í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Také vnímáte ten táhlý šum z noční
dopravy, když padnete unaveni ke spánku ve svých domovech tady v našem
městě? Rostoucí hlučnost z dálnice nás
nutí zavírat okna, abychom v klidu usnuli,
i když je nám horko a chceme dýchat čerstvý vzduch z venku. Pozval jsem k nám
na návštěvu ministra, který by nám mohl
pomoci a situaci v Klimkovicích zná…

Návštěva ministra
zdravotnictví Němečka
především o dopravě
V sobotu 17. září nás navštívil MUDr.
Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví vlády ČR. Než byl jmenován do
této funkce, byl v letech 2006–2014 ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. Po
prohlídce zámku a zdravotního střediska

říjen 2016
odpovídal na dotazy spoluobčanů v zasedací místnosti zastupitelstva města. Ty se
týkaly především dopravy – oboru zdánlivě vzdálenému uzdravování pacientů.
To se ovšem netýká našeho města, které je zatěžováno nadměrnou dopravou
díky osm let existující dálnici D1. Právě
Ministerstvo zdravotnictví ČR tunelovou
variantu přes Klimkovice povolilo v roce
2000 a svůj souhlas podmínilo splněním
těchto podmínek – cituji z rozhodnutí tehdejšího ministra zdravotnictví prof. MUDr.
Bohumila Fišera, CSc., a dovolím si plnění těchto podmínek okomentovat:
1. Trasa dálnice D47 (dnes D1) v průběhu lázeňským místem Klimkovice musí
být vedena tunelem v souladu s vypracovanou dokumentací pro územní řízení.
Splněno.
2. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení musí být navržena oboustranná protihluková opatření (nejlépe zakapotováním) dálnice ve směru od ulice
Olbramické k portálu navrženého tunelu

Ve své novodobé historii Klimkovice prožily svůj již třicátý Klimkovický jarmark.
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a z druhé strany od portálu tunelu k ulici Vřesinské. Nesplněno, protihluková
stěna u ostravského portálu tunelu se
vybudovala dodatečně a jen částečně
po jedné straně, a to na nátlak občanů
z ulice 9. května.
3. Minimálně rok před započetím prací na
dálnici D47 musí být instalováno měřicí
zařízení:
a) pro hluk a vibrace,
b) pro emise projíždějících automobilů na
nynější silnici III/4654 (ulice Olbramická
a ulice Vřesinská), v referenčních bodech
– následuje seznam míst, které byly
aktualizovány studií firmy ENVIROAD,
s. r .o.
Měření musí být prováděno po dobu
celé výstavby a následně pak po kolaudaci minimálně tři roky s tím, že podle
vyhodnocování výsledků měření Českým
inspektorátem lázní a zřídel ve spolupráci
s městem Klimkovice, s provozovatelem
lázeňské péče v přírodních léčebných
lázních lázeňského místa Klimkovice
a s orgány hygienické služby, bude z hlediska ochrany těchto přírodních léčivých
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
lázní rozhodnuto o případném doplnění
počtu referenčních bodů a o délce případného dalšího měření.
Lokalizace jednotlivých referenčních
bodů bude upřesněna a případně rozšířena v rámci zpracovávání a projednávání
projektové dokumentace ke stavebnímu
řízení.
Ani po dobu výstavby, ani šest let
poté se měření hluku, emisí a vibrací
neprovádělo. První měření bylo uskutečněno až na náš nátlak na jaře 2014.
Tato měření nelze zaměňovat a už
vůbec nahrazovat měřením Krajské
hygienické stanice (KHS), která je prováděla na základě svých zákonných
povinností v rámci kolaudace stavby dálnice a na podnět stěžujících si
občanů na naprosto nahodilých místech a časech, což neumožňuje srovnání s minulými měřeními.
4. Na základě výsledků měření škodlivin
podle bodu 3 a jejich posouzení ve vztahu k ochraně přírodních léčivých lázní
a celého lázeňského místa Klimkovice,
bude požadováno realizovat případná
další technická opatření včetně dalšího
pokračování měření škodlivin stanovených pro lázeňská místa.
První měření, které proběhlo až na
jaře 2014, prokázalo překročení povolené hladiny hluku na měřícím bodě
u mostu nad dálnicí směrem na Olbramice. Dodnes ze strany ŘSD nebyla
přijata odpovídající opatření na snížení
hladiny zvuku.

5. Před zahájením stavebních prací na
dálnici D47 musí být:
a) vybudován chodník od areálu Jodových
sanatorií Klimkovice podél ulice Husova
až k ulici Osvobození. Splněno.
b) upraveny turistické stezky z ulice
Olbramické od Benova rybníku údolím
Polančice do areálu lázní. Nesplněno.
Vysypání štěrku a instalace nekvalitně
vybudovaných mostků je černá stavba
na nevypořádaných pozemcích.
c) upraveny turistické stezky z území
U Lípy (bývalá Opavská cesta) do areálu
lázní. Splněno z části investicí Státního
pozemkového úřadu, štěrkem vysypaná stezka v lese Rakovci pod lázněmi
podél památných lip je černou stavbou
na nevypořádaných pozemcích.
d) Upraveny turistické stezky z ulice
Vřesinské údolím Rakovce do areálu lázní. Nesplněno. Byla vyhotovena studie
turistických stezek firmou Pragoprojekt PRAHA, a. s., kde z celkové délky
10 km plánovaných stezek je hotova
snad jen desetina v podobě cesty pod
ČOV z Hýlova k ulici Pod Vinohrady.
Pan ministr slíbil nesplněné podmínky
po ŘSD vymáhat dopisem po ministru
dopravy Danu Ťokovi. Dále slíbil informovat se na metodiku měření hluku zvlášť pro
každý typ komunikace, kdy hluk z dálnice
je posuzován odděleně od hluku z komunikace II. třídy č. 647, protože se jedná
o různé vlastníky. Proto pokaždé měření
KHS vychází v limitech. Chtěl bych poděkovat občanům za jejich účast na besedě,
především zástupci Václavovic byli velmi
aktivní v komunikaci s ministrem.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Nezapomeňte navštívit letošní výjimečné Farmářské trhy v sobotu 1. října. Od
11.30 hod. budeme na Náměstí vítat delegaci z Prahy, abychom jim poděkovali
za pomoc při budování válkou zničených
Klimkovic v rámci Akce Budujeme Slezsko. Od 15.00 nám kronikář města Ing.
Pillich v zasedací síni zastupitelstva na
zámku přiblíží kmotrovské vztahy s naším
hlavním městem. Poválečnou atmosféru
pak umocní vystavené obrazy Heleny Salichové a dalších autorů s klimkovickou
tematikou.

Omluvné výhledy
z radničního okénka
Dvě chyby se mi vloudily do úvodníku
v minulém Zpravodaji, za které se omlouvám. Jaromíru Kostkovi za chybné uvedení názvu ﬁrmy, se kterou nechal opravit fasádu staré vodárny. Správný název
jeho ﬁrmy zní ATRIO stavby s. r. o. Dále
jsem chybně uvedl mezi komunikacemi
určenými k opravě povrchů ulici Hradilovu. Budou se opravovat ulice Pionýrů,
Mlýnská a Ke Statku v celé délce a části
ulic Mexiko, U Barevny a Polanecká.
Vážení spoluobčané, pojďme volit k senátorským a krajským volbám dne 7. a 8.
října 2016. Podpořme kandidáty z Klimkovic, aby se zvýšilo povědomí v krajské
samosprávě Moravskoslezského kraje
o potřebách našeho mladého lázeňského, ale přitom starobylého města.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňská inspirace

Svatopluk Němeček – osobnost českého lázeňství
Pan ministr Němeček navštíví Klimkovice ještě jednou, bude hostem Sanatorií
Klimkovice ve čtvrtek 29. září 2016 od 9.30 hodin.

Vedení sanatorií si jeho návštěvy velmi považuje, neboť se zasloužil o vydání
úhradové vyhlášky, která vrátila platby
pojišťoven lázním na srovnatelnou úro2

veň před likvidační reformou bývalého
ministra Leoše Hegera. Za tyto zásluhy,
které pomohly lázeňství v celé ČR, mu
byla udělena Cena Sdružení lázeňských
míst ČR Osobnost lázeňství pro rok
2015. Proto by vedení lázní rádo seznámilo pana ministra s úspěšnými léčebnými metodami našich lázní nejprve v dětském areálu lázní, a poté bude diskutovat
s klienty a návštěvníky lázní na kolonádě
od 10.00 hod. Zváni jsou samozřejmě
i občané, kteří se tak opět mohou dotázat
na dopravní témata z první besedy.
Cena Osobnost českého lázeňství roku
2015 byla udělena v rámci Lázeňské konference v Lednici dne 3. prosince 2015.

