lázní začíná rokem 1992, kdy se Lázně
Bechyně, s.r.o. staly nestátním zdravotnickým zařízením.
Postupně došlo k rekonstrukci, modernizaci a revitalizaci areálu
lázní. Hlavním léčivým zdrojem je dodnes slatina aplikovaná
formou zábalů a vanových koupelí. Tato slatina pochází
z nedalekých Borkovických blat. Lázním se vede tak dobře, že
k původním lázeňským domům Božena, Libuše, Šárka a Jana
přibyla v roce 2003 moderní Olga. Tradiční lázeňská architektura
se zde snoubí s nejmodernější v naší republice.
A co se zde léčí? Nemoci
pohybového ústrojí jako
revmatismus, artróza, stavy
po úrazech pohybového
ústrojí a po ortopedických
operacích, včetně stavů po
operacích meziobratlových
plotének a nemoci kožní
včetně popálenin.

Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté!
V minulém Zpravodaji Lázní a města Klimkovic jsem se zmínil o
našem členství ve Sdružení lázeňských míst. V tomto sdružení,
založeném v roce 1990, je ještě 36 dalších lázeňských měst nebo
obcí. Jedním z nich je i jihočeská Bechyně s 6357 obyvateli na
řece Lužnici..
Město Bechyně bylo po staletí mariánským poutním místem,
jehož historie sahá až do 10. století. Proslulo svou keramikou,
hrnčířstvím, renesančním zámkem, postaveným v letech 1581-84
Petrem Vokem z Rožmberka na místě královského (Přemysl
Otakar II.) středověkého hradu a také první elektrifikovanou
železniční tratí Tábor-Bechyně z roku 1903 v tehdejším RakouskoUhersku vybudovanou ve spolupráci s Františkem Křižíkem.
Hluboké údolí Lužice je překlenuto od roku 1928 obloukovým
mostem zvaným Duha, po jehož mostovce je vedena jak silnice,
tak i zmíněná první elektrifikovaná trať.
Jedno
z
nejstarších
lázeňských míst v Čechách, už
v 16. století se zde léčilo
slatinou
(rašelinou).
Minerální prameny objevené
roku 1728 (podle pověsti při
hledání
pokladu)
daly
vzniknout
první
dřevěné
lázeňské budově (postavena
1730).
Hlavní
rozmach
lázeňství nastal v 19. a na
počátku
20.
století
po
objevení
dalších
arsenolithnato-železitých pramenů
pojmenovaných
Karlovo
zřídlo a Mariánské zřídlo. V letech 1904-07 byla postavena hlavní
secesní lázeňská budova Libušiných lázní. Už v roce 1949 zde byly
4 lázeňské domy, přibyly prameny Martin a Nový.

Ing. Zdeněk Husťák
starosta města

Prameny:
České lázně a lázeňství, MMR ČR 2007
Encykopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, Libri 2001
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Ohlédnutí za rokem 2011
• průběžně archivuje veškerou dokumentaci ke všem stavbám na
území katastru Klimkovic.

Víte, že v loňském roce hospodářsko-technický odbor s pěti
zaměstnanci:
• podal 497 písemných sdělení, informací, vyjádření občanům a
různým organizacím;
• připravil 329 materiálů k jednání rady města a zastupitelstva;
• vyhlásil a uskutečnil 51 výběrových řízení a záměrů na převod či
pronájem majetku města;
• na úseku silničního hospodářství, ochrany přírody a krajiny,
ochrany ovzduší, vodního a odpadového hospodářství vydal 122
usnesení a rozhodnutí;
• připravil k uzavření 232 kupních, nájemních a směnných
smluv, smluv o výpůjčce, smluv o zřízení věcných břemen,
smluv o uzavření budoucích smluv a o právu provést stavbu,
smluv o stočném, smluv o poskytnutí druhé kanalizační
přípojky, smluv o dílo atd. a doplňků k těmto smlouvám;
• zajistil 39 drobných stavebních oprav a úprav v nebytových a
bytových objektech;
• provedl 266 šetření na místě samém;
• zúčastnil se 30 celodenních odborných školení a seminářů;
• zorganizoval a zúčastnil se mnoha osobních jednání a
pracovních schůzek s občany, s různými organizacemi a úřady.

Kromě toho zabezpečil realizaci zadláždění plochy pro nové
vývěsní skříňky u zámku a nové vývěsní skříňky u zdravotního
střediska, vybudování kanalizace v ul. Wokrova a ul. Smetanova,
Naučné stezky a ekovýchovného koutku v parku P. Bezruče,
dokončení zadláždění, osazení plakátovacích ploch, zabudování
vymezovacích sloupků na náměstí, monitoring částí současné
kanalizace,
zajistil vypracování projektové dokumentace a podání žádosti na
zateplení, výměnu oken a plynofikaci ZŠ, PD na rozšíření účelu
užívání kina, projektové dokumentace na výměnu oken a zateplení
zdravotního střediska, úpravu kanalizace v ul. Nádražní, výměnu
oken v bytové jednotce v budově kina a celoplošnou opravu
střechy nad vstupem do objektu kina, oprava zadní fasády domu č.
p. 70, včetně výměny oken a statického zajištění balkónů, opravu
střechy na objektu šaten v areálu bývalého koupaliště, dokončení
autobusové zastávky v Josefovicích, atd.
Mgr. Naděžda Kolinová
vedoucí HTO MěÚ Klimkovice

Půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu
dne 5. března 2012 na adresu: Město Klimkovice, Lidická 1,
74283 Klimkovice, a to poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ
v Klimkovicích.

Město Klimkovice vyhlašuje výběrového řízení na poskytnutí
půjček na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a
bytů na území města Klimkovic. Poskytování půjček je upraveno
Statutem Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových
domů a bytů, který byl schválen Zastupitelstvem města Klimkovic.

Bližší informace o technických záležitostech získáte na
hospodářsko-technickém odboru MěÚ v kanceláři č. 11 nebo na
tel. čísle 556 420 108 u paní Jany Gramelové, informace o
finančních záležitostech Vám podají pracovnice finančního
odboru MěÚ v kanceláři č. 7 nebo na tel čísle 556 420 079.

Finanční prostředky lze použít na vybrané stavební účely dle odst.
6 čl. IV výše uvedeného statutu, např. na opravu nebo
zateplení fasády, výměnu oken, výměnu rozvodu vody a
elektřiny, pořízení tepelného čerpadla atd. nebo také na
venkovní část kanalizační přípojky. Úplné znění statutu je
zveřejněno na webových stránkách města Klimkovic www.mestoklimkovice.cz a k nahlédnutí je na hospodářsko-technickém
odboru MěÚ. Formulář žádosti je možno stáhnout z webových
stránek města nebo vyzvednout na MěÚ v Klimkovicích.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce MěÚ
Klimkovice od 20.01.2012 do 05.03.2012 a na webových
stránkách města.
Ing. Zdeněk Husťák
starosta

Termín na doručení písemných žádostí je do 10:00 hodin

Kanalizace města Klimkovic
Stavba „Kanalizace města Klimkovic“, se blíží ke svému závěru a
v posledních dvou měsících stavby se budou práce soustřeďovat
především do oblastí a ulic dosud kanalizací nedotčených či
nedokončených. Jedná se zejména o ulice Mírová, Osvobození,
Stodolní, Ostravská, Habrová, 9. května, Pionýrů, Hraniční,
Zámecká, Vřesinská a ulice Čs.Armády. Práce mohou být na
nezbytně nutnou dobu přerušeny v případě kolize s inženýrskými
sítěmi nebo nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěných ve výkopu
či vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Upozorňujeme
občany, že tzv. druhou kanalizační přípojku (za podmínek
odsouhlasených Radou města Klimkovic) již nebude možno zřídit
v ulicích, kde byly práce s uložením kanalizace ukončeny.

Současně připomínáme, že po dokončení stavby „Kanalizace
města Klimkovic“ je nutno splnit § 18 odst. 4 zákona 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tzn., že u
všech napojených nemovitostí není dovoleno vypouštět
do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Spolu s tím bude docházet k vyšším koncentracím plynů v potrubí
a proto doporučujeme majitelům nemovitostí, aby si ve vlastním
zájmu zkontrolovali způsob napojení odvodu dešťových vod.
V případě, že zde není použito např. lapače střešních splavenin s
protizápachovým sifonem, bude docházet k odvětrávání
kanalizace dešťovými svody, a ty pak následně korodují.
Petr Bílý, Referent HTO MěÚ

Úřední hodiny notářky v Klimkovicích
II. patro zámku v Klimkovicích vždy 9:00 – 17:00 hodin v těchto termínech:
3. ledna, 31. ledna, 28. února, 13. března, 10. dubna, 22. května, 5. června, 3. července, 14. srpna, 11. září, 2. října, 6.
listopadu, 4. prosince 2012
tel. 556 709 781, 556 709 799, 608 539 311
Mgr. Jarmila Vondrová, K Nemocnici 6, Nový Jičín
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Údržba veřejného osvětlení ve městě a hlášení závad
www.mesto-klimkovice.cz v odkazu dotazy občanů - hlášení
závad. Zde můžete oznamovat a upozorňovat na jakékoliv i
drobné závady a nedostatky na majetku města, tj. nejen na
veřejném osvětlení, ale rovněž závady městského rozhlasu,
chodníků a místních komunikací, svozu tříděného odpadu apod.
Přispějete tak k operativnějšímu zjišťování a odstraňování
nedostatků.

Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům, že údržba
veřejného osvětlení bude v roce 2012 prováděna pravidelně
poslední čtvrtek v měsíci tj. 23.2.2012, 29.3.2012, 26.4.2012,
31.5.2012, 28.6.2012, 26.6.2012, 30.8.2012, 27.9.212,
25.10.2012 a 29.11.2012.
V těchto termínech budou odstraňovány zjištěné a nahlášené
závady. U hlášení závad veřejného osvětlení nutno upřesnit ulici,
nejbližší číslo popisné nebo číslo sloupu veřejného osvětlení.
Veškeré poruchy na veřejném osvětlení můžete hlásit na telefonní
číslo 556 420 580 nebo prostřednictvím webových stránek města

Hana Kubzová, referent TS Klimkovice

Ceník – komunální odpad 2012
Rada města Klimkovic na své 34. schůzi konané dne 8.12.2011 rozhodla ponechat ceny města za sběr, svoz a likvidaci komunálního
odpadu beze změn.
Objem
Tarif
Počet obsluh
Cena na
nádoby
rok 2012
70 l

P 101

1 x 14 dní

1.312,-

70 l

P 111

1 x týdně

2.246,-

110 l

P 201

1 x 14 dní

1.610,-

110 l
110 l

P 211
P 261

1 x týdně
1 x týdně zima +
1 x 14 dnů léto

2.750,2.275,-

110 l
110 l

P 271
P 281

1 x týdně zima
2x týdně zima +
1x týdně léto

1.789,4.189,-

110 l

P 207

1 x 14 dní zima

1.020,-

240 l

P 311

1 x týdně

4.941,-

1.100 l

K 111

1 x týdně

10.792,-

1.100 l
K 121
2 x týdně
Hana Kubzová, TS Klimkovice

20.032,-

Filmy na 35mm kopiích ustupují digitalizaci
A trochu do minulosti:
V budově Dělnického domu (byl postaven v r. 1932) bylo kino
budováno současně s ostravským Vesmírem. (Padesátá léta
minulého století). Jako první v regionu bylo naše kino vybaveno
tou nejmodernější technikou a ve formátu „širokoúhlé“.
Promítání filmů bylo zahájeno 23. prosince 1958 širokoúhlým
filmem „Mazurka lásky“.
Od roku 1991 (kino provozovala Správa kin Nový Jičín) je
promítací kabina vybavena stroji MEO 5 XB a veškerou další
technikou. Na tehdejší dobu velice profesionální.
A budoucnost kina:
Před necelými dvěma roky však zasáhla kina v České republice
digitalizace, což znamená především nahrazení klasického
filmového projektoru novým digitalním projektorem. Nedílnou
součástí digitálního kina je i server, který přehrává digitální data
a dodává do projektoru signál ve vysokém rozlišení. Klasická
filmová distribuční kopie je nahrazena „balíčkem“ digitálních
dat. Digitální projekce obrazu a zvuku pokračuje rychlým
tempem. V České republice je již zdigitalizováno více než 300 kin
ve velkých městech i menších obcích. Tento trend se ale do
našeho kina vzhledem k miliónovým nákladům nedostane.
Klasické filmové kopie distributoři vyrábějí jen u některých titulů
a ve velmi malém počtu a někteří distributoři je již nevyrábějí
vůbec.
S našim stávajícím technickým vybavením máme tedy stále
menší možnosti promítání nových titulů. Alespoň částečným
řešením se může stát instalace dataprojektoru a využívání
budovy kina i k jiným účelům.
Marta Stonišová, kino Panorama

Uplynulý rok 2011 byl v našem kině velice úspěšný. Bylo
odehráno 114 představení s 9 239 návštěvníky (průměrná
návštěvnost 81 diváků/představení). Tržba činila 339 098 Kč. Ve
srovnání s rokem 2010 je to o 51 tis. Kč více. V dopoledních
hodinách hrajeme pro děti základních i mateřských škol
z širokého okolí. Jezdí k nám děti ze všech okolních obcí, ale také
více než 5 základních i mateřských škol z Poruby. Zpravidla jim
hrajeme tituly, které jsou naprogramované na odpolední
veřejnou produkci. Tím se značně sníží náklady na půjčovné a
distribuci filmů. Jsem ráda, že místní i přespolní si našli cestu do
našeho kina.
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Máme budovu – využívejme ji!
V Klimkovicích nám citelně schází kulturní dům, kde bychom
mohli pořádat plesy, diskotéky, výstavy, festivaly... scházet se a
tvořit si náš vlastní kulturní život. Máme ale budovu kina, kde se
do hlediště posadí 278 návštěvníků, přísálí kina můžeme využít
na menší akce, výstavy, klubové večery apod. Při stolové úpravě
těchto prostor můžeme návštěvníkům nabídnout cca 50-70 míst.
K dispozici je čerstvě opravené a naladěné piáno. Z příslušenství
jmenujme moderní sociální zázemí, šatnu, kuchyňku. Budova
kina vůbec nabízí teplé a světlé kulturní prostředí, které čeká na
Vaši návštěvu.
V roce 2011 se pracovníkům HTO MěÚ Klimkovice podařilo
dokončit proces „změny účelu užívání budovy kina“. Tato budova
totiž vždy (v novodobé historii) sloužila jako kino, všechny
stavební, bezpečnostní a protipožární předpisy se tedy vztahovaly
jen k provozu kina a nepřipouštěly jiné využití. Po legislativních
úpravách nám však už nic nebrání nahlížet na kino Panorama
jako na kulturní dům, který může dělat čest tomuto přízvisku.
První vlaštovkou bylo na sklonku loňského roku divadelní
představení ochotníků z Ostravy-Třebovic, kteří se představili
komedií Jak je důležité míti Filipa. Inteligentním humorem
pobavili téměř plné hlediště, členové klimkovického Orla
připravili pro návštěvníky kina/divadla bohaté občerstvení,
všechny prostory byly využity. Při téměř stejných provozních
nákladech (plyn, elektřina, voda, mzdy) jsme tedy zvládli jednu
obohacující akci navíc. Tím ale naše plány nekončí. Kulturní
komise města načrtla scénář akcí, které se budou v roce 2012
konat (www.mesto-klimkovice.cz / kultura / Seznam akcí), mezi
kterými figuruje i několikeré využití budovy kina. Hned
18.2.2012 se kino stane konečnou zastávkou Masopustního
průvodu, který letos bude pořádat Jednota Orel. V sobotu
17.3.2012 město pořádá v přísálí kina Swingový večírek – vítáni
jsou milovníci hudby 40. – 60. let, tance, občerstvení, posezení a
příjemných večerů vůbec. Představení ochotnických divadel
plánujeme na duben a konec roku 2012. Po mistrovství světa

v ledním hokeji v květnu 2012 bude pro fanoušky jistě zajímavé
posezení se slavnými občany našeho města Vladimírem Vůjtkem
starším a mladším. Další besedu se zajímavou osobností
plánujeme na říjen.

Kromě těchto aktivit pevně věříme, že udržíme v chodu
promítání filmů tak, jak jste na ně zvyklí. Technicky bude kino
fungovat trochu jinak, ale jistě si zachová Vaši přízeň i nadále.
Nedosáhneme jistě superkvalit dnešních 3D digitálních
technologií, nebudeme mít polstrovaná sedadla s podstavcem na
coca-colu, ale máme prostory, kde se můžeme scházet, prožít
příjemné zážitky, pobavit se. Využijme toho!
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice

Dotace na nízkoemisní kotle aneb chceme 60 tisíc Kč?
Obyvatelé Severní Moravy a Slezska mají dnes možnost vyměnit
svůj starý kotel za ekologický s finančním přispěním kraje, státu a
města Klimkovic. Rada Moravskoslezského kraje na jednání 21.
prosince 2011 schválila podmínky dotačního programu
„Ekologizace kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji“.
Získat dotaci na nový kotel mohou domácnosti, které
chtějí vyměnit starý ručně plněný kotel na tuhá paliva
za nízkoemisní kotel. Musí však doložit, že jejich starý kotel je
nefunkční či znehodnocený. Pokud podaná žádost bude splňovat
všechny potřebné podmínky pro čerpání dotace, tak si žadatel
bude moci nový kotel zakoupit a následně požádat o proplacení.
Město Klimkovice poskytuje půjčky na prvotní investici s vrácením
prostředků po vyplacení dotace. Dle zástupců Moravskoslezského
kraje by vyplacení dotace nemělo překročit dobu 9 měsíců.
Přijímání žádostí o dotace spustí Moravskoslezský kraj,
pro jehož obyvatele je podpora určena 1. února. Zájemci si
mohou koupit kotel na tuhá paliva, ve kterém budou moci pálit
kromě místního tradičního uhlí také peletky a biomasu. Nyní
prvních přibližně 330 uchazečů získá dotaci až
60.000 Kč.
Kdo by se měl o výměnu kotle ucházet?
Jedná se o vlastníky rodinných domů, jejichž komíny vykazují
značný stupeň tmavosti kouře po dobu delší než 30 min po
zatopení v kotli a častěji než jednou za „čas“. Jejich neekologičnost
spočívá v zastaralém málem muzejním typu pecní jednotky, věku
kotle, spalování všeho, co alespoň trochu hoří a umělém
prodlužování času hoření na úkor dostatečného přívodu vzduchu
do ohniště, kde posléze dochází spíše ke zplyňování daného paliva
než k hoření. Pokud se pálí dřevo, tak se vlastně vyrábí dřevěné
uhlí. Domácí kotle na fosilní paliva nemají přídavná zařízení jako
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spalovny komunálního odpadu. Vše co spalujeme nedokonalým
způsobem dýcháme my i naše děti. Vdechujeme všechny toxické a
karcinogenní látky vznikající nedokonalým způsobem vytápění.
Spousty takových domů jsou roztroušeny po celém městě.
Abychom měli tepelnou pohodu doma, kterou vytvoříme
ekologicky nešetrným způsobem, tak sousedy a jejich děti
přivádíme do ordinací s onemocněním způsobeném sníženou
imunitou. Nyní je obrovská možnost zkvalitnit trávení volného
času pobytem venku či větrání našich domovů. Jen je třeba
provést první kroky nás, popř. našich rodičů nebo sousedů
k zažádání o dotaci od 1. 2. 2012. Navíc v dohledné době komise
ochrany ovzduší bude kontrolovat tmavost a zápach kouře.
Majitelům postižených objektů, které budou vykazovat
nepřípustné hodnoty, bude udělována pokuta za
porušování Zákona o ovzduší.
Veškeré informace jsou na webových stránkách města Klimkovic,
Ministerstva
životního
prostředí
nebo
stránkách
Moravskoslezského kraje. Formuláře pro žádosti si lze stáhnout od
25. 1. 2012 na webových stránkách kraje. Bližší informace lze
získat na městském úřadě v Klimkovicích u paní RNDr. Marie
Czernínová (kancelář č. 12 MěÚ) nebo Ing. Jakuba Unucky,
místostarosty (každé pondělí v budově MěÚ, mailem a telefonem k
dispozici průběžně).

Ing. Anna Nezhodová, Ph.D.
Občanské sdružení Čisté Klimkovice

Chcete mě?
Jsem opuštěná, ale veselá fenka a hledám
svého nového páníčka.
Vezmeš si mě? Tvou péči Ti oplatím svou
vděčností.
A navíc za mě nebudeš platit poplatek ze
psů... :)
Více informací na:
Andrea Jahnová, 556 420 752, jahnova@mesto-klimkovice.cz

Život ve městě:

Zápis žáků do prvních tříd

Vítáme nové občánky města

V úterý 17. ledna proběhl na Základní škole v Klimkovicích zápis
dětí do prvních tříd pro školní rok 2012/2013. Učitelky základní
školy zjišťovaly připravenost předškoláků ke školní docházce,
zkoušely jejich znalosti barev i geometrických tvarů a určování
počtu jednotlivých předmětů. Zjišťovaly rovněž všeobecné znalosti
dětí, povídaly si s nimi o pohádkách a obrázcích. Děti přednášely
básničky, zpívaly písničky a kreslily své maminky nebo tatínky.
Odvahu jim dodávaly jejich učitelky a ředitelka mateřské školy.
Za odměnu předškoláci dostali pěkné výrobky a omalovánky
starších žáků naší školy a školní družiny. Žáci šestých tříd ukázali
rodičům a budoucím školákům základní školu, kde si ve třídě
mohli vyzkoušet i interaktivní tabuli.
Při zápisu bylo zapsáno 56 dětí, asi 10 z nich bude mít odklad
školní docházky.
Mgr. Jana Hulová, učitelka ZŠ Klimkovice

Vojtěch Magera

Český červený kříž a město Klimkovice vyhlašují

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

•

• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené a řádně zabalené
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou, čistou
Sbírka se uskuteční v Kině Panorana
2.3.2012 pátek
3.3.2012 sobota

8.ºº - 19.ºº hod.
8.ºº - 19.ºº hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc!
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Pozvánky:

Městská policie zve na další bezplatný kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava pořádá i v roce 2012 sérii kurzů pro
veřejnost v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Další nejbližší se
koná dne 29. února 2011 od 16:00 hodin. Místem konání
bude budova na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé
ředitelství městské policie). Ústředním tématem setkání s občany
bude prevence viktimizace, tedy jak se nestát obětí trestného činu,
a seznámení s činností poradny pro oběti trestných činů probační
a mediační služby. Samozřejmě nebude chybět oblíbená
sebeobrana. A i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti

účastníků kurzu. Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést
sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na
přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po
sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů
sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší info:
599 414 165, 950 739 407-8, info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. Těšíme se na všechny
zájemce z řad veřejnosti.
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Rodinné centrum Želvička v Klimkovicích
zve širokou veřejnost na další setkání z cyklu

Rodinné centrum Želvička
– program na únor 2012

Čaj o páté

2. patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna
773 182 082, email: rc.zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info
Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod.,
dopolední program začíná v 9:30hod. Vstupné je 30,-kč není-li v
programu uvedeno jinak.

tentokráte na téma:

LOGOPEDIE A ZNAKOVÁNÍ
PRO DĚTI

Čtvrtek 2.2. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení
s overbally

s Mgr. Gabirelou Solnou
logopedkou a propagátorkou znakování
pro miminka a batolata (baby signs)

Úterý

7.2. KAŠPÁRKOVINY
– tvoříme z plastelíny, vykrajovátka

Čtvrtek 9.2. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Přijďte se poradit,
jak správně cvičit s vašimi dětmi složité hlásky a také se
dozvědět něco o tom, jak se můžete dorozumnět s vašimi
nemluvňaty pomocí znakování už od nejútlejšího věku.

Úterý

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

Čtvrtek 16.2. KAŠPÁRKOVINY
– tvoříme karnevalové masky
V úterý 28. únorav 17:00 hod.
v prostorách RC Želvička

Úterý

21.2. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
– poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek 23.2. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE
– cvičení s padákem

Vstupné 40,- Kč, Prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese
rc.zelvicka@seznam.cz
na tel. 606 905 026 nebo přímo v herně u služebních maminek.
Povídání je možno po předchozí domluvě navštívit i s dětmi.

Úterý

28.2. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

Úterý

28.2. ČAJ O PÁTÉ (17:00) – s logopedkou a
propagátorkou znakování pro
nemluvňata Mgr. Gabrielou Solnou

Kino Panorma Klimkovice – program na únor 2012
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz
KOCOUR V BOTÁCH
Středa 8. února v 17:00
Samostatný filmový příběh chlupatého dobrodruha. Vypadá jako
malá bezbranná kočička, ale skrývá se v něm obrovská osobnost.
Animovaná komedie. V českém znění: Aleš Procházka, Tereza
Bebarová, David Suchařípa, Jaromír Meduna, aj. Rodinný.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,- Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Úterý 14. února v 17:00
Chipmunkové jsou zpět a pořádně to rozpiští! Hudebně nadaná
zvířátka se tentokrát vypraví na výlet luxusní zaoceánskou lodí.
Legrace ale končí ve chvíli, když ztroskotají na opuštěném ostrově.
Avšak i tam je čeká velké překvapení. Animovaná dobrodružná
komedie.
Mládeži přístupno, USA, 90 minut, české znění
60,- Kč

PERFECT DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Neděle 12. února v 18:00
Erika je úspěšná žena, která má všechno, ale s každým
přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to
je dítě. Příběh zprostředkovává sondu do několika lidských životů.
Dle divadelní hry skotské dramatičky Lizy Lochlead. V hl. roli
Ivana Chýlková. Dále hrají: Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl,
Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, aj. Režie: Alice Nelis.
Komedie.
Dop. přístupnost od 12 let, ČR, 110 minut
70,- Kč

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. ČÁST
Středa 22. února v 18:00
Upírská love story se blíží do svého finále. Bella a Edward se po
svatbě vydávají na líbánky do Ria De Janeira, kde se konečně
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.
Fantasy, romance, thriller.
Dop. přístupnost od 12 let, USA, 120 minut
65,- Kč
PŘIPRAVUJEME:MODRÝ TYGR, PROBUDÍM SE VČERA

Kino Sanatoria – program na února 2012
TRANSFORMERS 3
Úterý 21. února v 19:30
V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana
Měsíce“.
Hrají: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Frances
McDormand, Hugo Weaving,
Mládeži přístupno, USA, 154 minut
50,-Kč

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Úterý 7. února v 19:30
Tom Hanks hraje chlapíka středního věku, který ztratí práci. Larry
zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne
pro návrat do školních lavic. Když si myslíš, že vše co mělo smysl
už tě minulo, objevíš důvod proč žít.
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah Mahoney,..
Mládeži přístupno od 12let, USA, 98 minut
50,- Kč

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Úterý 28. února v 19:30
Mládeži přístupno od 12 let, ČR, 110minut
50,- Kč

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Úterý 14. února v 19:30
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007
James Bond zrovna leží u ledu? Hrají: Rowan Atkinson, Gillian
Anderson, Rosamund Pike, Dominic West
Mládeži přístupno, USA, 101 minut
50,- Kč

