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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté....
V tento adventní čas máme důvod se
pochválit v oblasti, která se týká každého z nás a ovlivňuje jak vzhled našeho
města, tak jeho hospodaření. Výsledky
našeho třídění odpadů se velmi výrazným
způsobem zlepšily…

Jak si vedeme ve třídění
odpadů?
V porovnání s předchozími léty třídíme
odpad daleko důkladněji ve všech sledovaných složkách odpadů.
Jak je vidět v tabulce č. 1 (na str. 2),
víceméně nejvyšší hodnoty separovaných složek odpadů se nám podařilo
vytřídit v minulém roce, kdy jsme zároveň
obdrželi i historicky nejvyšší motivační
odměnu 468 056 Kč od EKO-KOMu.

prosinec 2016
Dalším charakteristickým ukazatelem
separace je její výtěžnost. Stanovuje se
počtem kilogramů vytříděného odpadu na jednoho obyvatele za jeden rok.
Slouží především k porovnání úspěšnosti třídění obyvatel konkrétních územních
celků – obce, kraje, republiky, správního
obvodu obce s rozšířenou působností (v našem případě je to území totožné
s plochou okresu Ostrava-město) atd.
Tam si vedeme se střídavými úspěchy.
Zatímco v separaci skla a plastu jsme na
tom lépe, než je průměr Moravskoslezského kraje nebo okresu Ostrava-město,
v separaci papíru musíme hodně přidat,
neboť v součtu těchto všech komodit, vlivem nízkého sběru papíru, jsme na tom
hůře, než oba porovnávané územní celky
(tabulka č. 2 na straně 2).
Konečně v soutěži o Keramickou popelnici s výsledky za rok 2015 jsme se umístili na povzbudivém 17. místě z 52 obcí
a měst ve velikostní skupině 2 500 až
15 000 obyvatel.
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Velká výzva přes všechny pozitivní
zprávy pro nás nastane od 1. 1. 2024.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu bude
vlivem zákazu skládkování komunálního
odpadu podle zákona o odpadech několikanásobně dražší, pokud nepodnikneme
změny v tomto systému a pokud se nepodaří občany motivovat k ještě účinnějšímu třídění.

Povinnost do konce roku 2016:
každý kotel na tuhá paliva
musí projít revizí!

Jednou z mnoha zdařilých listopadových kulturních akcí bylo vystoupení AKOBANDU Klimkovice s hosty.
Foto: Petr Večerka

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva, napojených na teplovodní soustavu
ústředního vytápění domu, mají podle
platného zákona o ochraně ovzduší od
roku 2012 novou povinnost, kterou musí
splnit do 31. prosince letošního roku.
Do tohoto termínu musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300
kW, napojený na radiátory, projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad obce
s rozšířenou působností (v našem případě Magistrát města Ostravy) vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení
povinnosti čeká domácnosti postih až do
výše 20 000 Kč. Nejpozději za dva roky je
nutné revizi kotle zopakovat.
Další informace najdete v obsažnějším
článku na toto téma na jiném místě Zpravodaje.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Přeji vám, vážení spoluobčané, pohodové a klidné prožití vánočních svátků,

splnění všech vašich přání v novém roce
a zvu vás na 19. zasedání zastupitelstva
14. 12. 2016 v 17.00 hod. do zasedací
síně zastupitelstva ve II. patře zámku.
Oslavy Vánoc v Klimkovicích by nebyly
tradiční bez svátečně vyzdobeného kostela sv. Kateřiny a zpěvů našeho Pěveckého sboru města Klimkovic. Našimi hosty letošního Vánočního koncertu v úterý
27. 12. 2016 v 16.30 hodin budou pěvci
Zašovského chrámového sboru za doprovodu Orchestru opery Národního divadla
moravskoslezského. Opusťme všechny
myšlenky a pojďme se obdarovat vlídným
úsměvem, který nám navodí kouzelnou
sváteční atmosféru v přítomném okamžiku.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji Akobandu a Famózním klimkovickým pjenicím za jejich putování Hudebními toulkami Evropou, kterým oživili prostory kina Panorama. Dále děkuji všem
organizátorům Adventního dostaveníčka
za rozsvícení vánočního stromu u zámku
a přesunutí tradičního místa dostaveníček
z Náměstí do sousedství kostela sv. Kateřiny. Stylový trh, adventní čas a bohatý
kulturní program tak přilákal množství
našich zvědavých spoluobčanů.
V celém novém roce 2017 se na spolupráci s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Tabulka 1
Rok

Papír (t)

Plast (t)

Sklo barevné (t)

Nápojový karton( t)

Kovy (t)

Odměna od EKO-KOMu (Kč)

2010

8,4

30,4

39,8

-

0,2

193 916,00

2011

7,6

39,4

55,7

0,1

0,2

265 743,50

2012

23,3

40,7

46,8

0,2

0,1

231 706,50

2013

18,4

40,0

s

0,2

0,2

254 012,00

2014

16,3

36,6

79,5

0,2

0,6

367 386,00

2015

25,6

56,0

77,2

0,2

0,5

468 056,50

303,9

243,1

346,7

0,9

1,8

1 780 820,50

Součet
Tabulka 2

Výtěžnost separace odpadu v kg / osoba / rok:
Územní celek

Papír

Plast

Sklo

Nápojové kartony

Celková výtěžnost

MS kraj

19,8

11,7

9,6

0,2

42,5

Ostrava-město

26,4

12,0

10,8

0,1

48,1

Klimkovice

10,4

12,9

18,5

0,1

41,8

Seriál o třídění odpadů

Třídit odpad znamená víc než papír, sklo, plasty a nápojové kartony
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony
už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale
třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle
zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle
jejich vlastností a tak s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. domovní
odpad, který je jednou z největších částí
komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností
fyzických osob – tedy nepotřebné věci,
odpad, který běžně produkujeme ve svém
bydlišti. Dále se zde počítá odpad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest
a zeleně, případně odpad ze hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělu2

jeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně
sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu
z celkového objemu komunálního odpadu.
Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery.
Stejně tak můžeme ale odpad na některých
místech ČR třídit do pytlů, ale i ve sběrných
dvorech a střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech,
především v malých obcích.
Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru. Obvykle končí svou pouť
na skládkách nebo ve spalovnách.
O nakládání s komunálním odpadem
rozhodují samotné obce a města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou
vyhláškou, a ta je platná pro každého

občana na jejím území. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit. V ní se
dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou
místa pro odkládání odpadu, co můžete
a co nesmíte. Dále z ní získáte informace
o tom, kdy se konají jaké sběrové akce,
jaké jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku
tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli
zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci, kde
máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo
funguje úplně jinak. Ve své kompetenci
mají obce a města také nastavení výše
poplatků za svoz komunálního odpadu.
Zpracoval EKO-KOM, a. s.
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Informace z městského úřadu

Oznámení

Do konce prosince je povinnost
provést kontrolu kotlů!
Podle zákona o ochraně ovzduší mají od roku 2012 majitelé většiny kotlů na tuhá
paliva, napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, novou
povinnost. Do konce letošního roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW, napojený na radiátory, projít kontrolou technického stavu
a provozu (revizí).
Kontroly se týkají většiny kotlů na uhlí,
dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové
vložky, pokud jsou napojené na radiátory
a s tepelným příkonem od 10 kW výše.
První revize kotle má podle zákona proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva
roky. Protokol o revizi musí mít všechny
kotle, tedy i kotle nové.
Od 1. ledna 2017 si budou moci úřady obcí s rozšířenou působností, tj. pro
město Klimkovice Magistrát města Ostravy, vyžádat potvrzení o revizi. V případě
nedodržení povinnosti čeká domácnosti
postih až do výše 20 tisíc korun.
Seznam revizorů, kteří mohou kontroly provádět, lze nalézt na internetových
stránkách Asociace podniků topenářské
techniky (www.aptt.cz), kde jsou zveřejněny i další informace ke kontrolám kotlů.
Kontakt na příslušného revizního technika,
tzv. odborně způsobilou osobu, sdělí většinou i výrobce daného kotle na tuhá paliva.
Cílem povinných revizí je přispět ke
snížení množství vypouštěných škodlivých emisí na znečišťování ovzduší a tím

i zdravotních rizik. Jedině kotel v dobrém
technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo
vypouští do ovzduší méně emisí a neměl
by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Pravidelné revize tak přispějí ke snížení negativního vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé České
republice.
Co a kdy bude zakázáno:
• 1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh kotlů
1. a 2. emisní třídy
• 1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh kotlů
3. emisní třídy (povolena bude jen 4.
a vyšší)
• 1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2.
emisní třídy (budou v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla
s rokem výroby po roce 2000). Tomu,
kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do
výše 50 tisíc korun.
• od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.
Hospodářsko-technický odbor
Městského úřadu Klimkovice

Technická správa města Klimkovic oznamuje občanům, zejména rodičům, kteří
vozí děti do základní školy automobily, že
zastupitelé města na svém 17. zasedání zastupitelstva města uložili Technické
správě města Klimkovic umístit na vjezdu
do areálu školy z ulice Vřesinské (u přechodu pro chodce) zábranu, která zamezí vjíždění vozidel z ulice Vřesinské na
odstavnou plochu aut u školy. Toto opatření se provede z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců v tomto úseku.

Upozornění pro žadatele o byt
Technická správa města Klimkovic
upozorňuje uchazeče o byt, zařazené
v bytovém pořadníku města, na dodržení
povinnosti dle čl. II., odst. 6) Směrnice
č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku
města Klimkovic do nájmu občanům, tj.
aby alespoň 1x v průběhu kalendářního roku potvrdili na Technické správě
města Klimkovic, Ostravská 96 u paní
Jany Gramelové podpisem svůj trvající zájem o přidělení bytu. V případě, že
uchazeč tuto povinnost nesplní, může být
na základě rozhodnutí rady města z bytového pořadníku vyřazen.

Provoz sběrného dvora
Technická správa města Klimkovic
oznamuje občanům, že sběrný dvůr je
v zimním období otevřen: ve středu
13.00–15.30 hod. a v sobotu 8.00–12.00
hod. Dále oznamujeme, že v prosinci
bude 24. 12. a 31. 12. 2016 uzavřen.
Milan Glomb, vedoucí
Technické správy města Klimkovic

Z redakční pošty

Zbožné přání versus skutečnost
Už jen měsíc nás dělí od historické události, že po dokončení výměny kotlů (té
druhé poloviny) město Klimkovice bude
dýchat čistý vzduch. Budeme prvním městem v republice, kde se to podařilo realizovat. Začnou se o nás zajímat média,
ale hlavně starostové měst, kde se tato
problematika stále ještě řeší. Můžeme se
společně radovat z dosaženého úspěchu.
Zřejmě taková byla představa autora
scénáře, který tímto postupem chtěl deﬁnitivně vyřešit ozdravění našeho ovzduší.
Bohužel, nacházíme se v reálném světě, a tak musíme toto zbožné přání konfrontovat s holou pravdou.

