a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení klimkovičtí spoluobčané, již za pár
dní nás čekají komunální volby do obecních zastupitelstev v termínu 5.–6. října
2018. Budete tak mít po čtyřech letech
možnost ovlivnit obsazení zastupitelstva
na léta 2018–2022.
Již vám domů přišly volební lístky
s kandidáty celkem sedmi registrovaných
volebních stran, což znamená, že do
našeho sedmnáctičlenného zastupitelstva kandiduje v novodobé historii rekordní počet 119 kandidátů. Podle vylosovaného pořadí kandidují tyto volební strany:
č. 1 Komunistická strana Čech a Moravy,
č. 2 ANO 2011, č. 3 Sdružení nezávislých
kandidátů a Občanské demokratické strany Společně pro Klimkovice, č. 4 KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, č. 5 Česká
strana sociálně demokratická, č. 6 Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic a č. 7 Zelené klidné Klimkovice.
Počet kandidátů a skutečnost, že všichni končící zastupitelé kandidují znovu, po-

říjen 2018
dle mého názoru znamená, že o práci pro
město a jeho obyvatele je větší zájem, než
v předchozích letech. Současným zastupitelům končí jejich mandát okamžikem
začátku prvního dne voleb ve 14.00 hod.
5. října, přesto ještě 27. září absolvovali
36. zasedání zastupitelstva. I tento počet
je rekordní, navíc mnohá jednání zastupitelstva se protáhla do pozdních nočních
hodin. Je na místě všem srdečně poděkovat za čas a energii, které byli ochotni
věnovat městu. Jak je vidět z následujícího tradičního přehledu docházky, všichni
zastupitelé se odpovědně zúčastňovali
zasedání a u nikoho neklesla omluvená
účast pod 60 % a téměř u všech byla
nad 80 %. V drtivé většině se rozhodnutí
přijímala konsensem, byl dán vždy velký
prostor pro diskuzi se snahou najít kompromis v případě rozdílných stanovisek.
Žádný zastupitel tak nebyl nikdy omezen
na svém právu se vyjádřit k projednávanému bodu.
Zastupitelé jsou uvedeni v abecedním
pořadí, popř. následuje zastupitel, který
ho v případě rezignace nahradil.

Jméno

Počet a procenta účasti
ke dni 20. 9. 2018

Radim Boháč

14x, 64 % do 22. ZM

Ing. Šárka Kozubová
12x, 92 % od 23. ZM
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, PhD. 31x, 89 %
Markéta Hurníková 6x, 75 % do 8. ZM
Bohumír Kaštovský
24x, 89 % od 9. ZM
Ing. Zdeněk Husťák
Ing. Petr Jiříček
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.

35x, 100 %
34x, 97 %
35x, 100 %

Jiří Kváš

33x, 94 %

Bc. Renata Návratová

29x, 83 %

Daniela Paskerová

34x, 97 %

Ing. Dušan Petr

29x, 83 %

Mgr. Hana Petrová

34x, 97 %

Mgr. Hana Škutová

35x, 100 %

Ing. Jakub Unucka, MBA

28x, 80 %

Ing. Taťjana Urbánková

33x, 94 %

Jaroslav Varga

30x, 86 %

Ing. Petr Večerka

31x, 89 %

Ing. Šárka Vůjtková

31x, 89 %

Seznam realizovaných investičních
akcí za období 2014–2018

Klimkovičtí skauti získali další dotaci na úpravy studánek.

Raději bych ho chtěl uveřejnit až v listopadovém Zpravodaji včetně toho, co se
nerealizovalo a odložilo do dalšího období. Vaše volba by neměla být pod vlivem
pozitivní prezentace vedení města v radničním periodiku. Máte přece na jednotlivé zastupitele a kandidáty svůj názor, tak
vás zvu k volbám, ať využijete své právo
ovlivnit další rozvoj našeho města.
Vážení spoluobčané, osud našeho
města je ve vašich rukou, přeji vám u voleb šťastnou ruku.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Oznámení o době a místu konání voleb
do zastupitelstev obcí
Starosta města Klimkovic podle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se konají

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 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, Čs. armády pouze čp. 321, 402, 614,
418, 474, 494, 501, 918 a E8 městská část Hýlov
• 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. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň
druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, právo volit
mu přiznává mezinárodní úmluva a je zapsán v dodatku seznamu voličů.
4. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním dokladem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit (průkazem o povolení k pobytu).
Každý volič hlasuje osobně a před hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad v kanc. č. 10 a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém
případě vyšle komise dva členy s přenosnou volební schránkou za voličem.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem v rámečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem
kandidátům této volební strany.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv volební strany
napříč hlasovacím lístkem. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (17).
• Kombinovat oba způsoby. Označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta označit další
kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
V Klimkovicích dne 17. 9. 2018
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Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Informace

Informace z městského úřadu Setkání
Změny územního plánu
s podnikateli

Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit
pořízení změny Územního plánu Klimkovice a v souvislosti s tím vyzývá všechny vlastníky pozemků a staveb na území
Klimkovic, oprávněné investory a zástupce veřejnosti k podávání svých návrhů
a podnětů na pořízení změny územního
plánu.
Pro vaše požadavky stačí neformální
podání. V případě potřeby je Městský úřad
Klimkovic připraven být vám nápomocen
– určeným pracovníkem je vedoucí hospodářsko-technického odboru Ing. Šimíček, tel. č.: 556 420 257, e-mail: simicek@
mesto-klimkovice.cz. Termín pro přijímání
žádostí je stanoven nejpozději do 31. 12.
2018.

Kanalizace v Josefovicích
Město Klimkovice přislíbilo občanům
Josefovic pomoc při získání územního
souhlasu pro domovní kanalizační přípojky. Současně rada města rozhodla
o podmínce uzavřít s majiteli všech napojovaných nemovitostí smlouvy na zajištění
hromadného podání územního souhlasu
za úhradu 1 000 Kč / kanalizační přípojka / nemovitost (viz usnesení rady města
111/2123.1) Informujeme vás proto, že
v současné době je projektantovi zadáno zpracování projektové dokumentace
kanalizačních přípojek v Josefovicích
a návrh smlouvy o úhradě je zpracováván právním zástupcem města.

Až budou oba dokumenty městu k dispozici, budete s nimi jednotlivě seznámeni a požádáni o souhlas formou podpisu.

Změny ve funkci tajemníka
S platností od 1. října 2018 dochází na
městském úřadě ke změně ve funkci
tajemníka Městského úřadu Klimkovice. Po odchodu dosavadní tajemnice
MěÚ Ing. Pavly Vavrošové k 30. 9. 2018
je jím Ing. Bc. Ladislav Vašek, kterého
se souhlasem ředitele Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje jmenoval starosta města.

Smlouvy o odpadních vodách
Město Klimkovice si váží zodpovědného
přístupu majitelů nemovitostí spojeného
s uzavíráním smluv na odvádění odpadních vod. Spolu s tím však vzniká povinnost u nově napojovaných nemovitostí
uzavřít smlouvu o odvádění odpadních
vod a vyhnout se tím případnému postihu
za neoprávněné vypouštění odpadních
vod podle § 10 odst. 2 zákona 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu ve znění pozdějších
předpisů. Rádi bychom však upozornili
i na skutečnost, že je zároveň nutností
a povinností každého majitele nemovitosti, aby si smlouvu nejen uzavřel (při napojení), ale i aktualizoval (při převedení,
koupi nebo úmrtí), zde však až po opravě
údajů u dodavatele vody (např. SmVaK,
a. s.). Věříme, že tyto informace budou
vodítkem pro lepší informovanost.
Ing. Pavla Vavrošová

