í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Na úvod mám pro vás další skvělou
dotační zprávu. Paní ředitelka naší mateřské školy Bc. Šárka Čáňová byla úspěšná v podání žádosti o dotaci v operačním
programu Věda, výzkum, vzdělávání
s tajuplným názvem Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ I. Více srozumitelnější pro nás bude vysvětlení, že peníze
budou použity na tyto účely:
1. Školní asistent, personální podpora MŠ, zvýšení kvality předškolního
vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Výše částky schválené podpory, která
bude projektu přidělena, činí 512 336 Kč.

listopad 2016
Rekapitulace v polovině
volebního období 2014–2018
Dva roky od komunálních voleb v roce
2014 jsou za námi, pojďme si zrekapitulovat, co se nám podařilo v minulém roce
a letos zrealizovat, popř. se ještě do konce roku zrealizuje:
1. Nově vybudované ulice Kotkova a Zámecká, letos ještě ulice Pionýrů, Mlýnská a Ke Statku a částečně Mexiko,
Polanecká a U Barevny.
2. Deﬁnitivní převzetí sokolovny do majetku města od České obce sokolské.
3. I. etapa rekonstrukce sokolovny (šatny pod pódiem, podlaha v sále, inventář, kotel…).
4. II. etapa rekonstrukce sokolovny (rekonstrukce střechy nad pódiem, podkrovní klubovna a schodiště k ní).
5. Převzetí areálu bývalého školního
statku u bývalé Hospodářské školy do
majetku města k 1. 11. 2016.

Z OBSAHU:
Noční klid a regulace hlučných
činností
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6. Zadáno velké množství vyhotovení
projektových dokumentací na dopravní projekty:
• okružní křižovatka ulice Lidická s ulicí ČSA
• chodníky na ulicích 28. října, Lagnovské, Olbramické
• cyklostezka od památné lípy podél
promenády přes menší Hlubokou
cestu
• řešení dopravní situace před základní školou
7. Plynoﬁkace městských bytů v č. p. 84
(starý špitál).
A co ještě chceme do konce volebního
období stihnout? To záleží na vůli zastupitelů, nabízí se mnoho záměrů, z nichž
vybírám podle mého názoru nejvíce
potřebné:
1. Kanalizace Josefovice.

Klimkovicemi se prohnala již osmá Hubertova jízda, které tentokrát byli přítomni
i „hrabě Wilczek s chotí“.

2. Projektová dokumentace dokončení
kanalizace na Hýlově.
Pokračování na další straně

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 11/2016
Pokračování z předchozí strany
3.

III. etapa rekonstrukce sokolovny –
šatny v přední části.

4.

Dokončení povrchů po stavbě kanalizace (část ul. Kotkova, Hraniční,
Lagnovská).

5.

Zabránění průjezdu kamionů naším
městem – investice ŘSD.

6.

Dopravní projekt posunutí přechodu
a nového chodníku v Josefovicích.

7.

Úpravy bazénových nádrží a jejich
technického zařízení na koupališti.

8.

Zateplení Domova pro seniory.

9.

Rekonstrukce a zateplení hasičské
zbrojnice.

10. Vybudování policejní stanice ve
zdravotním středisku.
11. Rekonstrukce fasády na bytových
domech č. p. 35, 36.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Městský úřad v Klimkovicích uctí Den
válečných veteránů 11. listopadu v 11.00
hodin u Památníku osvobození před zámkem a poté u Památníku padlých I. světové války v parku. Připomeňme si ales-

poň takto oběti světových válek společně
s celou Evropou…
Pokud očekáváte příjezd svatého Martina na bílém koni, nebo našich klimkovických Hulánů, tak nebudete ani v jednom
případě zklamáni. Nechte se překvapit
a přijďte na Svatomartinské hody našeho sklepmistra Vladimíra Rimmela v sobotu 12. 11. 2016 od 11 hodin 11 minut
k zámku. Můžete si se svými sousedy
připít svěžím Svatomartinským vínem
na náš Hulánský regiment, dát si k obědu propečenou svatomartinskou husu
a popovídat si nejen o životě v našem
pestrém a barevném podzimním městě.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji organizátorům, ale i vám spoluobčanům, kteří jste přišli svou účastí
podpořit podzimní Farmářské trhy a důstojnou připomínku 70. let Akce Budujeme Slezsko, kdy došlo k uzavření
kmotrovského vztahu mezi Klimkovicemi
a Prahou. Způsob, jakým jsme přivítali
delegaci pražských zastupitelstev, svědčí
o naší vděčnosti za pomoc od hlavního
města Prahy.
Přehlídka amatérských pěveckých
souborů Klimkovický podzim se v kino-

sále Sanatorií opět vydařila i přesto, že
soubory přijely oslabeny nemocností,
která se nevyhnula ani naší vedoucí Alici Chlebovské. Přesto dokázala obětavě
uvádět poslechové zážitky pro všechny
posluchače, kteří zaplnili sál do posledního místa. Zvláště děkuji našemu pěveckému sdružení za nevšední pěvecký
výkon, kterému předcházelo předání dárkových šeků od města Klimkovic v částkách 100 000 Kč pro Asociaci rodičů dětí
postižených dětskou mozkovou obrnou
a dalším dvěma rodinám v částkách
50 000 Kč a 20 000 Kč.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za to,
že jste přišli ke krajským a senátním volbám. I díky vaší vysoké volební účasti tak
budou poprvé v historii existence krajské
samosprávy Moravskoslezského kraje
Klimkovice zastoupeny hned dvakrát –
místostarostou Jakubem Unuckou, který
bude dokonce zvolen náměstkem hejtmana pro dopravu a chytrý kraj, a starostou
Zdeňkem Husťákem v roli opozičního
krajského zastupitele. Oba však zcela
jistě budeme pracovat společně v zájmu
Klimkovic.
Přeji vám malebný klimkovický podzim.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Lázeňská inspirace

Sdružení lázeňských míst letos oslavilo
25 let od svého vzniku
Záměr vzniku organizace zastřešující lázeňské obce vznikl v předvečer 2. sjezdu
Svazu měst a obcí ČR na jaře roku 1991 ve Žďáru nad Sázavou. Sdružení lázeňských míst České republiky (SLM ČR) pak bylo založeno na 1. sněmu 6. června
1991 jako neformální sdružení s vlastním statutem v Poděbradech na městském
úřadě. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní,
místopředsedou pak starosta Jeseníku Ing. Petr Košacký.
V roce 1997 pak toto sdružení získalo právní subjektivitu s vlastním identiﬁkačním číslem organizace jako profesní sdružení obcí, na jejichž území jsou
stanovena lázeňská místa a lázeňských
organizací, která provozují zdravotnická zařízení přírodních léčebných lázní
v těchto lázeňských místech.
Současné sídlo sdružení je v Třeboni
a jeho členy jsou pouze jedna lázeňská
společnost Lázně Aurora, s. r. o., stoprocentně vlastněná městem Třeboň a aktuálně 35 lázeňských obcí a měst: Bechyně,
Bílina, Bludov, Dubí, Františkovy Lázně,
Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Jese2

ník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Konstantinovy Lázně,
Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda, Lednice,
Lipová – lázně, Luhačovice, Mariánské
Lázně, Mšené – lázně, Náchod, Osečná,
Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Pozlovice, Skalka, Slatinice, Teplice, Teplice nad
Bečvou, Třeboň, Velichovky a Velké Losiny. Naše Klimkovice jsou členy sdružení
od 14. 3. 2001. Současným předsedou
SLM ČR je primátor Karlových Varů Ing.
Petr Kulhánek, v letech 2008 až 2010 byl
jejím předsedou i náš bývalý klimkovický
starosta Ing. Pavel Malík.

Mezi hlavní aktivity sdružení patří
hájení zájmů lázeňských míst vůči státním orgánům, propagace lázeňství ve
společnosti, hledání zdrojů ﬁnancování
pro lázeňskou infrastrukturu a pomoc při
tvorbě moderních lázeňských statutů, což
jsou právní normy vydávané na úrovni
vládních nařízení ve Sbírce zákonů, které ochraňují lázeňský režim v lázeňských
místech. Dále sdružení pořádá lázeňské
konference, studijní cesty po evropských
lázních, uděluje cenu Osobnost českého
lázeňství atd.
Popřejme této mladé a dynamické
organizaci krásné, uzdravující a mládí
navracející české lázně…
Na základě vlastní přednášky
na lázeňské konferenci zpracoval
Ing. Zdeněk Husťák
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Noční klid a regulace hlučných činností
Noční klid
Podle zákona o přestupcích (č. 200/
1990 Sb.) je dobou nočního klidu doba
od 22. do 6. hodiny. Město Klimkovice
využilo možnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou výjimečné případy, při
nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou. Zastupitelstvo
města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o nočním klidu a regulaci
hlučných činností, ve které stanovilo, že
v době konání níže uvedených akcí je
doba nočního klidu vymezena kratší – od
2.00 do 6.00 hodin.
Jedná se o tyto akce a dny:
• Stavění máje
• Klimkovický kulomet (2. sobota
v červnu)
• Renesanční kratochvíli (poslední
sobota v červnu)
• Oldies party (1. sobota v červenci)
• Rockovou zábavu s kapelou REZON
(3. sobota v červenci)
• Gulášfest (2. sobota v srpnu)
• Youngies party (poslední sobota
v srpnu)
• Klimkovický jarmark (2. sobota v září)
• Klimkovické vzduchobraní (poslední
sobota v září)
• Burčákfest (1. sobota v říjnu)
• Svatomartinské hody (1. sobota
v listopadu po svátku sv. Martina)
V noci z 31. prosince na 1. ledna se
doba nočního klidu nevymezuje.