V rámci 7. výzvy přijal SM krajský
úřad cca 3 800 přihlášek na nové kotle.
Podíl našeho města je cca 30 jednotek.
Hlavní znečišťovatelé vykazují minimální
zastoupení. Redukce těchto „topičů“ ještě dlouho nedosáhne 20 % z celkového
počtu. Je to hodně málo po tak dlouhé
osvětové kampani a ﬁnanční nabídce
státu. Celý systém volá po větší efektivitě. Je pravda, že žádný podobný projekt
se dosud neřešil. Chybí vzor a nelze to
odněkud opsat. Zde hraje hlavní roli
občan a jeho vstřícnost. Platí: buď knowhow mám nebo ho nemám. Nezískám ho
na internetu. Je zde ještě jiná možnost:

Pokud se nezalekneme práce a skutečně chceme pro naše město něco udělat,
pusťme se do vytvoření vlastního knowhow, a to za účasti všech složek. Prozatím se občan nenechal moc vyprovokovat
k vysoké aktivitě. To platí v tom případě,
kdy mu někdo dokonce určil konečný termín. Dosavadní taktika strategie řešení
vždy vycházela z příliš povrchní znalosti
komplexní problematiky. Ambiciózní plán
s tímto termínem proto selhal. Místo analýzy a přípravy přijatelných a nezbytných
podkladů jsme si to hodně zjednodušili
a prostě odhadli.
Má být klimkovický občan i nadále takto
informován?
Spoluobčan Josef Matheisl
3
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Oznámení

Blahopřejeme

Oznamujeme občanům, že Městský úřad Klimkovice a KIS bude ve dnech
22. 12. 2016 (čtvrtek) a 23. 12. 2016 (pátek) uzavřen.

Vítáme nové občánky našeho města:

Děkujeme za pochopení a přejeme ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné
vykročení do nového roku.
Ing. Pavla Vavrošová, tajemnice MěÚ

Jindřich Bálek
Tereza Veverková

Knihovna

Lehké bilancování ke konci roku
Zní to naprosto neuvěřitelně, ale máte v ruce, milí čtenáři, poslední číslo letošního
zpravodaje. Po celý rok jsme se snažili vás informovat o dění a akcích v knihovně,
o projektech, které knihovna pořádala, nebo byla jejich spolupořadatelem.
Můžeme připomenout zajímavou besedu s Milanem Zachou Kučerou o Tajemství zlatého vlaku na sklonku 2. světové války, pro žáky ZŠ připravil výtvarný
seminář ilustrátor Adolf Dudek s názvem
Nehulíme, kreslíme!, skvěle dopadlo i divadlo scénického čtení Listování, kdy se
žáci interaktivně seznamují s dětskou literaturou.
Nemůžeme samozřejmě zapomenout
na už tradiční Zámeckou literární noc,
tentokrát v duchu středověku a doby Karla IV., a tím jsme také důstojně oslavili
jeho významné výročí.
Na podzim děti pobavilo Studio bez
kliky se svým zajímavým projektem o historickém tisku a knihách z dob minulých,
v Týdnu knihoven nás potěšil svou návštěvou známý ilustrátor dětských knih
Jiří Fixl. Knihovnu po celý rok navštěvovaly děti z MŠ a ZŠ Klimkovice a blízkého
okolí, děti z porubské školky, ale zavítali
k nám i dětští klienti nedalekých lázní.
Výborně dopadl projekt s názvem Jak je
to s králem?, kdy jednotlivé knihovny soutěžily o nejlepší ztvárnění osoby Karla IV.
My jsme se zapojili do dramatické oblasti,
ve spolupráci se ZUŠ Klimkovice a CVČ
Mozaika jsme dali dohromady divadelní
představení, a to se moc líbilo. Zvítězili
jsme na plné čáře a mnozí z vás mohli
toto představení zhlédnout na akcích
knihovny nebo školy.

PŮJČOVNÍ DOBA
v prosinci 2016 a v lednu 2017
1.–22. 12. 2016

beze změny

23. 12. 2016 pátek

9–12, 13–15

27.–30. 12. 2016
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zavřeno

2. 1. 2017 pondělí

9–12, 13–15

od 3. 1. 2017 úterý

beze změny

Ale co by byla knihovna bez svých věrných čtenářů a čtenáři bez svých knih?
Statistika zní jasně: celkem knihovnu
letos navštívilo 6 829 uživatelů (čtenáři,
lidé využívající informační a kopírovací
služby, návštěvníci akcí nebo jen ti, kteří
se přišli podívat jako doprovod, většinou
budoucí čtenáři). Registrovaných čtenářů (k 18. 11. 2016) bylo 726, z toho 278
dětí do 15 let. Ženy byly opět v převaze,
ženy x muži – skóre 530 x 197. Taktéž
592 čtenářů je místních a přespolních
v počtu 135.
Mezi nejpilnější čtenáře se letos nedostalo žádné dítě, takže pořadí v počtu
půjčovaných knih zní: 1. Oldřiška Edlerová 228, Marta Burgerová 155, Miroslava
Martiníková 134, Irena Larischová 130,
Věra Bestová 127, Stanislava Martiníková
121, Jana Bártová 115, Dana Schönová
112, Pavel Riedel 110 a desítku ke zlaté nám uzavírá Anna Čončková 102 knih
(periodika se nezapočítávají).
A jak si vedly nejvíce vypůjčované tituly? (v závorce je číslo, kolikrát se v letošním roce kniha vypůjčila):
Dospělí beletrie: Janečková Klára,
Prokletý původ 19x. Hoag Tami, Devátá
dívka 18x. Körnerová Hana Marie, Dům
u Tří borovic 17x. Formanová Martina,
Nevěra po americku 16x. Boček Evžen,
Aristokratka ve varu 14. Geislerová Aňa,
P. S. 14x.

Mládež beletrie: Kiney Jeff, Deník malého Poseroutky (1.–10. díl) 14x. A. Saint
– de Exupéry, Malý princ 10x. Groening
Matt, Simpsonovi – komiksový nářez 9x.
Peschke Marci, Káťa líbezná 9x. Russel
Rachel Renee, Deník Mimoňky 9x.
Mezi oblíbené žánry patří severské
thrillery, klasický detektivní román, česká
současná próza, romány pro ženy, historické romány, kuchařské knihy, psychologie a esoterika a zdravý životní styl.
Milí čtenáři, budete-li se řídit heslem:
ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ, po celý následující
nový rok vám bude dobře.
Mgr. Zuzana Konvičková
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Myslivci, skauti a stromky
V průběhu roku 2016 byla radou města ustanovena Komise pro výsadbu lesů,
která mimo plnění lesních hospodářských osnov v lesích ve vlastnictví města
Klimkovic, si vzala za úkol změnu a zlepšení přírodních podmínek ve smyslu
výsadby nových stromků podle krajinářských pravidel s ohledem na požadavky myslivců, včelařů, ochránců přírody, či občanů města Klimkovic, kterým není
lhostejný stav našeho přírodního okolí.
V současné době se zvyšuje zájem
veřejnosti o přírodu a její zdravou a správnou funkci. Spolu s tímto faktem tudíž
vzrůstá snaha o úpravu okolní krajiny zpět
k původnímu přírodnějšímu uspořádání,
kde jsou souvislé lány polí a monokulturní

lesy postupně nahrazovány členitějšími
krajinnými prvky a reliéfy.
Komise se skládá z myslivců, včelařů
a pracovníků Městského úřadu Klimkovice, kteří všichni k této problematice
přispěli znalostmi z oblasti svých zájmů.

Výsledkem příprav pak bylo naplánování
a uskutečnění dvou akcí, kdy dne 12. 11.
a 26. 11. 2016 členové Mysliveckého spolku Nimrod Klimkovice a členové a členka
místního skautského střediska vysázeli
ve dvou lokalitách celkem 440 mladých
stromků. Stromky byly také ošetřeny proti
okusu zvěří.
Prvních 200 stromků bylo vysazeno
v pásu části původního pole Na Janovském o rozloze 18 x 300 m (poblíž bývalé
skládky odpadů za ulicí Lagnovskou), a to
dubů letních, javorů, lip a třešní. Stejné
druhy pak byly vysázeny i při druhé akci
za lesem Pod Chmelníkem, kde myslivci a skauti zasadili zbylých 240 mladých
stromků, a protože už byla docela zima
a foukalo, zakončili úspěšnou akci opékáním buřtů. S přípravou na sázení pomohli
také pracovníci Technické správy města Klimkovic. Další fáze výsadby bude
následovat na jaře a podzim roku 2017.
Celá tato snaha směřuje, mezi mnoha
jinými důvody, k podpoře biodiverzity, lepšímu zadržování srážek v krajině, ochraně půdy a zamezení její degradace.
Tak ať rostou!
Za Komisi pro výsadbu lesů
Zdeněk Vavroš

Sklizník v Klimkovicích
Občané Klimkovic mají jedinečnou šanci využívat služeb sklizníku. Služba byla
zavedena pro všechny občany Klimkovic.

Jak to funguje?
Každý občan Klimkovic může nabízet
produkty ze své zahrady, ze své pěstitelské
a chovatelské činnosti formou pultového
prodeje na vyhrazeném místě před zámkem. Vše organizují klimkovičtí zahrádkáři
– kontaktní osobou je Petra Kaštovská.

Co je to sklizník?
Současně prodejní pult a speciﬁcká
forma prodeje, která, jak bylo uvedeno
výše, naplňuje několik funkcí. Umožňuje
zájemcům nabízet své výpěstky, produkty v malém dalším občanům, případně
se pochlubit výsledky své práce a také
umožnit zájemcům přístup k domácím
produktům, jinak obtížně dostupným, jako
je mošt, domácí česnek, ovoce, med, různé plodiny, domácí výrobky apod.
Vlastní prodejní pult je umístěn na zámku v chodbě vedle informačního centra,
klíče od něj má již zmíněná přítelkyně
Petra Kaštovská – tel.: 608 634 146.