PRO VÍCE INFORMACÍ: www.365dni.cz
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Lázně jsou po rekonstrukci opět v provozu
V pondělí 16. 1. 2012 Sanatoria Klimkovice přijala první pacienty tohoto roku. Po několikatýdenní odmlce, kdy se v budově A usilovně pracovalo na
rekonstrukci pokojů, opět fungujeme. A v celé parádě. Nově přijíždějící pacienti si zrekonstruované pokoje velmi chválí, už proto, že se v nich cítí
více pohodlně a téměř jako doma.
Po zimním uzavření lázně opět otevíráme i všechny restaurační provozy, kam Vás srdečně zveme. Možná k nám zavítáte v rámci plesů, kterých
v této sezóně pořádáme několik. Kolonádě a další prostory opět ožijí, dostanou ten slavnostní lesk a přispějí k nezapomenutelné atmosféře našich
plesových zábav.
Novinkou na ochozu lázeňské vnitřní kolonády je nově vybudovaná prodejna potravin, ve které
můžete zakoupit vždy čerstvé produkty a křupavé pečivo.
Konečně i nám napadl sníh, lázeňský areál je zasypán krásně bílou peřinou sněhu. Když se
ukážou paprsky sluníčka, máme možnost se kochat kouzelnou scenérií, proto je třeba vyrazit do
přírody. Třeba do našeho lesního parku – jen tak se brouzdat sněhem, nebo vzít běžky a trochu si
zasportovat, či zajít nasypat ptáčkům ať nás z jara zas uvítá jejich zpěv. A procházku můžete
zakončit u nás u dobré kávy, či nějaké té dobroty, popřípadě si dopřát trochu té relaxace, nebo
odpočinku v teplé lázni.

Blíží se svátek zamilovaných – SVATÝ VALENTÝN
Nezapomněli jste? Pro některé je svátek sv. Valentýna čas, kdy je třeba něčím obdarovat, nebo překvapit svému
srdci drahou polovičku. S tak těžkým úkolem vám mi v lázních rádi pomůžeme – přicházíme s několika dobrými
nápady na dárek. Inspiraci také naleznete i na našich webových stránkách, které jak mnozí už zjistili, dostali nový
háv.
K valentýnu určitě paří romantická večeře při svíčkách v nádherném prostředí, s příjemnou obsluhou a to vše
nabízí naše restaurace. Dárkem ke svátku všech zamilovaných může být i vstupenka na Valentýnský ples,
kterou lze také jistě překvapit. Sice svou drahou polovičku překvapíte o pár dní dříve, než zmiňovaný svátek slavíme, ale to se také počítá.
Dárek v podobě poukazu určitě potěší každého., kdo by se nechtěl nechat hýčkat, operovávat a relaxovat? Každý balíček skrývá dávku vitality a
zdraví, proto je určen pro každého. Z naší bohaté nabídky koupelí zábalů masáží, či kosmetického ošetření a služeb lze připravit dárek každému
přímo na míru.

Svatební hostiny a oslavy se slevou
Sanatoria Klimkovice přicházejí se speciální nabídkou pro občany s trvalým pobytem
v Klimkovicích.
Chystáte svatbu a svatební hostinu? Slavíte narozeniny a chcete oslavu pojmout
stylově? Využijte gastronomických služeb Sanatorií Klimkovice.
Všichni občané s trvalým pobytem ve městě Klimkovice mohou využít slevy:
- při pořádání svatebních hostin:
Pokud je z novomanželského páru 1 z Klimkovic – sleva

10%. Pokud jsou oba

novomanželé z Klimkovice – sleva 20%.
- při pořádání oslav a jiných akcí sleva 10%.
Pro uplatnění slevy je však nutno mít dle občanského průkazu trvalý pobyt ve městě
Klimkovice.
Sleva se vztahuje na gastronomické služby, hostiny, tabule a rauty.
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Bazén a volně prodejné procedury
platné od 16.1.2012
NÁZEV PROCEDURY

ČAS
procedury

BAZÉN - plavání v bazénu (budova A)
ELEKTROSTIMULACE oslabených svalů
FOTOTERAPIE lokální – Medolight
FITNESS ****)
FITNESS – CVIČÍCÍ STOLY ****)
ILTV – individuální léčebná tělesná výchova
INFRASAUNA + PLAVÁNÍ V BAZÉNU (vč. zapůjčení dvou textilních podložek)
INFRASAUNA + SPRCHOVÁNÍ (vč. zapůjčení dvou textilních podložek)
INHALACE individuální
INHALACE skupinová s magnéziovou solí
KOUPEL jodobromová + suchý zábal *)
KOUPEL rašelinová + suchý zábal
KOUPEL kombinovaná (perličková nebo vířivá s přísadou) + suchý zábal
KOUPEL bylinná – pohybová + suchý zábal
KOUPEL aromatická + suchý zábal
KOUPEL bylinná – medová + suchý zábal
KOUPEL bylinná – redukční + suchý zábal
KOUPEL magnéziová + suchý zábal
KOUPEL perličková nebo vířivá + suchý zábal
KOUPEL s čokoládovou koupel. solí nebo čokolád. koupel. olejem + suchý zábal
KOUPEL mléčná – hydratační + suchý zábal
KOUPEL syrovátková – regenerační + suchý zábal
LASEROVÉ OŠETŘENÍ PLETI
LYMFODRENÁŽ ruční**)
MASÁŽ aromaterapeutická, čokoládová (čokolád. olejem), medová (med. olejem)***)
MASÁŽ klasická ***)
MASÁŽ kosmetická – BAŇKOVÁNÍ ***)
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY – částečná nebo HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI-LOMI
OBKLAD jodobromový - teplý
OXYGENOTERAPIE- kyslíková terapie
PARAFÍN
PRIESSNITZ jodobromový
PSYCHORELAXACE skupinová - harmonizace nebo meditace
PYRAMIDA
SVĚTLOLÉČBA
SOLÁRIUM
ZÁBAL bahenní z Mrtvého moře – celkový (horní a dolní končetiny, záda, břicho a hýždě) *****)
ZÁBAL bahenní z Mrtvého moře – částečný (dvě lokality z celk. zábalu) *****)
ZÁBAL skořicový – celkový (horní a dolní končetiny, břicho a hýždě) *****)
ZÁBAL skořicový – částečný (stehna, břicho a hýždě) *****)

45 min.
30 min.
10 min.
15 min
15 min
30 min.
45 min.
45 min.
10 min.
15 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 + 10 min.
20 min.
70 min.
20 min.
20 min.
20 min.
70 min.
20 min.
50 min.
15 min.
20 min.
30 min.
50 min.
50 min.
10 min.
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.

dospělí
69,-Kč

CENA
děti
35,-Kč
92,-Kč
72,-Kč
20, - Kč
20, - Kč
220,-Kč
100,-Kč
74,-Kč
74,-Kč
50,-Kč
286,-Kč
286,-Kč
308,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
216,-Kč
252,-Kč
252,-Kč
106,-Kč
464,-Kč
239,-Kč
180,-Kč
226,-Kč
548,-Kč
76,-Kč
150,-Kč
69,-Kč
62,-Kč
100,-Kč
120,-Kč
29,-Kč
55,-Kč
324,-Kč
162,-Kč
512,-Kč
256,-Kč

DPH




























Klienti při komplexní – příspěvkové a rehabilitační ambulantní léčbě mají (po předložení rozpisu procedur na recepci) z uvedené ceny 10% slevu.
Procedury: vstupenky si můžete zakoupit na budově A nebo B maximálně 21 dnů předem, nejpozději 5 minut před začátkem procedury! Na procedury
přicházejte minimálně 5 minut před jejich začátkem. Dostavíte-li se později, bude Vám procedura poskytnuta pouze do konce Vámi zaplacené časovky.
Telefonicky objednané vstupenky je možno rezervovat max. do 5 min. před začátkem, procedury.
Koupele: všechny koupele jsou poskytovány formou individuálních celkových koupelí (20minut) + suchý zábal (10minut).
Bazén:maximální kapacita bazénu – budova A 20 osob, budova B 16 osob. Prodej vstupenek na recepci A – bazén budova A i B. Rezervace celého bazénu
v budově A-45 min.: 1380, – Kč. Rezervace celého bazénu vč. infrasauny – budova A: 1580,-Kč. Rezervace celého bazénu v budově B- 45 min.: 800, – Kč.
Opakované komerční využívání celého bazénu v budově A lze sjednat pouze písemně na obchodním oddělení (45 min. 1520, – Kč.)
 Ceny procedur (označené tímto symbolem) jsou uvedené včetně DPH; ostatní procedury jsou osvobozené od daně dle § 58 zákona o DPH.
*) Vstupenku je možno zakoupit pouze osobně na základě písemného prohlášení o alergii na jód.
**) Vstupenku je možno zakoupit na základě písemného doporučení od lékaře.
***) Možnost zakoupení i dvou časových jednotek za sebou.
****) Možnost zakoupení dvou i více časových jednotek za sebou.
*****) Zábal lze aplikovat pouze klientům, kteří jsou zcela soběstační a nevyžadují dopomoc druhé osoby (samostatně se svléknou a obléknou, otočí na
lehátku, osprchují se …)!!!!!
Děti: procedury (včetně bazénu) mohou absolvovat děti starší 14 let samostatně; děti od 3 do 14 let pouze s doprovodem dospělého.
Storno:zakoupené lístky jsou nevratné.
Informace:na recepci, tel.: 556 422 111, INTERNET: www.sanatoria–klimkovice.cz
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Provozní doba bazénu a procedur
platné od 16.1.2012