Jde tedy o 1 sobotu v dubnu, 2 soboty
v červnu, 2 soboty v červenci, 2 soboty
v srpnu, 2 soboty v září, 1 sobotu v říjnu,
1 sobotu v listopadu a 1 v prosinci. Je třeba
ovšem podotknout, že zkrácení doby nočního klidu není jen pro danou akci, resp.
pro účastníky vyjmenovaných akcí, ale
teoreticky pak v ten samý den může zkrácení doby nočního klidu využít každý další
obyvatel města na celém území Klimkovic.

kovicích je doba, kdy se nesmí používat
hlučné přístroje, rozšířena o státem uznané dny pracovního klidu a navíc o ranní hodiny (od 6. do 8. hod.) o nedělích
a dnech pracovního klidu (dosud byla stanovena jen neděle od 12. do 22. hod.).

Hodně diskutovanou otázkou je pořádání rodinných oslav ve vztahu k nočnímu klidu. Žádný právní předpis neomezuje konání rodinných akcí, mohou se konat
i po 22. hodině, nevyžadují ohlášení či
povolení města, je však nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích (s výjimkami
termínů uvedenými v obecně závazné
vyhlášce města). V každém případě však
platí, že nejlepší je, domluví-li se sousedé
sami mezi sebou.

Technická správa města Klimkovic
oznamuje občanům, že odpad ze zeleně se bude ve sběrném dvoře odebírat
do 30. listopadu 2016.

Regulace hlučných činností
Součástí vydané obecně závazné vyhlášky je také stanovení, že na území
města Klimkovic je každý povinen zdržet
se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 6.00 do 8.00
a od 12.00 do 22.00 hod. veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Oproti dosavadní úpravě v Klim-

Potřebujete odvézt k lékaři,
do kostela, vyzvednout děti
ze školy, nebo se taháte
domů s taškami z obchodu?
Elektromobil Klimkovice je vám k dispozici.
Je šetrný k životnímu prostředí,
maximálně pohodlný a velmi moderní.
Už nemusíte čekat hodiny na autobus.
Elektrotaxi Klimkovice vás odveze za nízké ceny
a pohodlně až ke dveřím. Lze se také domluvit
s řidiči na pravidelných jízdách. Na základě dotací
je tento způsob dopravy výhodný pro seniory
nad 70 let a také děti do 15 let.

Zavolejte na:

Oznámení

Poděkování

Poděkování starostovi
a městu Klimkovice
Naše dcera Julie Telnarová absolvovala
v září tohoto roku v našich klimkovických
lázních měsíční léčbu Klim-therapy, a to
díky ﬁnanční pomoci města Klimkovic.
Julie se pohybuje převážně na invalidním
vozíku, a proto jsme velmi rádi za terapii, která jí pomohla k mírnému napřímení
trupu a protažení kolen.
Děkujeme za pomoc panu starostovi
Zdeňkovi Husťákovi a městu Klimkovice.
Rodiče Radek a Nikola Telnarovi,
Klimkovice

602 660 347

Číslo
tarifu

Nástupní
sazba
v Kč

Cena
Sazba
za km za minutu Skupina klientů
v Kč čekání v Kč

1

20

12

5

občané Klimkovic

7.00–19.00

2

20

15

5

klienti lázní

7.00–19.00

3

40

20

5

ostatní

7.00–19.00

4

40

25

8

všichni

19.00–24.00

5

20

12

5

prezentace města

0.00–24.00

6

10

0

5

senioři (od 70 let), dítě do 15 let
s doprovodem jen Klimkovice

7.00–14.00

7

40

0

5

senioři (od 70 let),
dítě do 15 let s doprovodem
jen Poliklinika Poruba

8

0

8

5

senioři (od 70 let), dítě do 15 let
s doprovodem mimo Klimkovice
a Polikliniku Poruba

Hodiny

7.00–14.00
7.00–14.00

3
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!
Úterý 1. listopadu v 19.00 hod.

LÁSKA Z MASÁŽE
Premiéra komedie divadelního spolku Klikadlo z Klimkovic. Vstupné: 70 Kč.

Pátek 4. listopadu v 18.00 hod.

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
Komedie amatérského divadelního souboru Divadlo pod zámkem z Kyjovic. Vstupné: 70 Kč.

Neděle 6. listopadu v 16.00 hod.

HLEDÁ SE DORY
Rybka Dory si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale vzpomene, že
kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Animovaný, rodinný. USA, české znění, 95 minut, vstupné: 70 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Středa 9. listopadu v 18. 00 hod.

RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Živě vykreslené rodinné setkání ve ﬁlmu, který na letošním karlovarském festivalu získal nejvyšší
ocenění. Maďarsko, 85 minut, vstupné: 80 Kč.

Neděle 13. listopadu v 18.00 hod.

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit
lidstvo. Akční, dobrodružný, sci-ﬁ. USA, Německo, 150 minut, vstupné: 80 Kč.

Neděle 20. listopadu v 16.00 hod.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
V pátém pokračování Doby ledové se opět setkáme se všemi známými hrdiny a přibude i pár úplně nových. Animovaná komedie pro celou rodinu. USA, české znění, 100 minut, vstupné: 70 Kč.

Úterý 22. listopadu v 19.00 hod.

NAŠI FURIANTI
Divadelní představení v podání ochotnického souboru Berani z Těškovic. Vstupné: 70 Kč.

Neděle 27. listopadu v 18.00 hod.

TEORIE TYGRA
Ženy si berou tygra, aby z něj postupem času udělaly králíka. Komedie s velice povedeným
scénářem a silným hereckým obsazením. ČR, 110 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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Knihovna

Knihovnická Kniholympiáda
v Českém Těšíně
Ve středu 21. září jsme absolvovali s naším týmem „klimkovické sovy“ třetí
ročník vědomostně – sportovního klání mezi knihovnami z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje.
Dorazily týmy z Třince, Ostravy, Vratimova, Českého Těšína, Olomouce
a Klimkovic. Po celé dopoledne jsme
všichni plnili různé záludné úkoly a pro-

cvičovali i svou hbitost. Podle těšínské
pověsti O vodníkovi a Marušce, se děti
musely obléknout do tradičních krojů na
čas, hbitě vyšplhat po laně pro další úko-

ly nebo si zkusit přeložit krátký text „po
našimu“. Výsledky všech týmů byly velmi
těsné, hrál každý bod.
A jak to dopadlo? 1. místo Klimkovice,
2. místo Olomouc a 3. místo Třinec. Po
roce se nám do Klimkovic vrátil putovní
pohár a další ročník se bude konat právě
u nás. Tým tvořily žákyně z 5. ročníku ZŠ
Klimkovice – Simona Ševčíková, Tereza
Poštulková, Hana Potěšilová, Melánie
Gráfová a knihovnice. Tato akce se opět
velmi povedla, i když nás potrápil déšť
a vítr.
Celou olympiádu zaštítil Svaz knihovníků a informačních pracovníků, a jeho
Klubko dětských knihoven. Doufám, že
se nám opět příští rok v září bude dařit.

Týden knihoven 2016
Letošní Týden knihoven se nesl v duchu hesla Braňte knihu, to znamená, že si každý malý čtenář má uvědomit, jak
se chovat ke knihám, nebo že není to pravé věnovat veškerý
svůj čas různým technologiím kolem nás.
Chtěli jsme také připomenout, jak vznikla kniha a písmo a na co se v minulosti
psalo, a tak jsme si vyzkoušeli jaké to je
vytisknout ilustraci nebo obrázek na historickém tisku a vyrobili jsme si ruční papír.
Krásný program pro všechny děti připravil Roman Prokeš a Pavlína Wolfová ze
Studia bez kliky. Knihovnu také navštívil
ilustrátor Jiří Fixl, známý dlouhodobý
výtvarník Albatrosu, a ve svém výtvarném
workshopu pomohl dětem s tím, jak udělat správnou ilustraci do knihy.
Žáci třetích ročníků si prohlédli knihu
Světoví Češi a poté si vybralI tři známé
osobnosti z knihy, např. automobilovou
závodnici Elišku Junkovou, vynálezce
Františka Křižíka nebo cestovatele Eskymo Welzla, které pak nakreslili.

Dalším projektem v rámci Týdne knihoven byl komiksový seminář v podání Daniela Vydry, který dal dohromady, spolu
s ilustrátorkou Klárou Smolíkovou, spous-

tu pěkných knih pro děti. Tentokrát si připravil téma Jak na komiks. Navštívili nás
dětští klienti z nedalekých lázní a velmi se
bavili. Při spoustě zábavy ale zjistili, že to
není jen tak, napsat dobrý a vtipný text ke
komiksovým obrázkům.
Všechny tyto projekty, byť jsou zábavné, mají za hlavní cíl směrovat děti ke čtení a vztahu ke knihám. Tak snad se nám
to bude i nadále dařit.
5
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Novinky ze základní školy

Projekt Emise a konference
Envofórum
S projektem Slezského gymnázia
v Opavě jsme seznámili naše žáky již
v minulém školním roce. Od září 2016
jsme partnerskou školou zapojenou
do projektu.
Projekt Emise si bere za cíl vzdělávat
a informovat mládež, ale také veřejnost,
o stále se zhoršujícím stavu ovzduší,

nabízet možnosti změny, a tím šířit myšlenku, že každý z nás musí začít u sebe,
doma.
V září se žáci naší školy zúčastnili Konference mládeže – Envofórum pro um
i naši budoucnost pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje. Měli možnost
seznámit se aktivně s cíli projektu, poznali spoustu zajímavých osobností, zhlédli
zajímavé pokusy a také si zasoutěžili.
Mgr. Kateřina Chrapková