Převzal ji osobně z rukou předsedy Sdružení lázeňských míst ČR (SLM) a primátora Karlových Varů Petra Kulhánka ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Podle Petra Kulhánka byla tato volba naprosto jednoznačná, jelikož české lázeňství se díky ministru Němečkovi opět
mohlo po krizovém roce 2013 postavit na
nohy. Svatopluk Němeček během slavnostního ceremoniálu potvrdil, že lázeňství vždy vnímal, a bude vnímat, jako
nedílnou součást českého zdravotnictví.
Na snímku v družném objetí s prezidentem Svazu léčebných lázní Eduardem
Bláhou, po jeho pravici tajemnice SLM
Lucie Říhová z Třeboně a Petr Kulhánek.
Na základě materiálů z internetu
zpracoval Ing. Zdeněk Husťák
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Klimkovic podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR se konají
• v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je:
• ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v přízemí budovy na adrese Komenského 112, Klimkovice
(MOZAIKA) – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Ostravská, Na Vyhlídce, Stodolní, Potoční, Hraniční,
Habrová, Komenského, Jarmily Glazarové, Křížkovského, Hradilova, Na Valech, Rybniční, Smetanova, Nádražní,
Tyršova, část ulice Lagnovské (u JZD), V Lipkách, Mlýnská, Malá strana, U Podjezdu, Luční, Čs. legií, 28. října,
Úzká, Porubská, Fonovická, U Zahrádek, Ke Statku, Polanecká, Náměstí, Poštovní, Požárnická, Zámecká a Resnerova
• ve volebním okrsku č. 2 – volební místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Požárnická 290, Klimkovice – pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Osvobození, Mírová, 30. dubna, Revoluční, Příčná, Vřesinská, Gen. Svobody, SNP, Pod Kinem, Jiřího Wolkra, Polní, Palackého, 9. května, Pionýrů, Dělnická, Písečná, Mexiko, Čs. armády
č. p. 177, 183, 193, 196, 199, 204, 212, 242, 261, 311, 314, 316, 317, 320, 342, 380, 497, 642, 665 a 791
• ve volebním okrsku č. 3 – volební místnost ve 2. patře Městského úřadu (zasedací místnost ZM) na adrese
Lidická 1, Klimkovice – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Lidická, Husova, Kotkova, část ulice Lagnovské (u bývalé skládky), Havlíčkova, Boženy Němcové, Nerudova, Jiráskova, Olbramická, Olbrachtova, U Rybníčku, Na Štěrkovci, Slezská, Jižní, Zahradní, Bratří Čapků, Nad Vodárnou, U Barevny, Pod Vinohrady, U Lesa,
Opavská, městská část Hýlov a Čs. armády pouze čp. 321, 402, 614, 418, 474, 494, 501, 918 a E8
• ve volebním okrsku č. 4 – volební místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Josefovice 50, Klimkovice – pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt v městské části Josefovice
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhnul věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
5. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
6. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR. Každý volič hlasuje osobně a před hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
7. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby uskuteční:
• v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
a volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Klimkovicích dne 20. 9. 2016

Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Vojtěch Vyležík

Oznámení
Zakázkové krejčovství
Barbory Bálkové
oznamuje změnu
provozní doby:

Po

9.00–18.00

St

9.00–12.00

Čt

9.00–18.00

Mimo provozní dobu
podle domluvy.
Telefon: 603 535 687
E-mail: barbora.balkova@seznam.cz

Pozvánka
Vážení spoluobčané! V pondělí 3. října 2016 v 15.00 hod. přijede k zámku v Klimkovicích volební retro autobus s kandidátem
do senátu Ing. Jaroslavem Dvořákem, starostou Nového Jičína a s kandidáty do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Další
předvolební stánek bude stát před zámkem ve středu 5. října 2016 od 13.00 do 16.00 hod. Přijďte si vyměnit své názory na
rozvoj Moravskoslezského kraje. Hrát bude kapela Veselka. Jste srdečně zváni.
Místní organizace ČSSD v Klimkovicích

Divadlo

Divadelní spolek KLIKADLO se poprvé
představí s komedií Láska z masáže
Na jaře letošního roku se sešlo několik nadšenců divadelního umění za účelem založení nového divadelního spolku
v Klimkovicích.
Nadšení hrát divadlo a bavit diváky rychle proměnili v nové
divadelní komedii Láska z masáže, kterou hercům doslova na
tělo napsala ostravská spisovatelka a scénáristka Kateřina
Tomanová. Ta se následně chopila i režie. Neboť herci toužili své
výkony na jevišti zpestřit také zpěvem a hudbou, byl přizván ke
spolupráci a hostování herec a zpěvák Jaroslav Beneš z Hudebního divadla v Karlíně.
Obrovskou chuť a zapálení do nácviku všech hereckých rolí,
včetně maximálního nasazení při pěveckých výkonech, můžete
ocenit a přijít svou účastí podpořit dne 1. listopadu 2016 v 19
hodin do kina Panorama v Klimkovicích, kde se bude konat
premiéra již zmíněné komedie Láska z masáže.
A o čem vlastně komedie bude? Neplatí zde známé pořekadlo
„za vším hledej ženu“, i když ženami se to v představení jenom
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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.
Vstupné je 70 Kč. Vstupenky lze koupit v předprodeji KIS
v Klimkovicích nebo v kině Panorama před představením, nebo
si je rezervujte na e-mailu: kacata@email.cz.
(red)
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Knihovna

Klimkovická knihovna
a společenský život po r. 1945
– Akce Budujeme Slezsko
Klimkovice a blízké okolí byly válkou velmi těžce poškozeny. Všechny válečné škody byly odhadnuty na padesát
milionů Kč. První zasedání bylo svoláno na 1. května 1945,
protože Klimkovice, Olbramice a okolí byly osvobozeny už
30. dubna 1945.
Zasedání zvolilo za svého předsedu knihkupce Josefa Franze
a provedlo nezbytná opatření k zajištění státního a veřejného
majetku a k udržení pořádku v obci. Musely být obnoveny komunikace a doprava s průmyslovým centrem Ostravou. Nemalý
úkol spočíval v zajištění odsunu Němců, který započal 10. března 1946. Válkou postižené Slezsko potřebovalo urychlenou
pomoc. Mimořádné prostředky pro účely obnovy byly uvolněny
vládou České republiky, ale byly určeny především pro obnovu
národního hospodářství a k záchraně státního majetku. Podnět
k okamžitému řešení špatné situace obyvatelstva dali akademická malířka Helena Salichová z Polanky nad Odrou a Jindřich Šajnar z Krásného Pole. Z výtěžku jejich výtvarných prací,
zachycujících válečnou spoušť ve zničených obcích, vznikla pod
záštitou Zemského národního výboru v Ostravě rozsáhlá akce
Budujeme Slezsko. Oﬁciálně byla vyhlášena 23. září 1945 na
Ostré Hůrce u Opavy. Vyvrcholením akce byla iniciativní myšlenka požádat česká a moravská města o převzetí kmotrovství
nad postiženými obcemi ve Slezsku. Tak také Klimkovice našly
svého patrona v hlavním městě Praze.
Žádost o převzetí kmotrovství byla přednesena u příležitosti
návštěvy primátora hlavního města Prahy v Ostravě dne 6. dubna
1946. Slavnostní akt převzetí kmotrovství byl proveden 18. července 1946 za přímé účasti primátora Dr. Václava Vacka v Klimkovicích. Hosté z Prahy byli uvítáni na Vřesinské ulici tehdejším
předsedou národního výboru Františkem Malíkem a nejstarší
občankou města ve slezském kroji Annou Čaputovou. Vlastní
akt převzetí kmotrovství probíhal odpoledne na náměstí. Na
slavnostním obřadu při křtu byly Klimkovice zastoupeny školáky
Jarmilou Prauskovou a Jaromírem Vůjtkem. Slavnostní a děkovnou řeč pronesla Helena Salichová a Praha byla ke Klimkovicím
velmi štědrá. Z dobrovolných darů získalo město nábytek na
vybavení školy, tělocvičny, divadelní scénu, automobilovou stříkačku pro hasičský sbor a hlavně velké množství knih, aby veřejná knihovna mohla opět obnovit svou činnost. Knihovna zahájila
svou činnost v provizorních prostorách měšťanské školy, která
byla znovu otevřena 14. května 1945. Nastoupilo do ní 210 žáků
z osmi okolních obcí. Za tehdejší situace se musely poměry řešit
velmi provizorně postavením dřevěného baráku v těsné blízkosti
školy č. 112 na dnešní ulici Jarmily Glazarové.
V získaných knihách byl vlepen darovací list, který připomínal význam celé akce Budujeme Slezsko. Mezi prvními knihami, zařazenými do fondu veřejné knihovny, byl Puškinův Evžen
Oněgin. Z dobrovolných sbírek Pražanů byly v dalších letech
Klimkovicím poskytnuty 3,3 mil. Kč. Z těchto prostředků byly
adaptovány mateřské školy na ulici J. Glazarové a v Josefovicích, byla zřízena družina mládeže, ve městě a části Josefovice byl zaveden místní rozhlas. Prostředků bylo dále využito
na stavbu sokolského stadionu a z peněz kmotrovské akce byl