BAZÉN
a INFRASAUNA

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

x

x

x

x

x

8,30-9,30

8,30-9,30

x

x

x

x

x

9,30-10,30

9,30-10,30

x

x

x

x

x

10,30-11,30

10,30-11,30

x

x

x

x

x

11,30-12,30

11,30-12,30

14,30-15,30

14,30-15,30

14,30-15,30

14,30-15,30

14,30-15,30

13,00-14,00

13,00-14,00

15,30-16,30

15,30-16,30

15,30-16,30

15,30-16,30

15,30-16,30

14,00-15,00

14,00-15,00

16,30-17,30

16,30-17,30

16,30-17,30

16,30-17,30

16,30-17,30

15,00-16,00

15,00-16,00

17,30-18,30

17,30-18,30

17,30-18,30

17,30-18,30

17,30-18,30

16,30-17,30

16,30-17,30

19,00-20,00

19,00-20,00

19,00-20,00

19,00-20,00

19,00-20,00

17,30-18,30

17,30-18,30

20,00-21,00

20,00-21,00

20,00-21,00

20,00-21,00

20,00-21,00

x

x

BAŇKOVÁNÍ

14,15-15,15

14,15-15,15

14,15-15,15

14,15-15,15

14,15-15,15

x

x

ELEKTROSTIMULACE oslab. svalů

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

8,30-15,15

x

FOTOTERAPIE lokální – Medolight

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

8,30-15,15

x

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

FITNESS
16,30-18,30
14,15 – 15,00

x

16,30-18,30

14,15 – 15,00

14,15 – 15,00

x

x

14,15 – 15,00

14,15 – 15,00

x

x

FITNESS – CVIČÍCÍ STOLY
16,30-18,30

x

16,30-18,30

x

x

14,15 –
15,00

x

x

x

INHALACE individuální a skupinová

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

x

x

ILTV – individuální léčebná tělesná výchova

14,10-15,15

14,10-15,15

14,10-15,15

14,10-15,15

14,10-15,15

x

x

KOUPELE

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

8,30-18,00

LASEROVÉ OŠETŘENÍ PLETI

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

8,30-15,15

LYMFODRENÁŽ ruční
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
HAVAJSKÁ MASÁŽ

9,45 – 18,00

9,45 – 18,00

8,30 – 18,00

8,30 – 18,00

MASÁŽE

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

8,30-18,00

8,30-18,00

TEPLÝ JODOBROMOVÝ OBKLAD,
PRIESSNITZ JODOBROMOVÝ

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

x

OXYGENOTERAPIE

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

8,30-15,15

x

PARAFÍN

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

PSYCHORELAXACE- harmonizace

15,30-16,00

lichý týden

x

x

PSYCHORELAXACE- meditace

15,30-16,00

sudý týden

x

x

9,00-11,00

9,00-11,00

9,00-11,00

9,00-11,00

9,00-11,00

9,00-11,00

9,00-11,00

13,00-14,00

13,00-14,00

13,00-14,00

13,00-14,00

13,00-14,00

13,00-14,00

13,00-14,00

15,00-18,00

15,00-18,00

15,00-18,00

15,00-18,00

15,00-18,00

15,00-18,00

15,00-18,00

SOLÁRIUM

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

7,15-15,15

8,30-15,15

SVĚTLOLÉČBA

9,15-11,15

9,15-11,15

9,15-11,15

9,15-11,15

9,15-11,15

9,15-11,15

9,15-11,15

15,15-17,15

15,15-17,15

15,15-17,15

15,15-17,15

15,15-17,15

15,15-17,15

15,15-17,15

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

7,15-15,15

7,15-18,00

8,30-18,00

8,30-18,00

PYRAMIDA

ZÁBALY bahenní a skořicové

x

9,45 – 18,00
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x

8,30-18,00
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zabijačkové hody v Sanatoriích Klimkovice, 16. 2. – 19. 2. 2012
Vážení přátelé gastronomie,
Sanatoria Klimkovice si Vás dovolují, co nejsrdečněji pozvat na gastronomickou akci Zabijačkové hody s pivem Pilsner Urquell. Přijměte, prosím,
osobní pozvání Jana Černého, šéfkuchaře Restaurace Zahrada a celého jeho týmu na tradiční zabijačkové pokrmy, tlačenku, jelita, jitrnice, guláš,
sádlo se škvarky, pečené domácí buchty, které Vám rádi připraví od čtvrtka 16.2. do neděle 19.2.2012
Zde přinášíme malý recept na zabijačkovou prdelanku:
Potřebujeme tyto suroviny:
ovarový vývar, vepřovou krev, vařené kroupy,
pepř, sůl, česnek, majoránka

Postup: Vývar přivedeme k varu. Za stálého míchání metličkou nalijeme krev a za stálého míchání
přivedeme znovu k varu (pokud nebudeme stále míchat, vytvoří se v polévce kusy sražené krve). Pak přidáme vařené kroupy a dochutíme pepřem,
solí, česnekem a majoránkou. Necháme chvíli provařit koření a můžeme podávat.

Pozvánka do lázní za zábavou
Divadlo U lípy – Vražda sexem – Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho
praktické ženě, na které je tím pádem zabezpečení domácnosti. Bernie se rozhodl skončit se zaměstnáním a věnovat
se umění – jehož jediným produktem je pouze nepovedený autoportrét.
Jeho žena, lékařka Nikol, zase musí kvůli rekonstrukci přestěhovat svou ordinaci domů. V domě žije i popletená a
krátkozraká teta Dot, do toho všeho ještě přijde hysterická a dotěrná pacientka Val žádat Nikol, svoji lékařku, aby
mohla porodit své již sedmé dítě v provizorní ordinaci do vany. Kromě hrozícího porodu se postavy musí vypořádat
i s ukrytím mrtvoly, nečekanou návštěvou milenky. To promění dosud klidný dům v bláznivý kolotoč.
Čtvrtek 9.2., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 45Kč

Valentýnský ples - Tradiční valentýnský ples v Sanatoriích Klimkovice. Bohaté večerní menu, štědrá tombola o
zajímavé ceny, dvě samostatné scény, zábava až do rána.
Program: kapela GAMA k tanci i poslechu, zamilovaní Charlie a Kolombína, UV show „Čarování v barvě safíru“,
Travesti show Šemerón, imitátorské vystoupení, diskotéka s videoprojekcí ve společenském sále. Plesem provází
moderátor Petr Stebnický.
Vstupné 359,- Kč. Cena obsahu: sklenka sektu na přivítanou, bohaté teplé večerní menu, dezert a kávu, slané pečivo
na stůl, kompletní společenský program.
Sobota 11.2., 19:00, Sanatoria Klimkovice, vnitřní prostory, vstupné 359Kč

Vystoupení taneční a dramatické dílny – Vystoupení seminaristů zDividla Ostrava. Baletní a taneční přestavení
seminaristů tanečního oboru pod vedením Alenky Koldové, proložené krátkými dramatickými vstupy, básněmi a
písničkami. Večer bez pravidel a mantinelů. Přijďte se pobavit a podpořit mladé talenty
Čtvrtek 16.2., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné dobrovolné

Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější show stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou Šemerón z Havířova
opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru. Uvidíte a uslyšíte divy světové i domácí popmusic, neuvěřitelné
kostýmy a taneční kreace.
Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na telefonu 603 299 138.
Prostor, ve kterém program probíhá, je zcela nekuřácký.
Čtvrtek 23.2., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč
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Kulturní kalendář pro Klimkovice – únor 2012
DEN

DATUM

PROGRAM

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS KONÁNÍ

VSTUPNÉ

středa

1.2.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda Sanatorií

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

2.2.

Beseda se specialistou: Pohybové ústrojí

Společenský sál San.

19:00

volný

pátek

3.2.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda Sanatorií

19:30 - 23:00

30,-

sobota

4.2.

Diskovečírek

Kolonáda Sanatorií

19:30 - 23:00

30,-

neděle

5.2.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 17:00

volný

pondělí

6.2.

Kreativní odpoledne - organzový květ

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Country večer s Tulákem

Cinemabar Sanatoria

19:00 - 22:00

dobrovolné

úterý

7.2.

Kino - Moje krásná učitelka

Společenský sál San.

19:30

50,-

středa

8.2.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda Sanatorií

19:00 - 22:00

30,-

Kocour v botách - kino Panorama

Klimkovice

17:00

60,-

čtvrtek

9.2.

Divadlo U lípy - "Vražda sexem"

Společenský sál San.

19:00

45,-

pátek

10.2.

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda Sanatorií

19:30 - 23:00

30,-

sobota

11.2.

Valentýnský ples

Prostory lázní

19:00

359,-

Ples vousatých pánů

Sokolovna Klimkovice

19:00

160,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 17:00

volný

Pderfect days: I ženy mají své dny

Kino Panorama Klimk.

Kreativní odpoledne - Vyšívání do papíru

neděle

pondělí

úterý

12.2.

13.2.