Zástupci vedení města a někteří zastupitelé se zúčastnili 10. září setkání
s podnikateli. Hlavním tématem, vzhledem k přítomnosti většiny podnikatelů
zajišťujících služby na náměstí, se stalo řešení jejich problémů v podnikání
a případná pomoc a aktivity města,
které by „zpropagovaly“ naše historické centrum – náměstí.
Řešila se témata, jakým způsobem může město živnostníkům pomoci, jak může
přilákat na náměstí návštěvníky a občany. Většina přítomných se jednoznačně
shodla, že dnešnímu náměstí nejvíce
chybí velkoprodejna potravin, která tam
v minulosti vždy byla. Přemístění prodejny Hruška k zámku způsobilo zásadní
odliv občanů z náměstí a tím i problémy
v podnikání ostatních živnostníků.
Všichni přítomní se dále shodli, že by
město v žádném případě nemělo v centru zavádět placené parkování, i když je
mnohdy náměstí plné aut od rezidentů.
Tento problém jde určitě vyřešit jednáním
s jednotlivými obyvateli. Dále pro nás,
zástupce města, vyplynulo, že bychom
se co nejdříve měli zabývat revizí místní
navigace na náměstí, propagací historického centra na billboardech při příjezdu
do Klimkovic, abychom návštěvníkům
města dali více najevo, že centrum Klimkovic není před budovou MěÚ, ale kousek dále.
Ing. Petr Večerka, místostarosta

Kulatý stůl k lokalitě Klimkovice – západ
V pondělí 17. září se uskutečnil na základě usnesení zastupitelstva za účasti majitelů dotčených pozemků, občanů, zastupitelů a zástupců města kulatý stůl k problematice zástavby v lokalitě Klimkovice – západ.
Tato významná lokalita se nachází mezi
ulicemi Husova a Olbramická. Před několika lety byla na žádost města zpracována
studie možné zastavitelnosti této plochy.
Bylo navrženo nové dělení pozemků, vytyčeny možné trasy komunikací, inženýrských sítí, odpočinkové plochy a zeleň.
Jedním z hlavních důvodů, proč byla
tato debata svolána, je záměr jednoho
z majitelů pozemků vystavět v této lokalitě
přiléhající k ulici Olbramické bytový dům.
Tento záměr je dnes v rozporu s územním plánem a investor jedná o jeho změ-

ně. Konečné rozhodnutí a řešení je dnes
samozřejmě podmíněno souhlasem zastupitelstva.
Všichní zúčastnění měli možnost sdělit své názory na budoucnost této plochy,
vyslechli si v rušné debatě názor zástupce majitele pozemku. Většina zúčastněných prezentovala názor umožnit v této
lokalitě výstavbu po zpracování územní
studie. Na případnou výstavbu bytového
domu o 26 bytech se názory různily.
Nepopiratelným faktem je, že v současné době mírně klesá v Klimkovicích vý-

stavba domů. Klimkovice stárnou a dnešní mladí lidé a senioři nemají kde získat
v Klimkovicích bydlení. I když to je ve velké části země trvalý trend, myslím si, že
Klimkovice mají potenciál jít jinou cestou,
cestou dalšího rozvoje a přílivu mladých
obyvatel. Pokud chceme zabezpečit další
rozvoj města, bude muset zastupitelstvo
řešit možnosti budoucí výstavby ve městě, ať již prostřednictvím potenciálních
investorů, soukromých majitelů pozemků nebo zahájí vlastní výstavbu bytů pro
seniory, mladé rodiny, případně bude část
tohoto problému řešit výstavbou domu
s pečovatelskou službou.
Ing. Petr Večerka, místostarosta
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Informace z městského úřadu

Centrální kruhový objezd v Klimkovicích
Vážení občané, dovoluji si vás informovat o harmonogramu výstavby a technických podrobnostech připravovaného centrálního kruhového objezdu v Klimkovicích. Plně funkční by měl být v první polovině roku 2019 a výrazně tak zvýší
bezpečnost v Klimkovicích.
Rada města Klimkovic v součinnosti
s Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského
kraje připravují rekonstrukci křižovatky
silnice II/647 ul. Čs. armády a silnice
III/4654 ul. Lidické v Klimkovicích. V rozpočtu Moravskoslezského kraje je na
tuto akci vyčleněna částka 10 milionů Kč,
v rozpočtu města Klimkovic 1,5 milionu
Kč. Rozhodnutí o společném postupu
bylo schváleno Radou města dne 12. 9.
2018.
Stávající standardní křižovatka silnice
Bílovec–Ostrava a silnice spojující lázně
s centrem města Klimkovic je z hlediska
dopravně-bezpečnostního
hodnocena
většinou účastníků silničního provozu
negativně. Křižovatkou umístěnou na horizontu projíždějí vozidla od Bílovce a od
Ostravy někdy i vyšší rychlostí a kvůli
špatným rozhledovým poměrům vozidla
a chodci z ulice Lidické nemají možnost
bezpečného průjezdu a přechodu touto
nepřehlednou křižovatkou. V dopravní
špičce a při výlukách na dálnici je vjezd
z vedlejších komunikací velmi složitý.
V minulých letech byl z technických důvodů rovněž odstraněn jeden z přechodů
pro chodce.
Proto bude křižovatka přestavěna na
křižovatku okružní, kdy dojde ke zpomalení rychlosti vozidel a zároveň bude

Přehledná mapa

umožněn plynulý průjezd vozidel ze
všech směrů a zaručen i bezpečný pohyb
chodců. Změna stavby na okružní křižovatku je rovněž urbanistickým přínosem
do tvorby městského prostředí s velmi
výrazným pozitivním vlivem pro bezpečnost dopravy.
Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem 25,20 m a s vnitřním průměrem 10,00 m. Šířka vozovky v okružním jízdním pásu bude 7,60 m. To umožní
odbočení i průjezd velkým zájezdovým
autobusům i kamiónům s návěsem. Tyto úpravy si vyžádají pokácení dvou
vzrostlých stromů na Lidické ulici. Dřívější zásadní námitky ze strany Policie ČR
se podařilo vyřešit navýšením nivelety
a zmírněním převýšení ve směru od Bílovce. Tímto bude odstraněn nepřehledný
výškový zlom horizontu a zjednodušeno
rozjíždění v zimním období.
Kruhový objezd bude doplněn o 4 přechody pro chodce s bezpečnostními ostrůvky včetně nových chodníků a propojení cyklostezky ve směru Bílovec–lázně
Klimkovice. Přechody pro chodce budou
řešeny bezbariérově s vyznačenými signálními a varovnými pásy na chodníku
pro nevidomé a slabozraké.
Stávající průsečná křižovatka má rovněž nedostatečné veřejné osvětlení (mimo nasvětlení stávajících přechodů pro

pěší na silnici II/647 a na MK ul. Lidické).
Proto v rámci rekonstrukce křižovatky
bude doplněno veřejné osvětlení o chybějící sloupy, ale také dojde k nasvětlení nových přechodů na silnici III/4654 od
Lázní a na sil. II/647 před OK od Bílovce.
V současné době město Klimkovice
dopracovává projektovou dokumentaci
a připravují se vydání potřebných stavebních povolení. Pokud klimatické a časové
podmínky dovolí, bude stavba zahájena
ještě v tomto roce, ale jen takovými pracemi, které neomezí dopravu a nezhorší
zimní údržbu komunikací. Předpoklad
zahájení hlavních stavebních prací je od
jara příštího roku. Předpokládaná délka realizace této stavební části je cca 2
měsíce. Po dobu výstavby bude silniční
doprava omezena sníženou rychlostí, ale
bude probíhat obousměrně, vždy po jedné straně budovaného objektu.
Investorem stavby bude Moravskoslezský kraj, prostřednictvím své příspěvkové
organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje. Na ﬁnancování této stavby
se bude podílet Moravskoslezský kraj
zhruba 80% a město Klimkovice 20%.
Podíl města Klimkovic bude použit na
chodníky, osvětlení a cyklostezku. Předpokládaná cena stavby je mezi 6 až 8
miliony korun, která bude upřesněna ve
výběrovém řízení. Ve výběrové komisi
budou zástupci kraje i města.
Moravskoslezský kraj touto stavbou
prokazuje, že zájem o zvýšení bezpečnosti uživatelů pozemních komunikací
není jen deklaratorní, ale zcela skutečný. Za Moravskoslezský kraj děkuji městu Klimkovice za zpracování projektové
dokumentace a občanům Klimkovic přeji
bezpečnější dopravu.
Ing. Jakub Unucka, MBA,
náměstek hejtmana
pro dopravu a chytrý region
P. S. Provedení vnitřní části kruhového
objezdu není součástí projektu a je plně
v kompetenci města Klimkovic, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních
norem. Do středu objezdu je přivedena
elektrická energie, voda nikoliv. Zda bude
uprostřed objezdu dlažba, květiny, socha
či jiný prvek tedy musí nejpozději do konce tohoto roku rozhodnout město Klimkovice. V mnoha městech je takovýto prvek
předmětem veřejné diskuze a vybírá se
z návrhu občanů.
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Život v Klimkovicích

Celosvětový úklidový den v Klimkovicích
Sešli jsme se ráno v 9 hodin před zámkem v počtu 50 dobrovolníků, z toho 15
dětí. Rozdělili jsme se do skupin, které byly rozvezeny na jednotlivá místa úklidu
a pustili jsme se s chutí do čištění přírody od odpadků, které by se jinak rozkládaly další desítky až tisíce let.