Proč tuto službu organizujeme?
Právě proto, aby každý občan měl možnost zapojit se do místní mikroekonomiky

formou prodeje svých produktů. Současně uvedená aktivita má svůj ekologický
a komunitní aspekt. Výpěstky, které by
jinak skončily na kompostu, najdou svého
odběratele a způsobí mu radost. Přirozeně tato aktivita navazuje na farmářské
trhy a umožňuje tak občanům nabízet
svou produkci i mimo termíny farmářských
trhů v období, kdy je dosažena optimální
zralost a čas sklizně. Je tím prodloužena
nabídková sezona produktů, které jsou
jinak nabízeny jen na zmíněných farmářských trzích.
Na podzim je čas sklizně ovoce a tudíž
i výrobků z něj. Nastal čas moštování.
Proto jsme prvoplánově sklizník dne 31.
října vyzkoušeli, abychom si ověřili, zda
nabízená služba naše občany osloví.
Výsledek předčil naše očekávání. Všechny nabízené PET láhve s moštem byly
během hodiny vyprodány a další zájemce
jsme museli odmítnout. Potvrdil se tak náš
předpoklad, že sklizník může být užitečný
a může mít u občanů Klimkovic úspěch.
Opakujeme, že sklizník není určen jen
pro zahrádkáře, ale pro všechny naše
občany, kteří mají co nabídnout. Mohou to

být chovatelské produkty, domácí výrobky jako jsou např. marmelády nebo jiné
podobné bioprodukty, prostě všechno, co
naši občané dokážou na svých zahrádkách a ve svých domácnostech vyprodukovat. Za tuto službu, za použití sklizníku,
byl vedením města stanoven poplatek 50
Kč, který se platí na místních poplatcích.
Zveme všechny občany k nabídce
svých produktů a především k úspěšné
prezentaci své činnosti.
Ing. Tomáš Macek,
zahrádkáři Klimkovice
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Novinky ze základní školy

Návštěva pamětníka holocaustu
Luďka Eliáše
Základní škola Klimkovice se zapojila
také letos do 12. ročníku celorepublikového projektu Příběhy bezpráví.
V průběhu listopadu se ve stovkách
škol v celé republice budou konat ﬁlmové projekce a besedy s pamětníky.

v Osvětimi, později do Sachsenhausenu, přežil koncentrační tábory, letecké
nálety i pochod smrti. Dětem tento člověk
vyprávěl o svých osudech za války i po
ní, popsal jim den vězně v nacistickém
koncentračním táboře v Osvětimi, přiblížil
pochod smrti. Naši žáci tak měli neopakovatelnou možnost vyslechnout životní
příběh neobyčejného muže, vyslechnout

V rámci tohoto projektu přijal pozvání
na naši školu významný host pan Luděk
Eliáš. V říjnu žáci naší školy absolvovali
exkurzi do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, zhlédli také dokument Osud č. A 2026,
který je obrazem nevšedního životního
osudu pana Eliáše. Jeho životní cesta
je velmi klikatá, v únoru 1942 byl deportovaná do ghetta v Terezíně, následně
transportován do vyhlazovacího tábora

jeho autentické svědectví o nelehkém
životě v období 2. světové války. Přestože zažil mnoho bolesti a utrpení, zůstává životním optimistou. Na závěr besedy
velmi ochotně diskutoval s našimi žáky
a odpovídal na jejich dotazy.
Životní příběh Luďka Eliáše je varováním, aby v dnešní době nebyli lidé lhostejní a nenechali se ovládnout myšlenkami
plnými zla a nenávisti. Ohlasy žáků na
tuto besedu jsou velmi pozitivní. Věřím,
že pro mladou generaci už historické termíny holocaust a antisemitismus nebudou pouze prázdnými slovy…
Mgr. Petra Řeháčková

Devátý ročník národního kola Bobříka informatiky
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátní on-line soutěže
s názvem Bobřík informatiky, která je určená žákům 4.–9. tříd ZŠ a studentům SŠ.
Celkem se zapojilo 284 žáků školy, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích –
Mini, Benjamin a Kadet. Soutěžní otázky byly z těchto oblastí: matematické základy informatiky, digitální gramotnost, porozumění informacím a algoritmizace.
V kategorii KADET (8. a 9. třídy) soutěžilo 93 žáků, bobříků bylo celkem 15.
Nejúspěšnějšími byli Julie Rimmlová
z 9.C, František Kaštovský a Martin
Petráš z 9.B s 204 body, dále Nikola
Diblíková z 9.B a Adam Richter z 8.B se
192 body a na třetím místě skončil se ziskem 190 bodů František Hurník z 8.A.
V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy)
se soutěže zúčastnilo celkem 110 žáků,
z nichž bobříka ulovili 4. Na prvním místě se umístil Adam Gráf ze 7.A se 173
body, druhé místo získal Adam Pospíšek
ze 7.B se 172 body a dělené třetí místo
obsadili Filip Häring ze 7.B a Jan Láznička ze 7.A se ziskem 152 bodů.
Kategorie MINI (4. a 5. třída) byla na
naší škole nejúspěšnější. Celkem naši
žáci získali 32 bobříků z 81 zúčastněných.
Vzhledem k technickým problémům na
straně organizátora bylo umožněno některým soutěžícím soutěžní test opakovat. V této kategorii jsme se rozhodli zveřejnit pouze abecední seznam úspěšných
řešitelů bez bodového ohodnocení.
V celé ČR se soutěže zúčastnilo přes
71 000 žáků a studentů. Děkuji všem
zúčastněným za bojovnost, kolegům
za pomoc při organizaci, gratuluji všem
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úspěšným řešitelům národního kola a těším se příští rok zase při lovu bobříků.
Úspěšnými řešiteli soutěže se stali:
Kategorie MINI (4.–5. ročník):
Bárta Matěj 4.B, Bijoková Eva 5.B, Brauerová Veronika 4.A, Bystroň David 5.A,
Čápová Aurelie 5.B, Dlabaja Jakub 4 . A ,
Dubnová Tereza 5.A, Filip Tomáš 5.A, Friedrichová Alžběta 5.A, Gráfová Melánie
5.A, Guňka Daniel 5.B, Jašo Dominik 5.A,
Jiříčková Tereza 4.B, Kociolek Filip 4.A,
Kostka Jaromír 5.B, Krpec Marek 5.B,
Kubicová Zuzana 5.A, Malý Lukáš 4.B,
Martiník Kryštof 5.A, Martiník Tomáš 4.B,
Nezhodová Zuzana 5.A, Novák Jan 4.B,
Ochynská Markéta 4.B, Postavová Helena 5.A, Poštulková Tereza 5.B, Potěšilová Hana 5.A, Rác Jakub 4.A, Schmeister
Karel 5.B, Siudová Isabela 4.A, Solanská
Sára 5.B, Strakoš Matěj 4.B, Závodský
Alexandr 5.A
Kategorie BENJAMIN (6.–7. ročník):
Adam Gráf 7.A (173), Adam Pospíšek 7.B
(172), Filip Häring 7.B (152), Jan Láznička 7.A (152)
Kategorie KADET (8.–9. ročník):
Rimmlová Julie 9.C (204), Kaštovský
František 9.B (204), Petráš Matin 9.B

(204), Diblíková Nikola 9.B (192), Richter Adam 8.B (192), Hurník František 8.A
(190), Fiža Vojtěch 9.B (176), Blaha Jáchym 9.C (169), Stoklasa Vladislav 9.B
(168), Němcová Dominika 8.A (166),
Dostalík Marek 8.B (164), Neuwirthová Jana 8.B (161), Bzonek Lukáš 9.B
(160), Brandlová Kateřina 8.B (159), Šporík Josef 9.B (150)
Mgr. Lucie Kovařčíková

Návštěva moštárny
V listopadu oslovil naši školu zahrádkářský spolek s možností navštívit
místní moštárnu. Jelikož jsme právě měli za sebou učivo o ovoci, jeho
zpracování a významu pro člověka,
byla tato návštěva vhodnou tečkou pro
žáky 2. tříd. Děti mají jablečný mošt
v oblibě. Ne všechny ale věděly jak
vzniká, jaká jablka jsou vhodná pro
moštování, jak vypadá lisovací stroj,
jakou silou tlačí ovocný lis na jablka,
aby z nich vymačkal co nejvíce šťávy
apod. Největší úspěch pak samozřejmě měla ochutnávka čerstvě vylisovaného jablečného moštu.
Děkujeme zahrádkářům za příjemnou a poučnou návštěvu a výbornou
ochutnávku jablečného moštu.
Třídní učitelky
Maršálková, Návedlová, Ottová
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Spolupráce prvních a osmých tříd
Už dlouhodobě se snažíme na naší škole ulehčit prvňáčkům nástup do školy
a adaptaci v cizím prostředí. Malých školáčků se ujmou ostřílení žáci patronátních osmých tříd.
od svých starších kamarádů dostali Slabikáře i s věnováním. Byla to hezká společná akce a všichni jsme si z ní odnesli
hezký zážitek.

Už první den při příchodu do školy je
doprovodí starší kamarádi do třídy. V prvních dnech se o ně starají v šatnách a o
velkých přestávkách, kdy je doprovází na
svačinky a při nákupu ve školním bufetu.
Teplých zářijových dnů jsme využili k uspořádání společné akce, kdy se
vypravili malí žáčci se svými velkými
kamarády malovat na chodník. Ze společného setkání si dobrý pocit odnesly
obě strany. Malí byli pyšní na své velké
parťáky a osmáci byli překvapeni kreativitou a bezprostředností prvňáčků.
Dále jsme se sešli na počátku listopadu a udělali jsme si malou slavnost u příležitosti předání Slabikářů. Společně jsme
si zahráli písmenkové hry a prvňáčci pak

Postřehy žáků 8. tříd:
V pátek 11. 11. jsme šli na návštěvu
k žákům 1.B, abychom jim předali slabikáře a pochválili je za to, že už umí
spoustu písmenek a slabik. Ale aby naši
prvňáčci dostali slabikáře, museli si je
zasloužit. Hráli jsme spolu hry a skládali slova z písmen. Po hrách, které jsme
si všichni moc užili, si prvňáčci rozbalili
krabici plnou slabikářů s osobním věnováním žáků 8.B. Naši společnou hodinu
jsme ukončili čtením pohádky. Chtěli bychom moc pochválit naše malé spolužáky
za jejich snahu a píli a doufáme, že si tuto
hodinu užili.
Žáci 8.B
Dne 11. listopadu jsme prvňáčkům z 1.A
předávali slabikáře. Každý z nás napsal
do slabikáře věnování s podpisem, aby
měli prvňáčci památku na naši spolupráci. Po předání slabikářů jsme se rozdělili
do skupinek, hráli jsme hru s písmenky
a tvořili jsme společně slova. Myslíme, že
se jim to moc líbilo a měli radost. Nám se
to také moc líbilo, všichni byli hodní a spo-

Naše škola podporuje talenty
Již tradičně počátkem listopadu ZŠ Klimkovice odměňuje talentované žáky se
zájmem o technické obory výletem na zdařilou akci VŠB Technické univerzity –
Poznej správnou techniku.
Smyslem popularizační kampaně je připomenout mladým lidem, že věda je sice
náročná, ale také atraktivní a perspektivní
a stojí za to se jí zabývat. V rámci akce
ukáže každá fakulta, katedra i laboratoř
to nejzajímavější ze své činnosti. Lektory jsou akademičtí pracovníci VŠB-TUO,
kteří neformálním způsobem představují
daná témata a současně přibližují i daný
studijní obor. Den otevřených dveří univerzity předvádí technické hračky, vynálezy
a vychytávky z hlav svých studentů, dílen
a laboratoří a vrcholem je science show
popularizátorů vědy – v letošním roce Michaela Londesborougha a Smokemana –
energie v rukou. Jedná se o popularizační
představení technických oborů v souvislostech, jež je založené na znalostech
získaných ve škole a přizpůsobené speciﬁkům dětského vnímání světa.
Mgr. Jana Sýkorová

A jaké jsou ohlasy zúčastněných žáků?
Byla to dobrá akce a velice zábavná.
Všude bylo hodně zajímavých stanovišť,
ale asi nejvíce mě zaujal stánek s kybernetikou, kde jsme si mohli postavit robota,
sami ho naprogramovat a ještě si s ním
zajezdit.
Také nás pobavilo stanoviště, kde jsme
si mohli vyzkoušet svou sílu taháním za
páku. Síla nám byla přesně změřena.
Celý den se mi velice líbil.
Vojtěch Fiža, IX.B
Studenti si pro nás připravili různá stanoviště, na kterých jsme plnili zajímavé
úkoly. Sbírali jsme razítka na slosovatelnou kartičku. Snad vyhrajeme také nějaké
zajímavé ceny jako spolužáci loni. Výklad
byl zajímavý, např. o 3D scanu. Moc se
mi tam líbilo, fajn zážitek.
Ondřej Buchta, VIII.B

kojení. Někteří se ani nechtěli vrátit zpět
a aspoň na chvilku se vrátili do 1. třídy.
Žáci 8.A
Naše spolupráce bude pokračovat celý
školní rok. Už se těšíme na další společné akce.
za první třídy Mgr. Karin Muczková
a Mgr. Šárka Thibaud
za osmé třídy Mgr. Jana Glombová
a Mgr. Kateřina Chrapková