vybudován městský park, který od roku 1957 nese jméno Sad
Petra Bezruče. Přízeň Prahy však neopustila Klimkovice ani
v poválečných letech, když pomoc městu byla poskytována jinou
formou, např. při projektování generální opravy kulturního domu,
při zajišťování projekce nové školy aj.
Evžen Oněgin
– knihovní dar akce
Budujeme Slezsko.

Vlepený darovací list
v každé knize.

Ukázka nákupu knižního fondu
v roce 1948.

Blízký vztah k městu Klimkovice měl i Petr Bezruč, protože
jeho bratr Antonín Vašek, notář a úředník, žil v Klimkovicích až
do své smrti v roce1934 na náměstí v domě č. 22. Petr Bezruč byl samozřejmě na slavnost konající se při příležitosti akce
Budujeme Slezsko slavnostně pozván, ale kvůli nemoci byl
omluven. Omluvil se však dopisem jemu vlastním: „Milí pánové,
děkuji za laskavé pozvání. Ale stojí psáno: jak národa mnoho je,
tam poustevník něpujdě.“
P. Bezruč 17. 7. 1946
Petr Bezruč navštívil Klimkovice ještě téhož roku zcela nečekaně, ve čtvrtek dne 20. září 1946. Na náměstí zastavila dvě
auta, z jednoho pak spisovatel vystoupil. Rozhlížel se po náměstí, které nepoznával. Uprostřed náměstí již nestál Buduněk (radnice) s košatými lípami a se starobylými sochami, mnohé domy
byly v ruinách nebo silně poškozeny, i dům jeho bratra notáře
Vaška. Jako příspěvek ke kmotrovské akci Praha – Klimkovicím,
byl Bezruč požádán o napsání čtyřverší, které by vystihovalo
prosbu o pomoc válkou postiženému městu. Napsal tedy: „Kdož
střechu nad hlavou mají, těm je po té válce hej! Klimkovští střechy nemají, kdos dobrý, jim pomáhej!“ A sám zaslal Klimkovicím obnos 5 000 Kč. Bohužel už Klimkovice vícekrát nenavštívil.
Bránil mu v tom vysoký věk a samota, do které se uchýlil v místě
svého důchodového odpočinku v Kostelci na Hané.
Zdroj: 1. HUB Antonín, Klimkovice, 1. vyd. Město Klimkovice:
Městský úřad Klimkovice, 1994, 124 s.124. 2. ŘEZÁČ Antonín. Veřejná knihovna Klimkovice: zápisy: statistiky. Klimkovice,
1933. 3. Archiv Městské knihovny v Klimkovicích.
Mgr. Zuzana Konvičková, knihovnice
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Novinky ze základní školy

Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve školním roce 2016/2017
Stav k 1. 9. 2016
Třída Třídní učitelka

Chlapci

Dívky

Celkem

1. A
1. B

Mgr. Karin Muczková
Mgr. Šárka Thibaud

12
13

9
8

21
21

Den Země (čtvrtek 20. 4. 2017) – environmentální projekt.

2. A
2. B
2. C

Mgr. Karolína Návedlová
Mgr. Renáta Ottová
Mgr. Radka Maršálková

12
9
12

9
12
7

21
21
19

Adopce dítěte z Afriky na dálku –
multikulturní výchova.

3. A
3. B

Mgr. Božena Gamonová
Mgr. Lucie Bzonková

13
13

16
15

29
28

4. A
4. B

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Lucie Kovařčíková

9
12

7
6

16
18

5. A
5. B

Mgr. Naďa Danková
Mgr. Klára Podolská

15
13

8i
10

23
23

Dopravní výchova – dopravní problematika, pravidla silničního provozu.

133

107

240

Den prevence (středa 15. 2. 2017)
– prevence pro každého, prevence pro
život.

Součet
6. A
6. B
6. C

Mgr. Jana Bravanská
Mgr. Renáta Nejezchlebová
Mgr. Petra Řeháčková

9
11
9

11
9
11

20
20
20

7. A
7. B

Mgr. Zita Nyklová
Mgr. Monika Richterová

16
15

12
14

28
29

8. A
8. B

Mgr. Jana Glombová
Mgr. Kateřina Chrapková

14
16

12
9

26
25

9. A
9. B
9. C

Mgr. Jana Sýkorová
Mgr. Svatava Lichá
Mgr. Jana Petrušková

10
9
9

10
10
7

20
19
16

Součet

118

105

223

Celkem

251

212

463

Branný den (I. st. v týdnu 19.–23. 6.
2017, II. st. čtvrtek 22. 6. 2017) – oblast
ochrany člověka za mimořádných událostí.
Den zdraví (středa 3. 5. 2017 ) – výchova ke zdravému životnímu stylu.

Mezinárodní trojutkání v Mikolowě
(květen 2017) – rozvíjení tělesné zdatnosti.
Klimkováček – školní časopis I. stupně, mediální výchova.
Klimix – školní časopis II. stupně,
mediální výchova.
Žákovský parlament – osobnostní
a sociální výchova.
Finanční gramotnost (pátek 3. 3.
2017) – ﬁnanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet.
SCIO testování 5. a 9. ročníků.

Další vyučující: Mgr. Naděžda Bílská, Mgr.
Václav Franczyk, Mgr. Alena Kamarádová, dipl. um. Jana Hoňková, Mgr. Radana
Albrechtová, Mgr. Eva Neuwirthová, Mgr.
Hana Škutová (zástupkyně ředitelky),
Mgr. Miroslava Hoňková (ředitelka školy).

• Vánoční prázdniny
pátek 23. 12. 2016 – pondělí 2. 1. 2017

Školní psycholog: bude upřesněno.

• Jarní prázdniny

Školní družina

• Velikonoční prázdniny
čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2017

5 oddělení – 141 dětí
Vedoucí vychovatelka: Lenka Buroňová
Další vychovatelky: Mgr. Martina Habustová, Bc. Romana Matějová, Lucie Fabiánková, Margit Batko.
Provozní doba ŠD:
6.15–7.30 hod. / 11.30–16.15 hod.

Organizace školního roku
• Zahájení školního roku
čtvrtek 1. 9. 2016
• Podzimní prázdniny
středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016
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• Ukončení vyučování v I. pololetí
úterý 31. 1. 2017
• Pololetní prázdniny

pátek 3. 2. 2017
6.–12. 3. 2017

• Ukončení vyučování ve II. pololetí
pátek 30. 6. 2017
• Zahájení školního roku 2017/2018
pondělí 4. 9. 2017

Školní projekty a významné akce
Zdravá škola – projekt podporující
zdravé učení, pohodu ve školním prostředí a otevřené partnerství.
Vánoční strom (sobota 10. 12. 2016
ve 14.00 hod.) – den otevřených dveří,
prezentace školy na veřejnosti.

Výjezdní seminář žáků 6. roč.: VI. C
12.–14. 9. 2016, VI. A, B 14.–16. 9. 2016.
Lyžařský výcvik 7. roč.: 5.–10. 2.
2017
Zápis do 1. ročníku: úterý 25. 4. 2017
(14.00–18.00 hod.)
Přijímací zkoušky: 22.–30. 4. 2017
(týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přihlášky odevzdat do: 15. 3. 2017
(žák odevzdá řediteli SŠ).
Výlet pro nejúspěšnější žáky (SRZŠ):
středa 21. 6. 2017.
Ukončení školní docházky 9. roč.:
pátek 23. 6. 2017.