14.2.

středa

15.2.

čtvrtek

16.2.

pátek

17.2.

sobota

18.2.

neděle

pondělí

19.2.

20.2.

18:00

70,-

Salónek za kinosálem

15:00 - 17:00

75,-

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00 - 21:00

dobrovolné

Kino -Johnny Enhlish se vrací

Společenský sál San.

19:30

50,-

Alvin a Chipmunkové 3

Kino Panorama Klimk.

17:00

60,-

Taneční večer s Aloisem Weissem
Tanečně-dramatické představení Dividla
Ostrava

Kolonáda Sanatorií

19:00 - 22:00

30,-

Taneční večer s Petem Saxem

Kolonáda Sanatorií

19:30 - 23:00

30,-

Diskovečírek

Kolonáda Sanatorií

19:30 - 23:00

30,-

Srdíčkový ples

KD Olbramice

Koncert žáků ZUŠ Poruba

Kolonáda Sanatorií

14:00 - 15:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda Sanatorií

15:30

volný

Kreativní odpoledne - organzový květ

Salónek za kinosálem

15:00

75,-

Karaoke

Cinemabar Sanatoria

19:00 - 22:00

30,-

Kino - Transformers 3

Společenský sál San.

19:30

50,-

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda Sanatorií

19:00 - 22:00

30,-

Společenský sál

19:00

19:00

dobrovolné

100,-/210,-

úterý

21.2.

středa

22.2.

Twilight sága: Rozbřesk 1. část

Kino Panorama Klimk.

18:00

65,-

čtvrtek

23.2.

Travesti show Šemerón

Restaurace Zahrada

19:00

70,-

pátek

24.2.

Ples MÚ Poruba

Kolonáda Sanatorií

19:00

u organizátora

sobota

25.2.

Diskovečírek

Restaurace Zahrada

19:30 - 23:00

30,-

neděle

26.2.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda Sanatorií

15:00 - 17:00

volný

pondělí

27.2.

Kreativní odpoledne - organzový květ

Salónek za kinosálem

15:00

75,-

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00

dobrovolné

úterý

28.2.

Kino - Perfect days - I ženy mají své dny

Společenský sál San.

19:30

50,-

středa

29.2.

Taneční večer s Aloisem Weissem

Kolonáda Sanatorií

19:00 - 22:00

30,-

13

Historie:

Historie chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích
Pokračování
Jak jsem se minule zmínil, Kryštof Bzenec si vymohl na císaři
Rudolfu II. svobodu volného odkazu svého majetku. Roku 1599
svůj majetek odkázal Janovi staršímu Vlčkovi z Dobré Zemnice.
Kryštof Bzenec byl zřejmě vážně nemocen a tak se stalo, že svůj
majetek odkázal i jiným zájemcům.
V poslední vůli se uvádí tento rozsah panství: „tvrz, dvuor o
miestečko Klimkovice, tvrz a ves Třebovici, dvuor a ves Svinov,
ves Lagnov, dvůr Hylov, mlyny, lesy všeliaké, k tomu miestečku a
jmenovaným tvrzím a všem příslušenstvím a lidi, aby se uvázali,
i lidi poddané na přimiestie Opavie, a domy v témž mestie ležící
… “ V testamentu pamatoval také odkazem 200 zlatých pro špitál
v Klimkovicích a 200 zlatých pro kostel sv. Kateřiny
v Klimkovicích.
Při šacunku (komisionálním odhadu) panství v roce 1602, jež
činilo z panství 8 050 zlatých, se zjistilo, že bylo celé panství
značně zadlužené. Kryštof Bzenec odkázal z části také svůj majetek
Janu Balcaru Cetrysovi a o dědictví se začli hlásit i další příbuzní.
O klimkovické panství se znovu rozhořel spor.
Ve farní kronice se dočteme: „Slovutná rodina pánů z Vlčku
navázala se Janem starším z Dobré Zemnice a Hlučína na
Dolním Terlicku v držení Klimkovic r. 1600, ač se k dědictví po
posledním Bzencovi – p. Kryštofu Bzencovi z Markvartic na
Třebovici a Klimkovicích – i jiní nápadníci ucházeli, z čehož
povstala pře. Pře tato rozhodnuta r. 1612 v neprospěch Jana
Vlčka, který tedy nyní panství Klimkovické koupil za 22 400
zlatých. Po jeho smrti (1613) nastoupil Mikuláš mladší Vlček
(syn) a zmíněnou při s následky – teprv 18. července 1626
ukončil.“
Mikuláš Vlček byl zemský soudce knížectví opavského a celý svůj
majetek ke výše zmíněnému datu dal vložit do zemských desek.
Vlčkové později své jméno poněmčili na Wilczkové a panství
Klimkovické drželi, takřka beze změn, až do roku 1923.
V roce 1615 Mikuláš ml. Vlček potvrdil a rozšířil stará privilegia a
svobody Klimkovic. V roce 1618 dal sepsat nový urbář panství, ze
kterého vyplývá, že vrchnost hospodařila na devíti dvorech
(Bravantice, Hýlov, Poruba, dva dvory v Polance, Svinov,
Třebovice, Vřesina, Zbyslavice) Klimkovice a Lagnov byly dvory
svobodné.
Mikuláš mladší Vlček byl luterán jako jeho otec a podporoval, i
když nijak výrazně, i české stavovské povstání. Více se podílel
v létech 1626 – 1627 při dánském vpádu vedeném Mansfeldem,
kdy složil slib do rukou knížete Výmarkého v Opavě, přihlásil se
do protihabsburské koalice. Dánové za jeho nepřítomnosti
zpustošili panství a patrně i zámek v Klimkovicích. Tím se také
bránil u konfiskační komise, takže byl nakonec za svou účast
v českém stavovském povstání potrestán pouze pokutou 4 000
tolarů.
Protireformace se ve městě projevila až v roku 1628, kdy je na faru
dosazen katolický kněz. Přesto Vlčkové ještě delší dobu využívali
náboženské tolerance, vyplývající pro Slezsko a Lužici z tzv.
saského ediktu. Nejen Jan st. Vlček měl časté spory se svými
poddanými, ale i jeho syn Mikuláš mladší Vlček musel čelit
stížnosti Purkmistra a rady obce Klimkovice, že nepřispívá na
farní kostel a městský špitál, že po nich žádá další povinnosti nad
smluvenou míru. Zemský soud opavský některá privilegia
potvrdil, nevyhověl však stížnosti ohledně příspěvku na opravu
kostela a opatrování chudých lidí. Je zajímavé, že za jeho života
v roce 1655 se objevuje v písemnostech tehdejší biskupské
konzistorie v Olomouci nové německé označení pro Klimkovice:
Klimkowicensius alias in Königsberg.
Mikuláš ml. Vlček byl ženatý s Barbarou Bludovskou z Dolních
Bludovic, se kterou měl dvě děti. Syn Kašpar se ujímá dědictví po
svém otci, který zemřel v Klimkovicích 21. července 1664 ve věku
72 let. Ten spravoval panství pouze rok, zemřel v prosinci 1665.
Krátce před svou smrtí dává Klimkovickým obnovení na všechna
jejich privilegia. To proto, aby se obec Klimkovice vyrovnala
s úbytkem občanů po třicetileté válce a potvrzuje: „pohlídaje
k tomu, aby lidé okoliční, kteří by zde osaditi chtěli, aby obec,