Podzimní sběr
kaštanů a žaludů
Také letos proběhl na naší škole sběr
kaštanů a žaludů. Od 9. do 10. listopadu žáci nosili pilně nasbírané a usušené plody pro lesní zvířata.
I přes nepříznivé deštivé počasí, které
provázelo sbírání těchto plodů, byl letos
sběr velmi úspěšný. Žáci nasbírali celkem
1 243 kg kaštanů a 93 kg žaludů. Nasbírané plody použijí myslivci ke krmení lesní zvěře v zimě.
Nejvíce kaštanů nasbírali žáci:
1. 5.B Adam Fritsch
137,5 kg
2. 1.B David Pešta
131,5 kg
3. 2.B Adéla Pospíšilová
117 kg
Nejvíce žaludů nasbírali žáci:
1. 2. C Markéta Bartáková
2. 2.A Matěj Šolc
3. 2.B Adéla Pospíšilová

15 kg
11,5 kg
7 kg

Nejvíce kaštanů nasbírala třída:
1. 2.A 352,75 kg
2. 1.B 170,6 kg
3. 2.B 158,5 kg
Nejvíce žaludů nasbírala třída:
1. 2.A 18 kg
2. 2.C 17,5 kg
3. 5.A 15,5 kg
Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili, protože díky vám nebudou mít v zimě
zvířata v lese hlad. Všichni pilní sběrači
byli odměněni. Také bychom chtěli poděkovat panu školníkovi Bártovi za pomoc
v oba dny sběru.
Mgr. Renata Ottová,
Mgr. Karin Muczková
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Mateřská škola

Rej broučků a berušek v Parku Petra Bezruče
Dobrý podvečer, jménem mateřské školy vítám mezi námi
všechny malé i velké broučky a berušky na této tradiční
akci v parku. Tak tato slova zazněla v úterý 25. října úvodem
z mých úst, jakožto moderátorky této překrásné akce, která
se řadí již mezi tradice podzimního období.
Malí i velcí broučci a berušky se začali scházet krátce po půl
páté v parku, kde bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení. Po páté hodině děti přivítali kamarádi z pohádky: brouk Pytlík,
Ferda Mravenec a Beruška. Každý z těchto kamarádů měl pro
děti připravený dopis, který zaujal. Ferda Mravenec se rozhodl
děti vyzkoušet formou hádanek všeho druhu, brouk Pytlík si pro
děti připravil překážkovou dráhu a soutěže s následnými odměnami. Beruška pro děti představovala taneční vzor. V obálce
měla nachystaný seznam tanečků, které naučila paní učitelku
a právě tato aktivita patřila mezi nejoblíbenější, a to nejen u dětí.
Fenomenálním tanečkem byl remix Gangnam Style a Soﬁa, který vylákal na taneční parket také rodiče.
Z pohledu moderátorky musím říci, že jsem se cítila velmi
dobře v tak skvělém osazenstvu přítomných a právě tyto situace dělají akce tohoto typu těmi úspěšnými. Okolo půl sedmé
jsme se společně s dětmi rozhodli naše kamarády doprovodit
k zimnímu spánku, a tak jsme si následně zapálili své lucerničky
a vydali se na průvod parkem, kdy nás doprovázela hudba Mravenčí ukolébavky. V průvodu jsem šla první a při ohlédnutí za
sebe jsem viděla ten krásný svit, a to nejen světýlek v lucernič-

kách a lampiónech, ale také v očích dětí a rodičů, což mě velmi
zahřálo u srdíčka. Následně jsem si mohla říci: děkuji všem za
tuto perfektní akci. Rodičům, kteří připravili své děti, následně se
zapojili do programu a závěrečného úklidu, dětem za jejich elán
a v neposlední řadě zaměstnancům Mateřské školy Klimkovice,
bez kterých by se tato akce nekonala. A v té poslední řadě meteorologům za předpověď počasí, která vyšla na jedničku.
Ještě jednou velké díky!
Mgr. Markéta Michenková

Listopadový výlet do zoologické zahrady
Rok se sešel s rokem a máme tady opět listopad. Není to
zrovna tradiční čas pro návštěvu zoologické zahrady, ale
právě tam jsme s předškolními dětmi všech našich čtyř
mateřských škol zavítali.

Samozřejmě, že procházku po zoo a obdivování zvířat vždy
absolvujeme všechny školky v květnu, kdy je převážně krásné
počasí a my máme skvělou příležitost si krásy zahrady s dětmi
užít, ale nyní pro nás byl připravený vzdělávací program.
Předškoláci z MŠ Komenského a MŠ 28. října získávali zajímavé informace o šelmách, jako jsou například lvi, tygři, medvědi. Druhá skupina, děti z MŠ Josefovice a MŠ J. Glazarové,
se dozvěděla nové poznatky o opicích. Bylo to velice fascinující
a zjistili jsme spoustu nových věcí, o kterých bychom se běž8

ně možná ani nedozvěděli. Například, věděli jste, že nejmenší
opice na světě se jmenuje kosman zakrslý, váží pouhých 130 g
a jeho tělo dorůstá jen do 15 cm? To by však nebylo tak zajímavé, ale my jsme se dozvěděli, že tato maličká opice dokáže
skočit až pět metrů.
Po skončení vzdělávacího programu jsme měli chvíli čas, a tak
jsme si stihli ještě projít část ZOO. Věřím, že se nám to všem
moc líbilo a těšíme se, co zajímavého pro nás připraví příště.
MŠ Klimkovice a Josefovice
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme
15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!
Sobota 3. prosince v 10.00 hod.

ANDĚL, ČERT A MIKULÁŠ
Divadelní představení pro děti s Mikulášskou nadílkou. Pořádá Centrum volného času
MOZAIKA. Vstupné: 50 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Úterý 6. prosince v 18.00 hod.

KOMICI, s. r. o., The Tour
Dokumentární komedie. Hlavní protagonisté ﬁlmu: Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Tomáš
Matonoha, Ester Kočičková, Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republikou a jejich
road show plní ty největší sály. Výlet s komiky s. r. o., jak je neznáte, a kde se jistě
dobře pobavíte. ČR, vstupné: 70 Kč.

Neděle 11. prosince v 18.00 hod.

OSTRAVAK OSTRAVSKI
Jarek Ostravski je horník, jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on
zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho
život změní naruby. Nová česká ﬁlmová komedie. Hrají: Igor Chmela, Dušan Sítek,
Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk, Michal Čapka, Jitka Ježková, Věra Špinarová, Jan Vondráček aj. ČR, 95 minut, vstupné: 70 Kč.

Úterý 13. prosince v 18.00 hod.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěvaček. Vstupné:
150 Kč, předprodej místenek v KIS Klimkovice.