Envofórum očima účastnice
Dne 29. září 2016 se šestice žáků ZŠ
Klimkovice účastnila za doprovodu
Mgr. Chrapkové žákovské konference
Envofórum v Opavě.
Účelem této konference bylo poukázat na celosvětový problém znečištění
ovzduší. Tedy emisí, látek vypouštěných
ze zdroje do ovzduší. Na tuto situaci se
snaží upozornit žáci Slezského gymnázia
v Opavě a chtějí emise takřka omezit na
minimum. Pomocí vypracovaných prezentací se nám účinkující snažili přiblížit
situaci, ve které se již všichni nacházíme. Ve vzduchu se vyskytují prachové
částice. Ty však působí menší zlo oproti
nanočásticím, což jsou toxické částice
o rozměrech cca tisíciny tloušťky lidského
vlasu. Nejenže mají neblahý vliv na kardiovaskulární systém, ale jsou také karcinogenní, tedy rakovinotvorné. Lidé si
často myslí, že největší podíl emisí mají
na svědomí továrny. Avšak mnohdy se
6

mýlí, jelikož největší vliv na ovzduší mají
oni sami. Tedy to, jak topí a čím. Spalováním plastů či mokrého dřeva uvolňují
do ovzduší různé chemické látky. Někdy
není příčinou topivo, nýbrž kotel. Je-li
starý, je to skoro totéž, jako bychom pálili
plasty. I když spalováním fosilních paliv
pácháme menší zlo, stále uvolňujeme
látky, které nám ani našemu okolí neprospívají. Jelikož tato paliva byla po mnoho
milionů let součástí naší pedosféry, a stále se zvyšuje koncentrace CO2 či NO2
v ovzduší. Proto se studenti Slezského
gymnázia v Opavě rozhodli obcházet
domy a ptát se, čím a jak lidé topí. Poukázali také na kotlíkové dotace, jež jim kraj
může poskytnout. Někdo v mém věku si
pomyslí, že se ho topení netýká, avšak je
dobré tyto informace vědět, protože my
jsme budoucnost a jak se zachováme za
pár let, může ovlivnit budoucí generace.
Kristýna Hlubková, 9.B

Podzimní sběr
K neodmyslitelné aktivitě naší školy
patří sběr starého papíru. Od 12. do
14. října jsme opět pilně sbírali. Podzimní sběr byl velmi úspěšný.
Celkem jsme nasbírali 7 860 kg starého papíru. Částka, kterou jsme obdrželi,
byla 12 576 Kč. Výtěžek je určen našemu adoptovanému chlapci jménem Gregory Kweku Gyebi, kterému ﬁnančně
pomáháme prostřednictvím organizace
Humanitas Africa již od roku 2011. Vybraná částka poputuje především na pokrytí výdajů spojených s chlapcovou školní
docházkou.
Zároveň jsme se podzimním sběrem
zapojili do ekologické aktivity společnosti FCC Environment Česká republika
s názvem Soutěž s panem Popelou. Tato
soutěž má za cíl podpořit ekologické cítění nejmladší generace.
Chtěli bychom poděkovat všem žákům
a především jejich rodičům i prarodičům,
kteří přiložili ruce k dílu a díky nim jsme
společnými silami mohli dosáhnout tak
pěkného výsledku. Také bychom chtěli poděkovat žákům 9. ročníku za jejich
vydatnou pomoc po celé tři dny.
Žáci, kteří nasbírali nejvíce papíru, byli
odměněni. Zároveň byly odměněny i ty
třídy, které v konečném součtu dosáhly
největšího počtu nasbíraných kil.
Nejlepší žáci:
1. Pachota Jan, 6.C
2. Němčík Radim, 2.C
3. Urban Martin, 3.B
4. Martiník Matyáš, 5.B
5. Chromíková Veronika, 8.A
6. Rak Hynek, 2.B
7. Holainová Rozálie, 2.B
8. Stareček Daniel, 3.B
9. Batko Kryštof, 3.A
Batko Hynek, 1.B

322 kg
300 kg
266 kg
262 kg
250 kg
213 kg
207 kg
202 kg
200 kg
200 kg

Nejlepší třídy:
1. 2.B
892 kg
2. 3.B
817 kg
3. 6.C
760 kg
4. 2.A
667 kg
5. 7.A
476 kg
Mgr. Markéta Strakošová
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Knihovnická lekce pro žáky třetích tříd
Čím budeš, až vyrosteš? Na tuto otázku většina dětí odpoví: zpěvačka, doktorka,
fotbalista nebo kosmonaut. Zeptejte se ale žáků 3. třídy ZŠ Klimkovice a nejčastější odpovědí bude ilustrátor/ka knížek pro děti. Ptáte se, jak je to možné?

a poví vám o Elišce Junkové – nejúspěšnější české automobilové závodnici, která
se stala nejrychlejší ženou světa.
Děti prokázaly svůj talent a fantazii,
pokusily se samy ilustrovat stranu věnovanou některému ze slavných Čechů.
To vše pod odborným dohledem. Proto
sledujme další knihy Jiřího Fixla, jestli se
tam některý z obrázků našich žáků neobjeví. Na závěr skvělá zpráva pro rodiče
našich dětí, které už jejich neustálé vyptávání unavuje.
Děti dostaly na památku knihu Moře
otazníků – zde najdeme odpovědi na zvídavé a zajímavé otázky. Pokud nevíte,
kde se vzaly kuželky či jak vznikly účesy,
je kniha určena přímo pro vás.
Třídní učitelky
3.A Mgr. Božena Gamonová
a 3.B Mgr. Lucie Bzonková

V úterý 4. října se naši žáčci účastnili
debaty s ilustrátorem dětských knih Jiřím
Fixlem a strávili s ním zajímavé a zábavné dopoledne v místní knihovně.
Jiří Fixl je graﬁk, ilustrátor a výtvarný
redaktor v nakladatelství Albatros a v
časopise Mateřídouška. Věnuje se především ilustraci pro děti a mládež, ale také
výtvarným řešením školních učebnic.
Celkem ilustroval více než 120 titulů pro
děti všech věkových kategorií. Nejraději
ilustruje knihy veselé a fantastické, kde
může uplatnit svůj talent pro humornou
nadsázku. To dokreslují i názvy knih ilustrované tímto výtvarníkem, kde patří:
Legrační dům, Jak se kreslí pohádka,
Všechno letí milé děti a další.
Děti si dopoledne užily. Nejdříve si poví-

daly o tom, jak vzniká kniha a její ilustrace. Dověděly se, že nakreslit obrázek do
knihy netrvá měsíce ani roky, jak typovaly, ale pár dní, pokud má člověk dostatek
fantazie a inspiraci. A tu naši žáčci prokázali, především při rozhovoru o slavných
Češích.
A kdo je podle nich slavný Čech? Jistě nás nepřekvapí, že zde zařadili jména jako Karel Gott, Václav Havel, Věra
Čáslavská, ale také Andrej Babiš. Prohlédli si některé ilustrace z této knihy
a seznámili se s novými osobnostmi naší
země. Eskymo už pro ně není jen oblíbená zmrzlina, ale také jméno českého dobrodruha a cestovatele Welzla. Myslíte si,
že automobilové závody jsou především
pro muže? Naši žáci vás vyvedou z omylu

Školní zahrada
V minulém školním roce se žáci 2. stupně zapojili do založení nových trvalkových
záhonů přírodní zahrady a podařilo se jim
spolu s panem školníkem a vyučujícími
pracovní výchovy sestavit dva „hmyzí hotely“.
Výpěstky z užitkových záhonů se využily ve školní kuchyni. Pravidelně se do
nápojů přidávaly bylinky, máta a meduňka,
do pomazánek pažitka. Brambory vypěstované na školním pozemku posloužily
v bramborové polévce.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Žáci a zaměstnanci Základní školy Klimkovice
Vás srdečně zvou
na

23. SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 10. prosince 2016 ve 14.00 hod.
v prostorách základní školy.
Program:
• vystoupení žáků I. a II. stupně ZŠ,
• rozsáhlá výstava žákovských prací,
• prodejní výstava keramických výrobků, suchých vazeb, svícnů,
vizovického pečiva, perníčků a dalších výrobků žáků,
• prodej Vánočního almanachu, kalendářů s kresbami
a literárními pracemi žáků školy.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na materiální zabezpečení zájmové mimoškolní činnosti žáků.
Ke zpříjemnění odpoledne je připraveno občerstvení a bufet.

Mateřská škola

Poděkování

Sokolnická show v MŠ
Ve středu 5. října se sešly děti všech
čtyř mateřských škol na zahradě MŠ
28. října, aby zhlédly sokolnickou show
spolku VANCOS.
Přivítal je sokolník Jarda Oszilda se
svými dravými ptáky – orlem, sokolem,
kondorem, krkavcem, výrem, malým
výrečkem, sovami aj., aby jim je předvedl v celé jejich kráse a zblízka. Každého
dravce představil zvlášť. Děti se dozvěděly, jak se jmenují, kde žijí, čím se živí.
Viděly dravce při lovu i letu. Někteří jim

Rád bych vám všem, kteří jste se
zúčastnili krajských a senátních voleb
a odevzdali svůj hlas kandidátům za
Komunistickou stranu Čech a Moravy,
upřímně poděkoval.
Cením si vaši důvěry a mohu vám
slíbit, že naši zvolení zastupitelé vás
nezklamou.
Petr Skyba

Díky za sponzorský dar

létali přímo nad hlavami, jeden se dokonce pohyboval mezi nimi. Sokolník nosil
dravce sedící na jeho ruce až k dětem,
aby si je mohly prohlédnout zblízka, ty
odvážnější si je i pohladily – kontakt
s dravci byl zcela bezprostřední.
Vystoupení sokolníka Jardy Oszildy
bylo zábavné i poučné, dobře ozvučené
a děti si ho moc užily.
8

Vážení spoluobčané Klimkovic!

Touto cestou bychom rádi poděkovali
ﬁrmě KlimNet, která klientům domova
pro seniory poskytla sponzorský dar,
a to projektor v hodnotě 18 990 Kč.
Nyní promítáme fotograﬁe z akcí
a oblíbené ﬁlmy na zeď v dostatečné
kvalitě a velikosti, což ocení především klienti se zhoršujícím se zrakem.
Děkujeme.
Za Domov pro seniory Klimkovice
ředitelka Marie Zetková

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 11/2016

Mažoretky

Blahopřejeme

Mistrovství světa
v mažoretkovém sportu
Již pět let jsem členkou klubu mažoretek v Bílovci. Přibližně před dvěma roky se
mi podařilo přesvědčit a přemluvit mou spolužačku a kamarádku Katku Macháčkovou, aby se k nám přidala. Naši rodiče nás vozí 2x týdně na tréninky a zpět
a podporují nás v naší činnosti. Za to se jim odměňujeme tím nejlepším možným
způsobem – svými výkony.