Volnočasové aktivity:
Keramický kroužek (vedoucí PhDr.
Gabriela Rykalová, Ph.D.), pro žáky I. st.,
úterý od 13.00 hod., 300 Kč / pololetí.
Keramický kroužek (vedoucí Mgr.
Miroslava Hoňková), pro žáky I. a II. st.,
středa od 14.00 hod., 300 Kč / pololetí.
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Keramický kroužek (vedoucí Mgr.
Renáta Ottová), pro žáky I. st., čtvrtek od
12.30 hod., 300 Kč / pololetí.
Matematický kroužek (vedoucí Mgr.
Lucie Kovařčíková), pro žáky I. st., čtvrtek
od 12.45 hod., 300 Kč / pololetí.
Kroužek německého jazyka (vedoucí
PhDr. G. Rykalová, Ph.D.), pro žáky II.
st., úterý od 14.00 hod., 300 Kč / pololetí.
Kroužek anglického jazyka (vedoucí
Mgr. Lucie Bzonková), pro žáky 1.–2. r.,
pondělí od 13.00 hod., 300 Kč / pololetí.

Sborový zpěv (dipl. um. Jana Hoňková), pro žáky 1.–9. roč., pátek od 7.00 h.
Přírodovědný badatelský kroužek
(vedoucí Mgr. Helena Teichmannová), pro
žáky 2.–3. roč., čtvrtek 12–12.45 hod., od
13–13.45 hod., 300 Kč / pololetí.
Pohybové hry (p. Lasota – Mozaika
v ZŠ), pro žáky I. st., pátek 13.00–14.00
hod., 400 Kč / pololetí.
Florbal (vedoucí Mgr. Václav Franczyk), pro žáky 4.–5. roč., úterý 13.00–
–14.00 hod., 300 Kč / pololetí.

Míčové hry (vedoucí Mgr. Alena Kamarádová), pro žáky 6.–7. roč., středa od
13.30 hod., 300 Kč / pololetí.
Míčové hry (vedoucí Mgr. Zita Nyklová), pro žáky 8.–9. roč., středa od 13.30
hod., 300 Kč / pololetí.
Kopaná (vedoucí p. Homola), pondělí
16–17.15 h., středa 16.30–18 hod.
Házená (vedoucí p. Zbořil), pondělí
17.15–18.30 hod., čtvrtek 16.30–17.30
hod.
Tenisová škola (vedoucí p. Slezák),
úterý 15–16 hod., čtvrtek 16.00–17.00
hod., pátek 15–16 hod.
Basketbal (vedoucí p. Hrdlička), pondělí 15.00–16.00 hod., pátek 14–15 hod.
Badminton (vedoucí p. Halfar), úterý
16.00–19.00 hod., pátek 16–19 hod.
Mozaika Klimkovice, nabídka na
http://www.mozaikaklimkovice.cz.

Bude otevřeno podle zájmu:
Angličtina s úsměvem, termín po domluvě.
Angličtina (Hello), termín po domluvě.

Třída 1. A, třídní učitelka Mgr. Karin Muczková
asistentka pedagoga Margit Batko
Engelhardt Max, Himlar Eduard, Horník Marek, Hrbáč Jakub, Jansa Dominik, Krayzel Šimon, Křivda Jakub Jan, Parchański Jakub, Randa Jakub, Sehnal Matěj, Sieja
Viktor, Ujfaluši Matouš, Bálková Anna, Bártová Monika, Černá Izabela, Davidová
Natálie, Dejlová Tereza, Hinduláková Ema, Horníková Alice, Kejdová Karolína,
Potěšilová Ema

Třída 1. B, třídní učitelka Mgr. Šárka Thibaud
Batko Hynek, Ciepiela Dominik, Faber Ondřej, Finsterle Denis, Mahrík Vojtěch,
Matýsek Matěj, Mozga Štěpán, Neuwirth Adam, Pešta David, Sojka Richard,
Urbančík Martin, Václavek Oliver, Žitník Denis, Bräuerová Nikol, Demková Silvie,
Dorníková Monika, Kuncová Kristýna, Nešetřilová Tereza, Palová Bára, Tomášková
Daniela, Veličková Vanesa

V průběhu měsíce září se podařilo
dokončit rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky II. stupně. Děkuji všem, kteří
se podíleli na úspěšném dokončení díla.
Jsou to ﬁrmy: Vladimír Svoboda, Pavel
Riedl – obklady a dlažby, Pavel Jurik,
Patrik Pavlíček, Jiří Golda, Jan Budzel.

Poděkování patří také všem správním
zaměstnancům za zajištění údržby ve
ztížených provozních podmínkách.
Za ZŠ Klimkovice
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Výjezdní prožitkový seminář žáků 6. tříd
Základní škola Klimkovice připravila i v letošním školním
roce pro žáky 6. tříd třídenní adaptační pobyt. V září totiž do
školy přicházejí noví žáci z okolních obcí a je třeba utvořit
kvalitní kolektivy. Všechny děti s třídními učitelkami letos
vyrazily na Prostřední Bečvu do střediska Relax Kyčera.

jsme se také výtvarné činnosti, děti si na památku vyrobily třídní
trička, svou osobnost se pokusily zachytit v erbech. Adaptační kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou
stmelit nový kolektiv.
A jak hodnotí výjezdní seminář samotní žáci?

Třída VI. C vyrazila v pondělí 12. 9. 2016 a zbývající třídy VI.
A a VI. B započaly adaptační kurz ve středu 14. 9. 2016. Adaptační pobyt přináší dětem mnoho zajímavých aktivit, naučí se
spolupracovat, komunikovat, důvěřovat si, zlepší své dovednosti
v oblasti týmové práce. V programu jsou zakomponovány prvky ekologické výchovy a prevence sociálně patologických jevů.
Protože bylo příznivé počasí, nechyběly ani sportovní soutěže
a hry, procházka do okolí a večerní pozorování noční oblohy
speciálními dalekohledy. K velké radosti dětí jsme mohli využít
i bazén. Součástí programu byla i intervence metodičky prevence, která s dětmi diskutovala na téma vztahy ve třídě. Věnovali

Na adaptačním pobytu se mi moc líbilo, nejvíce společné
chvíle se spolužačkami v chatce.
Bára Bartková,VI.A
Nejvíce se mi líbily sportovní aktivity jako přehazovaná a závodivé hry.
Benedikt Besta, VI.A
Líbilo se mi, že tam byl bazén a volejbalové hřiště. Hodně
jsme kreslili, zdobili trička a hráli různé hry. Adapťák byl super!
Eva Žitníková, VI. B
Kreslili jsme erby, hráli jsme závodivé hry, přetahovali jsme
se lanem, opékali jsme buřtíky. Koupali jsme se ve vodě a hráli
volejbal. Adapťák byl supeeeeer.
Oliver Ulman, VI. B
Adapťák se mi líbil, bavilo mě pozorování hvězd a túra do
města. Nejvíc jsem se zabavila u týmových her nebo u přehazované. Jídlo tam bylo dobré, moc mi chutnalo.
Tina Hoňková, VI. B
Na adaptačním pobytu se mi moc líbilo. Hráli jsme hry, koupali
se v bazénu, opékali jsme špekáčky a večer pozorovali noční
oblohu hvězdářským dalekohledem.
Jolana Němcová, VI.C
Paní učitelky připravily skvělý program! Nejlepší byla procházka po okolí a koupání v bazénu.
Ondřej Bárta, VI.C
Mgr. Jana Bravanská, Mgr. Renáta Nejezchlebová,
Mgr. Petra Řeháčková

Mateřská škola
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!
Středa 5. října v 18.00 hod.

UČITELKA
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského z 80. let o průběhu jedné rodičovské schůzky, během které vyplyne, jakým způsobem si učitelka podrobuje rodiny svých žáků. Hrají:
Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka, Zuzana Konečná, Richard
Labuda aj. ČR, Slovensko, mládeži přístupno, 105 minut, vstupné: 80 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Pondělí 10. října v 18.00 hod.