Neděle 18. prosince v 16.00 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na tuto otázku, kterou
se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v komediální, vtipné a roztomilé animované
lahůdce. USA, 95 minut, vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Lázeňská léčba diabetiků v Sanatoriích Klimkovice v klinické
praxi z pohledu diabetologa
Poslední desetiletí přineslo diabetologii závratné množství
novinek. Farmakologie léčby diabetu zažívá obrovský
boom, zejména pacienti nabyli dojmu, že základní pilíře
léčby diabetu – správně vedená dieta a pohybová aktivita
– téměř ztrácí smysl. Je nutno pamatovat, že tyto dva pilíře
léčby diabetika vedou v praxi k zásadním výsledkům, proto
stojí k zamyšlení doporučení léčby diabetického pacienta
k lázeňské léčbě.
Cílem léčby diabetu v Sanatoriích Klimkovice je zejména
potlačení inzulinorezistence pohybovou aktivitou a zmírnění
konkrétních potíží pacienta.
Všichni si jistě vzpomenete na doby, kdy nenastoupení lázeňské léčby diabetika při recentním záchytu nemoci bylo téměř
nedodržením léčebného opatření. Po legislativních změnách
z roku 2012 byla tato indikace vypuštěna. V Indikačním seznamu podle vyhlášky MZ 267/2012 dodnes dominuje indikace IV/1
Diabetes Mellitus, stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie). Tato změna vedla k mylnému domnění, že pacienti s diabetem již nemají nárok na lázeňskou léčbu.
Podle zkušeností, které máme, zejména tito pacienti proﬁtují
z komplexní lázeňské léčby nejvíce.
Lázeňská léčba zahrnuje komplexní přístup v rámci léčebné rehabilitace, vhodně aplikované fyzikální terapii, neopomenutelná je dietoterapie a součástí je rovněž edukace pacientů.
Podmínkou lázeňské léčby je léčivý zdroj, kterým je v klimkovických lázních jodobromová solanka. V Evropě se jodobromová
solanka vyskytuje pouze v Itálii, Rakousku, jižním Polsku a jedna
z nejúčinnějších s nejvyšším obsahem léčivých látek se nachází
právě na Ostravsku.
Klimkovické lázně čerpají léčivou vodu ze čtyř vrtů, které se
nacházejí v Polance nad Odrou. Jodobromová solanka má charakter silně mineralizované hypertonické chloridosodné vody
s vysokým obsahem jodidů, bromu a řady dalších prvků ve
významném i stopovém množství.
V rámci léčby diabetika jsou indikované procedury, které jsou
součástí základního standardu léčby. Jedná se o pravidelnou
individuální nebo skupinovou jodobromovou koupel s navazujícím suchým zábalem, pravidelně je aplikován rovněž obklad. Při
lokální aplikaci jodobromové vody na kůži se jód chemicky váže
na kožní kryt. Vytváří se přitom tzv. jodové depo, jež je vodou
nesmyvatelné a vstřebává se do organizmu.
Terapie jsou ordinovány lékařem na základě aktuálního stavu
klienta. Podle individuálních potíží pacienta a přidružených nemocí je stanoven individuální léčebný cíl, podle kterého lékař volí
komplex procedur. Ke zvážení jsou také různé fyzikální metody
(elektroléčebné procedury, magnetoterapie), vodoléčba ve formě vířivek nebo individuálních léčebných koupelí, měkké techniky a masáže. S cílem neurorehabilitačního přístupu je kladen
důraz na pohybovou aktivitu. Možností je mnoho, nejčastěji se
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jedná o skupinové cvičení v tělocvičně, v bazénu, nebo v přírodě.
Velice oblíbený je nordic walking, SM terapie, skupinové cvičení
v systému Redcord a mnohé další. Nedílnou součástí léčby je
individuální léčba pod vedením fyzioterapeuta, v tomto případě
se jedná o cíleně individuální léčbu, která má stanovený rehabilitační plán a sleduje lékařem stanovený cíl léčebného pobytu.
Zásadní v rámci komplexní léčby diabetiků je edukace pacientů. Již několik let probíhají skupinové edukace formou edukačních
map pro pacienty s diabetem. Témata konverzačních map jsou:
Život s diabetem, Zvládání diabetu a jeho léčba v průběhu celého
života, Jak funguje diabetes, Přehled o diabetu a jeho patofyziologii, Zdravé stravování a pohybová aktivita, Základní principy
zdravého stravování a pohybové aktivity, Porozumění rizikovým
faktorům při zvládání diabetu a Diabetes a péče o nohy.
Nejčastěji léčení jsou pacienti trpící zejména diabetickou neuropatií s algickou složkou, poté pacienti s ischemickou chorobou
dolních končetin (mohou být indikováni i v rámci indikace II/8
a jedná se zejména o pacienty po bypassu, nebo angioplastice).
U pacientů s algickou formou diabetické neuropatie je možno
pozorovat redukci množství užívaných analgetik, zlepšení stability a celkové zlepšení kondice.
Zvláštní skupinu pacientů tvoří pacienti se zhojenou ránou
v rámci syndromu diabetické nohy a pacienti s Charcotovou neuropatií. Posledně jmenovaní pacienti mají v rámci léčby i několik
měsíců dlahu, nebo jsou odkázaní na invalidní vozík v rámci snahy o záchranu končetiny. Následná komplexní rehabilitační léčba
má u nich nezastupitelné místo. Individuálně stanovený léčebný cíl u každého jednotlivého pacienta s pomalým zatížením
postižené končetiny je důležitý pro posílení sebeobslužnosti.
Závěrem lze shrnout, že komplexní lázeňská léčba diabetiků
vede k dobře dosažitelným rehabilitačním cílům, pacienti z léčby
proﬁtují a rádi se do lázní vrací i jako samoplátci.
MUDr. Miroslav Koliba
diabetolog, podiatr, člen výboru podiatrické sekce ČDS, provozující privátní praxi
diabetologie a podiatrie ve Vratimově, konzultant léčby diabetiků
v Sanatoriích Klimkovice ev + garant kongresu Multidisciplinární přístup
v péči o (nejen) nohy diabetiků ev + konzultant pro léčbu syndromu
diabetické nohy Diabetologického centra MN Ostrava p. o
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Skoro zapomenuté vánoční lidové
tradice a zvyky – přednáška s R. Herber
Autorka mnoha knih, zakladatelka školy Tarotu Renata Herber
nás provede světem tradic, které neodmyslitelně patří k adventu.
Vysvětlíme si význam zvyků a barev. Zjistíme, jaký je význam lití
olova, proč se krájí jablíčko, hází pantoﬂíčkem či pouštějí lodičky
ze svíček. Znáte všichni význam těchto tradic? Pokud ne, přijdeme na ně spolu.
Úterý 1. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Brooklyn
Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do
jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok.
A přesně to se v padesátých letech minulého století přihodilo Eilis
(Saoirse Ronan), kterou k takovému dobrodružství přiměje starší
sestra, jež si pro ni přeje o něco lepší budoucnost, než jakou
by bylo další živoření v Irsku. Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti
Brooklyn. Vydává se tak na cestu do neznáma, do prostředí, které s ní zpočátku nemá nic společného a do života, který si sama
nezvolila. Ocitá se v cizím světě, připadá si jako ve vyhnanství
a podléhá stesku po dosavadním životě v rodném Enniscorthy,
ale poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází životu v rušném New
Yorku na chuť. Pak ale přijde událost, kvůli které se musí vrátit
zpět do rodného Irska, kde je vtažena zpět do svého předchozího
života, a i zde potkává novou lásku. Dostává se tím mezi dva hlasy vlastního srdce a musí se rozhodnout mezi světem, z něhož
pochází, a světem, kde si může splnit svůj sen.
Drama / romantický / Irsko / 2015, 111 min. Režie: John Crowley. Hrají: Saoirse Ronan, Brid Brennan, Fiona Glascott, Eileen
O'Higgins, Peter Campion, Eva Birthistle, Julie Walters, Emily
Bett Rickards, Domhnall Gleeson a další.
Úterý 6. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Travesti show Divoké kočky
Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do
našich lázní. Můžete se těšit
na překrásné, bohatě zdobené kostýmy, detailně propracované líčení a neuvěřitelné
výkony účinkujících. V hlavních rolích se vám představí
Jindra alias slečna Sindy, Martin alias Paloma a Marek alias
Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých
českých zpěvaček a uslyšíte
také zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka
humoru, při kterém se pobaví
dámy, ale i pánové.
Čtvrtek 8. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč – v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Teorie tygra
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou
je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří a nakonec
i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho
přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví,
co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné,
že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se
totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně
ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce, neumí. Když
nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Tato
revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací
mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu za naplněním
toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta
nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi.
Road movie / komedie, Česko, 2016, 101 min. Režie: Radek
Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák, Iva Janžurová,
Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Klára Melíšková, Jaromír
Dulava, Tereza Těžká, Eva Salzmannová, Ondřej Pavelka, Ivana Uhlířová, Anna Čtvrtníčková.
Úterý 13. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Divadelní spolek Klikadlo –
Láska z masáže
Hudební komedie
Láska z masáže zavede diváka do doby
nedávno
minulé.
Neplatí zde známé pořekadlo „za
vším hledej ženu“,
i když ženami se to
v představení jenom
hemží. Tady se spíše nabízí „za vším hledej muže“. Každá z protagonistek by ráda
v rámci privatizace získala masérnu do svého vlastnictví, nicméně bez bohatého ženicha to půjde těžko. Která z dam si získá
lásku z masáže a stane se paní nového soukromého salónu?
To se dozvíte, pokud se na představení přijdete podívat.
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 75 Kč.

Taneční večer v latinskoamerickém rytmu
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 16. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.
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Lázeňské kino –
Jak básníci čekají na zázrak
Štěpán, Kendy a Karas
zůstali i po dvanácti letech
sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor
i
schopností
sebeironie,
i když už s lehkým nádechem
skepse.
V něčem jsou však jiní.
Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát
a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje
touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! Kendy
už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení celovečerního ﬁlmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné
auto Blue dream již pouze virtuálně. Více ho zajímá pohledná
učitelka Drábková. Štěpán dělá zástupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou ředitelkou. Tou není nikdo
jiný než Vendulka utěšitelka! Štěpánovou největší starostí je
však jeho třináctiletý syn junior, kterého po smrti Aničky zrzečky
vychovává sám. Tedy samozřejmě za vydatné pomoci strejdů
Karase a Kendyho. Na lásku a psaní básniček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?
Komedie, Česko, 2016, 120 minut. Režie: Dušan Klein. Hrají:
Jaroslav Uhlíř, Ondřej Brzobohatý, Pavel Kříž, David Matásek,
Linda Rybová, Lukáš Vaculík, Filip Antonio, Tereza Brodská,
Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček, Michaela Badinková, Petr Cemper, Marek Salvet, Jiří Strach, Eva Holubová, Leoš
Mareš, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský ml., František Ringo Čech, Markéta Hrubešová, Miroslav Táborský.
Úterý 20. prosince v 19.00 hod., společenský sál, vstupné
50 Kč.

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Moravského komorního sboru
K českým Vánocům neodmyslitelně patří Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby (1765–1815), která na půdorysu liturgické
mše vypráví příběh o narození Ježíše Krista a příchodu pastýřů
k jesličkám. Rybova mše má pastorální ráz a více než obřadní
katolické hudbě se blíží lidové pastýřské zpěvohře, která byla
ovlivněna jesličkovými hrami. Text si napsal skladatel sám pro
potěšení své i svých posluchačů, mše zazněla poprvé ve starorožmitálském chrámu Povýšení sv. Kříže v roce 1796. Přijďte
k nám načerpat pravou vánoční atmosféru, těšíme se na vás!
Čtvrtek 22. prosince v 19.00 hod., kolonáda, vstup volný.

Štěpánská zábava s Blue romantic cimbal
Slyšeli jste už někdy balady
od U2, Eltona Johna, Beatles,
Pink Floyd v podání cimbálu?
Roman Vaverka originálním
způsobem kombinuje hru
na cimbál se zpěvem. Vedle
moderních melodií uslyšíte
také klasiku a lidové písně.
Připraven bude i výborný vánoční punč.
2. svátek vánoční – sobota 26. prosince v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.
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Lázeňské kino – Řachanda
Pohádka o rozmazlené
princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky
úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností
v kouzelném Černém lese,
kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je
nedokázali do té doby naučit sami lidé – že tak, jak se chováme
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to
se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení,
zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, také se zamiluje do
obyčejného Matěje.
Pohádka, Česko, 2016, 104 min. Režie: Marta Ferencová. Hrají:
Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Jan
Hrušínský, David Novotný, Vilma Cibulková, Petr Čtvrtníček, Martin
Pechlát, Míra Nosek, Šárka Vaculíková, Oldřich Kaiser, Martin Dejdar, Tomáš Havlínek, Josef Rarach, Věra Kubánková, Ester Kočičková, Martina Gasparovičová Bezoušková, Anna Stropnická.
Úterý 27. prosince v 19.00 hod., společenský sál, vstupné
50 Kč.

Divadlo Bez portfeje – Vražda sexem
Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž
nemůže najít sám sebe a o
jeho praktické ženě, na které
tím pádem zůstává zabezpečení domácnosti. Bernie se
rozhodl skončit se zaměstnáním a věnovat se umění
– jehož jediným produktem je
ale prozatím pouze neprovedený autoportrét. Jeho žena,
lékařka Nikol, zase musí kvůli
rekonstrukci přestěhovat svou ordinaci domů. Jak se hlavní hrdinové vypořádají s mnoha neočekávanými situacemi, se dozvíte
v této komedii z pera Joan Shirley.
Čtvrtek 29. prosince v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 75 Kč.

Přijďte ochutnat
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 12.

PŘEDNÁŠKA

Skoro zapomenuté vánoční tradice

společenský sál

19.00–20.30

50,-

pátek

2. 12.

TANEC

Singer Jerry hraje k poslechu a tanci

restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

3. 12.

DIVADLO

Anděl, čert a Mikuláš

kino Panorama

10.00

50,-

neděle

4. 12.

KONCERT

Vánoční koncert Oldřišky Honsové

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 5. 12.

DISKOTÉKA

Čertovská diskotéka s Dj P. Doctorem

restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

úterý

6. 12.

KINO

Komici, s. r. o., The Tour

kino Panorama

18.00

70,-

KINO

Lázeňské kino – Brooklyn

společenský sál

19.00–20.40

50,-

středa

7. 12.

TANEC

Taneční večer se skupinou Proměny

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

8. 12.

DIVADLO

Travesti show Divoké kočky NÁŠ TIP!

společenský sál

19.00–20.30

89,-

sobota 10. 12.

TRADICE

Vánoční strom

ZŠ Klimkovice

13.00

neděle 11. 12.

KONCERT

Dechovka Děrničanka a dětský sbor

kolonáda

15.00–16.30

KINO

Ostravak ostravski

kino Panorama

18.00

70,-

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

DIVADLO

Zdeněk Izer a autokolektiv

kino Panorama

18.00

150,-

KINO

Lázeňské kino – Teorie tygra

společenský sál

19.00–20.40

50,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

pondělí 12. 12.

úterý

13. 12.

středa 14. 12.

dobrovolný
volný

čtvrtek 15. 12.