Vítáme nové občánky
našeho města:

Šimon Kutaj

Zažijte
své město
netradičně
Než zima zaklepe na dveře, zažijte svoje město, jak ho ještě neznáte. Objevte nejzajímavější příběhy,
které jste o Klimkovicích a okolí ještě neslyšeli. Do chytrého telefonu si
zdarma stáhněte aplikaci GEOFUN
a po registraci zvolte georegion Klimkovice.
Aplikace vás v pěti geolokačních
hrách provede po známých i méně
známých místech města a z historie
práskne ty nejpřitažlivější a nejpodivnější příběhy, které se zde odehrály.

Právě naše výkony nás dostaly až na
mistrovství světa v mažoretkovém sportu,
které se konalo v chorvatské Poreči ve
dnech 22. až 25. září letošního roku.
Cesta tam i zpět byla poměrně náročná. Vyjížděly jsme autobusem o půlnoci
z Bílovce a přibližně po 12 hodinách jsme
dorazily do cíle. Ubytované jsme byly
v jednom z hotelů nedaleko Poreče. Ale
hotelových pokojů jsme si moc neužily.
Nechtěly jsme promarnit ani chvilku, takže
jsme si jen odložily zavazadla a rychle
vyrazily na obhlídku místa našeho dočasného pobytu, „ochutnat“ moře a zároveň
si trochu i zatrénovat.
Den D nastal ve čtvrtek 24. září. Hala
Žatika, v níž se měly odehrávat souboje
mažoretek ze 14 zemí a 3 kontinentů,
byla narvána k prasknutí nejen soutěžními týmy, ale i diváky. Už při slavnostním
nástupu nám bylo jasné, že jakékoliv dobré umístění nebude jednoduché. Soutěžní plocha totiž byla do posledního místa
zaplněná a nás se začínala zmocňovat
nervozita. Jaké tedy bylo naše překvapení, když jsme hned na začátku soutěžení

zjistily, že soutěžní rivalita se opravdu drží
jen na profesionální úrovni, a že vlastně
všichni fandí všem.
Do své skladby jsme se pustily s nadšením a pokusily jsme se předvést v nejlepším světle. Dobu čekání na výsledky
jsme si pak krátily sledováním konkurenčních týmů a malou procházkou do centra
města. Tam jsme vzbudily docela velký
rozruch v našich kostýmech a tak jsme se
musely ještě místním turistům předvést
v improvizovaném vystoupení. Odměnou
nám byl velký aplaus a tradiční skvělá
chorvatská zmrzlina.
Pak už jsme se zase sešly na pódiu a čekaly na vyhlášení. Vyšlo to a „cinklo“ to. V naší kategorii – classic baton junior
– jsme vybojovaly 3. místo a titul 2. vicemistryně světa. I naše mladší kamarádky
z kategorie kadetek zabojovaly a obsadily
krásné 7. místo. Sice je trošku mrzelo, že
se jim na krku taky nehoupe medaile, ale
třeba to za 2 roky bude lepší. To se bude
konat MS v Pretorii v Jihoafrické republice
a náš cíl je jasný – podívat se i tam.

Zjistíte, jaké magické účinky má
hýlovský kopec. Budete muset město ochránit před zlým drakem. Vaším
úkolem také bude zlomit staletou
kletbu, která se nad Klimkovicemi
vznáší a zachránit královského lva ve
znaku města.
Netradičními úkoly se hry jenom
hemží. Vyzkoušíte si, zda dokážete
chůzí zakreslit půllitr a otestujete
svoje znalosti i pozornost. Osvěžíte
si krásné slezské nářečí a nakonec
se vydáte po stopách bájného pokladu ukrytého v okolí města. Budete-li
mít štěstí, třeba jej objevíte právě vy!
Užijte si hravý podzim s Geofunem.
Hrát může každý, kdo chce zažít
něco nového. Hry jsou vhodné pro
děti i dospělé. Více informací o hře
najdete na www.geofun.cz.
Ing. Nikola Fenyková,
marketingová manažerka
a scénáristka
GEOFUN, s. r. o.
tel.: 737 625 352
e-mail: nikola@geofun.cz

Tereza Fešárková
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Sanatoria Klimkovice hostila
celorepublikovou soutěž Zlatý masér
Celorepubliková soutěž žáků středních škol v masérských
dovednostech Zlatý masér se uskutečnila ve čtvrtek 20. října v Sanatoriích Klimkovice. Výsledky prokázaly, že na
všech českých školách se najdou opravdoví machři. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 38 žáků učebních oborů rekondiční a sportovní masér z dvanácti středních škol
z celé České republiky.

Sanatoria Klimkovice jako zázemí druhého ročníku soutěže
si organizátoři vybrali, protože disponují příhodným zázemím
a prostorami a zároveň mají tematickou spojitost se soutěží.
„Kombinace lázeňské atmosféry a příjemného, reprezentativního prostředí se nám zdá pro uspořádání soutěže ideální,“
doplnila Drahomíra Witoszová.

Pořadatelem akce bylo Střední odborné učiliště Dakol z Petrovic u Karviné. „Cílem soutěže je umožnit vzájemné setkávání
žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně
prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém
oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce
a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji,“ uvedla Drahomíra Witoszová, vedoucí marketingového oddělení Konsorcia ﬁrem Dakol.
Soutěže se zúčastnili žáci ze škol z Havířova, Ostravy, Hranic, Varnsdorfu, Pardubic, Poličky, Brna, Olomouce, Rýmařova,
Žďáru nad Sázavou a Mostu. Své síly změřili jednotlivci v kategorii sportovní masáže a tříčlenná družstva v kategorii havajské
masáže. V kategorii sportovních masáží si zásluhou Jany Hrabcové odneslo první místo pořádající Střední odborné učiliště
Dakol z Petrovic u Karviné. Druhé místo udělila porota Kateřině
Babjákové ze Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě, třetí Lukáši Kopalovi z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické z Mostu. Nejlepší tým na havajské masáže
přijel ze Střední školy obchodní a služeb ze Žďáru nad Sázavou,
druhé místo vybojovalo družstvo ze střední školy v Brně a třetí
byla škola z Poličky.
„Soutěžící masírovali své spolužáky, vystupovali jako týmy
a takto společně se na soutěž také připravovali,“ dodal Petr
Navrátil, učitel odborného výcviku pořádající školy.
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Sanatoriím Klimkovice se nápad pořádat soutěž v prostředí
lázní zamlouvá. „Soutěž jsme umístili na naši kolonádu, což je
prostředí určitě atraktivní pro samotné soutěžící, ale i pro klienty
lázní, kteří se přišli podívat. Publikum žáky jistě motivovalo k co
nejlepším výkonům. Navíc si zvykali na kontakt s dalšími, neznámými lidmi, což je pro budoucí maséry nepochybně důležité,“
uvedla obchodní manažerka Sanatorií Klimkovice Ivana Janíková. Žáci škol se navíc seznámili s profesionálním pracovištěm,
lázně si zase už mohly vyhlížet nejšikovnější maséry pro posílení svého týmu.
„Věříme, že se organizátorům prostředí klimkovických lázní
líbilo. Uvítali bychom, kdyby se soutěž v našich sanatoriích stala
tradicí. To propojení se nám moc líbí,“ dodal prokurista Sanatorií
Klimkovice Jozef Dejčík.
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Podzimní odpočinek
a relaxace v lázních
Během prázdnin probíhala
v Sanatoriích Klimkovice rekonstrukce. Došlo k výměně oken
u bazénu, k úpravě šatnových
boxů a vznikl také nový prostor pro procedury. Perličkové
a vířivé koupele si nyní užijete
v nových speciálních vanách.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Nové terapie
pro trénink mozku
Od října jsme v dětské léčebně Sanatorií Klimkovice otevřeli
nové terapie. Jde o unikátní terapie mozku – KOGNI a EEG
Biofeedback.

Vědecky ověřená terapeutická metoda EEG Biofeedback
dokáže poskytnout biologickou zpětnou vazbu, ve které podobně jako v zrcadle vidíme obraz mozkové činnosti člověka. Tento obraz můžeme vidět v podobě křivek, nebo přemalovaný do
obrazu jednoduché videohry. Při této metodě dokáže přístroj
vyhodnotit, kdy trénink probíhá správně a dokáže také klienta
odměnit. Mozek se trénuje podle jeho individuálních potřeb tak
dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí. Cílem je
tedy zlepšit fungování centrálního nervového systému. Trénink
za pomoci přístroje EEG Biofeedback je nenásilný, bezbolestný,
bez vedlejších účinků a jeho efekt je dlouhodobý. Cílem terapie je zlepšení fungování centrálního nervového systému. Tato
metoda se setkává s úspěchy u dětí se speciﬁckými poruchami
učení, s poruchami spánku, s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD, ADD), autismem, traumatickým poraněním mozku
a dětskou mozkovou obrnou.
Při KOGNI terapii se procvičují kognitivní funkce, díky kterým
člověk vnímá svět kolem sebe. Všechny tyto aktivity zvládáme
prostřednictvím našeho myšlení, paměti, pozornosti, koncentrace a schopnosti pochopení informace. Tyto funkce je potřeba
trénovat, stejně jako jiné svaly lidského těla. Aktivita se zaměřuje na paměť a poznávací funkce, snaží se rozvíjet mluvní
plynulost, pozornost, časoprostorovou orientaci a úsudek. Při
kognitivní stimulaci se využívá přístroj 4 IMAGE, který dovede
přenést interaktivitu mozku na plochu. Programy se přizpůsobují
individuálním potřebám dítěte (např. mentální hry, hledání slov,
vyhledávání možností, kreativní činnost a další).