Dohromady jsme zlikvidovali velkou
skládku u brněnského portálu Klimkovického tunelu, vyčistili snad téměř celý
vodní tok Polančice včetně lesního údolí
Polančice pod Hýlovem a lázněmi včetně
pomezí mezi Václavovicemi a Porubou
a také zámecký park.
Při úklidu jsme v lese bohužel našli vyhozených i pět malých čerstvě narozených
koťátek. Zavezli jsme je do veterinární
ordinace, ale už jsme jim nemohli pomoci, protože byla v kritickém stavu. Jedinou
pomocí jim bylo uspání, aby už nemusela
dál trpět. Člověku, který je do lesa odvezl
a nechal je tam pomalu umírat bych přála,
aby poznal a uvědomil si, že každá živá
bytost si zaslouží úctu, respekt a především lásku a vždycky existuje řešení, jak
se zachovat lidsky a citlivě. Bohužel jsme
si příliš zvykli na to, že co nepotřebujeme
nebo nám překáží jednoduše odhodíme
do lesa. Ať je to papír od oplatky, skleněná láhev, pneumatika nebo živá bytost.
Ve 13 hodin se po samotném úklidu
konalo v zámeckém parku poděkování
všem účastníkům od místních zahrádkářů, rybářů a chovatelů za podpory nadšenců sdružení Zelené klidné Klimkovice
a podpory místní ČSSD a KSČM. Všichni dostali perníkové medaile s nápisem

„Děkujeme“, zahrádkáři připravili výborné
palačinky s domácí marmeládou a čerstvý jablečný mošt, rybáři zase grilované

makrely. Pro děti byl připraven i bohatý
doprovodný program. Z nedalekého Jarošova statku ve Studénce, který provozuje
obecně prospěšná společnost Příroda
kolem nás o. p. s., přivezla její ředitelka
Ing. Sabina Poukarová dva poníky a králíčky, které si mohly děti pohladit, projít
se s nimi, vyčesat je a pomazlit se. Plnily
i řadu úkolů a formou prožitku a přímého kontaktu se zvířátky se dozvěděly vše
o tom, co zvířátka potřebují a jak se k nim
mají chovat. Součástí programu byla
i ukázka práce s poníky a poutavé povídání paní ředitelky o jejich chovu.
K zábavě přispělo i skvělé hudební
a pěvecké vystoupení Pítrs + 2, předvedení automobilových veteránů, prohlídka zásahového vozu HZS a v neposlední řadě
velmi milé vystoupení Lvíčátek.
Celé odpoledne, strávené u rybníku
v parku, proběhlo v příjemné a přátelské
atmosféře.
Udělali jsme kus práce, vyčistili kousek
naší krásné přírody a zažili pocit pospolitosti. A co je důležitější, než spolupracovat, podporovat se a společně dělat
prospěšné věci, které nás těší a přináší
nám radost.
Mgr. Martina Wilczkeová,
Anna Pazděrová

Informace lokální televize
Několikrát jsem při setkání odpovídal občanům Klimkovic, jak je možné, že
nemohou nějaký čas LTV PLUS zachytit. Přestože jsme na změnu ve vysílání
dostatečně dlouhou dobu předem upozorňovali, chápu, že ne všichni LTV PLUS
sledují pravidelně, a že jim proto tato informace mohla uniknout. Proto píšu toto
krátké sdělení.
Držitel regionální licence LTV PLUS,
společnost Local TV PLUS spol. s r. o.,
ukončila dne 12. července 2018 vysílání
v režimu SD. S instalací moderní technologie se výrazně zkvalitnil obraz, jehož
deset let fungující standardní rozlišení
(SD režim) byla provozovateli multiplexu
opakovaně vytýkána.
Nová technologie nyní umožňuje vysílání pořadů ve vysokém rozlišení, v tak
zvaném HD režimu. Nepříjemným faktem
přechodu na HD režim je ale skutečnost,
že na starých TV přijímačích, které nejsou
vybaveny dekodérem MPEG-4 (H.264),
vysílání LTV PLUS od července nenaladíte. Pokud tedy ještě nechcete vyměnit
starý TV přijímač za nový, řešením je do-

koupení set-top boxu s podporou DVB-T2.
(Investice v řádu stovek korun.) Protože
na standard DVB-T2 bude v dohledné
době přecházet většina televizních stanic, bude obnova přijímacího zařízení
stejně nezbytná. Pokud ale máte novější
typ TV přijímače a LTV PLUS nemůžete
od července zachytit, bude stačit znovu
naladit 59. kanál, na kterém LTV PLUS
stále vysílá.
Zájemcům o čistý a nerušený příjem
hlášení městského rozhlasu lze doporučit pořízení speciálního přijímače, který
umožňuje poslech městských zpráv přímo v bytě. Přijímač si lze prohlédnout
v KIS v přízemí zámecké budovy.
Oldřich Burger, B PLUS TV, a. s.
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Novinky ze základní školy

Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve školním roce 2018/2019
Stav k 1. 9. 2018
Třída

Třídní učitel

Chlapci

Dívky

1. A
1. B

Mgr. Karin Muczková
Mgr. Šárka Thibaud

13
12

8
9

21
21

2. A
2. B
2. C

Mgr. Naděžda Bílská
Mgr. Božena Gamonová
Mgr. Radka Maršálková

9
10
8

8
10
11

17
20
19

3. A
3. B

Mgr. Karolína Návedlová
Mgr. Vendula Richterová

12
12

11
9

23
21

4. A
4. B
4. C

Mgr. Tereza Maternová
Mgr. Renáta Ottová
Mgr. Lucie Kovařčíková

12
9
13

9
12
6

21
21
19

5. A
5. B

Mgr. Naďa Danková
Mgr. Svatava Lichá

14
13

15
15

29
28

137

123

260

Součet

Celkem

6. A
6. B

Mgr. Václav Franczyk
Mgr. Radana Albrechtová

19
18

9
10

28
28

7. A
7. B

Mgr. Markéta Strakošová
Mgr. Jana Petrušková

17
18

9
10

26
28

8. A
8. B
8. C

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

9
10
8

11
9
10

20
19
18

9. A
9. B

Mgr. Zita Nyklová
Mgr. Monika Richterová

16
15

11
14

27
29

Součet

130

93

223

Celkem

267

216

483

Další vyučující: Mgr. Zuzana Malíková,
Mgr. Jana Glombová, Mgr. Alena Kamarádová, Mgr. Jan Škuta, dipl. um. Jana
Hoňková, Mgr. Kateřina Chrapková, Mgr.
Hana Škutová (zástupkyně ředitelky),
Mgr. Miroslava Hoňková (ředitelka školy)

Školní psycholog
Mgr. Barbora Čechová

Asistentky pedagoga

Další vychovatelky: Mgr. Martina Habustová, Bc. Romana Matějová, Lucie Petrovič Fabiánková, Mgr. Tereza Skřépková.
Provozní doba ŠD:
6.15–7.30 hod. / 11.30–16.15 hod.