která v ty minule nepokojné léta nanejvýš k zmenšení přišla,
zveličena býti mohla.“
Po Kašparovi zůstali dva nezletilí synové z druhého manželství
Kašpar a Jindřich Vilém, kterému bylo teprve čtvrt roku. Za
nezletilé Kašparovy syny spravoval panství jejich strýc Bedřich Jiří
Vlček. Z důvodu této poručnické správy byl vypracován soupis
veškerého majetku. V tomto dochovaném spise se dovídáme nejen
o celkovém inventáři a popisu klimkovického zámku, ale
dovídáme se, že v zámecké knihovně se nacházely knihy Flavia
Josefa o dějinách Říma, Tereutiovy komedie, bohatá právnická
literatura a další. Značnou hodnotu přestavoval i zámecký
mobiliář se sbírkou zbraní, nádobí a nábytku, včetně zlatnických
zařízení.
V roce 1668 poručník Bedřich Jiří Vlček umírá a s ním končí 140
let staré tradice luteránského vyznání v Klimkovicích. Někdy
v tomto období umírá i starší z bratrů Kašpar (datum narození
není známo, jen se ví, že zemřel asi ve 14 letech).
Nově ustanovení poručníci nezletilého Jindřicha Viléma Vlčka
hrabě Václav Valerián Bruntálský z Vrbna a příbuzná Anna
Sedlnická, rozená Vlčková – byli již katolíky. Ti také dali Jindřicha
Viléma Vlčka, na popud císaře Leopolda I., na převýchovu
k vratislavským jezuitům. Ve svých 16 letech 12. prosince 1681 byl
pokřtěn.
V roce 1686 ve 21 letech vstoupil Jindřich Vilém Vlček do
vojenských služeb. Byl neobyčejně schopný a jistě i cílevědomý.
Brzo se osvědčil i v diplomatických službách a byl jmenován nejen
polním maršálkem u dvora, ale i c. k. komořím a tajným radou.
Jako stoupenec protireformace se za svého působení ve Vídni a
v cizině poněmčil a své jméno Vlček změnil na německé Wilczek a
toto jméno si uchovali jeho potomci až dodnes. 15. prosince 1698
se ve Vídni oženil s Marií Charlottou hraběnkou ze Saint Hellaire a
získává panství Kreuzenstain v Dolním Rakousku, s gotickým
hradem upraveným na pohodlné sídlo (zde Wilczkové žijí dodnes).
Získává další majetek po matčině bratru hraběti Adamovi
Pečinském a po strýci Bedřichovi. V letech 1709 – 1712 působil
jako mimořádný velvyslanec u cara Petra Velikého a potom
postupně v Polsku, Prusku a Dánsku. V roce 1713 byl vyslán jako
generální c. k. komisař na shromáždění uherských stavů v Trnavě
a roku 1714 byl poslán k tureckým hranicím, vstříc švédskému
králi Karlovi XII vracejícímu se z Turecka. Téhož roku byl povýšen
do stavu říšských hrabat a zakoupil panství polskoostravské
s hradem. O dva roky později byl jako osvědčený vojevůdce a
diplomat jmenován císařským vyslancem
u krále Augusta III.
v Polsku, kde působil šest let.
Po návratu z diplomatických služeb, se věnoval svým panstvím
v Kreuzenstainu a v Klimkovicích, kde střídavě pobýval. Svědčí o
tom i zápis ve farní kronice: „Hrabě Jindřich Vilém Vlček dal mezi
rokem 1730 – 1738 vystaviti u farního kostela na severní straně
kapli sv. Janu Nepomuckému zasvěcenou a pod ní vystaviti
rodinnou hrobku. Kaple ta je v byzanském slohu stavěna,
s krásnou kopulí.“
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Jindřich Vilém se také vyrovnal se starými pohledávkami svého
rodu vůči farnímu kostelu. Již v roce 1690 jej dotoval rentou 26
zlatých ročně a v roce 1734 další rentou 29 zlatých ročně. V roce
1690 dal obnovit od války zpustošený městský špitál určený pro
nejchudší, 4 muže, 4 ženy a 4 děti.
Ze zápisu ve farní kronice se dále dočteme: „Roku 1738 při
kostelích v Klimkovicích, Polské Ostravě, Velké Polomi a Porubě
nadaci založil, nařídiv, aby 1) se chudobní každou neděli a každý
svátek vždy před mší sv. růženec za duši zemřelého modlili,
začemž jím ročně 20 zlatých placeno býti má; 2) všem dítkám,
které odpoledních křesťanských cvičení se zůčastní, placen má
býti 1 groš. Kromě toho učinil fundaci, aby každého týhodně se 2
mše za rodinu Vlčkovou sloužily, jedna ke cti andělům strážným,
druhá k přehořkému umučení Páně. Jindřich Vilém Vlček
daroval každého týhodně faráři Františku Ignáci Alexei
Woinovskému půl vědra piva, aby se každou sobotu večer
modlila litanie loretánská s motlitbou a hralo se na chóře.
Kteréžto napřed dobrovolná pivní dávka byla po všechny časy
zajištěna na panství klimkovickém.“
Dále se kronika zmiňuje o Josefovicích:
„Za něho se poprvé činí zmínka r. 1715 o Josefovicích, které snad
založil a snad k poctě svého nejstaršího syna Josefa (nar. 22. 7.
1700) Josefovicemi nazval.“ Jiná literatura posouvá založení
Josefovic až do roku 1737, také uvádí název na počest syna Josefa.
Jindřich Vilém Vlček měl 9 dětí, 4 chlapce a 5 dívek.
Pod zámkem zakládá tzv. „Stromovku“ a nechává vytvořit
botanický hodnotný park. Umírá v nedožitých 74 letech 19. března
1739. Pochován byl v hrobce hraběcí kaple Wilczků
v Klimkovicích. V západní straně kaple je jeho busta v životní
velikosti s pamětní mramorovou deskou s nápisem v latině: „Zde

leží hříšník, kaple této
zakladatel, kdysi znamenitý
a nejvznešenější pán, pán
Jindřich Vilém, hrabě svaté
říše
římské
Wilczek,
svobodný
pán
z Dobré
zemnice a Hlučína, pán
panství Klimkovice, Ostravy,
Kreuzensteinu, Petrovic Ráje
atd.
Svatého
císařství
římského
katolického
veličenstva tajný rada, rádce
válečné
rady,
komoří,
generál, polní maršálek,
jednoho pěšího pluku velitel,
velitel pevnosti Hlokova a
nejvyšší vojenský velitel
Slezska, zemřel 1739.“
Pokračování příště…
Bohumír Kaštovský
Literatura:
Šlechtická sídla na Novojičínsku
Pamětní kniha farnosti Klimkovické
Zámek v Klimkovicích, stavebně-historický průzkum

Sport:

Marathon team Klimkovice na 45. ročníku Jizerské 50 8. 1. 2012
Do Bedřichova jsme vyrazili jako obvykle s předstihem – první
část týmu už v úterý – počasí a sněhové podmínky byly špatné, na
trati sníh místy i chyběl, ale předpověď slibovala vydatné sněžení,
a tak další část naší výpravy, která dorazila ve čtvrtek a pátek, již
měla vynikající podmínky a parádní stopy, teploty se pohybovaly
kolem mínus 2 stupňů a výška sněhové pokrývky byla kolem 50
cm. Po našem příjezdu jsme se ubytovali tradičně v chatě našeho
nejlepšího „laufaře“ - Standy Řezáče. Všechny dny jsme využili
k lehčímu tréninku a v pátek ve 13. hodin sledovali start závodu na
30 km volnou technikou. Ráno jsme ještě zvládli prezentaci
v Liberci, kde jsme dostali k startovnímu číslu a čipu několik
kilogramů reklamních papírů, dvě sušenky a čokoládku – to vše za
1.000 Kč startovného. Pryč jsou časy, kdy nás čekalo překvapení
v podobě čepky nebo čelenky s logem závodu, jeden ročník jsme
dokonce dostali malou „pulečku“ s logem sponzora a znakem
závodu. Zřejmě krize řádí i zde. V sobotu jsme ještě vyrazili do
stopy omrknout soupeře a ulovit pro společnou fotku nějakou
hvězdu dálkových běhů. Odpoledne jsme věnovali přípravě lyží na
závod a nanášeli skluzné parafíny a prášky, stoupací vosky
necháváme až podle aktuálních podmínek brzo ráno před startem.
Neděle, budíček na 5:45 a rychle ven na obhlídku počasí a stop na
trati. Bohužel se naplnila předpověď – vydatně sněžilo a teploty 0
stupňů na startu a na hřebenech mínus 1 stupeň znamenaly
voskovou loterii. V 9:00 vystartovala elitní skupina závodníků
společně s první výkonnostní vlnou. Poté následovaly v intervalu 5
minut další vlny, každá kolem 600 závodníků. Celkem na startu
50 km klasicky stanulo 4.227 odvážných! Co se pak dělo na trati
připomínalo vše, jen ne závod v běhu na lyžích klasickou
technikou, jak bylo patrné v přímém přenosu na ČT4. Neustálé
sněžení, zapadaná trať, stopu „laufaři“ marně hledali asi 48
kilometrů a s každou změnou nadmořské výšky i změna struktury
sněhu. Rozhodně nešlo o výsledek, o to porazit soupeře, zlepšit si
čas, ale pouze o to, nějak se dostat do cíle. Názorný příklad „stromeček“ mistra světa Martina Koukala….O tom, jak rychle
tam závodníci dorazili, svědčí zhoršení časů „eliťáků“ o cca 20
minut. K naší velké radosti zvítězil Standa Řezáč, který profilově