Plesová sezona 2017
Navštěvujete pilně taneční a přemýšlíte již nyní nad nadcházející plesovou sezonou? Sanatoria Klimkovice pro vás
již nyní sestavují program plesů a je jisté, že to opět bude
velké!
Tradiční a velmi oblíbený valentýnský ples
vypukne 11. února 2017.
Při tvorbě tohoto plesu
jsme se nechali inspirovat románem spisovatele
F. Scotta Fitzgeralda –
Velký Gatsby. Kdo viděl
ﬁlmové zpracování, lehce si atmosféru večírku
dokáže představit. Elegance, noblesa, pozlátko, nekončící zábava… Těšit se můžete
na opravdu bohatý program – vytříbená taneční vystoupení,
luxusní fotokoutek, dvě taneční scény, hodnotná tombola. K tanci vám bude po celý večer hrát bigband Gangsters of Swing
Orchestra, který dokáže pobavit opravdu různými hity. Zatančíte
si jive, cha-chu, waltz, slowfox, foxtrot, tango i valčík a většina
také jistě ocení repertoár známých ﬁlmových hitů. Neodmyslitelnou součástí plesu je diskotéková scéna s videoprojekcí.
Překvapením večera bude významný host působící na české
hudební scéně!
Po velmi vydařeném prvním ročníku se můžete těšit také na
lázeňský maškarní ples, který se uskuteční 4. března 2017. Druhý ročník maškarního plesu se ponese v duchu pohádek tisíce
a jedné noci. Hlavní taneční scénu na lázeňské kolonádě rozproudí brněnská kapela Eremy a programové vstupy budou okořeněné orientem. Zažijete show, při které se vám bude tajit dech
– tanečnice s ohnivými vějíři, fakír procházející se přes ostré
střepy a hřebíky, polykač ohně. Břišní tanečnice jistě rozproudí atmosféru svými vlnivými a třepotavými pohyby. Pokud se
budete chtít stylizovat do tématu, budeme moc rádi a vaši kreativitu a nápaditost v rámci večera oceníme. Inspiraci najdete ve
známých i méně známých pohádkách. Znáte příběh Šahrazád,
Sindibádovo dobrodružství, nebo pohádku Alí Baba a čtyřicet
loupežníků? Jak téma pojmete, je jen na vás! Méně odvážným
bude jistě stačit i nápaditý doplněk. Bližší informace brzy naleznete na našich webových stránkách. Těšíme se na vás!

Přijďte ochutnat
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Maggie má plán
Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka,
která zatím marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec
si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou a k otěhotnění se
rozhodne využít svou bývalou studentskou známost (Travis Fimmel). I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly
nad vlastním životem. Ale i přes tuto
pečlivě naplánovanou „transakci“ však
narazí na nepředvídatelnost osudu.
Maggie se totiž
nečekaně zamiluje, a to do Johna
(Ethan Hawke), profesora antropologie,
jemuž se pro změnu zrovna rozpadá manželství s Georgettou
(Julianne Moore), velmi úspěšnou a egocentrickou profesorkou
na prestižní Columbia University, a také více než trochu drsnou
manželkou. A tak Maggie rozjede další ze svých dokonalých
plánů. Tentokráte na osvobození Johna z manželského chomoutu.
O několik let později, když je Maggie za Johna už provdaná,
si uvědomí, že její láska k němu už poněkud vyprchala. A tak,
jak je zvyklá, přijde s dalším plánem, a to smířit Johna s jeho
bývalou manželkou a vrátit jej zpátky tam, odkud si jej před
časem vyzvedla. S trochou pomoci nejlepších přátel, Tonyho
(Bill Hader) a Felicie (Maya Rudolph), Maggie uvede do pohybu
nový skvělý plán, který zamíchá s jejich životy a to jak nečekaně,
tak i hodně vtipně. Maggie nakonec zjistí, že osud by občas měl
být ponechán svému osudu.
Komedie / drama / romantický, 99 min. Režie: Rebecca Miller.
Hrají: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore, Travis Fimmel, Bill Hader, Maya Rudolph, Wallace Shawn, Kathleen Hanna, Jackson Frazer.
Úterý 1. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Nový Zéland –
cestopisná beseda
Cestovatel Marek Císař nás svým poutavým vyprávěním
seznámí s nejodlehlejší a nejkrásnější krajinou naší planety.

Na Nový Zéland se přeneseme pomocí nádherných fotograﬁí
a tematických videí. Postupně procestujeme dva největší ostrovy, které nám nabídnou místní nedotčenou krajinu. Můžeme
se těšit na pozorování lachtanů a tučňáků a u toho nás bude
doprovázet poutavý příběh.
Čtvrtek 3. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Lída Baarová
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských ﬁlmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy
fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní strany jako
jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen.
Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím
milencem.
Obdiv
neskrývá ani sám Hitler,
který po návštěvě
ateliérů Baarovou
pozve k soukromé
audienci na Říšském kancléřství.
Hvězda Baarové
strmě stoupá. Lída
s Fröhlichem se
nastěhují do luxusní vily na prestižní berlínské adrese. Aniž tuší,
že mají tak významného souseda – pána ﬁlmového průmyslu,
ministra propagandy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát
na vyhlášené večírky za účasti umělecké i politické smetánky.
A při nich postupně vtahuje Baarovou do svých „ďábelských“ sítí.
Fröhlich žárlí a po jednom z mnoha dalších žárlivých výstupů ji
vyžene z domu. Na tuto příležitost čeká bezhlavě zamilovaný
Ďábel. Chce se kvůli Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry,
Říše.
Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu, zůstane v Berlíně a nové lásce nezvladatelně propadne.
Zásadní otázku, zda je možné milovat zločince, si bude klást až
za pár let a pak po celý zbytek života. Hitler na základě proseb
Goebbelsovy manželky rozkáže svému ministrovi, aby ukončil
skandální, s velkoněmeckými ideály neslučitelný vztah s Baarovou. Goebbels protestuje, ale po Hitlerově nátlaku svou lásku
zavrhne. Baarové je zakázáno hrát v německých ﬁlmech a nesmí opustit Říši. Během Křišťálové noci v roce 1938 se jí podaří uprchnout zpět do vlasti, kde natočí ještě několik úspěšných
ﬁlmů. Po okupaci Československa ale musí před nacisty opět
prchat. Když skončí válka, vrací se plná nadějí do Prahy. Zde se
však setká jen s výsměchem a ponížením. To pravé peklo ji ale
teprve čeká...
Životopisný / drama / romantický, 2016, 106 min. Režie: Filip
Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard,
Zdenka Procházková, Simona Stašová, Martin Huba, Anna Fialová, Jiří Mádl, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Michal Dlouhý,
Hana Vagnerová, Karel Dobrý, David Novotný, Helena Dvořáková, Miroslav Táborský, Jiří Štrébl, Igor Bareš, Jan Révai, Matěj
Dadák, Jiří Dvořák, Alois Švehlík.
Úterý 8. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Taneční večer v rytmu
latinskoamerické hudby
Srdečně zveme milovníky hudby a latinskoamerických tanců
na taneční večer v rytmu salsy. S tanečními mistry se naučíme
základy salsy, zatančíme si také mambo, bachatu, discolatino,
reggaeton, zouk, merengue a sambu! Těší se na vás Dj Marco
se svou latinskoamerickou diskotékou!
Pátek 25. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev...
Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Tenkrát v ráji

Divadlo devítka – May Day
Srdečně vás zveme na divadelní představení divadelního souboru Devítka z Ostravy. Jedná se o divadelní komedii z pera britského autora Raye Cooneyho s názvem May Day. John Brown
je londýnský taxikář, kterému se díky přísně dodržovanému harmonogramu daří tajit skutečnost, že má dvě manželky. Jednoho
dne se mu však vinou malé nehody vše zhroutí a stane se předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů. Rozjíždí
se velký kolotoč lží…
Středa 9. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Kniha džunglí
Hrdinou ﬁlmu je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), člověčí
mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí
cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho přísný
mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú. Cestou džunglí
se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře.
Patří mezi ně krajta Ká, jejíž svůdný hlas a pronikavý pohled
hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král Ludvík, který se snaží
Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč
smrtonosného Rudého květu: ohně.
Dobrodružný / drama / rodinný / fantasy, 2016, 105 min. Režie:
Jon Favreau.
Úterý 15. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých a německých horolezců, do kterých
osudově zasáhla těžká válečná doba protektorátu. Legendární,
mýty opředený a ve své době nejlepší český horolezec Josef
Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let
se před německými úřady a gestapem skrýval ve skalním městě
Hruboskalská, podporován kamarády z řad českých a německých horolezců. Joska na své cestě za svobodou překročil hranice možností nejen ve skalách, ale i v životě. Stal se legendou
pro svůj nezlomný postoj k partě kamarádů, k vysněné ženě.
Nikdy se nesklonil před okupační mocí.
Drama / Česko / Slovensko, 2016, 99 min. Režie: Lordan Zafranović, Peter Pálka, Dan Krzywoň.
Úterý 29. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Advent v lázních
Přijďte si užít tradiční Vánoce do klimkovických lázní. Čeká
vás pestrý kulturní program a provoněná vánoční atmosféra. Železná, bronzová, stříbrná i zlatá neděle se ponese ve
slavnostním duchu. V předvánočním čase se můžete těšit na
množství koncertů, na vystoupení dětských pěveckých sborů,
divadelní představení, tradiční lidové zvyky a žhavé ﬁlmové
novinky. Rozsvícení vánočního stromu proběhne na lázeňské
kolonádě první adventní neděli dne 27. 11. 2016. Ptáte se, na
co se můžete v tento den těšit? Po celý den bude v prostorách
lázní probíhat rukodělný jarmark. Rádi bychom podpořili šikovné tvůrce v našem regionu a vy budete jistě překvapeni jejich
zručností. Nebudou chybět koncerty, vystoupí orchestr Akoband
Klimkovice spolu s dětským pěveckým sborem Heleny Salichové a další umělci.
Neděle 27. listopadu, Sanatoria Klimkovice, kolonáda.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
úterý

1. 11.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

DIVADLO

Láska z masáže / Klikadlo

kino Panorama

19.00

70,-

KINO

Lázeňské kino – Maggie má plán

SK, společenský sál

19.00–21.30

50,-

středa

2. 11.

TANEC

Taneční večer se skupinou Evy band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

3. 11.