Organizace školního roku
• Zahájení škol. roku

pondělí 3. 9. 2018

• Podzimní prázdniny
pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018

Margit Batko, BcA. Veronika Stříbrná,
Anna Svobodová, Bc. Romana Matějová,
Lucie Petrovič Fabiánková, Mgr. Tereza
Skřépková

• Vánoční prázdniny
sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019

Školní družina

• Ředitelské volno

5 oddělení – 134 dětí

• Pololetní prázdniny

Vedoucí vychovatelka: Lenka Buroňová

• Jarní prázdniny
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• Ukončení vyučování v I. pololetí
středa 30. 1. 2019
čtvrtek 31. 1. 2019
pátek 1. 2. 2019
4.–10. 2. 2019

• Velikonoční prázdniny
čtvrtek 18. 4. 2019
• Ukončení vyučování ve II. pololetí
pátek 28. 6. 2019
• Zahájení školního roku 2017/2018
pondělí 2. 9. 2019

Školní projekty a významné akce
Zdravá škola – projekt podporující
zdravé učení, pohodu ve školním prostředí a otevřené partnerství.
Vánoční strom (sobota 8. 12. 2018 ve
14.00 hod.) – den otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti.
Projektový den – příprava Vánočního
stromu čtvrtek 29. 11. 2018.
Den Země (středa 17. 4. 2019) –
environmentální projekt.
Adopce dítěte z Afriky na dálku –
multikulturní výchova.
Branný den (I. st. v týdnu 17.–21. 6.
2019, II. st. čtvrtek 24. 6. 2019) – oblast
ochrany člověka za mimořádných událostí.
Den zdraví (úterý 7. 5. 2019) – výchova ke zdravému životnímu stylu.
Dopravní výchova – dopravní problematika, pravidla silničního provozu.
Den prevence (středa 13. 2. 2019)
– prevence pro každého, prevence pro
život.
Profesní týden 21.–25. 1. 2019
Mezinárodní trojutkání v Ilavě (Slovensko) (květen 2019) – 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 (čtvrtek 7. 3.
2019) – ﬁnanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet.
SCIO testování 5. a 9. ročníků.
Výjezdní seminář žáků 6. roč.: VI. A
10.–12. 9. 2018, VI. B 12.–14. 9. 2018.
Lyžařský výcvik 7. roč.: 17.–22. 2.
2019 (Heroltice).
Zápis do 1. ročníku: úterý 2. 4. 2019
(14.00–18.00 hod.).
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Přijímací zkoušky: 11.–16. 4. 2019
(týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přihlášky odevzdat do: 1. 3. 2019
(žák/zák. zástupce odevzdá řediteli SŠ).
Výlet pro nejúspěšnější žáky (SRZŠ):
středa 19. 6. 2019.
Ukončení školní docházky 9. roč.:
pátek 21. 6. 2019.
Ovoce do škol – žáci 1. až 9. ročníku
dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu.
Mléko do škol – žáci 1. až 9. ročníku
dostávají zdarma mléko.

Přivítali jsme prvňáčky

Volnočasové aktivity
Keramický kroužek (vedoucí Mgr. Karolína Návedlová), pro žáky I. st., středa
od 13.00 hod., 300 Kč / pololetí.
Keramický kroužek (vedoucí Mgr. Miroslava Hoňková), pro žáky I. st., čtvrtek
od 12.30 hod., 300 Kč / pololetí.
Keramický kroužek (vedoucí Margit
Batko), pro žáky I. st., úterý od 12.30
hod., 300 Kč / pololetí.
Kroužek logiky (vedoucí Mgr. Lucie
Kovařčíková), pro žáky I. st., čtvrtek od
12.45 hod., 300 Kč / pololetí.
Kroužek německého jazyka (vedoucí PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.), žáci
II. st., úterý od 13.15, 300 Kč / pololetí.
Sborový zpěv (dipl. um. Jana Hoňková), pro žáky 1.–9. roč., pátek od 7.00
hodin.
Pohybové hry (V. Lasota – Mozaika
v ZŠ), pro žáky I. st., úterý od 14 hod.
Míčové hry (vedoucí Mgr. Václav Franczyk), pro žáky I. st., 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.
Parkur (vedoucí p. Baum) čtvrtek 15–
–16 hodin.
Kopaná (vedoucí p. Homola), pondělí
16–17.15 hod., středa 16.30–18 hod.
Házená (vedoucí p. Zbořil), pondělí
17.15–18.30, čtvrtek 16.30–17.30 hod.
Tenisová škola (vedoucí p. Slezák),
úterý 15–16 hod., pátek 15–16 hod.
Basketbal (vedoucí p. Hrdlička), pátek
14–15 hod.
Badminton (vedoucí p. Halfar), úterý
16–19 hod., pátek 16–19 hod.
Mozaika Klimkovice, nabídka na:
www.mozaikaklimkovice.cz.
Za ZŠ Klimkovice
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Třída 1. A, třídní učitelka Mgr. Karin Muczková
Bárta Dominik, Bokvaj Adam, Foltýn Adam, Foltýn Ondřej, Ivan Filip,
Kašperlík Daniel, Kudela Tomáš, Magera Vojtěch, Martínek Šimon,
Matečný Štěpán, Unucka Vojtěch, Urban Petr, Veverka Jakub, Bérešová Natálie,
Černá Charlotta, Foltová Amálie, Galejová Barbora, Kejdová Justýna,
Richterová Rozárie, Sehnalová Marie, Zdražilová Nina

Třída 1. B, třídní učitelka Mgr. Šárka Thibaud
Bzonek Matouš, Hradský Jakub, Janásek Jiří, Jelínek Oliver, Konečný Jiří,
Kotlář Filip, Lubojacký Tobiáš, Mahrík Filip, Nakata Jan, Školoudík Sebastián,
Zuber Kryštof, Zuber Michal, Burdová Tereza, Demková Sára, Friedlová Darja,
Hubáčková Ella, Kühnert Evelyn, Langrová Elena, Pospíšková Ema,
Svobodová Beáta, Urbančíková Lucie
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Prázdninové služby na školní zahradě
Letošní prázdniny ukázaly, že ani letos naši žáci nezapomněli na školní zahradu.
Prázdninových služeb se zúčastnilo 29 žáků, z toho někteří dokonce šestkrát,
např. Michaela Jaščurkovská z 9. B.

Velké poděkování patří také bývalému
žákovi 9. A, Janovi Kratochvílovi a Heleně
Postavové, která odešla již před dvěma

lety na víceleté gymnázium, ale stále nás
navštěvuje. Přejeme jim v jejich nových
školách hodně štěstí.

Všichni žáci, kteří navštívili školní zahradu, obdrželi malé poděkování a většina z nich vstupenku do ZOO Ostrava.
Děkuji všem žákům a pedagogickým
pracovníkům, kteří o prázdninách věnovali svůj čas školní zahradě.
V těchto dnech nám dozrávají cukety a dýně, ve skleníku rajčata. Do školní jídelny žáci již dodali fazolové lusky,
brambory a dýně. Žáci 9. ročníku ochutnali svůj první vypěstovaný meloun. Za
odborný dohled při pěstování melounů
děkujeme paní asistentce Margit Batko.
Na rozšířené bylinkové zahrádce se
můžeme pochlubit především bazalkou
různých druhů, pažitkou, libečkem, mátou
a dalšími, méně známými druhy bylinek
a léčivek.
Se všemi výpěstky se žáci v průběhu
září a října setkají v různých pokrmech ve
školní jídelně.
Mgr. Kateřina Chrapková

Ornitologický Exkurze žáků v ČT Ostrava
workshop
Mezinárodní projekt Skrze přírodu
k lepšímu životu – podpora učitelů
a žáků je zaměřený na podporu učitelů
mateřských škol a 1. stupně základních
škol a tvorbu výukových materiálů pro
odpovídající věkovou skupinu.
Cílem je vytvořit inovační, efektivní
vzdělávací materiály a poskytnout učitelům podporu v rámci zapojování EVVO
(environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty) do výuky. Připravované materiály vycházejí z přímých potřeb učitelů
zjištěných na základě dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2016.
V rámci tohoto projektu v červenci proběhl mezinárodní workshop pro učitele
v Irsku, kterého se účastnilo celkem 60
učitelů z 6 evropských zemí (Irsko, Česká
republika, Polsko, Slovensko, Španělsko
a Makedonie). Součástí workshopu byly
aktivity v terénu, ale také metodologické workshopy, které připravila univerzita
v Gdaňsku.
Základní škola Klimkovice přijala účast
v projektu a prezentovala své aktivity
v oblasti Environmentální výchovy (účast
v projektu Rorýsí škola, práce žáků na
projektu Přírodní zahrada, tvorba a instalace hmyzích hotelů a ptačích budek).
Mgr. Kateřina Chrapková
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Dne 12. září jsme navštívili studio České televize v Ostravě. Po příjezdu se kolem
nás mihl Oskar, chlapec, který je ústřední postavou pořadu Draci v hrnci, vysílaný na programu ČT Déčko.