DIVADLO

Klikadlo: Láska z masáže NÁŠ TIP!

společenský sál

19.00–22.30

75,-

pátek

TANEC

Vánoční latino párty s výukou salsy

restaurace Zahrada

19.00–21.00

30

sobota 17. 12.

KONCERT

Koncert žáků gymnázia Bílovec

kolonáda

16.00–17.00

volný

neděle 18. 12.

KONCERT

Vánoce na Lašsku a Vlašsku s folklórem

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Tajný život mazlíčků

kino Panorama

16.00

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

KINO

Lázeňské kino – Jak básníci čekají
na zázrak

společenský sál

19.00–20.40

50,-

KONCERT

Vánoční vystoupení ZUŠ Klimkovice

kino Panorama

18.00

TANEC

Taneční večer s kapelou Express band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 22. 12.

KONCERT

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Moravského komorního sboru

kolonáda

19.00–20.00

volný

pátek

23. 12.

KONCERT

Nejznámější vánoční písně a koledy

kolonáda

15.00–16.00

volný

sobota 24. 12.

KONCERT

Trumpetové duo Halata

kolonáda

14.00–15.00

volný

MŠE SVATÁ

Štědrovečerní mše svatá v kostele
v Klimkovicích (zajištěn autobus)

kostel sv. Kateřiny

20.30–22.00

volný

neděle 25. 12.

KOLONÁDA

Posezení u punče s ﬂašinetářem

kolonáda

18.00–19.00

volný

pondělí 26. 12.

HUDBA

Štěpánská zábava s cimbálem NÁŠ TIP!

kolonáda

18.00–22.00

volný

úterý

KONCERT

Vánoční koncert

kostel sv. Kateřiny

16.30

dobrovolný

KINO

Lázeňské kino – Řachanda

společenský sál

19.00

50,-

středa 28. 12.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 29. 12.

DIVADLO

Bez portfeje: Vražda sexem NÁŠ TIP!

společenský sál

19.00–21.00

75,-

sobota 31. 12.

ZÁBAVA

Silvestrovská česko-slovenská noc
NÁŠ TIP!

kolonáda

19.30–2.00

699,-

úterý

16. 12.

20. 12.

středa 21. 12.

27. 12.

70,-

Lázeňská galerie umění prosinec 2016: Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci! KNIHOVNA: úterý 13.00–13.30 hod., čtvrtek 15.00–15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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Divadelní spolek Klikadlo

Máme za sebou úspěšnou premiéru!
Herci nově vzniklého klimkovického Divadelního spolku
KLIKADLO se vrhli do zkoušení hudební komedie Láska
z masáže doslova po hlavě. Každý volný čas pilovali představení, aby mohli 1. 11. 2016 svůj um a nadšení předvést
divákům kina Panorama v Klimkovicích.
Hru napsala ostravská spisovatelka Kateřina Tomanová, která se také ujala vedení divadelního spolku KLIKADLO. S hudební
a pěveckou korepeticí pomohl hostující profesionální herec a zpěvák Jaroslav Beneš z angažmá Hudebního divadla v Karlíně.
Herci divadelního spolku KLIKADLO by rádi poděkovali městu Klimkovice za výpůjčku sálu pro své divadelní aktivity a tím
i podporu nových kulturních počinů, které budou dále v budoucnu vznikat.

Pokud jste představení ještě neviděli, a máte zájem ho zhlédnout, tak to bude možné 15. 12. 2016 od 19 hodin v sále Sanatorií Klimkovice, budova A. Vstupenky jsou v předprodeji na
recepci lázní za cenu 75 Kč. Po zkušenosti z premiéry doporučujeme si zajistit vstupenky včas, aby vyšlo na každého. (red)

Dojem a pokora naprostého amatéra
Byl to ohromující zážitek vidět před sebou prostor hlediště
zaplněný do posledního místečka diváky a byla až dojemná jejich přízeň nám, amatérským kandrdasům. Obsah hry
i naše výkony byly neustále oceňovány velikým potleskem,
který v nás zvyšoval osobní prožitky, věřte, že velmi zavazující ve snaze publikum nezklamat. Mísila se v nás v tu chvíli
zodpovědnost s euforií = maximálně se koncentrovat, či se
zároveň vznášet? Ale snad se nám to povedlo.
Velký dík vám, naši milí diváci, za účast, za podporu, za
ocenění naší odvahy před vás předstoupit a za krásný večer,
který jsme společně mohli prožít. Bylo nám opravdu ctí.
Poděkování patří i naší režisérce, autorce komedie, ale
také osvětlovačce, zvukařce, výtvarnici scény (…nevím jak to
všechno pojmenovat?) v jedné osobě a velmi trpělivé Katce
Tomanové a profíkovi Jardovi Benešovi za podporu a jeho
skromnost. Bylo pro nás velkým štěstím se s nimi potkat.
BB alias Eliška Vránová

Vesnické sportovní hry

Klimkovice uspěly v soutěžích VSH a celkově
obsadily druhé místo
Jak jste určitě zaznamenali, naše město se v letošním roce
poprvé zúčastnilo tradičního sportovního klání okolních
obcí, 21. ročníku Vesnických sportovních her. Jedná se
o klání okolních obcí v 11 sportovních disciplínách.
Jak ukazují zkušenosti našich účastníků, vůbec nelze říci, že
malá obec nemůže uspět a naopak „město“ ostatní převálcuje. Naše zkušenosti z účasti ukazují, že Ostravsko je sportovní
oblast a někde se dá říci, že sportují celé obce.
Naši zástupci měli raketový nástup hned v úvodních disciplínách. Po plavání, kuželkách, stolním tenisu a badmintonu jsme
trůnili na celkově prvním místě a ostatní říkali, jestli nejsme na
takovou vesnickou soutěž příliš velcí. Přišla jarní soutěž v podobě přespolního běhu a Klimkovice si svou pozicí lídra dále upevnily. Začátek léta nás ve volejbalu a nohejbalu výsledkově zastihl
na horších pozicích, ale stále jsme drželi první místo v celkové
klasiﬁkaci. Bylo jasné, že o celkovém vítězi rozhodne podzim,
který nám nabídl, pro nás zcela nepředvídatelné disciplíny: lukostřelbu, závody na kole MTB, střelbu ze vzduchovky a závěrečný
turnaj v sálové kopané. A jak se ukázalo, závěr celé soutěže byl

neuvěřitelně dramatický. Naše výsledky, i přes obrovské nasazení a vůli našich sportovců, byly jako na houpačce a před závěrečným turnajem v sálové kopané dělily první čtyři týmy v tabulce
pouhé dva body. Pro nás Klimkovické vše dopadlo dobře. Naši
borci vybojovali v sálové kopané třetí místo, porazili své nejbližší
soupeře až na suverénní Velkou Polom, a to nám pomohlo k celkovému druhému místu v celé soutěži.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Co říci závěrem, myslím si, že se už teď můžeme těšit na neuvěřitelné souboje v příštím ročníku celé soutěže. V některých
disciplínách jsme si nastavili laťku velmi vysoko, v některých se
jen můžeme zlepšit. Když hodnotím snahu a odhodlání našich
letošních soutěžících, věřím, že se ještě můžeme zlepšit. Za Klimkovice celkem soutěžilo v 11 disciplínách téměř 50 sportovců.
Soutěž v kuželkách vyhrála Jana Martínková, v plavání obsadil první místo Honza Pala a hned za ním byl druhý Lukáš
Fešárek. Turnaj ve stolním tenise vyhráli bratři Solanští spolu
s Michalem Cabišem, družstvo badmintonistů ve složení Tereza Švabíková, Tereza Čajová, Honza Somerlík a Jiří Halfar
ml. obsadilo druhé místo, stejně jako naši přespolní běžci Honza
Friedel, Rosťa Václavík, Martin Bílý a Radim Pavelka. Cyklisté ve složení Dominik Krejčí, Radim Pavelka, Adam Frydrych
a Lukáš Fešárek obsadili třetí místo stejně jako fotbalisté ve

složení: Lukáš Lyčka, Pavel Peterek, David Čaja, Jirka Halfar
ml., Václav Ulman, Petr Bálek, Martin Janečka, Michal Bača,
Jakub Tomášek, Tomáš Burda.
V dalších disciplínách jsme tak úspěšní nebyli, ale výsledek
dělá celý tým, a tak i ostatní svými výkony přispěli k našemu
celkově druhému místu, a za to jim všem moc děkuji.
Soutěží se dále zúčastnili: Petr Pávek, Šimon Křístek, Hana
Petrová, Jakub Unucka, Oldřich Neuverth, Marek Dostalík, Jan
Pastrňák, Stanislav Pastrňák, Rostislav Pastrňák, Richard Malkovčák, Milan Karkoška, David Husťák, Jan Skála, Matěj Batko,
Lukáš Beneš, Jindřich Komár, Roman Kukuczka, Zita Nyklová,
Zdenka Ulmanová, p. Martínek a Lumír Dobiáš.
Pokud by někteří z čtenářů mohli přispět svou účastí v soutěžích příštího ročníku, můžete se obrátit na Petra Večerku,
e-mail: vecerkap@email.cz a zapojit se mezi letošní účastníky.
Více na: www.vshry.cz.
Petr Večerka