NIKDY NEJSME SAMI
Skvělé společenské realistické drama o současné době a lidech, kteří jsou oběťmi i strůjci
jejich běsů. Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš, Zdeněk Grodla, Klaudia
Dudová aj. ČR, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 12. října v 17.00 hod.

CESTA DO FANTAZIE
Animovaný dobrodružný snímek vypráví o desetileté dívence, která se ocitne ve městě
duchů, bůžků a strašidel. Vrcholné dílo nejvlivnějšího světového animátora zaujme diváky
každého věku. Japonsko, české znění, 125 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 19. října 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. Hrají: Jiří Bartoška, Iva Janžurová, Eliška Balzerová, Tatiana Wilhemová, Jakub Kohák, Jiří Havelka, Ondřej Pavelka, Arnošt Goldﬂam,
Anna Čtvrtníčková aj. ČR, 105 minut, vstupné: 80 Kč.

Středa 26. října v 18.00 hod.

ANGRY BIRDS VE FILMU
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek.
Ruďák – věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombás tvoří v tropickém
ráji partičku neoblíbenců. Animovaný, dobrodružný, rodinný. USA, české znění, 100 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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Jodobromová sůl pro domácí použití
Jodobromovou koupel, kterou znáte z nabídky Sanatorií
Klimkovice, si nyní můžete užít také v domácím prostředí.
Praktické 500gramové balení Klimkovické jodobromové
soli si můžete zakoupit na recepci Sanatorií Klimkovice za
89 Kč. Toto balení postačí na dvě celotělové koupele.

Jodobromová sůl napomáhá při:
• poúrazových stavech pohybového ústrojí, pohmožděninách,
krevních podlitinách, proleženinách
• gynekologických onemocněních, zánětech vaječníku nebo
dělohy, klimakteriu, inkontinenci
• hypertenzi (vysoký krevní tlak)
• revmatických onemocněních, artróze, Běchtěrevově chorobě
• urologických zánětech
• kožních onemocněních (lupénce, ekzémech, ichtyóze, akné,
atopických dermatitidách, pocení, nepříjemném tělesném pachu, celulitidě)
• zvýšeném pocení nohou – ve vaničce na koupel nohou rozpusťte v teplé vodě 1–2 lžíce soli. Koupejte ob den po dobu
jednoho týdne, nepoužívejte kosmetiku a nohy neoplachujte.
• při poruchách spánku, nedostatku jodu, únavě a stresu
• sůl je možné používat jako přísadu do koupele, k lokálním
obkladům a pro inhalaci.

Jak termální jodobromovou sůl používat:

Extrémně vysoce minerální termální jodobromová sůl je čistě přírodním produktem bez přidaných barviv, vůní, emulgátorů
a konzervantů. Tato sůl má pozoruhodné vlastnosti a je charakterizována nejvyšším obsahem minerálů, jako jsou jod, brom,
křemík a selen. Pro zajištění nejvyšší kvality se jodobromová sůl
vyrábí odpařováním jodobromové solanky tradičním způsobem
na pánvích, což je energeticky velmi náročné a drahé. Konečným výsledkem je jodobromová sůl nejvyšší kvality na světovém
trhu.

Koupele: Ve vodě o teplotě 36 až 38 °C rozpustíme minimálně 250 g jodobromové soli. Ve vodě setrváme po dobu 10 až 20
minut. Při koupeli nepoužíváme žádnou kosmetiku a po ukončení se nesprchujeme. Následuje suchý zábal do prostěradla
a deky po dobu alespoň 10 minut. Koupel provádíme v sérii po
10 koupelích ideálně ob den. Maximální dávkování je 5 000 g na
100 litrů vody.
Lokální obklady: Připravíme max. 5% roztok tak, že rozpustíme v 1 litru vody 50 g jodobromové soli. Do roztoku namáčíme gázu či bavlněnou látku a přikládáme na postižené místo po
dobu 10 minut.

Unikátní lesní park v Klimkovicích láká
děti, dospělé i hendikepované
Unikátní lesní park poblíž Sanatorií Klimkovice nabízí spojení přírody s mnoha zajímavými prvky, které umožňují nejen
lázeňským hostům, ale komukoli, relax, cvičení v přírodě,
rozptýlení či hru.
„Na podzim roku 2011 se dokončily práce na výrobě dřevěných
hracích prvků a nosičů informačních tabulí. Tyto byly umístěny
podél nově zrekonstruované lesní cesty o délce 350 metrů současně s dřevěnými uměleckými díly, vzniklými na sochařském
sympoziu 2011. Byl vybudován základ lesního parku Klimkovice a začal plnit své hlavní poslání – přispívat k lepšímu soužití
člověka s přírodou,“ vzpomíná na počátky vzniku lesního parku
autor nápadu, místostarosta Klimkovic, Jakub Unucka.
10
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Již během prvního roku park navštívilo několik tisíc dětí
a dospělých. Mimo lázeňské hosty a obyvatele okolních obcí je
park již dnes cílem školních výletů z blízkého regionu.
Na dětském dnu při otevření první části bylo přes 2 000 dětí
a podobná účast je i na tradičních podzimních klimkovických
Vzduchobraních, což jsou rodinné happeningy na podporu čistějšího ovzduší.
V létě je Lesní park ideálním místem pro zastávky cyklistů
a turistů, stále častěji i cílem krátkých cílených výletů občanů
Ostravy. Zároveň se park stal vítaným místem pro hendikepované.

„Během první fáze projektu nás postupně začali oslovovat
tělesně hendikepovaní spoluobčané, kteří na jedné straně vítají
možnost další vyjížďky mimo obestavěný prostor lázní, na straně druhé je pro ně přístup k jednotlivým uměleckým dílům i hracím prvkům složitý. Proto ve spolupráci s několika organizacemi
tělesně hendikepovaných, Klubem českých turistů a Sanatorii
Klimkovice vznikla myšlenka opravdu bezbariérového parku –
Lesního parku bez bariér,“ dodává Jakub Unucka.
Proto byla v roce 2012 vybudována další, více než kilometr
dlouhá bezbariérová stezka, která zpřístupnila všem další část
lesa a vytvořila tak okruh lázeňským lesem vhodným pro všechny návštěvníky lesa.
„V této části Lesního parku budujeme naučné stezky s různými tématy, které by neotřelým způsobem přiblížily návštěvníkům
blízké i vzdálené prostředí, ve kterém žijeme. Prvním a jedinečným prvkem v této části již je Pohybové cvičicí centrum pro
společné aktivity zdravých i hendikepovaných. Několik desítek
interaktivních prvků naučných stezek bylo slavnostně otevřeno
na konci září 2015 díky dotaci z ROP Moravskoslezsko,“ říká
Unucka.
Poslední fází rozvoje bude stezka, která spojí Lesní park
s údolím Polančice. Toto bude poslední etapa rozvoje Lesního
parku. Díky podpoře mnoha dárců tak bude možno vystavět
opravdu ojedinělý Lesní park bez bariér.
„Vymýšlet program jednotlivých zastavení naučné stezky bylo
velmi radostnou činností. Prostředí lesního areálu je inspirativní – pro poznávání, dovádění i klidnější relaxaci. Chtěli jsme
návštěvníkům poskytnout nejen aktivitu, pohyb a zábavu s poučením, ale také je vybídnout k uvolnění, zamyšlení, soustředěné
kreativitě,“ říká autorka projektu Iva Škrovová.
Výsledkem je hravá mozaika prvků různého zaměření, navlečených jako korálky na šňůrce páteřní štěrkové cesty. „V přírodním prostředí dominují přírodní materiály, hlavně dřevo – v užitkové i výslovně výtvarné podobě – stavbičky vedou s okolním
lesem svůj vlastní dialog,“ dodává Iva Škrovová.