Celý program byl pod vedením paní
průvodkyně, která měla připravený zajímavý výklad a také pěkné dárky v podobě
knížek a oveček.
Žáci měli možnost nahlédnout do zákulisí a prohlédnout si vysílací studio zpráviček a také studio, kde se natáčí pořady
Draci v hrnci nebo Dobré ráno. Dále jsme
zhlédli režijní komplex a digitální obrazo-

vou střižnu. Žáci se na pár okamžiků proměnili v hlasatele a také se naučili mizet
z televizní obrazovky v podobě plátna
greenscreen. Všichni si odnesli mnoho
nových poznatků a dojmů.
Poděkování patří paní Edit Lencse Kofránkové, která nám exkurzi umožnila.
Mgr. Božena Gamonová,
Mgr. Renata Ottová
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Knihovna

Také v knihovně se uklízelo
V rámci Celosvětového úklidového dne jsme přijali nabídku klimkovických skautů na výpomoc. Nešlo o klasický úklid, ale pořádek se dělal přímo v regálech
skladu.
Zrecyklovali jsme knižní fond, který
již dosloužil. Buď byly knihy poškozené
nebo již obsahově nevyhovovaly zájmu
čtenářů. Dalším úkolem bylo seřadit poezii podle abecedy (a že jí nemáme málo).
I vyřazená a nespočetněkrát přečtená
kniha si ještě najde svého čtenáře, a to

prostřednictvím bazaru, který bude k dispozici po celý říjen v knihovně. Opravdu
hodně poškozené knihy půjdou do sběru
a za hotovost koupíme novou knihu. Prostě správná recyklace.
Děkujeme prima mladým skautům za
jejich práci.
Zuzana Konvičková

Pátý ročník Kniholympiády patřil Klimkovicím
Ve středu 19. září jsme se opět zúčastnili oblíbeného klání mezi knihovnami
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Letošní ročník se konal v Paskově
a jednotlivé disciplíny jsme plnili v krásném prostředí zámeckého parku.

Čekalo na nás deset stanovišť, na kterých týmy musely poznat erby jednotlivých šlechtických rodů, rozpoznat řecká
božstva, podle hmatu a čichu uhádnout
byliny nebo zdárně střílet z luku či zvládnout štafetový závod s knihou na hlavě.
Celkem se zúčastnilo 12 týmů a jak to
dopadlo? Bronz si odnesly děti z Knihovny města Ostravy, stříbro putuje do Raškovic a zlato? To jsme přivezli již potřetí
do Klimkovic. Počasí a atmosféra byla
úžasná, prostředí paskovského zámku
a okolí nás všechny mile překvapilo.
Chtěla bych moc poděkovat Elišce Faberové, Terezce Hoňkové, Terezce Jiříčkové, Markétce Kuncové a Markovi Neuvirtovi za skvělou reprezentaci. Příští rok
na viděnou v Klimkovicích.
(zk)

Senioři vítáni

Zahradní slavnost

Další akce v rámci projektu Senioři
vítáni je za námi. Senioři z domova
pozvali své vrstevníky z Klimkovic na
zahradní slavnost.
Podávaly se grilované klobásy a čepované pivo. Příjemnou atmosféru vytvořila
místní dechová kapela Klimkovická veselka. Účastníci, na které se usmálo ště stí,
odcházeli s dárkem z tomboly. Setkání
to bylo výjimečné, mnozí z účastníků se
dlouho neviděli, radost ze setkání byla
veliká. Zahradní slavnost byla také oslavou ukončené rekonstrukce, při níž byla
budova zateplena, dostala novou fasádu
včetně nových oken. Na slavnosti požehnal otec Rudolf opravenou budovu domova. Akci jsme uspořádali díky ﬁnančnímu
daru pana Jana Herolda.
Alena Švástová
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino: Vše o životě po životě

Lázeňské kino: Jan Palach

Dokument je vyprávěním lidí, kteří hranici smrti překročili, a bylo
jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku,
ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do života
přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic
se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné,
co nás brzdí, jsme my sami. Dalibor Stach, režisér dokumentu,
sám klinickou smrt dvakrát prožil, a to se promítá do celé jeho
tvorby. Několik let dělá přednášky Vše o životě po životě, a ty se
v současné době rozšířily o promítání dokumentu s následnou
přednáškou a besedou s lidmi.

Film pozoruje několik posledních měsíců života Jana Palacha.
Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach
nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani
nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve ﬁlmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním
životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 68 mění veřejný
život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno si
Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím
a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera po celý ﬁlm
sleduje Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…
Drama, životopisný, historický, ČR, Slovensko, 2018, 124 min.

Úterý 4. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino: Kvarteto
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství.
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv.
soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce
sucharským Robertem (Lukáš
Melník), jeho partnerkou atraktivní a rozháranou cellistkou
Simonou (Barbora Poláková), extrovertním vtipálkem Tomášem
(Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou Funés (Zdeněk
Julina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější skladbou
řadu humorných situací, ale i nedorozumění. Čas tráví i v legendární hospodě Ponorka v historickém centru svého rodného
města, kam chodí také odvázaná „Batrﬂaj“ (Pavlína Štorková)
a „dvorní“ psychoterapeutka kvarteta Sylva (Lenka Krobotová).
Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým zádrhelům a lehce
bizarním situacím, až konečně jeden neplánovaný večírek přinese jistou katarzi i radost a s ní vytoužený pocit štěstí.

Úterý 16. října v 18.00 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 ani pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 18. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 109 Kč, v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino: Barry Seal

V podání klimkovického Akobandu zazní skladby španělského
jihu přes Itálii, Argentinu, Francii a Španělsko pod taktovkou Ivany Neuwirthové. Tyto skladby doplní o známé muzikálové a ﬁlmové melodie. Akordeon doprovodí zpěvem jeho sólisté Marie
Šimurdová a Václav Kaštovský. Celým pořadem vás provede
moderátorka Pavla Tomalová.

Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot dopravního letadla
a rutina ho čím dále víc ubíjí. I proto nadšeně skočí po nabídce „náhodného kolemjdoucího“, z něhož se vyklube agent CIA
(Domhnall Gleeson), aby pilotoval pod záštitou tajných služeb.
Barryho čekají sexy přelety nad základnami kolumbijských narkobaronů, ze kterých pořizuje bohatou fotodokumentaci. Jenže
proč létat takhle naprázdno, když se můžete spojit i s protistranou a kromě fotek pro CIA vozit do Ameriky i drogy? A proč se
zároveň nestát informátorem DEA (Národní agentura pro boj
s drogami)? A proč se rovnou nezapojit do jedné z největších tajných operací, které kdy americká vláda posvětila? Barry to hraje
na všechny světové strany a jde mu to skvěle. Má krásnou ženu,
topí se v penězích a vůbec si nepřipouští, co se stane, až se
tenhle domeček z karet zhroutí. A on se jednoho dne zhroutí.
Krimi, thriller, USA, 2017, 114 minut.

Čtvrtek 11. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Úterý 23. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Komedie, drama, Česko, 2017, 93 minut.
Úterý 9. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Tance a písně jižních zemí
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Léčivé divadlo Gabriely Filippi:
Anastasia
Anastasia je představení, které vám změní život, tak jako tvůrcům samotným. Jedná se o nové činoherní přestavení Léčivého
divadla vytvořené podle stejnojmenné knihy Anastasia Vladimíra
Megreho.
Nevšední příběh lásky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů.
Úspěšný městský podnikatel a žena, která žije uprostřed přírody a má schopnost uzdravovat duši a tělo člověka. Ze setkání
těchto dvou lidí se narodí nejen syn, ale také hluboké a čisté
poselství pro šťastný život na zemi.