BESEDA

Cestopisná přednáška – Nový Zéland
s Markem Císařem

SK, společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

4. 11.

DIVADLO

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
/ Kyjovice

kino Panorama

18 hodin

70,-

TANEC

Taneční večer se skupinou KOLORIT

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

KONCERT

Koncert dechové kapely Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Hledá se Dory

kino Panorama

16.00

pondělí 7. 11.

KONCERT

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

8. 11.

KINO

Lázeňské kino – Lída Baarová

SK, společenský sál

19.00–21.30

50,-

středa

9. 11.

KINO

Pro náročného diváka – Rodinné štěstí

kino Panorama

18.00

80,-

DIVADLO

Divadlo Devítka – May Day

SK, společenský sál

19.00–20.30

75,-

HUDBA

Hudební toulky Evropou
– Akoband a FKP

kino Panorama

19.00

TANEC

Oldies diskotéka s Dj Paulem Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

sobota 12. 11.

ZÁBAVA

Svatomartinské hody

před zámkem

11:11–17.00

volný

neděle 13. 11.

KONCERT

Fagotový koncert

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Captain America: Občanská válka

kino Panorama

18.00

pondělí 14. 11.

KONCERT

Poslechový večer se skup. BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.30

volný

úterý

KINO

Lázeňské kino – Kniha džunglí

SK, společenský sál

19.00–21.30

50,-

čtvrtek 17. 11.

BESEDA

Beseda s kronikářem města Klimkovice

SK, salónek za kinosálem

19.00–20.00

volný

pátek

TANEC

Singer Jerry hraje k poslechu a k tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

KONCERT

Koncert Swingergreen bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Doba ledová: Mamutí drcnutí

kino Panorama

16.00

pondělí 21. 11.

KONCERT

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

úterý

DIVADLO

Naši furianti / Berani z Těškovic

kino Panorama

19.00

70,-

KINO

Ztraceni v Mnichově

SK, společenský sál

19.00–21.30

50,-

středa 23. 11.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 24. 11.

DIVADLO

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.00–20.00

75,-

pátek

TANEC

Taneční večer v latinskoamerickém
stylu s výukou salsy

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

ZÁBAVA

Lázeňský vánoční jarmark
s doprovodným programem

SK, kolonáda

10.00–18.00

volný

KONCERT

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s koncertem

SK, kolonáda

15.00–19.00

volný

ZÁBAVA

Adventní dostaveníčko

před kostelem sv. Kateřiny

15.00–17.30

volný

KINO

Teorie tygra

kino Panorama

18.00

pondělí 28. 11.

KONCERT

Poslechový večer s kytarou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

úterý

KINO

Lázeňské kino – Tenkrát v ráji

SK, společenský sál

19.00–21.30

50,-

KONCERT

Taneční večer s kapelou Express

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

neděle

pátek

6. 11.

11. 11.

15. 11.
18. 11.

neděle 20. 11.

22. 11.

25. 11.

neděle 27. 11.

29. 11.

středa 30. 11.

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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70,-

dobrovolný

80,-

70,volný

80,-
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31. prosince 2016 od 19:30
Sanatoria Klimkovice
Největší česko-slovenské hity

ˇ

Plejáda nejlepších českých zpěvaček

Zábavná soutěžní česko-slovenská

Cena vstupenky

ˇ

Popůlnoční diskotéka

Zahrnuje:
wellcome drink, slané pečivé na stůl, teplou večeři,
dezert a kávu, půlnoční přípitek a překvapení
Odvoz autobusem ZDARMA po trase:
Klimkovice, Vřesina, Poruba smyčka, Svinov, Polanka
Odjezd v 1,30 a 3,00 hod.

Předprodej vstupenek:
Sanatoria Klimkovice - recepce
556 422 106; recepce@sanklim.cz

f / sanatoriaklimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
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Akoband

Naše čtvrtá sezona

Hudební víkend

Po prázdninové odmlce a dvoudenním intenzivním soustředění vstupuje Akoband Klimkovice do další, již čtvrté sezony. Už teď víme, že bude pro nás, ale i pro vás, velmi zajímavá a hudebně bohatá.

Již známá skupina talentovaných nadšenců hudby, s umělecký titulem Akoband, rozezněla své nástroje ve dnech
10. a 11. září 2016 na území Kunčic pod Ondřejníkem. Pronájmem rekreačního střediska začalo malé soustředění
k nacvičení nového repertoáru, který si v brzké době budete
moct poslechnout. Hudba, která se nesla širokým okolím,
byla přípravou na 4. sezonu naší skupiny.

Chtěla bych se v krátkosti přece jen ještě vrátit k loňské sezoně a zrekapitulovat nejdůležitější koncerty, které jsme absolvovali. Bylo jich celkem 11. Sezonu jsme započali 12. září 2015
na Klimkovickém jarmarku. Připravili jsme komponovaný pořad
Vůně Francie a také jsme několikrát hráli pacientům Rehabilitačního ústavu Hrabyně. V době vánoční jste nás mohli vidět na
2. adventním koncertu v Sanatoriích Klimkovice a poté také na
Novoročním koncertu v kostelíku Nejsvětější Trojice. Pro velký
úspěch jsme také zopakovali program Severské písně v klimkovických sanatoriích. V květnu jsme účinkovali v Komenského
sadech v Ostravě na Promenádním koncertu a v červnu v Odrách
na Otevírání zámeckých zahrad. Sezonu jsme zakončili v rámci
Renesanční kratochvíle v parku v Klimkovicích.
Za Akoband Klimkovice bych vás ráda pozvala na následující
koncerty. Připravili jsme si opět ve spolupráci s Famózními klimkovickými pjenicemi komponovaný pořad hudby, písní, povídání,
videa a fotek tentokrát z celé Evropy s názvem Hudební toulky
Evropou. Kromě našich oblíbených severských zemí se zastavíme také v Maďarsku, Bulharsku, Španělsku, Itálii a v České
republice. Budeme se na vás těšit v kině Panorama v Klimkovicích 11. listopadu 2016 v 19 hodin.
První adventní neděli, tj. 27. listopadu 2016 v 15 hodin, zahrajeme v Sanatoriích Klimkovice, kde s námi vystoupí Dětský
folklorní soubor Heleny Salichové. A již tradičně se s vámi rádi
potkáme v klimkovickém kostelíku na našem Novoročním koncertu, a to 15. ledna 2017 v 16 hodin.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás na některé z výše
uvedených akcí!
Martina Nováková, členka Akobandu
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A takto vypadá náš příběh: když jsme přijeli do Kunčic, vytáhli
jsme nástroje a hned začali hrát, ani jsme si nevybalili. Nejdříve
jsme měli dělené zkoušky po jednotlivých nástrojích, a že bylo
krásné počasí, mohli jsme hrát venku.
Z jednoho koutu zahrady tak zněly ﬂétny, z druhého akordeony, z okna chaty zase saxofony a klávesy.
Měli jsme plánované pauzy, ale ty se pauzami ani nestaly.
Nástroje nám doslova nešly odtrhnout od rukou. Pouze přestávka na oběd nás donutila k tomu, abychom na chvíli přestali. Poté
chvíle trávení po dobrém obědu a hurá zase k nástrojům. Oﬁciální část společné hudební zkoušky končila odbitím 7 hodiny
večerní, ale přesto někteří hráli do konce svých sil, než usnuli.
Nejhezčím momentem dvoudenního soustředění byla večerní
zábava – nečekaně, šlo opět o hudbu. Navzájem jsme si vyměnili nástroje a hráli, co to šlo! Noční klid ve 22.00 nás ani trochu neomezil. Omezila nás následující únava a ohrané prsty po
celém dni, a to kolem půlnoci.
V neděli dopoledne opět za nádherného slunečného počasí
jsme si udělali na venkovní terase koncert ze všech nacvičených
skladeb a po skvělém obědu jsme si zabalili věci a odjeli směrem k domovům. Tento nezapomenutelný zážitek plný hudby,
zábavy a kamarádství nám zůstane ve společných vzpomínkách
Akobandu.
Těšíme se, že si soustředění zopakujeme i příští rok.
Lukáš Černý, člen Akobandu
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Skauti

Skautský tábor v kině
Mezi daty 30. 7. až 5. 8. 2016 měli klimkovičtí skauti svůj
každoroční dvoutýdenní tábor. Co se na tomto táboře bude
dít, však nikdo netušil. Každý rok má tábor své vlastní téma,
tento získal podtitul Hvězdné války.
První týden tábora probíhal, stejně jako předešlý rok, v tábořišti
v Kujavách u Fulneku. Prožili jsme si typické tábornické zvyklosti
jako nevítané budíčky a ještě nevítanější rozcvičky, ranní nástupy doprovázené skautskou hymnou i noční hlídky doprovázené
zimou, děsivými zvuky přírody ale i pohledem na noční oblohu
zasypanou hvězdami, hráli jsme hry, tvořili a vyráběli, učili se
novým věcem.
Jak již bylo zmíněno, tábor se odehrával v duchu Hvězdných
válek a tak se z našich táborníků stali malí rytíři Jediové.
V sobotu 30. 7. jsme se vlakem vydali na puťák do Olomouce.
Spali jsme poblíž vodní nádrže Štěrkovna, odkud jsme v noci
slýchávali hudbu, dokonce jsme zahlédli i ohňostroj, a kde jsme
se ráno i vykoupali. Poté naše kroky směřovaly do Litovle, odkud
jsme jeli zpět do Kujav. Na cestě se k nám z tábora dostávaly podivné zprávy o demolici dvou stanů a indiánského teepee
kvůli extrémnímu počasí. O škodách, které příroda způsobila,
jsme se ostatně mohli přesvědčit při návratu. Déšť neustával
a meteorologické prognózy neslibovaly lepší vyhlídky. Došlo
tedy k přemístění téměř všech členů skautského tábora do Střediska volného času Mozaika Klimkovice, kde jsme přenocovali.
Dalšího dne jsme byli ubytováni v klimkovickém kině Panorama,
kde jsme díky ochotě města měli možnost náš tábor dokončit.