Podle autorky projektu Ivy Škrovové je minimálně na Moravě
klimkovický lesní park unikátem. „A nevím o tom, že by někde
jinde v Česku něco takového a v takovém rozsahu a provedení
bylo.“
A co říkají návštěvníci parku? „Chodili jsme tam dvakrát denně s dětmi,“ říká Dana Kretschmannová z Bíliny v severních
Čechách, která byla letos v Sanatoriích Klimkovice na lázeňském pobytu se svými dvěma dětmi.
„V parku je to nádherné, hlavně děti si to tam užily a pokaždé
pospíchaly, abysme tam už byli,“ říká Dana Kretschmannová.
Vedení Sanatorií Klimkovice považuje lesní park za unikátní
prostor, kam mohou chodit odpočívat klienti po procedurách
a navíc se tam dostanou i ti pohybově omezení.
„Navíc je park vybaven mnohými aktivizačními cvičebními prvky, u jejichž návrhů byli i naši fyzioterapeuti. Cvičební prvky mají
dvě „úrovně“ – jednu pro zdravé návštěvníky a druhou pro ty
hendikepované,“ říká vedoucí rehabilitace Romana Holaňová.
Cvičební prvky i park samotný dokonce někteří fyzioterapeuti
začleňují do terapie – vyráží do parku s pacientem pro nácvik
chůze, nebo právě pro cvičení na oněch zmíněných prvcích.
Obzvláště pro dětské pacienty je procházka v lese velkou motivací v terapii.
„Jinak do parku samozřejmě jezdí výletníci z celého širokého
okolí. Nejen, že je to krásná procházka, ale je tam spousta hracích a zábavných prvků, na kterých se mohou děti i jejich rodiče
pobavit. Jde například o poznávání stromů, zvířat, ale také třeba
přiřazování slavných ﬁlmových hlášek k ﬁlmům,“ uzavírá koordinátorka volnočasového vyžití v lázních Pavlína Boháčová.
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Velká česko-slovenská silvestrovská noc
v Sanatoriích Klimkovice
Už přemýšlíte nad tím, co budete dělat na Silvestra? Pokud
se vám nechce vyjíždět daleko od domova, ale zároveň
nechcete přivítat nový rok v bytě, je pro vás Velká česko-slovenská silvestrovská noc v Sanatoriích Klimkovice
pravým řešením.
A jak název napovídá, veškerá zábava se ponese v „domácím“ česko-slovenském duchu. O hudební zábavu se postará bratislavská kapela Elan KontraBand, která zahraje nejen
ty největší hity z repertoáru kapely Elán, ale také hity Mariky
Gombitové, českého Olympicu a dalších českých oblíbených
kapel. Předvedou se nám také nejznámější české pěvecké
star v podání travesti skupiny Divoké kočky.
Ti, kteří si budou chtít odpočinout od tance a hudby, si budou
moci užít velkou zábavnou česko-slovenskou kvízovou stage.
Zde bude připravena spousta soutěží, vědomostních kvízů
a zábavných her o skvělé ceny, jimiž budou výlučně produkty
česko-slovenské výroby.
Večerem nás bude provázet v pozici moderátora i dýdžeje
DJ Boldi!

Zajištěny budou opět svozové autobusy ve 2 a ve 3 hodiny.
Bude o vás postaráno i po té gastronomické stránce. V ceně
vstupenky je zahrnut wellcome drink, slané pečivo na stůl, teplá večeře, dezert a káva, půlnoční přípitek a sladké půlnoční
překvapení!
Cena vstupenky je 699 Kč. Vstupenky rezervujte již nyní na
recepci Sanatorií Klimkovice, e-mail: recepce@sanklim.cz,
tel.: 556 422 106.

Lázeňské kino

Lovec: Zimní válka
Dřív než Lovec potkal Sněhurku… Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo toho ji zachránil a stal se
legendou. I proto se stal lovec Erik ze Sněhurky hrdinou svého
vlastního ﬁlmu, výpravného fantasy dobrodružství, ve kterém se
bude muset vypořádat se dvěma mocnými královnami a jednou
kráskou, která nejde pro ránu daleko. V hvězdně obsazeném
ﬁlmu se sešli Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.
Děj snímku Lovec: Zimní válka se zčásti odehrává v době,
kdy ještě Sněhurka nebyla na světě a královna Ravenna (Charlize Theron) tak může bez obav diskutovat s kouzelným zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti má jen
s mladší sestrou Freyou (Emily Blunt), která je v očích Ravenny
příliš měkká. Když ale Freya při tragické nehodě přijde o právě
narozené dítě, promění se v Ledovou královnu, jejímž smyslem
existence se stane dobytí celého světa. Kvůli tomu začne na
svých taženích unášet děti a z nich pak vychovává nelítostné
válečníky. Takovými rekruty byli i Erik (Chris Hemsworth) a Sára
(Jessica Chastain), kteří z řad bojovníků armády Ledové královny vybočují svými
schopnostmi a také
vzájemnou
náklonností, jež
se v téhle zemi
považuje za největší zločin. Trestem pro Erika je
ztráta Sáry a vyhnanství. Z něj
vede cesta přes
12

porážku jeho bývalé velitelky. Ta se však chystá zmocnit kouzelného zrcadla sestry Ravenny a s ním pak bude prakticky neporazitelná. Erikovi by se ho muselo podařit ukořistit dřív. Jenže
jak může neobyčejný smrtelník uspět v souboji proti dvěma sestrám, z nichž jedna je nebezpečnější než druhá?
Dobrodružný / fantasy, 114 minut. Režie: Cedric-Nicolas Troyan.
Hrají: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain,
Emily Blunt, Sam Claflin, Nick Frost. Hrají (hlasy): Jan Maxián,
Ivana Andrlová, Jolana Smyčková, Barbora Šedivá, Jiří Valšuba,
Libor Terš.
Úterý 11. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

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

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 10/2016

Pozvánky na kulturní akce do lázní

Travesti show Divoké kočky

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, Eva Salzmannová, Ondřej Pavelka, Anna Čtvrtníčková.
Úterý 18. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Přijďte ochutnat

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 které se pobaví dámy, ale i pánové.
Čtvrtek 13. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč v předprodeji na recepci.

Mike Fojtík zazpívá na lázeňské
kolonádě
Miroslav Fojtík pochází z Ostravy a je
hudebníkem
tělem
i duší. Píše texty, skládá, hraje na kytaru
a účastnil se všech
ročníků
ostravských
Folkových
kolotočů.
V jeho podání takřka
zlidověla řada písniček
– Loučení na letišti,
Ostrava, 4+20, Mrtvý
vrabec, Osvoboďte své
děti a další… V připravovaném recitálu zazní především vlastní
tvorba, ale i několik písní známých ostravských folkových zpěváků Jirky Tvrze a Pepy Streichla. Účinkují také: Martin Rek,
Karel Charlie Pech a Ivan Oskar Kraina.
Neděle 16. října v 15.00 hod., San. Klimkovice, kolonáda.

Libanon – země cedrů
Zemí, která dostala své jméno po zasněžených vrcholcích hor,
zemí, kde lze slyšet volání muezzinů z věží mešit i odbíjení zvonů z křesťanských kostelů, zemí, kde se vzácné stromy staly
státními symboly a zemí, kde se obědvá humus, vás provede
Darina Klichová.
Čtvrtek 25. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

8.30–12.00

volný

AKCE

Připomínka 70. výročí iniciativy
Budujeme Slezsko

náměstí,
zahrada CVČ MOZAIKA

11.30–12.30

volný

VÝSTAVA

Výstava obrazů Heleny Salichové
a beseda s kronik. Budujeme Slezsko

2. patro zámku

15.00

volný

KONCERT

Koncert dechové hudby Veselka

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 3. 10.

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

4. 10.

KINO

Lázeňské kino

společenský sál

19.00–20.30

50,-

středa

5. 10.

KŘEST

Autogramiáda a křest knihy
To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl

2. patro zámku

17.00

volný

KINO

Učitelka

kino Panorama

18.00

80,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

sobota

neděle

1. 10.

2. 10.

VSTUP

čtvrtek

6. 10.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO

společenský sál

19.0–20.00

los / 10,-

pátek

7. 10.

DIVADLO

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
ANASTASIA

kolonáda

19.00–21.00

300,-

neděle

9. 10.

KONCERT

Koncert Oldřišky Honsové
Písně z klasických českých pohádek

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Pro náročného diváka:
Nikdy nejsme sami

kino Panorama

70,-

18.00

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

KINO

Lovec: Zimní válka

společenský sál

19.00–21.30

50,-

KINO

Cesta do fantazie

kino Panorama

17.00

70,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Proměny

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 13. 10.

DIVADLO

Příběh jednoho hradu (předprodej)

kino Panorama

19.00

180,-

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky (předprodej)

společenský sál

19.00–20.30

89,-

neděle 16. 10.

KONCERT

Mike Fojtík a přátelé

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 17. 10.

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

18. 10.

KINO

Teorie tygra

společenský sál

19.00–20.30

50,-

středa 19. 10.

KINO

Teorie tygra

kino Panorama

18.00

80,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 20. 10.