Lázeňské kino: Nit z přízraků
Mít šaty od návrháře Reynoldse
Woodcocka (Daniel Day-Lewis)
znamenalo v dynamické éře
obrozujícího se poválečného
Londýna úplně nejvíc. Dáma
musela mít dostatek peněz,
patřičný rodokmen a odpovídající vychování, aby mohla vyrazit
na večírek v jeho modelech, které byly vždy unikátní.
Status génia si ale vybíral svou daň v podobě Woodcockovy
totální emocionální vyprázdněnosti. Odtržen od reality všedního
dne, neboť o vše praktické se starala jeho sestra (Lesley Manville), stavěl všechny ženy na roveň krejčovských panen. Měl sice
vždy po ruce nějakou milenku či múzu, ale stačilo, aby si ráno při
snídani trochu hlasitěji mazala topinku máslem a už se pakovala
z jeho života. Když v kavárně v zapadlém přístavním městečku
Reynolds objevil stydlivou servírku Almu (Vicky Krieps) a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné místo po svém boku,
netušil, s čím si zahrává. Tahle zdánlivě neškodná submisivní
bytost totiž rychle pochopila pravidla hry a rozhodla se aktivně
bojovat za to, aby neskončila jako její předchůdkyně. Situaci jí
usnadňuje i to, že se do ní Reynolds zamiloval. Nápor citů se
však velmi negativně začal odrážet na jeho tvorbě, a umělcova
praktická sestra se proto rozhodne rázně zakročit.
Drama, romantický, Velká Británie, USA, 2017, 130 minut.
Úterý 30. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Pozvánka k pobytu

V druhé části večera po představení bude následovat povídání s Gabrielou a jejími hosty – Marcelkou a Romkem z hor.
Vstupenky v předprodeji: Sylva Hankeová, tel.: 737 980 125,
lze zakoupit online: http://sylvahankeova.cz/akce/predstaveni-anastasia/
Čtvrtek 25. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 300 Kč.

Přijďte ochutnat
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
pondělí

1. 10.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

PŘEDNÁŠKA

Prohlídka zámku

zámek

17.00

volný

HUDBA

Poslechový večer s kytarou

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

úterý

2. 10.

PŘEDNÁŠKA

Senior bez nehod

SK, společenský sál

14 a 16

volný

středa

3. 10.

KINO

Yetti: Ledové dobrodružství

kino Panorama

17.00

110,-

HUDBA

Taneční večer s kapelou Kolorit

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

čtvrtek

4. 10.

KINO

Vše o životě po životě

SK, společenský sál

19.00

50,-

pátek

5. 10.

ZÁBAVA

Den seniorů

kino Panorama

15.30

30,-

TANEC

Taneční country večer s Gigim

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

8.30-12

volný

SLAVNOST

Slavnosti vína a burčáku

před zámkem

9.00

volný

KONCERT

Písničkářka a básnířka Jenoféfa Beta

SK, restaurace Zahrada

18.00

dobrovolný

sobota

6. 10.

neděle

7. 10.

KONCERT

Od romantiky k lidovce

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí

8. 10.

HUDBA

Poslechový večer s kapelou Bosobos

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

úterý

9. 10.

LÁZEŇ. KINO

Kvarteto

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

10. 10.

KINO

Venom

kino Panorama

18.00

110/130,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

čtvrtek

11. 10.

HUDBA

Tance a písně jižních zemí – Akoband

SK, společenský sál

19.00

75,-

pátek

12. 10.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

neděle

14. 10.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00

volný

KINO

Vilík: Rychle a vesele

kino Panorama

17.00

110,-

HUDBA

Podvečer s klavírem Jana Hanibala

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

pondělí 15. 10.
úterý

16. 10.

LÁZEŇ. KINO

Jan Palach

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

17. 10.

VÝSTAVA

Osudové osmičky

Kostel Nejsvětější Trojice

17.00

dobrovolný

HUDBA

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

čtvrtek

18. 10.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.00

109,-

pátek

19. 10.

HUDBA

Taneční večer s kapelou Good Mates

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

sobota

20. 10.

HUDBA

Klimkovický podzim

SK, společenský sál

17.00

50,-

neděle

21. 10.

KONCERT

Koncert dechové hudby Nový Jičín

SK, kolonáda

15.00

volný

KINO

Jak se moří revizoři

kino Panorama

18.00

60/120,-

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

pondělí 22. 10.
úterý

23. 10.

LÁZEŇ. KINO

Barry Seal: nebeský gauner

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

24. 10.

KINO

Film pro náročného diváka: Toman

kino Panorama

18.00

110,-

HUDBA

Taneční večer s Petem Saxem

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

čtvrtek

25. 10.

DIVADLO

Léčivé divadlo G. Filippi: Anastasia

SK, společenský sál

19.00

300,-

pátek

26. 10.

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

neděle

28. 10.

AKCE

100. výročí vzniku Československa

Pomník obětem 1. sv. války

15.00

volný

KONCERT

Koncert country kapely Vřesbanda

SK, kolonáda

15.00

volný

KINO

Když draka bolí hlava

kino Panorama

17.00

120,-

HUDBA

Posezení s harmonikářem

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

LÁZEŇ. KINO

Nit z přízraků

SK, společenský sál

18.00

50,-

pondělí 29. 10.
úterý

30. 10.

Více na http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2018
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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Historie

Sté výročí vzniku Československé republiky
Letošní rok je ve znamení celonárodních oslav 100 let od
vzniku Československé republiky. Vyhlášení nového samostatného státu na historickém území uprostřed Evropy proběhlo v samém závěru dohasínajících bojů první světové
války, kdy po několikaměsíčních přípravách dne 28. října
1918 vydal nově ustavený Národní výbor Československé
republiky první, k tomu potřebný zákon a provolání „Lide
československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem“. Připomeňme si tedy krátkým nahlédnutím do svazků obecní kroniky, jak tuto událost tehdy prožívali lidé malého slezského
městečka – Klimkovic.
„…28. října 1918 padlo naše tři sta let trvající národní porobení. Zasvitlo slunko svobody. Teprve až večer byl městskému úřadu doručen telegram od Národního výboru z Prahy, že Čechy,
Morava a Slovensko utvořily samostatný stát Československý
a že rakouská monarchie již pro nás přestala existovat“.
Zpráva se po městě roznesla rychlostí blesku a způsobila
takové radostné vzrušení, že té noci málokdo ze zasvěcených
z okolí radnice zamhouřil oko. Ihned v časných ranních hodinách
29. října zavlály ve městě prapory ve slovanských barvách, předáci tělocvičné jednoty Sokol procházeli ulicemi města s hudbou
a oznamovali shromážděnému lidu první zákon vydaný Národním výborem v Praze. Na odpoledne byla svolána do radnice
slavnostní schůze městské rady, jež stanovila program oslavy
této vpravdě historické události. Ředitel místní měšťanské školy pan Adolf Sýkora byl vyslán k Národnímu výboru ve Slezské
Ostravě, aby dojednal s předsedou dr. Ferdinandem Pelcem a s
poslancem za náš kraj panem J. Prokešem postup pro ustavení Národního výboru pro politický okres Bílovecký se sídlem
v Klimkovicích. Na zpáteční cestě se ředitel Sýkora zastavil ve
Svinově u důvěrníka soc. dem. strany Jana Černého. Mimo jiné
s ním ujednal, že ještě večer téhož dne (29. října) vypraví Svinov a Polanka do Klimkovic lampiónový průvod s hudbou, ten
se pak spojí s průvodem klimkovických obyvatel a bude dále
pokračovat až k památné lípě „Na Lání“ nad Klimkovicemi. Po
návratu zpět do Klimkovic se ředitel Sýkora ještě stačil zúčastnit slavnostního zasedání obecního zastupitelstva. Přítomným
zastupitelům předal poselství Zemského národního výboru ve
Slezské Ostravě s doplňující informací o jmenování členů do
okresního národního výboru, a to podle volebních výsledků do
říšských voleb v nichž soc. dem. strana a strana agrární získaly
po čtyřech mandátech a strana lidová mandáty dva. Členy NV
pro politický okres Bílovec se sídlem v Klimkovicích se mimo jiné
stali klimkovičtí: Josef Souček – rada Okresního soudu v Klimkovicích (zvolen předsedou ONV), Adolf Sýkora – ředitel měšťanské školy (zvolen jednatelem), Antonín Böhm – odborný učitel
měšťanské školy, P. Antonín Trnkal – děkan klimkovické farnosti
(zvolen místopředsedou). Členové takto ustaveného okresního
výboru jednoznačně přijali slib věrnosti nově vzniklé samostatné
republice.
Večer po skončení slavnostní schůze městského zastupitelstva, z níž byl poslán holdovací projev Národnímu výboru do
Prahy, zahořelo celé město Klimkovice světly stovek lampiónů. V dobových dokumentech se píše, že „ani jedno okno na
náměstí nezůstalo neosvětlené, nebylo duše radostí neroznícené!“ Před městskou radnicí (zv. buduněk), stojící tehdy uprostřed náměstí, byla postavena tribuna a kolem ní se kupily davy
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lidu. Okolo sedmé hodiny večer zde dorazily průvody s hudbami
a s lampióny ze Svinova a z Polanky. Odtud z náměstí byl pak
uspořádán velkolepý dvoutisícový průvod s lampióny, který směřoval ulicí podél starobylého zámku, dále alejí vzrostlých kaštanů, lemujících tehdejší městskou promenádu A–B až k památné
lípě na návrší „Láně“. V čele průvodu kráčeli členové městského
výboru, okresního národního výboru, členové místního Sokola
a dobrovolní hasiči v krojích s pochodněmi, kapely ze zúčastněných obcí a za nimi pak šly dlouhé řady občanstva. Byl to
vskutku radostný pohled na jásající davy, které za pochodu provolávaly slávu novému československému státu a jeho tvůrcům.
Slavnostní atmosféru umocňovala do pochodu hrající dechová
hudba tří, vzájemně se střídajících kapel. Na návrší pak slavnostně byla zapálena vysoká vatra k poctě a slávě nové republiky. Dlouhý průvod lidu se poté od „lípy“ vracel po stejné trase
zase zpět na náměstí do centra Klimkovic. Když průvod dorazil,
byl pak z tribuny před radnicí přečten děkovný telegram zaslaný
z Klimkovic přímo Národnímu výboru v Praze. Po jeho přečtení
propukl na náměstí všeobecný jásot. Přítomní lidé s obnaženými hlavami spontánně zpívali hymnu Kde domov můj. Navzájem se společně od radosti objímali a slibovali si pomoc, ště stí,
přátelství a věrnost nové Československé republice po celý svůj
život.
Příštího dne se Okresní národní výbor v Bílovci se sídlem
v Klimkovicích ujal svého úřadu a odebral se na návštěvu
okresního hejtmanství do Bílovce. Úřadující okr. hejtman Josef
Benda však věrnost ČSR odmítl a horké hlavy bíloveckých
Němců k pořádku přimělo teprve až narychlo přivolané vojsko.
Avšak ani poté se Klimkovice nedočkaly toho, aby se mohly stát
sídelním městem politického okresu, o což zdejší samospráva
v počátečních letech samostatného Československa velmi usilovala.