Historie

110 let od založení sociálně demokratické
strany v Klimkovicích
K letošnímu roku, v němž si průběžně připomínáme řadu
významných výročí bohaté historické minulosti našeho
města, nepochybně patří také alespoň stručná připomínka
110. výročí založení sociálně demokratické strany v Klimkovicích, vzniklé v době, kdy prostí dělníci v uhelných dolech
a hutích na Ostravsku byli čím dál více zotročováni těžkou
a namáhavou prací a současně i nelidským sociálním
a životním zázemím.
Sociální demokracie byla v Klimkovicích
založena spíše jako spolek dělníků, jejichž
snahou bylo prosazovat zásadní změny
v boji za dělnická práva. Generální stávka
na Ostravsku v roce 1906 kromě jiného
urychlila přípravy k založení organizovaného dělnického spolku v Klimkovicích.
K tomu pak ve skutečnosti došlo teprve
až 26. prosince 1906, kdy se uskutečnila
Emil Figura,
ustavující valná hromada Dělnického vzděprvní předseda
lávacího spolku Pokrok. V hostinci Eustacha
soc. děl. spolku.
Vyležíka se jí zúčastnilo 80 dělníků. Referát
o poměrech dělnictva na Ostravsku přednesl přítomný redaktor dělnických novin Duch Času s. Čermák. Ten zároveň uvítal
založení místního dělnického spolku v Klimkovicích do něhož
se přímo na ustavující valné hromadě přihlásilo 73 členů. Mnozí
z přihlášených však později své členství zrušili, neboť jim bylo
vyhrožováno a proti nim i útočeno. Také páni hostinští ze strachu před červenou barvou nechtěli spolek sociálních demokratů
nijak podporovat, jenom V. Vyležík st. se spolku dělníků nelekl
a povolil jeho členům ve svém hostinci zřízení spolkové klubovní
místnosti. Zpočátku se hnutí sociální demokracie vyvíjelo velice
těžce a vznik Velké války na čas dokonce přerušil činnost této
dělnické organizace. Do výboru na ustavující valné hromadě
v roce 1906 byli zvoleni: za předsedu Emil Figura, místopředsedou byl Hynek Freivald, jednatelem Eust. Vyležík, zástupcem
jednatele Jan Holuša, pokladníkem Eduard Vyležík, hospodářem Karel Vyležík, knihovníkem Fr. Freivald, dále Ant. Homola,
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Zakládající členové sociální demokracie v roce 1906.
Ignác Homola, St. Lubojacký, Jan Bešel, Jan Fašina. Revizory
byli Jos. Juchelka, Fr. Kaluža a Rudolf Kozelský. Nová strana
nezanikla ani po I. světové válce.
Již 1. prosince 1918 byla svolána důvěrná schůze, na níž se
sešlo 80 občanů, aby podpořili pokračování a existenci sociálně
demokratické strany v Klimkovicích v podmínkách nově vzniklého Československa. V období po skončení druhé světové války
došlo na celostátním slučovacím sjezdu ke sloučení do té doby
samostatné Československé soc. dem strany s Komunistickou
stranou Československa (KSČ). Tento stav právní neexistence
ČSSD přetrval až do období společenských a politických změn
v tehdejší ČSSR. K znovuobnovení činnosti samostatné Československé sociálně demokratické strany (později České strany
sociálně demokratické) došlo až po roce 1991. V současnosti
patří Místní organizace ČSSD v Klimkovicích z hlediska počtu
svých členů, sympatizantů a příznivců k politickým stranám
a hnutím, které se v komunálních vobách do zastupitelstva města Klimkovice dlouhodobě umísťují na předních pozicích. Současným předsedou MO ČSSD v našem městě je Ing. Zdeněk
Husťák, který také vykonává funkci starosty města Klimkovic
a člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
(Údaje o založení převzaty z Památníku politické organizace
soc. dem., vydaného u příležitosti otevření Dělnického domu
v Klimkovicích dne 17. července 1932.)
Ing. Jiří Pillich, kronikář města Klimkovic
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Říká vám něco název Perpentikel Club?
Odkudsi z historie vyplaval zajímavý button (placka) s ještě
zajímavějším logem PERPENTIKEL CLUB KLIMKOVICE.
Tato zajímavá slova vzbudila zájem a trochu jsme pátrali.
Přinášíme informace, které se podařilo zjistit...
Mnoho věcí upadne do zapomnění. Vynořila se otázka – co
to byl onen klub, z něhož se dochovalo jen logo s panoramatem Klimkovic? Obrátila se na mě Mgr. Lucie Augustinková, která mne znala z pátrání po jiných historických událostech. Domníval jsem se, že to bude nějaká hodně stará
historie. Ale nebyla.
Bývalá učitelka hudby na ZUŠ v Klimkovicích Ivana Neuwirthová mne uvedla na stopu, když sdělila, že klub vznikl někdy
v letech 1968–69. Jeho zakladateli byli tehdejší mládežníci Zdeněk Goj a Mirek Dobeš, ten však brzy zemřel.
Byla to doba, kdy se rušily organizace ČSM (Československý svaz mládeže) a mladí lidé si vytvářeli různé zájmové kluby.
Klubovna Perpentikel klubu byla v jedné místnosti areálu kina
Panorama, na nynější Dělnické ulici.
Činnost klubu byla rozmanitá – přes přehrávání moderní hudby z desek, motory, techniku, výlety na kolech po okolí,
sportovní aktivity – zejména nohejbal, minifotbal, společenské
hry v místnosti, taneční zábavy. Na stěně klubovny visely staré
hodiny s kyvadlem (perpentiklem), podle nich pak dostal klub
své jméno.

Mladí chlapci v té době odcházeli do
základní vojenské služby, proto se
klub dlouho neudržel. Tuto místnost
převzala organizace Svazarm, jak
sdělil později Zdeněk Goj. Členové klubu pomáhali Svazarmu při
pořádání jízd zručnosti.
Méně podstatné skutečnosti
jsem pak poslal e-mailem účastníkům pátrání.
Logo klubu (placka) se zachovalo
u sběratele Františka Holuba z Nového Jičína, ten mi pak sdělil,
že placku koupil někde na bleším trhu.
Zapsal Mgr. Jaroslav Král,
bývalý kronikář Polanky nad Odrou
Historie Perpentikel Clubu Klimkovice je relativně mladá,
proto doufáme, že nám ji upřesní pamětníci či jinak zasvěcení. Máte-li jakékoliv informace, fotograﬁe apod., sdělte je, prosím, v Kulturním a informačním středisku Klimkovice, kis@
mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 nebo panu kronikáři
města Klimkovic Ing. Jiřímu Pillichovi. Děkujeme za spolupráci a za doplnění dalšího střípku historie našeho města.
Alice Chlebovská

Skauti
CELOROČKA: 1.–2.10. 2016
Sešli jsme se, a každý měl s sebou věci na přespání. Vydali
jsme se cestou k lázním. Pod mostem nám svázali nohy a my se
museli dostat co nejdřív ke studánce. Nachystali jsme dřevo na
oheň a měli si postavit přístřešky, ve kterých jsme spali. Nechybělo ani opékání špekáčků.
(Helča Postavová, jedna z mála přeživších)
BRUSLENÍ: sobota 15. 10. 2016
Skauti si vyrazili na brusle! Led byl jak se patří kluzký, na což si
však někteří stěžovali... Bruslilo se nám ale krásně. Užili jsme si
slalom mezi kužely, brzdění o mantinel ale i „mini hoňku“. Bez
padání jsme se neobešli, ale i toto jsme zvládli s tím, že jsme
si z kluziště, a zároveň z celé akce, odvezli sem tam nějakou
modřinu.
CELOROČKA: sobota 12. 11. 2016
A je to tady! Další velká hra. Všichni věnovali pozornost kapitánovi Bramboře, od kterého jsme se dozvěděli něco málo o prvním skautském táboru. Následně jsme se přesunuli portálem do
roku 1907 na ostrov Brownsea. Úkolem bylo si vyzkoušet, jak asi
takový tábor vypadal. Byly rozděleny týmy a všichni vyběhli na
určená stanoviště. Zde, když uvázali požadovaný uzel, dostali
potravinu. Také se v průběhu hry objevovaly extra potraviny, které byly pouze ku prospěchu. Mezitím už začalo i sněžit.

Rozdělat oheň bylo trochu obtížnější, ale potom, co každý obětoval kousek papíru, se nám to povedlo. Přicházela na řadu druhá část úkolu, a to uvařit z nasbíraných potravin večeři. Hlad
nás sužoval až do chvíle, kdy jedna skupina dodělala těstoviny
s kukuřicí, masovkou a kečupem a druhá brambory s kečupem.
Tím se nám heslo: „kečup vše zachrání“, pouze potvrdilo. Před
odchodem byla připravena ještě jedna hra. Cílem bylo připlížit
se ve tmě co nejblíž k Milanovi a zapamatovat si 9 věcí, které
měl před sebou. Háček byl v tom, že když na vás posvítil a řekl
vaše jméno, umřeli jste. Všechny to ale moc bavilo. Potom stačilo už jenom uhasit oheň a uklidit po sobě. Všichni jsme se vraceli
domů s úsměvem na tváři.
I ty se k nám můžeš přidat a zažít ještě zajímavější dobrodružství!
Schůzky probíhají:
Úterý (6–11 let) 16.00–18.00 hod.
Středa (6–11 let) 16.00–18.00 hod.
Pátek (11–15 let) 15.30–17.30 hod.
Více na: www.facebook.com/skautklimkovice
Kontakt: Tomáš Adámek
Tel.: 605 507 148
E-mail: katamaru@email.cz

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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Sport

Fotbalový podzim byl v taktovce
družstva mužů
Fotbalový podzim je úspěšně za námi, nastala zimní přestávka, blíží se konec roku a tak je vhodný čas bilancovat
a hodnotit, jak byli naši sportovci úspěšní či neúspěšní.
Fotbalový oddíl TJ Klimkovice, z. s., má celkem pět družstev
ve věkových kategoriích mladší přípravka (do 9 let), starší přípravka (do 11 let), starší žáci (do 15 let), dorostenci (do 19 let)
a muži, z nichž čtyři družstva hrají pravidelné soutěže. Udržet
takovýto počet zejména mládežnických družstev, považuji
v dnešní době, kdy většina okolních fotbalových týmů mládežnická družstva ruší z důvodu nedostatku hráčů, za velký úspěch.
V průběhu podzimní části odehrála naše družstva celkem 45
mistrovských utkání a další várku přátelských utkání či turnajů.
Z organizačního hlediska jsou pro nás nejnáročnější utkání na
domácím hřišti, které navštěvuje v průměru cca 100 diváků. Pro
tyto lidi, většinou občany Klimkovic, tak pravidelně co 14 dní,
v podzimní části celkem asi 10krát, zajišťují naši obětaví funkcionáři a hráči sportovně kulturní zážitek. Věřím, že v roce 2016
bylo nač koukat a bylo o „vás“ diváky postaráno skvěle.
Hodnocení jednotlivých týmů začnu od těch nejmenších.
Mladší přípravka – kluci ve věku do 9 let pod vedením trenérské
dvojice Stanislav Homola a Karel Pokorný ještě nehrají žádnou
pravidelnou soutěž. Tito kluci se teprve učí základům fotbalu,
ale ne jen fotbalu, také všeobecné pohybové aktivitě. Je radost
koukat na jejich nadšení při trénincích nebo při příležitostných
turnajích či přátelských utkáních. Určitě nám v Klimkovicích roste výborná fotbalová generace. To platí i o jejich o kousek starších spoluhráčích z kategorie starší přípravky (do 11 let). Tito
kluci, pod vedením trenéra Luboše Eltnera, již pravidelně hrají
svou soutěž a díky výsledkům v minulých letech hrají vůbec tu
nejvyšší ve své kategorii, co mohou hrát. V soutěži nazývané
TOP U11 jsou jim soupeři věhlasné oddíly jako Baník, Vítkovice
či Hlučín a kluci, i když většina jich je ještě o rok mladších, se
s těmito soupeři perou velmi znamenitě. Podle metodiky UEFA,
nejsou v této kategorii podstatné výsledky, ale radost ze hry, proto se výsledky nezveřejňují a hodnotí se jen vstřelené góly, kterých naši borci v 8 zápasech nastříleli 39. Krom těchto utkání se

hráči zúčastnili rovněž
celorepublikového turnaje Ondrášovka Cup
a v jejich kvaliﬁkační
skupině, kterou hráli ve
Valašském Meziříčí, jim
chyběl jen malý krůček
(2 vstřelené góly navíc)
k postupu do velkého
pražského ﬁnále. I přesto to byl velký úspěch.
Všem klukům i holkám
patří za celý rok 2016
velká pochvala a trenérům obrovské DĚKUJI za jejich nevděčnou a obětavou práci.