BESEDA

S kronikářem – historie Klimkovic,
výstavba lázní

salónek u kinosálu

18.00–19.00

volný

sobota 22. 10.

KONCERT

Klimkovický podzim – přehlídka
amatérských pěveckých souborů

společenský sál

17.00–18.00

50,-

neděle 23. 10.

KONCERT

Nestárnoucí dua českých hvězd

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 24. 10.

HUDBA

Poslechový klavírní večer

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

25. 10.

KINO

Život je život

společenský sál

19.00–20.30

50,-

středa 26. 10.

KINO

Angry birds ve ﬁlmu

kino Panorama

18.00

70,-

čtvrtek 27. 10.

CESTOPIS

Libanon – země cedrů, D. Klichová

společenský sál

19.00–20.00

50,-

neděle 30. 10.

KONCERT

Koncert prvorepublikových melodií,
Městská dechová hudba Nový Jičín

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 31. 10.

HUDBA

Klubový večer se skupinou BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

DIVADLO

Klimkovické Klikadlo – Láska z masáže

kino Panorama

19.00

pondělí 10. 10.

úterý

11. 10.

středa 12. 10.

1. 11.

70,-

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy V LÁZNÍCH probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Knihovna V LÁZNÍCH: úterý 13.00–13.30, čtvrtek 14.30–15.00 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevřeme i v jiný čas!
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Boháčová, kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz.
Změny v programu vyhrazeny.
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Historie

Poválečné opravy zámku v Klimkovicích
Letos si město Klimkovice připomíná 70. výročí opravy
válečných škod a hlavně akci Budujeme Slezsko, jejímž
účelem byla pomoc „kmotrovských“ měst poškozeným
oblastem Slezska.
Válečné běsnění se nevyhnulo ani památkám a klimkovický
zámek je toho dokladem. V pohnutých a nepřehledných dnech
konce 2. světové války zámek vyhořel. (A. Hub uvádí 1. 5. 1945,
v protokolu kolaudace oprav z 12. 11. 1947, uloženém ve starém
spisovém archivu Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Brně, je uvedeno, že zámek byl v dubnu roku 1945 vypálen a dělostřelbou na zdivu poškozen.) Podle
historických snímků zůstalo na spáleništi zdivo do výšky korunní
římsy, vystupující komíny a v nižších částech poškozené výplně okenních otvorů. Kolaudační protokol uvádí, že byla zničena
střecha a dřevěné stropy v patrech, podlahy, okna, dveře atd.
Poškozenou budovu nebylo možno dlouhodobě ponechat
působení povětrnostních vlivů, tak dal místní národní výbor, tehdy uchazeč, nyní přídělce konfiskovaného zámku, ještě v roce
1945 poříditi novou střechu se zatímní lepenkovou krytinou.
O podobě a kvalitě dlouhodobé krytiny pro zámek se diskutovalo a jednalo se o eternitu. Na toto téma dostal Městský národní
výbor přípis: K zamýšlenému pokrytí zámku tmavým eternitem
místo břidly připomínáme, že břidla je krytina trvanlivá, kdežto
eternit válečné výroby v krátké době sejde. Úspora, kterou byste chtěli použitím této krytiny docílit, je pochybná. V celkovém
výdaji na rozsáhlou obnovu zámku nebude zvýšený výdaj na
opatření trvanlivé krytiny tak podstatný. Třeba též uvážit, že jde
o budovu veřejnou, památkově cennou a významnou v obraze
města. Možno-li tedy opatřit v brzsku břidlu, aby pokrytí bylo do
podzimu provedeno, navrhujeme naléhavě použití této krytiny.
Během let 1946 až 1947 byla střecha pokryta už s dlouhodobým výhledem. Na podzim roku 1947 se v kolaudačním protokolu dočteme o provedených pracech. Je hotova střecha na
celé budově s břidlovou krytinou, okapními žlaby a odpadními
rourami, komíny a bleskosvodem. Vnější omítky na venkovních
a dvorních fasádách byly větším dílem zcela obnoveny s přestříkáním ve žlutavém tónu, po opravě střelbou a ohněm poškozeného zdiva. Byla pořízena nová okna stejného tvaru a velikosti
jako původní. Uvnitř budovy byly obnoveny zhořelé stropy nad
I. a II. patrem. V 1. patře, kde je umístěn okresní soud, jsou
všechny stavební a řemeslné práce hotovy, v 2. patře jsou provedeny omítky a osazení dveřních zárubní.
Záhy byly opraveny i umělecky bezpochyby nejcennější části
zámku – renesanční schodiště a kamenné portály a krakorce.
4. 9. 1947 předložil k obnově kamenných prvků přibližný rozpočet akademický sochař Josef Sosna z Hranic. Navrhoval, aby se
počítalo s obnosem 50–60 000 korun za očištění schodišťových
portálů a zábradlí a překladu v průjezdu. Kamenné prvky byly
podle protokolu z 18. 3. 1948 očištěny od olejových a vápenných
nátěrů, póry a trhliny vytmeleny.
Opravy zámecké budovy po 2. světové válce byly velmi rozsáhlé a náročné organizačně i ﬁnančně, nicméně vrátily exteriér
zámku zhruba do podoby z času první republiky. Válečné běsnění připomíná při prvním zběžném pohledu na zámek zvenčí už jen památník, vytvořený sochařem Zdeňkem Němečkem
k 15. výročí konce války v roce 1960.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
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Vyhořelý zámek, fota z roku 1945.

Zdroj: MÚ Klimkovice

Zámek provizorně zakrytý lepenkou, foto z roku 1946.
Zdroj: MÚ Klimkovice

Sochař Z. Němeček instaluje památník obětí 2. světové války
Zdroj: MÚ Klimkovice
před zámkem, foto z roku 1960.
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Sport

Turnaj v házené mužů O Stříbrný míč 2016
– memoriál Emila Gelnara se vydařil
V sobotu 27. srpna 2016 se opět po roce uskutečnil na
našem hřišti tradiční turnaj v házené mužů, ve kterém se
utkala tentokrát družstva HC Hlučín, TJ TŽ Třinec a TJ Sokolo Klimkovice o vzácnou trofej Stříbrný míč z roku 1934.

Věříme, že turnaj přispěl zúčastněným družstvům k dobré přípravě pro podzimní část soutěžního ročníku 2016/2017.
Za oddíl házené: Ing. Jiří Hudeček

Tuto cenu přebírá vítěz turnaje, avšak z důvodu velké historické hodnoty si ji neodváží s sebou, ale zůstává neustále v depozitáři našeho oddílu házené. Samozřejmě ke Stříbrnému míči
obdrží hodnotnou cenu – pohár, stejně jako družstva na dalších
místech.
V tomto ročníku hrála družstva systémem každý s každým
s plným hracím časem 2x 30 minut a při letním slunečném počasí to bylo pro hráče skutečně náročné. Utkání řídili rozhodčí
Českého svazu házené ve dvojicích Antonín Martiník – Vlastimil
Švrček a Marcel Kosa – Jiří Štefek. Suverénně si v turnaji vedlo
družstvo HC Hlučín, které patří k nejlepším v krajském přeboru
Moravskoslezského svazu házené a před dvěma lety si vyzkoušelo i vyšší soutěž – II. ligu.
Výsledky:
HC Hlučín–Sokol Klimkovice
HC Hlučín–TJ TŽ Třinec
Sokol Klimkovice–TJ TŽ Třinec
Pořadí:
1. HC Hlučín
2. TJ Sokol Klimkovice
3. TJ TŽ Třinec

24:15
31:15
26:25
4 body
2 body
0 bodů

Na snímcích je kapitán vítězného družstva HC Hlučín po převzetí cen a poháry s historickým Stříbrným míčem.

skóre 55:30
skóre 41:49
skóre 40:57

Nejlepším střelcem se stal Lukáš Novák z domácího družstva
TJ Sokolo Klimkovice s 18 brankami.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Jakub Hermann z HC Hlučín a cenu pro nejlepšího brankáře převzal Ondřej Bonček z TJ
TŽ Třinec.

Kapitán domácích Roman Štěpánek při přebírání ceny za 2. místo v turnaji.

Družstvo domácích házenkářů, které vybojovalo 2. místo. Na
snímku jsou v horní řadě zleva: brankář Roman Štěpánek, Stanislav Mikurda, Adam Augustin, Lukáš Novák, brankář Jan Němec,
Petr Honěk. Ve spodní řadě zleva: Michal Janečka, Jan Gerlich,
Mário Dobosz, Tomáš Němec, Marek Biener, Jan Ulmann.