A jak jsme si výročí vzniku samostatné republiky
v uplynulých deseti dekádách připomínali?
V roce 1928, kdy Československá republika dokončila první
desetiletí svého trvání, se v Klimkovicích oslava uskutečnila
velkolepě, zejména přičiněním členstva všech místních spolků
a korporací. Jedním z vrcholů těchto oslav bylo představení
místních divadelních ochotníků ve hře J. K. Tyla Fidlovačka, kterou v režii zdejšího hudebního a divadelního nadšence Eugena
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Chamráda měli lidé možnost zhlédnout v ještě téměř novotou
vonícím sále klimkovické Sokolovny, a to ve dvou premiérových
představeních 27. a 28. října. Také divadelní ochotníci a veřejnost z Josefovic desáté výročí vzniku republiky slavili při představení Stroupežnického hry Naši furianti. Oslavy výročí proběhly tehdy opravdu zdařile.
V letech nacistické okupace a II. světové války byla oslava
a připomínka výročí 28. října všude striktně zakázána. Jméno
zakladatele státu a jeho prvního prezidenta T. G. Masaryka
muselo zmizet ze školních učebnic a nesmělo se vůbec nahlas
veřejně vyslovovat.
Krátké oživení tradice 28. října po roce 1945 skončilo politickým pučem v únoru 1948. Totalita vládnoucí komunistické strany
však dokázala s výročím vzniku samostatné republiky opravdu
neskonale zatočit. Ač do roku 1951 mohl být tento den připomínán jako Den nezávislosti, byl pak v dalších letech už jen Dnem
znárodnění a v roce 1975 byl 28. říjen zrušen úplně jako den
pracovního klidu a místo státního svátku jsme v kalendáři měli
jen Den památný.
Od roku 1968 to byl Den vzniku československé federace.
Přesto připomínka a oslava půlstoletí vzniku samostatného Československa proběhla v tomto roce u nás v Klimkovicích důstojně. V sobotu 26. října se v sále kulturního domu v Klimkovicích
konal slavnostní koncert Pěveckého sboru ČSPO věnovaný právě tomuto výročí. Bylo to první veřejné vystoupení tohoto sboru
v našem městě. V neděli 27. října se v sále kulturního domu
uskutečnilo slavnostní plenární zasedání MNV. V jeho průběhu

Pozvánka

mimo jiné převzalo třicet občanů Klimkovic pamětní medaile
Za zásluhy o samostatnost ČSR, které jim na návrh místního
MNV udělil Okresní národní výbor v Novém Jičíně. Pamětní
medaile ČSPO rovněž převzalo pět členů sboru ČSPO z Klimkovic, Hýlova a Josefovic. V pondělí 28. října se konal vzpomínkový večer na návrší „Láně“ u památné lípy. Za mimořádně veliké
účasti občanstva zde došel z centra města lampionový průvod,
stejně jako tomu bylo v památném roce 1918. U zapálené vatry
zazněla česká hymna a po ní promluvil tehdejší kronikář města
pan Adolf Výtisk.
Původní význam byl dni vzniku samostatné ČSR vrácen teprve až po roce 1989 a poté byl i v dalších letech v naší vlasti
i u nás v Klimkovicích každoročně připomínán veřejnou pietou
při Pomníku obětem první světové války, s níž je vznik samostatného Československa neoddělitelně spjat.
Od roku 1993 však tento státní svátek platí jen pro Českou
republiku, kde nadále zůstává jedním z nejvýznamnějších symbolů naší současnosti i budoucnosti. Mnohé se za uplynulých sto
let sice změnilo, avšak kontinuita s morálním odkazem 28. října
1918 bude naší trvalou národní jistotou tím větší, když tento svátek budeme společně slavit vždy s úctou, respektem i s patřičnou národní a občanskou hrdostí.
P. S. V článku použité údaje jsou převzaty z letopisů Kroniky
města Klimkovic a z dalších dokumentů o historii města.
Ing. Jiří Pillich,
kronikář města Klimkovic

Novinka

Navštivte muzeum

Potravinová sbírka

Letos si připomínáme 35. výročí od znovuotevření muzea ve
2. poschodí v budově zámku, které bylo vybudováno péčí
muzea Novojičínska, jehož jsme pobočkou.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava a s příspěvkovými organizacemi, které zřizuje, pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za
vymýcení chudoby Krajskou sbírku potravin.

Slavnostní vernisáž byla v sobotu 16. září 1983 za účasti nadřízených orgánů a široké veřejnosti nejen našich občanů. Za tuto
dobu k nám našlo cestu více než 50 tisíc navštěvníků. Každoročně od roku 2009 se zapojujeme do projektu muzejní nebo
zámecké literární noci.
Když hovoříme o znovuotevření, znamená to, že muzeum již
v minulosti v Klimkovicích bylo, a to v 60. letech minulého století
v prostorách, kde teď sídlí místní knihovna.
Do muzejních expozic vás vyveze z nádvoří zámku venkovní
výtah. Sbírky muzea Novojičínska vás blíže seznámí s dějinami
města Klimkovic včetně historie místního lázeňství, s přírodou
chráněné krajinné oblasti Poodří a v Pamětní síni Heleny Salichové jsou k vidění kromě dokladů její rozsáhlé činnosti, především ukázky umělecké tvorby této významné akademické malířky, graﬁčky, spisovatelky a sběratelky slezského folkloru, která
žila a tvořila ve vedlejší obci Polanka nad Odrou.
V současné době je instalována v prostorách muzea výstava
o havárii – ztroskotání sovětské stíhačky Lavočkin La-7 a o vyzvednutí trosek tohoto letadla po 69 letech z třímetrové hloubky
země. Tuto zajímavou expozici zajistilo Letecké muzeum městyse Suchdola nad Odrou.
Ukončit prohlídku můžete návštěvou kloboukového fotokoutku
s případným pořízením fotograﬁe.
Otevírací doba: čtvrtek 9–12 a 13–16 hod. a sobota 9–12 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Marta Stonišová, průvodkyně