Během druhé poloviny tábora jsme tedy hráli hry v okolí Klimkovic i Hýlova a využívali toho, že jsme v kině, sledováním ﬁlmů, především tedy tematických Hvězdných válek. Mnozí z nás
dokonce navštívili místa, na kterých nikdy předtím nebyli, přestože byli kousek od domova.
Tábor jsme dovedli až do konce a za mě můžu říci, že velmi
zdárně. Jsme tedy pravděpodobně jediným střediskem, které se
může pyšnit tím, že trávilo tábor v kině uprostřed města.
Skautské středisko Klimkovice

Cintra 2016
Jedná se o bojovou fantasy hru s dřevěnými zbraněmi v přírodě, které se nejčastěji účastní skautské oddíly. Hra je na
motivy polského spisovatele Andrzeje Sapkowského a jeho
ságy o Zaklínači. Celou akci zorganizoval Jiří Horníček –
jeden z vedoucích skautského střediska Klimkovice.
Bitva se konala 23. až 25. září v okolí skautské základny Orlovy, nedaleko města Humpolce.
Po asi čtyřhodinové cestě vlakem nás čekal nelehký úkol –
a to dojít do kempu. Myslím, že nikdo z nás nezapomene na
noční trmácení se lesem. Naše jediné štěstí bylo, že odvoz batohů byl předem zajištěn. Asi okolo 11. večerní jsme se konečně
dostali na místo. Unavení a vyhladovělí, avšak šťastní, že máme
ten pochod smrti za sebou. Rozbili jsme tábor a narychlo uvařili pozdní večeři. Před spánkem došlo ještě na rychlou kontrolu
zbraní, aby nás nadcházející den nemohlo nic zaskočit.
Ráno nás po velmi krátkém spánku probudil zmatek v táboře. Všichni se shromáždili na nedaleké louce a byli jsme svědky
dopadení a následné popravy několika nepřátel, kteří se neoprávněně pohybovali na našem území. Nakonec však strany
dospěly k dohodě – pošlou proti sobě své dva nejlepší válečníky, aby zabránily většímu krveprolití. Tohle byl však jen počátek
onoho lítého boje – dohodu se nějak nepovedlo dodržet a došlo
k prvnímu většímu střetu. Klimkovický oddíl však dezertoval,
neboť jídlo je důležitější než válka. Po vydatné snídani jsme se
připojili k ostatním a svedli mnoho bojů, byli jsme vysíláni na
různé mise po kraji – ať už šlo o vybírání daní nebo o vyčištění
nor, které obývaly příšery – vše, co rozkázal císař, jsme vykonali.
Boje trvaly celý den a k večeru, kdy byli již všichni řádně vyčerpaní, bylo vyhlášeno příměří. Po večeři následovala vědomostní
soutěž a ohnivá show. Po ukončení programu se většina odebrala do svých stanů, aby si vychutnala onen zasloužený spánek.
Do ranní rosy se nikomu nechtělo. Včerejší bitva na každém
zanechala nějakou stopu. To nejtěžší nás však teprve čekalo –
závěrečná bitva. Tady se rozhodne, kdo bude kontrolovat ono
proklaté území. Nastoupili jsme do řady, štít na štít, střelci kryli naše záda. Když zazněl povel – rozběhli jsme se. V tenhle
moment nepřemýšlíte, jen se řídíte základními, snad ještě zvířecími instinkty – zabít nebo být zabit. Ze dvou stovek nás byla
po chvíli jen hrstka, avšak nepřítelovy ztráty byly taky nemalé.
I když jsme měli po celou dobu navrch, celá hra nakonec skončila remízou.
Na zhodnocení a oﬁciální zakončení celé události jsme se
však už nezdrželi. Upalovali jsme na vlak, co nám nohy stačily,
do naší rodné Ostravy. Osobně si myslím, že každý jeden z nás
si tuto akci užil, a těší se příští rok na odvetu.
Aleš Chlebovský
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Sport

Filipova dánská mise
Je to více než tři měsíce co Filip Budzel úspěšně odmaturoval, nasedl na vlak a odjel si splnit svůj badmintonový
sen. Jeho směr byl jasný a přímočarý. Směr Dánsko, směr
evropský badmintonový ráj.

Filipe, je všeobecně známo, že jsi začátkem července odcestoval na roční badmintonovou stáž do Dánska. Jaké byly
první dojmy a první dny v Dánsku?
Ano, 31. června jsem se na nádraží rozloučil s rodiči, a jel do
mého nového klubu – domova. Na stejném místě jsem byl už
dvakrát, vždy na desetidenním kempu. To je důvod, proč první
dny nebyly tak těžké, všechny hráče, trenéry a lidi kolem jsem
znal, věděl jsem, do čeho jdu. Jediný problém, kterého jsem se
obával, byla angličtina a mé koleno. Koleno, které mě trápilo už
od MČR dospělých (5. 2. 2016). Angličtina mě nakonec nezradila, zato koleno bylo po týdnu tvrdšího tréninku v nedobrém
stavu. V takovém stavu, že jsem nemohl udělat jediný výpad.
Naštěstí máme v klubu fyzioterapeutku se zlatými ručičkami
a znalostmi :) po měsíci tvrdé dřiny v posilovně, jsem mohl začít
trénovat i s těmi výpady do přední části kurtu.
Jak vypadá klasický tréninkový den v evropské badmintonové Mekce?
V první řadě bych chtěl říct, že klub, ve kterém trénuji, není
úplně srovnatelný s ostatními kluby z Dánska, můj trenér nás
popisuje asi takhle „farmer guys“. Jsme něco jako rodina, sní-

dáme spolu, večeříme spolu, když se musí něco udělat, posekat dřevo nebo tak, tak si prostě vyměníme naše halové boty
a kraťasy za montérky a jdeme s motorovkou do lesa. Jednou
nás jeden hráč poprosil, jestli bychom mu mohli pomoct doma,
neváhali jsme a jeli jsme mu postavit kurník pro slepice :) :).
Tohle jsou ale samozřejmě výjimky. Jinak máme tréninky asi
takhle: ráno od 10.00 do 12.00, odpoledne nejčastěji od 16.00
do 18.00. Ranní tréninky jsou individuální s hlavním trenérem
Jorgenem. Odpoledne jsou tréninky klubové.
Jelikož jsou tu hráči v mnohém silnější než já, musím trénovat
víc než oni. To je důvod, proč mám také od 7.00 do 8.00 trénink
v posilovně, jednak kvůli prevenci proti zranění, a také kvůli síle,
dynamice atd. Večer nejčastěji chodíváme do vířivky.
S kterými zajímavými hráči trénuješ nebo ses při tréninku
setkal?
Trénuji nebo trénoval jsem s Milanem Ludíkem, Kristinou Gavnholt, Christianem Lindem Thomsenem, s deblovým specialistou
a bývalým členem dánské reprezentace Matsem Bue. Nebo s jedním z nejlepších deblistů Polska Lukaszem Morenem. Hráči jsou
tu opravdu kvalitní a je radost a velké potěšení s nimi trénovat.
Jezdí tu i takové hvězdy jako Peter Gade, Hans-Kristian Vittinghus, s těmi jsem ještě neměl tu čest, ale věřím, že to přijde.
Jaké turnaje máš v úmyslu do konce roku ještě absolvovat?
Do konce roku mám v plánu odehrát tři ligové zápasy tady
v Dánsku, dva ligové zápasy za Klimkovice, GP Holandska, IS
Finska, ICH Itálie.
Co ti v Dánsku nejvíce chybí?
Tohle je nejjednodušší otázka ze všech, otázka, u které nemusím vůbec přemýšlet. Chybí mi rodina, chybí mi jídlo od mamky,
chybí mi to, jak se o mě vždy starala, chybí mi taťkovy rady.
Chybí mi moje neteře a synovec. Je toho mnohem víc, ale tohle
je to nejzásadnější.
Ještě bych chtěl něco vzkázat našim mladým hráčům, doufám,
že alespoň jeden si to přečte, a vezme si z toho něco k srdci.
Já jsem začal hrát badminton v 11 letech. To není zrovna brzo,
když se zeptám mých soupeřů, většina začala tak o tři až čtyři
roky dřív. Po devíti letech žiji v Dánsku a můžu hrát badminton
na plno. Byl to můj sen. I když mnoho lidí mi řeklo, že to nemá
cenu, že jsem moc starý, nebo že mám zničené rameno. Já v to
ale věřil a šel si za tím. Nejdůležitější je to, čemu věříte v hloubi
svého srdce. Ať se to týká badmintonu nebo čehokoliv jiného,
JDĚTE SI ZA TÍM. Přeji fajn den všem.
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Střelecké úspěchy v praktické střelbě
V letošním roce se klimkovičtí střelci z klubu IPSC č. 36
zúčastnili celé řady národních i mezinárodních závodů
v praktické střelbě podle pravidel IPSC. Zejména mezinárodní závody jak u nás, tak na Slovensku a v Maďarsku byly
pro ně velkým zážitkem, zejména ty vícedenní, kterých se
účastní stovky sportovních střelců.
Běžná účast v závodu se pohybuje okolo tří až pěti set střelců
a celkem pravidelně největší závod u nás má i přes tisíc účastníků.
Nejvíce se v letošním roce dařilo Rostislavu Václavíkovi, který
zazářil na domácí půdě prvními místy v seniorech na Moravském poháru (třetí místo v celkovém hodnocení) a na Memoriálu Jaroslava Špačka (druhé místo v celkovém hodnocení), na
závodech Černá Hora Cup byl druhý, celkově čtvrtý.
Obrovský dojem na nás udělala naše účast v největším mezinárodním závodě u nás – Extreme Euro Open v Hodonicích, kterého se účastnilo 1 019 střelců ze skoro pěti desítek zemí, čtyř
kontinentů, za účasti nejlepších světových střelců. Každý střelec
střílel tři dny, každý den na 10 střelnicích – neopakovaných střeleckých situacích pro praktickou dynamickou střelbu.
Velkou radost nám udělali maďarští pořadatelé mezinárodního závodu GECO, kteří nás zařadili do skupiny dvanácti elitních
světových střelců, s nimiž jsme závod dva dny stříleli. Kdo by
nechtěl vidět, jak střílí mistryně světa a mistryně Evropy Maria
Gushchina, Ruska, střílející za tým České zbrojovky. Skromná

Zleva: R. Václavík, R. Šebo, M. Gushchina, P. Bálek.
mladá žena, která nemá v ženách konkurenci, vyhrává pravidelně každý závod, kterého se zúčastní a šlape, v celkovém hodnocení, na paty i mužům na medailových místech. Nebo Robin
Šeba, čtvrtý muž na světě a druhý v Evropě, pětinásobný mistr
republiky, letošní vítěz Panamerického mistrovství, Kanady, Austrálie, Ruska… Bylo pro nás potěšením střílet se střelci o jednu
i dvě generace mladšími a vidět, jak nám, ve vedru i přes 38 °C,
fandí. My jsme naopak drželi palce ostatním členům skupiny,
z nichž skoro polovina obsadila stupně vítězů.
Pavel Bálek

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
Dne 1. října se uskutečnil na střelnici v Klimkovicích již třetí
ročník závodů pro děti ve střelbě ze vzduchové pušky.