náročnou 50-ti kilometrovou trať odjel soupaž bez použití
stoupacích vosků!!! V cíli nás čekal gulášek s chlebem a k tomu
nápoj, to vše ve vyhřívaných stanech. Během pár minut po dojezdu
každého závodníka se na jeho mobilním telefonu objevila zpráva s
výsledným časem a umístěním. Závěrem bychom chtěli poděkovat
panu Jiřímu Eliášovi, který nás opět finančně podpořil v nákupu
nákladného materiálu pro závody.
Výsledky celkově:
300. místo Jan Friedel 3:22:55
478. místo Tomáš Vítek 3:37:00
2045. místo Radomír Mika 5:05:02
2529. místo Tomáš Burda 5:31:27
Za Marathon team Klimkovice Jan Friedel
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Vynikající výsledky mladých badmintonistů
Začátek sezóny 2011-12 znamenal pro oddíl badmintonu značné
finanční problémy se zajištěním plnohodnotné činnosti především
mládežnických družstev. Zrušena byla také sportovní centra
mládeže, kde se připravovali nejlepší junioři a žáci naší oblasti.
Přes všechny potíže se naši hráči dokázali výrazně prosadit na
krajských ale i na celostátních turnajích, a to v míře nebývalé.
Nejúspěšnější zatím v této sezóně je určitě pravidelný účastník
reprezentačních soustředění třináctiletý Jan Somerlík. Dokázal
vyhrát ve dvouhře již dva celostátní turnaje v Českém Těšíně a
v Praze. Vynikajících výkonů dosahuje i se svým stejně starým
deblovým partnerem Michalem Vašátkem. Získali rovněž dvě
zlaté a to v Českém Krumlově a Praze. V této kategorii jim také
výborně konkuruje Dominika Budzelová, která se prosadila
především ve čtyřhře s Michaelou Zelinkovou (Prosek Praha) a
získala již dvě druhá místa a v mixu s Honzou také dvakrát bronz.
Kategorie do patnácti let je letos určitě naší parádní.
Máme více než kvalitní zastoupení i ve třináctkách díky Terezce
Švábíkové. Dokázala dvakrát obsadit druhé místo ve dvouhře
(Most a Český Těšín) a se svou partnerkou Terezou Járovou
(ASTRA Praha) dokázaly dokonce na posledním turnaji zvítězit.
Aby toho nebylo málo obě se probojovaly na republiku i
v patnáctiletých a zde dokázaly hned v prvním kole vyřadit
nasazený
pár
číslo
tři
dvojici
Karlových
Varů
Vatashchuk/Panochová a nakonec vybojovaly třetí místo, což je
výsledek mimořádný pro teprve jedenáctiletá děvčata.
V juniorských kategoriích předvádí nejlepší výsledky především
Filip Budzel. Vyhrál čtyřhru na mezinárodní turnaji v Budapešti
a na republikách již vybojoval tři třetí místa v jednotlivých
disciplínách na dvou turnajích v Berouně a Plzni. Shodných
výsledků na celostátní úrovni dosáhla i Marta Jančatová. Dále
se naši výrazně prosadili i na přeboru ČOS juniorů v Dobrušce,
kde Filip Budzel a Jakub Gamon získali zlato v kategoriích
U17 a U19. Další medaile zde získali Jan Vařák, Tereza Čajová,
Zuzka Bláhová a Dominika Budzelová.
V soutěžích družstev si naši vedou rovněž výborně. Junioři jsou
druzí a žáci dokonce první v krajských soutěžích po první
polovině.
Výše jmenovaní hráči budou postupně přecházet do vyšších
kategorií a proto jsme v září provedli nábor dětí do oddílu. Zájem
byl značný a jelikož jsou kapacity tělocvičen v ZŠ a v Sokolovně
omezeny počtem kurtů, nemohli jsme uspokojit bohužel všechny
zájemce. Součástí přípravy byly pro žáky již dříve přijaté a nováčky

i turnaje, jejichž pořadatelem byl nejen náš oddíl ale i BrnoPodolí, Rožnov, Opava a dokonce i jeden velice kvalitní v Polsku.
Na těchto turnajích byli hodně vidět a mnozí získali i medailové
ohodnocení z těch již služebně starších především Adély
Závodná a Bestová, Martina Unucková a chlapci Jan Slíva,
Tomáš Černík, Ondřej Besta a Honza Karkoška. Z úplných
nováčků se pak prosadila děvčata Klárka Petrušková, Lucka
Metzová a Martina Neuwirthová. Mezi chlapci především
David Slíva. Věřím, že všechny, i ty zatím nejmenované, tyto
výsledky povzbudí do další práce a posupně budou dosahovat na
pozice těch úspěšných našich odchovanců.
Závěrem oznamuji všem příznivcům badmintonu, že
v pátek 24.2.2012 od 16.00 hod. do 19.00 hod.
v tělocvičnách ZŠ Klimkovice bude přítomen Mgr.
Tomasz Mendrek, několikanásobný mistr ČR, účastník
olympiády v Barceloně a momentálně trenér Italské
juniorské reprezentace. Povede s našimi žáky a juniory
modelový trénink, který by měl sloužit jako vzor pro
naše trenéry, hráče ale i rodiče, kteří chodí s dětmi
pracovat individuálně. Prosím jen, aby si návštěvníci
přinesli přezutí, vhodné do tělocvičny v ZŠ.

Foto: Trenér Jiří Halfar, Michal Vašátko, dole Jan Somerlík,
Tereza Švábíková, Dominika Budzelová
Za TJ Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu Jiří Halfar
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Inzerce:

STŘECHY
A JEJICH
REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ
Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru
vaší střechy. Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou
povrchovou úpravu jak u plechových střech, tak i u jiných typů
střešních krytin, jako jsou betonové a pálené střešní krytiny,
dále modifikované hydroizolační pásy plochých střech a střešní
šindele tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky
jsou včetně všech správně navržených doplňků, jako jsou různé
ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany, střešní okna,
okapové systémy a další tak, aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší
dokumentace nebo skutečnosti u vás na stavbě, zpracujeme
výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací lhůty
rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.

Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu na
objednávky uzavřené do 14.4.2012
mobil: 603 744 364
telefon:558 439 732

Cyklosport – Prodej – Servis – Martin Přikryl
NOVINKA – PRODEJ ELEKTROKOL!
Možnost vyzkoušení!
Výhradní prodejce německých kol FOCUS!
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele!
Servis zajištěn.
Garanční opravy do měsíce zdarma.
Servis do 24 hodin.
Výběr ze 150 kol na prodejně.
Stavba kol na zakázku.
Prodej sportovních potřeb.
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na
stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží.
Termoprádlo MOIRA.
Bazar jízdních kol.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Výprodej rybářských potřeb, sleva 50%.
Možná platba kartami.
Pracovní doba:
PO – Pá 9:30 – 12:00 a 14:00 – 18:00,
So 8:30 – 12:00
Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Petřvaldská 709
Martin Přikryl,
tel. 603 520 428, tel. prodejna 558 435 264
www.cykloprikryl.wz.cz
cyklosport1@seznam.cz

Dům kultury Bílovec Vás zve na
Zábavný pořad
S Miroslavem Donutilem

Neděle 4.3.2012 od 18.00 hodin
Vstupné 190,- Kč
Předprodej v Infocentru na
Slezském náměstí v Bílovci
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Ploty
Provedeme pletivové, dřevěné, zděné oplocení Vašeho
pozemku.
Brány, branky. Kvalitně a levně.
Tel: 736 677 631
Fasády a zateplení
Opravy, nátěry, zateplení fasády Vašeho domu od
certifikované firmy Kvalitně a levně.
Tel: 736 677 631
Příjezdové a přístupové cesty
k Vašemu domu. Kvalitně a levně od certifikované firmy.
Tel: 736 677 631

Kuřáci, pomůžeme vám ušetřit až 25 tisíc ročně

KUŘTE ZDRAVĚ
Nabízím kvalitní elektronické cigarety, včetně veškerého
příslušenství, 75 druhů náplní (e-liquidů) různých příchutí
– Petra, Sparta, Amfora, Cammel, Marlboro, Dunhill, LM,
RedBull, Mango, Jablko, Mandarinka, Kokos, Chery, atd.
Více informací a objednávky na: www.eucigareta.eu
Objednané zboží doručíme v Klimkovicích zdarma nebo
si je můžete vyzvednout osobně po předchozí telefonické
domluvě na adrese: Anna Martiníková,
ul. Bří Čapků č. 614, Klimkovice, tel.: 777 775 453

GARÁŽOVÁ
VRATA
Vrata od 9.999,- Kč

Výklopná,
dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu
ZDARMA
při nákupu nad 7000,- Kč.

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

TATO INZERTNÍ PLOCHA STOJÍ 400,-Kč
INFORMUJTE SE:
kis@mesto-klimkovice.cz
556 420 005

Zakázkové krejčovství
a střihová služba
Barbora Bálková, Hradilova 61
(náměstí), Klimkovice
Tel: 603 535 687
barbora.balkova@seznam.cz
Oznamuje znovu otevření
provozovny s omezenou
provozní dobou:
Pondělí: 9-12 a 15-18 hodin
Středa: 9-12 a 15-18 hodin
Mimo provozní dobu dle
telefonické domluvy.
Nabízí:
- zhotovení jakéhokoliv oděvu
na zakázku
- prodej látek
- opravy oděvů všeho druhu
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Provádíme malířské
a natěračské práce,
nátěry fasád,
drobné zednické práce,
možný úklid.
Macháček František,
604 741 726,
email:
machacek.frantisek@seznam.cz

Nabízím
pronájem nebytových
prostor
v 1. patře komerční budovy (
bývalý ARMEX, ALWA) na
ul. 28. října vedle
dřevovýroby. Prostory jsou
vhodné pro kanceláře,
obchodní činnost, zřízení
služeb, apod. Na patře se
nachází soc. zařízení a
kuchyňka. Celkem 400m2.
Pronájem možný i po
částech. Cena dohodou.
Tel. 777 239 303

Nabízím

k pronájmu
obchodní prostory v
bývalé prodejně
potravin (tzv.malá
Hruška)
na ul. Lidická vedle Základní
umělecké školy v
Klimkovicích. Pronájem
možný i jednotlivě.
Tel. 777 239 303

DARUJI
MALÉ
ČERNÉ 8 TÝDENNÍ

ŠTĚNÁTKO
LABRADORA.
INFORMACE:
737 832 323,
KLIMKOVICE

Pronajmu
půl zahrady
u rodinného domku
v Klimkovicích,
případně umožním

rekreaci
za pomoc v zahradě.
Rozumná a solidní
dohoda.
Tel: 608 028 038

Tiráž:
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 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce.
Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava
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