Cílem této
akce je sběr
potravin od
dárců, které
jsou pak předány lidem
v nouzi (například rodiče s dětmi
žijící v azylových
domech, osoby
bez domova). Získané potraviny předávají zaměstnanci Potravinové banky
Ostrava potřebným prostřednictvím partnerských neziskových
organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další).
Sbírka se bude konat od 15. do 19. října 2018 v prostorách
Městské knihovny a Základní umělecké školy Klimkovice. Zde
můžete přinést potraviny trvalejšího charakteru jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao,
sirupy, konzervy aj. Vše by mělo být v původních nepoškozených
obalech a před vypršením data spotřeby. Předem děkujeme za
zapojení do této akce.
MgA. Pavel Béreš, ředitel ZUŠ
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Dělnická tělovýchovná jednota

Vesnické sportovní hry

Desáté všesportovní
hry SDTJ ČR

VSH vstoupily do své
druhé poloviny

O víkendu 8. a 9. září se spolek DTJ Klimkovice zúčastnil
10. všesportovních her SDTJ ČR, které se tentokrát konaly
v Pardubicích, v krásném areálu tamní univerzity. Na hrách
se setkalo 300 sportovců z celé republiky a jako hosté také
členové DTJ z amerického Taborville – Ohio.

Dne 15. září jsme zahájili druhou polovinu soutěží v lukostřelbě ve Velké Polomi. V krásném prostředí u rybářské
bašty za hukotu prolétávajících stíhaček ze Dnů NATO.

Přestože se náš oddíl zúčastnil her v malém počtu, měli jsme
své zastoupení v badmintonu, čtyřhře tenisu a pétanque. Ve
všech těchto sportech se nám podařilo postoupit ze základních
skupin, ale v následných bojích jsme už na soupeře nestačili. Zapojili jsme se rovněž do doplňkových disciplín, lukostřelby, běhu
na 4 km, střelby na basketbalový koš a veslování na trenažeru,
ve kterých jsme pro náš oddíl získali dvě stříbrné medaile.
Do sportovního klání se zapojili
i dva z nejmladších členů našeho
spolku. Bojovali statečně v běhu na
500 metrů, ale vzhledem k tomu,
že se dětský závod běžel pouze ve
věkově neomezené kategorii, na
medailové pozice nedosáhli.
DTJ Klimkovice se v konečném
zúčtování umístila na 11. místě z
18 družstev. Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženým
výsledkům a děkujeme za reprezentaci DTJ a Klimkovic.
Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí a výborné organizaci jsme si letošní hry v Pardubicích báječně užili.
DTJ Klimkovice do svých řad ráda přivítá nové členy. Pokud si
chcete zahrát volejbal, nohejbal nebo tenis, můžete nás kontaktovat na: ivourb@seznam.cz nebo tel. čísle: 737 876 102.
Za DTJ Klimkovice Hana Burdová

Makety lesní zvěře vykukovaly zpoza
stromů a vybízely
naše borce k zásahu. Ti přes veškerou
snahu a úsilí neměli
svůj den. Šípy létaly
všude kolem terčů,
přesnějších zásahů
bylo jako máku, a tak
jsme jen tleskali úspěšnějším. Budeme doufat, že nezačíná již
téměř tradičně slabý klimkovický podzim, kdy postupně ztrácíme
tvrdě vybojované jarní pozice. Z jasného lídra soutěže po jarní
části jsme celou soutěž po lukostřelbě patřičně zdramatizovali
a dali chrtům z menších obcí za námi šanci na náš skalp. Takže
teď již musíme fandit v posledních disciplínách, požárním útoku,
cyklistům, střelbě ze vzduchovky a sálové kopané, že všichni
zabojují a udrží nás do závěru na medailových pozicích.
Přesto lukostřelcům moc děkuji. Byli jsme nejmladší družstvo
v soutěži s dobrou perspektivou ke zlepšení našich výsledků
v příštích letech. Hoši se nebáli a pilně se připravovali. Letošní
ročník pro ně byl dobrým porovnáním s konkurencí a spíše je
nakopnul, aby to ostatním soupeřům v příštím roce pořádně jako
outsideři ukázali. Věřím, že je výsledek neodradil od dalšího tréninku a účasti v příštím ročníku. Veškeré informace a fotograﬁe
z průběhu VSH najdete na: www.vshry.cz.
Ing. Petr Večerka

Střelci

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
V neděli 9. září se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích již pátý ročník závodů pro děti ve střelbě ze vzduchové pušky. Střílelo se na vzdálenost 10 metrů vleže, 10
ran. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku.

Celkem byly tři kategorie: do 10 let, do 13 let a do 16 let věku.
Třetí kategorie do 16 let věku zůstala bohužel tento rok bez
vítězů, protože se nedostavil v této věkové kategorii ani jeden
závodník. Kvůli nezájmu starších dětí o střelbu jsme se rozhodli,
že příští ročník uděláme více kategorií pro mladší děti a také přidáme více střeleckých postů, aby se nemuselo na střelbu čekat
příliš dlouho.
Všechny děti si odnesly balíček plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií také medaile, diplomy a poháry, které jim
přišel osobně předat starosta Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák.
Akce se vydařila a účast skoro 50 dětí nás motivuje do pořádání
dalšího ročníku!
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Ladislavu Gebauerovi z Klimkovic za krásné ručně vyřezávané medaile,
které speciálně pro tento závod vyrobil.
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice p. s., střelecký klub
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Výsledky střeleckých závodů dětí
Kategorie do 10 let:
1. Vítek Bárta
2. Michal Popek
3. Dominik Hudeček

84 bodů
76 bodů
70 bodů

Kategorie do 13 let:
1. Anna Michálková
2. Michal Karkoška
3. Antonín Muczka

86 bodů
78 bodů
75 bodů

Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz

Mám zájem o větve
z jehličnatých stromů
(zejména jedle,
příp. smrk, tůje apod.)
a též o břízové proutí.

Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Anna Martiníková

NÍZKÉ CENY

tel.: 604 622 334

Říjen až listopad t. r.
Prosím nabídněte.

Ceník a podmínky inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005

Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácností!
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ŽIVOT VE MĚSTĚ NÁM NENÍ LHOSTEJNÝ
Vážení spoluobčané města Klimkovice,
základní organizace KSČM si je vědomá významu komunálních voleb v roce 2018 pro život v našem městě
a proto Vám předkládáme výběr priorit ze svého volebního programu, který vychází z hesla
„Společně rozhodneme, jak budeme u nás doma žít“. Všichni zde bydlící občané mají právo na slušné
životní podmínky, bez ohledu na své politické přesvědčení, či svůj soukromý majetek.
Pokud se s naším programem ztotožňujete, dejte svůj hlas našim kandidátům. Navržení kandidáti, pokud
dostanou Vaši důvěru, budou přistupovat k výkonu svých funkcí zodpovědně.
V nastávajícím volebním období budeme prosazovat a podporovat:
- poměrné zastoupení všech volebních stran ve výkonných orgánech města
- vybudování, rozšíření nebo rekonstrukci Domova pro seniory a dokončení rekonstrukce Sokolovny
- usilovat o odklon a zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun do Klimkovic
- prosadit výstavbu chodníku na ulici 28. října od domu Hechter po točnu autobusů, dokončit opravu
stávajících chodníků s cílem dostupnosti pro hendikepované občany a lázeňské hosty
- úsilí o zlepšování životního prostředí ve městě, zejména na třídění odpadů
- plnění Strategického plánu rozvoje města Klimkovice
- dokončit důstojné umístění a výstavbu voliéry v parku P. Bezruče ve spolupráci s ČSCH
- podporovat opravu zdravotního střediska tak, aby byla zajištěná zdravotní péče občanů
- zpracování projektových dokumentací na akce prospěšné pro většinu obyvatel našeho města

K volbám spolu s námi. Volte číslo 1!
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vedoucí kandidát KSČM Petr Skyba
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Pozvánky
Spolek RADOST
při MŠ Klimkovice pořádá

REJ BROUČKŮ
A BERUŠEK
v pátek 12. 10. od 17.00
v parku Petra Bezruče
• průvod broučků a berušek,
tanec, soutěže
• občerstvení pro malé i velké
• tykadla a lucerničky s sebou!
Vstupné:
dospělí 30 Kč, děti zdarma!

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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