Kategorie do 10 let:

1. Přemysl Neuwirth
2. Simona Ševčíková
3. Michal Karkoška

52 bodů
51 bodů
45 bodů

Kategorie do 13 let:

1. Ondřej Slovák
2. Robert Mackovčák
3. Erik Otisk

74 bodů
70 bodů
69 bodů

Kategorie do 16 let:

1. Jan Karkoška
2. Richard Mackovčák
3. Marek Dostalík

85 bodů
80 bodů
77 bodů

Střílelo se na vzdálenost 10 metrů vleže, 10 ran. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku.
Celkem byly tři kategorie: do 10 let, do 13 let a do 16 let
věku.
Všichni závodníci si odnesli balíček plný sladkostí a vítězové
jednotlivých kategorií také medaile, diplomy a poháry. Akce se
vydařila a všichni se již těšíme na čtvrtý ročník.
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice p. s., Střelecký klub
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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Město Klimkovice nabízí

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE 2017 s klimkovickými motivy
Fotograﬁe velikosti A3 jsou pořízeny dronem a zachycují zajímavé pohledy na město. Provedení na křídovém
papíře, kroužková vazba. Kalendáře budou v prodeji v KIS v přízemí zámku od 20. listopadu 2016.
Bližší informace na:kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005

Inzerce

LUSIL FOTO STUDIO
K
Nabízím fotografické služby.
*
*
*
*

Svatby a jiné příležitos
Rodinné, dětské foto
Portrétní, těhotenské foto
Foto novorozenců

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

Sídlo je na
ul. Lidické 217 v Klimkovicích,
kde můžete s fotogra ou společně
naplánovat váš foto den.
Objednávka na tel.:

io.com
ilfotostud
www.lus

777 099 370
Těším se na vás!

KOCOUREK Josef

PRODÁM BYT 3+1

nabízí
čištění koberců
a sedacích souprav,
půjčování stroje
Kärcher,
mytí oken

v žádané lokalitě Klimkovice,
napro koupaliště, ulice Havlíčkova.
Byt je po rekonstrukci kuchyně
a koupelny vč. nových el. rozvodů,
je dispozičně velmi dobře řešený
a slunný (okna na východ a západ).
Tře patro bez výtahu.
Užitná plocha 72 m2 plus velká
zastřešená lodžie na západní stranu.
K bytu náleží také sklepní kóje.
Dům je po celkové revitalizaci,
nová střecha, zateplení, plastová
okna. Byt je družstevní,
celková anuita již zaplacena.

Tel.: 606 363 300

731 490 561

Objednávky: 603 588 092
simona.lipovska@volny.cz
Brušperk, K Svaté Vodě 504
www.zdravi-estetika.cz
www.facebook.com/careaesthetic/
Kosmetika • Medicinální pedikúra
• Manikúra • Svatební líčení
• Zahušťování řas a obočí
• Permanentní make-up
• Nastřelování náušnic • Tetování
obrázků na tělo • Mozkový trénink
• Semipermanentní oční linky, řasy
a obočí • Relaxační masáže
• Nordic Walking • Akné

Cena: 1 550 000 Kč.
Kontakt: p. Prokopová

777 212 769

KOUPÍM POLE, ORNOU
PŮDU, LES

apod.

Malý samostatný pozemek i větší plochu
v této lokalitě či blízkém okolí.
Nejsem realitní kancelář!
Prosím, nabídněte, zaručuji slušné
jednání, děkuji. Tel.: 775 565 459

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

»
»
»
»

práci na akreditovaných pracovištích,
stipendijní programy,
přátelskou atmosféru v profesionálním kolektivu,
individuální přístup k adaptaci a rozvoji jednotlivých
zaměstnanců.
Náborový příspěvek 50.000 Kč.

BENEFIT
TY PRO ZAMĚSTNANCE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

příspěvek na dopravu do zaměstnání,
příspěvek na stravování,
týden dovolené navíc,
pomoc s ubytováním,
výhodné nabídky mobilního operátora pro celou rodinu,
programy zvýhodněných účtů u ﬁnančních společností,
bezúročné půjčky,
očkování za zvýhodněné ceny pro celou rodinu,
příspěvek na životní pojištění,
stabilizační odměny,
možnost dalšího odborného rozvoje s podporou
zaměstnavatele,
» rekondiční pobyty,
» letní a zimní tábory pro děti zaměstnanců
s příspěvkem zaměstnavatele.
Vlastní mateřská škola v areálu nemocnice
pro děti od dvou let.

NÁSTU
UP MOŽNÝ IH
HNED
TĚŠÍME SE NA VÁS!
KONTAKT
Mgr. Denisa Zielonková, personalistka
tel.: +420 595 633 090, mobil: +420 724 831 843,
e-mail: denisa.zielonkova@vtn.agel.cz
Bc. Xenie Gašparová, manažerka ošetřovatelské péče
mobil: +420 724 255 338,
e-mail: xenie.gasparova@vtn.agel.cz
Sekretariát ošetřovatelské péče
tel.: +420 595 633 085

web: ne
emo
ocniccev
vitko
ovicce.agel.cz
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Karolina Klimkovice
Husova 266, Klimkovice
Tel.: 556 420 359
Vás zve ve dnech 12.–13. 11. 2016 na

SVATOMARTINSKÉ
HODY
(husí stehno, 2 druhy zelí,
2 druhy knedlíků)
Těšíme se na vaši návštěvu
I v letošním roce pro vás připravujeme výběr
nejlepších kousků vánočního cukroví.
Ponechte starosti s pečením nám.
Cukroví vyrábíme ručně,
z kvalitních surovin podle
našich domácích receptů.
Cena za 1 kg je 350 Kč + 20 Kč / krabice.

GYNURO s. r. o.
Gynekologicko - porodnická
a urogynekologická ambulance
• Komplexní gynekologická a porodnická péče
• Diagnostika a léčba úniku moči a poklesu rodidel
• Ambulance pro ženy každého věku – bez poplatků!!!

MUDr. Marcel Gärtner, Ph.D.
MUDr. Zdenka Jalůvková
Kde nás najdete?
Na Smyčce 317/5
724 00 Ostrava-Proskovice
e-mail: gynuro@gynuro.cz
skype: gynuro

Ordinační hodiny:
Po: 7.00–14.30
Út: 14.00–19.00
St: 14.00–19.00
Čt: 7.00–12.30
Pá: 7.00–14.00

Objednání on-line: +420 732 348 884

www.znamylekar.cz

www.gynuro.cz

Jen 9 km od Klimkovic!

TRADIČNÍ

 




  







SVATOMARTINSKÉ HODY
s ochutnávkou mladých vín.
Husí a kachní speciality.

   

 !"##" $
"#,( " $$-(+
0,&1$/
%2 .%'* $%'* $%&/&& $)
'(+$1&G<0*%,: #G2
%$0,!'( #$, !#/!2 3, !#/!2
4"%&/& %5%!"4,%&/ .")$%&/% !(
%&%'()*%+#$ 6047*%,8#$/

 . .9




%"$)8 8#(+%*!&
 4$)%*!&$4*#02
4+!%$)%*F

 5%$#(/%8 $4&;

, <=>DD=EA?>
.%$',( *:)8 "%8 $4& $+:#,%&1;

, <=>?@ABCCB

   
    
24

Začínáme 11. 11. 2016,
v 11.11 otevíráme první láhev.
SVATOMARTINSKÝ TÝDEN
proběhne od 11. 11. do 18. 11.,
nebo do vyprodání.
Rezervujte si včas místa telefonicky:

775 354 749
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Pozvánky
CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého?
V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči
o méně pohyblivého, částečně nebo plně
imobilního člověka. Nabízíme informace
a praktické ukázky například z těchto
oblastí:
x
x
x
x
x
x

podávání stravy, tekutin a léků,
pomoc při osobní hygieně,
polohování a prevence proleženin,
výměna lůžkovin,
kompenzační pomůcky a půjčování,
jak si požádat o příspěvek na péči atd.

Praktické ukázky je možné po domluvě
předvést i přímo ve vaší domácnosti.
Místo: Hospic sv. Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře), Charvátská 785/8,
Ostrava-Výškovice
Kdy: 24. 11. 2016, 14.00-17.00 h (další termíny možné i dle zájmu).
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8, OstravaVýškovice, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002, Mgr. Markéta Štěpánová
e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz
Těšíme se na Vás!
Charita Ostrava byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
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Město Klimkovice uvádí
Divadlo pod zámkem Kyjovice
s komedií

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
kino Panorama Klimkovice
pátek 4. 11. 2016 v 18 hodin
vstupné 70 Kč
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Komedii uvádí kino PANORAMA v Klimkovicích ve čtvrtek 13. října 2016 v 19.00 hod.
Předprodej vstupenek v KIS Klimkovice v přízemí zámku, cena 180 Kč.