Starší žáci, kluci ve věku do 15 let, pod vedením trenérské
dvojice René Bilík a Honza Švábík, již hrají své mistrovské zápasy na velké hřiště a branky klasických fotbalových rozměrů. Tato
kategorie bývá nejvíce „nedostatková“ co se týče udržitelnosti
a v mnoha klubech v okolí už byla zrušena pro nedostatek hráčů. Proto je obrovský úspěch, že se našim trenérům daří v této
kategorii ne jen děti u fotbalu udržet, ale díky jejich kvalitní práci a přípravě atraktivních tréninků přilákat nové zájemce o fotbal. Nezřídka tak během podzimu nastala situace, že při utkání
nezbyly na všechny hráče ani dresy (18 ks). Toto jsou opravdu
příjemné starosti. Kluci hrají pravidelnou soutěž Městský přebor
Ostrava s dalšími 7 soupeři (tady je nejvíce znát úbytek, v minulosti tuto soutěž hrávalo 14 týmů) a ze 6 odehraných utkání dvakrát zvítězili a čtyřikrát prohráli. V tabulce jim patří pátá příčka se
ziskem 6 bodů a skóre 19:23. Všichni věříme, že toto postavení
si během jarní části soutěže ještě vylepší.
Novou soutěž ochutnávají prvním rokem naši dorostenci
(do 19 let), kterým se, pod vedením trenéra Jirky Chorvatoviče, podařilo postoupit do krajské soutěže. Na nováčka v soutěži
si vedou myslím velmi dobře. Vstup do soutěže měli impozantní a po prvních kolech se dokonce pohybovali na úplném čele
tabulky soutěže. Poté přišlo pár nevydařených zápasů, ale i tak
konečné podzimní 7. místo se ziskem 20 bodů za šest výher
a dvě remízy ze čtrnácti zápasů a skóre 38:28, je velmi dobrý
výsledek, který před soutěží neočekávali snad ani samotní hráči. Kluci, při zájezdech k utkáním, poznávají i vzdálenější kouty
našeho kraje. K zápasům jezdí například až do Vrbna pod Pradědem nebo Rýmařova. Pokud kluci chtějí a táhnou jako tým
za jeden provaz, jsou schopni v soutěži porazit kohokoliv. Problém nastane, když se začnou mezi sebou hádat, ale to už snad
poznali a pochopili sami a v jarní části soutěže tak opět budou
stoupat tabulkou vzhůru. Za podzimní část jim výsledkově patří
velká pochvala. Nelehkou práci trenéra s těmito mládežníky ve
věku 16–19 let si dokáže představit asi každý. Proto si také trenér zaslouží velký obdiv za svou trpělivost a poděkování za svou
obětavou práci.
Nejstarší kategorií a tou, na kterou je upínána největší pozornost, jsou muži. Ti si sami na sebe, už před startem podzimní
soutěže, upletli bič, když se nebáli vyhlásit, jako jasný cíl pro
tuto sezonu, útok na postup do krajských soutěží. A pod vedením trenérské dvojice Václav Prašivka ml. a René Bilík, se jim
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tento cíl daří naplňovat beze zbytku. Stali se jasnými „půlmistry“ soutěže, když v odehraných 14 utkáních jen dvakrát ztratili
body za remízy na hřištích soupeřů, jinak byli na 100% úspěšní.
Ziskem 38 bodů a skóre 44:11 si zajistili pohodové první místo
v tabulce s náskokem 10 bodů na své pronásledovatele. V klidu
se tak můžou připravovat na jarní část soutěže, kde budou ve
zbývajících 12 utkáních tuto pozici obhajovat. Všichni věříme,
že se jim to podaří a vrátí tak klimkovický fotbal do soutěže, kam
„minimálně“ patří.
Závěrem bych jménem celého našeho oddílu TJ Klimkovice,
z. s., poděkoval všem funkcionářům a trenérům za jejich celoroční neocenitelnou a obětavou práci pro náš oddíl. Samozřejmě
i všem hráčům, od nejmladších po nejstarší, za jejich kvalitní
sportovní výkony. V neposlední řadě také městu Klimkovice

a všem sponzorům a partnerům (jejich prezentaci najdete na
našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo materiální
podporu, bez které by to nešlo. A všem fanouškům a návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň v časech dobrých i zlých.
Všem přeji zasloužený fotbalový odpočinek v zimní přestávce.
Který je ale jen krátký, protože fyzicky náročná zimní příprava
našich družstev startuje již počátkem ledna a soutěže začínají prvními zápasy již koncem března. A také všem, jménem TJ
Klimkovice, z. s., přeji veselé Vánoce a šťastný a úspěšný nový
rok 2017.
Bližší a aktuální informace o fotbalovém dění naleznete na
stránkách: www.tjklimkovice.cz.
Lukáš Lyčka,
TJ Klimkovice, z. s.

TJ Sokol Klimkovice získal třetí titul
mistrů ČR družstev dorostu v řadě
Sokol Klimkovice – jinak to nevidím. Sborový pokřik severomoravského badmintonového týmu dával jasně najevo,
s jakým cílem přijeli do Brna na ﬁnálový turnaj MČR družstev dorostu. Silný tým odchovanců klimkovického oddílu,
doplněný o Vojtěcha Lapáčka z Českých Budějovic, přehrál
všechny soupeře a získal třetí mistrovský titul v řadě.

přesvědčivou výhrou v první dvouhře. Ve velmi zajímavém
zápase 1. dámské dvouhry Tereza Švabíková udolala velmi dobře hrající Báru Hadáčkovou a Marie Růžičková na dvojce pak
s přehledem poslala Klimkovice do ﬁnále.

Klimkovičtí nepodcenili v přípravě i průběhu samotného MČR
vůbec nic. Nejpočetnější hráčská výprava, která nabídla i sehraný „support team“ fanoušků kolem velkého bubnu a mnoha
trubek, výborné výkony a oprávněné sebevědomí. Klimkovice
si nejprve v základní skupině poradily se Sokolem Doubravka
poměrem 6:1, druhý západočeský tým BKV Plzeň deklasovaly
dokonce 7:0.
Z ostatních tří skupin po třech, respektive dvou týmech, se
do semiﬁnále play-off probojovaly celky Astra ZM Praha, SKB
Český Krumlov a Polabiny Pardubice. Zatímco ve skupinách se
hrálo na plných sedm zápasů v utkání (dvě dvouhry chlapců, dvě
dvouhry dívek a po jedné od každé párové disciplíny), v semiﬁnále, ﬁnále a zápasech o konečné pořadí končila utkání vždy po
dosažení 4., vítězného bodu.
Vítězný tým TJ Sokol Klimkovice.

MČR družstev dorostu.

Foto: Tomáš Krajča

V neděli tak Klimkovice ke zpečetění celkového prvenství
potřebovaly jen devět zápasů. V semiﬁnále si poradily s Českým Krumlovem 4:1, čestný bod jihočechů získal Petr Beran

Foto: Tomáš Krajča

V něm byl Klimkovicím soupeřem vyrovnaný tým Pardubic, který předtím zvládl těžké souboje s pražskými soupeři. Ve skupině
vyřadil Prosek, v semiﬁnále Astru, vždy nejtěsnějším výsledkem
4:3. Finále odpíchli přesvědčivými výhrami v mixu Jan Somerlík s Dominikou Budzelovou a ve dvouhrách Vojtěch Lapáček
a Jan Somerlík. Posledním pokusem o zvrat byla první dámská
dvouhra: Rozálie Bártová dovedla zápas proti Dominice Budzelové do tří setů, ale Budzelová rozhodující sadu zvládla. Dlouho
před dohráním vyrovnanějších duelů o konečné pořadí tak mohla naplno propuknout klimkovická radost. Na provokativní heslo,
pro které se spojili hráči tří pražských týmů „my máme metro
– co máte vy“, mohli bryskně odpovědět: „my máme pohár!“
Již potřetí.
Členy vítězného družstva TJ Sokol Klimkovice byli: Michal
Vašátko, Jan Somerlík, Vojtěch Lapáček, Jakub Láznička, Jan
Slíva, Dominika Budzelová, Tereza Švabíková, Adéla Závodná,
Marie Růžičková a Klára Petrušková pod vedením trenéra Jiřího
Halfara.
Tomáš Krajča
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Inzerce

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

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

NÍZKÉ CENY
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VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST V OSTRAVĚ A OKOLÍ?
Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kludská a jsem součástí sítě RE/MAX.
Certiﬁkovanou realitní makléřkou. Tuto práci jsem si vybrala, protože
mě práce baví a proto se Vaší nemovitosti budu naplno věnovat.
Na začátku je VAŠE ROZHODNUTÍ.
Na konci je VAŠE SPOKOJENOST.
O všechno mezi tím se postarám.
Jaké Vám poskytnu služby?
Stanovím reálnou prodejní cenu, zpracuji prodejní a marketingovou
prezentaci, zalistuji Vaši nemovitost do systému RE/MAX do 24 hodin
od uzavření smlouvy o spolupráci, exportuji do dvanácti servrů,
náš systém Vaši nabídku páruje každý den s poptávkami,
aktivně hledáme zájemce, spolupracujeme s makléři REMAX
v rámci jedné provize, vyselektujeme bonitní klienty a zajistíme prohlídky
Vaší nemovitosti, zajistíme rezervační smlouvu, složení blokovacího
depozita, zajistíme kupní smlouvy a úschovy v advokátní úschově,
podáme návrh na vklad do katastru nemovitostí i veškeré související
dokumenty, předáme nemovitost novému majiteli, zajistíme odvod daně
z advok. úschovy ﬁn. úřadu, znalecký odhad i daňové přiznání.
„Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rádi, a vědět,
že to má význam?“
Tak proto neváhejte a zda víte o někom: Kdo chce prodat, koupit
či investovat a tak vyřešit problematiku svého bydlení. Za takovéto
doporučení klienta, se kterým zrealizuji obchod, nabízím odměnu ve
výši 5 % z mé provize. Chci podotknout, že veškeré poradenství z mé
strany je pro Vás i Vaše známé zcela zdarma. Bude mi ctí Vám poradit,
jak úspěšně prodat nemovitost i koupit nemovitost a jak ji ﬁnancovat,
aby byli všichni spokojeni. Záleží mi na spokojenosti klientů.
Nabízím trpělivost a snahu o maximální spokojenost zákazníka.
Tel.: 739 914 994, e-mail: katerina.kludska@re-max.cz
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Pozvánky
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá

7. prosince 2016 od 9.00 do 16.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme širokou veřejnost a zejména zájemce
o studium, na našem gymnáziu je možné studovat
ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu.
Další možnost prohlédnout si prostory gymnázia
a informovat se o obsahu studia nabízíme ještě

26. ledna 2017 také od 9.00 do 16.00 hodin.
Informace o dění na Biskupském gymnáziu najdete
na webu školy: www.b-g.cz
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.
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Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá
pro širokou veřejnost tradiční

ADVENTNÍ KONCERT,
který se uskuteční

13. prosince 2016 od 17.00 hod.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci.
V programu vystoupí také sbor učitelů
Biskupského gymnázia v Ostravě.
Pavel Stuchlý, učitel Biskupského gymnázia v Ostravě
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Město Klimkovice vás zve na
celovečerní zábavní pořad v kině Panorama Klimkovice

úterý 13. 12. 2016 v 18 hodin

Komedii uvádí kino PANORAMA v Klimkovicích ve čtvrtek 13. října 2016 v 19.00 hod.
Předprodej
vstupenek
v KIS vKlimkovice
v přízemí
zámku, cena 180 556
Kč. 420 005
Vstupné
150 Kč, předprodej
místenek
KIS Klimkovice,
kis@mesto-klimkovice.cz,