Domácí brankář Roman Štěpánek při zákroku.
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Policie ČR informuje

(Ne)bezpečné parkování
Období dovolených pro většinu z nás již skončilo a nezbylo nic jiného, než se
vrátit do zaběhnutých kolejí každodenního shonu. Pro větší komfort a možnost
rychlé mobility mnoho lidí využívá motorová vozidla, která se však také stávají
objektem zájmu pachatelů trestné činnosti. Způsoby provedení vloupání do vozidel a odcizení v nich uložených věcí, a tedy nápaditost pachatelů, jsou mnohé,
mají však i shodné příčiny a znaky, na které je potřeba upozornit.

Způsob první
Zaparkované vozidlo na parkovišti, případně na jiném místě, které je k tomuto
určeno. Pachatel si vozidlo nejprve vizuálně prohlédne a zjistí, zda se uvnitř nachází jakýkoliv předmět jeho zájmu. Pokud
ve vozidle něco takového zaregistruje,
po malé chvíli se k vozidlu vrátí a během
několika vteřin, provede do vozidla vloupání, věc odcizí a z místa činu odchází.
Majitelé vozidel by určitě neměli spoléhat
na to, že své zavazadlo ve vozidle dobře
schovali a toto přece nemůže být podle
jejich názoru nijak vidět. Notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony případně další
zavazadla nejsou v bezpečí pod sedadly,
v přihrádkách palubních desek ani pod
koberečkem zavazadlového prostoru.
Všechna tato místa pachatelé této trestné činnosti dobře znají a téměř vždy je
prohledají. O tom, že bychom svá zavazadla neměli nechávat bez dozoru v prosklených interiérech vozidel, tedy není
pochyb. A to ani v podzemních garážích
samotných nákupních center. Nejen, že
nám pachatel způsobí škodu na odcizených věcech, ale také zpravidla vždy
dojde k poškození vozidla. Nejčastěji
k rozbití skleněné výplně, kterou pachatel
rozbije páčením, například šroubovákem
o rám dveří, čímž dojde také k poškození samotných dveří, těsnění okna a také
k poškození interiéru vozidla střepy skla.

Další možný způsob je vypáčení zámku
dveří, čímž opět dochází k poškození
vozidla a dalším ﬁnančním výdajům za
jeho opravu.
Co je podstatné v tomto případě zmínit, je samotné parkování na rozsáhlých
parkovištích nákupních center. V tomto
případě bychom neměli nikdy své, jak už
cenné věci nebo například jen drobnosti
bez hodnoty, vkládat do zavazadlového
prostoru, až po zaparkování. Měli bychom
vždy myslet na to, že již při této činnosti
nás mohou pachatelé sledovat, a tímto

chováním jim dáváme podnět k tomu, aby
si právě naše vozidlo vyhlédli. V případě
nutnosti uschování věcí v takovémto případě, tyto dáme do zavazadlového prostoru ještě před samotným příjezdem na
parkoviště. Nikdy také nespoléháme na
to, že od vozidla odcházíme jen na několik minut. Na toto doplatil majitel vozidla
v Ostravě-Hrabůvce, který se ke svému

vozidlu vrátil cca po deseti minutách
a zjistil, že do jeho vozidla bylo provedeno násilné vniknutí právě přes rozbité
okno a z vozidla mu byla odcizena mimo
jiné ﬁnanční hotovost přesahující částku
300 000 korun.

Způsob druhý
O obdobnou částku přišla v dubnu letošního roku řidička vozidla zn. Rolls Royce,
která zaparkovala před nákupním centrem
v Moravské Ostravě. Zde se však způsob
provedení od předchozího lišil. Pachatel
v tomto případě vozidlo nepoškodil. Tím
se dostáváme k druhému způsobu odcizení věcí z vozidel, který však také není
ojedinělý. Pachatelé využívají stresu
a shonu nakupujících. Zaměří se na nakupujícího, který se vrací z obchodu zpět
ke svému vozidlu s vozíkem plným nákupu, telefonuje, případně se věnuje svým
dětem, a než začne svůj nákup vkládat do
vozidla, ať už na zadní sedadla nebo do
zavazadlového prostoru, odloží si příruční
tašku, kabelku nebo jiné osobní zavazadlo na jiné místo ve vozidle a tomuto se
pak již nevěnuje. Pachatelé dokáží bez
povšimnutí k takto odloženým věcem přistoupit a z vozidla je odcizit. Je bláhové si
myslet, že se nic nemůže stát, že se přece
u vozidla pohybujeme a máme své věci
pod kontrolou. V těchto případech sice
nedochází k poškození vozidel, ale škody
odcizením, mohou být také velmi vysoké,
jak je patrné z výše uvedeného případu.
Nejen na rizika spojená s uloženými
věcmi ve vozidlech v době jejich parkování upozorňuje preventivně informační kampaň Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje Kdo s koho,
kterou policisté apelují na širokou veřejnost, aby dbala základních zásad bezpečného chování. Pomocí informačních
plakátů, letáků, zvukových spotů a obrazových záznamů, zachycujících samotné
krádeže, policisté veřejnost seznamují
také s riziky spojenými s nakupováním ve
velkých nákupních centrech.
por. Bc. Richard Palát v. r.
komisař
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Charita
Dny proti chudobě v Ostravě 2016
V rámci 11. ročníku aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhnou 10. října od 8.00 hod. Ekumenická setkání v Centru sociálních služeb Armády spásy v Ostravě-Mariánských Horách
a 11. října od 18.00 hod. setkání sociálně vyloučených lidí, pracovníků neziskovek, zástupců veřejné správy, politiků a veřejnosti s názvem – Setkání u společného ohně v Charitním domě
sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích. Dny proti chudobě
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby
Charita Ostrava, Armáda Spásy za podpory statutárního města
Ostravy a MS kraje. www.ostrava.caritas.cz.

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné
účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami
se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává
strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické

ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.
cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. října
od 14.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, na ul. Charvátské
785/8, v Ostravě-Výškovicích. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel.: 599 508 533, 731 534
002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz, www.
ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacimprostredi-20-10-2016. Těšíme se na vaši účast!

Tahy štětcem a životem
Vernisáž maleb na hedvábí Evy Farevy Vontorové s besedou
v rámci cyklu Neobyčejné ženy proběhne 11. října od 15.00 hod.
v galerii G, v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru
pro seniory, Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu. Výstava
obrazů a šátků výtvarnice Evy Farevy Vontorové potrvá do 8. listopadu 2016. http://ostrava.caritas.cz/akce/tahy-stetcem-a-zivotem-vernisaz-a-beseda-11-10-2016.

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

Mám zájem o větve
z jehličnatých stromů (zejména
jedle, stříbrný smrk, případně
borovice apod.) a též o břízové
proutí. Říjen až listopad t. r.
Prosím nabídněte.
Dále zajistím opravy veškeré
zahradnické techniky – sekačky,
pily atd. za rozumné ceny
a v krátkých lhůtách.
Nutná domluva předem!
Dále přijímám obuv a kožené
zboží k rychlým opravám.
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Anna Martiníková, ul. Bří Čapků,
Klimkovice, tel.: 604 622 334

KOCOUREK Josef
nabízí
čištění koberců
a sedacích souprav,
půjčování stroje
Kärcher,
mytí oken
Tel.: 606 363 300

731 490 561

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

HUPL CZ s. r. o.
Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec
Tel.: +420 556 410 661, mobil: +420 733 314 318
E-mail: obchod@hupl.cz

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!
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Pozvánky
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Vyhlašujeme

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v kině Panorama

pátek 7. října
a sobota 8. října 2016
od 8.00 do 18.00 hod.
Vše prosíme čisté, funkční,
nepoškozené a zabalené.
Lůžkoviny, přikrývky, polštáře, deky, záclony,
ručníky, utěrky,
oděvy dámské, pánské, dětské, hračky, obuv,
domácí potřeby, knihy, nádobí apod.
Děkujeme za vaši pomoc!
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Město Klimkovice vás zve do kina
Panorama na divadelní komedii

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ
DOTÝKÁ SE SNĚHU
v provedení amatérského divadelního
souboru Divadlo pod zámkem Kyjovice
pátek 4. 11. 2016 od 18 hodin

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 10/2016
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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.

