a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, první letošní zasedání zastupitelstva 7. února 2018 se jako vždy zabývalo
rozdělením volných ﬁnančních prostředků na potřebné investiční akce. Kterým
dali zastupitelé zelenou?

Investiční akce města
v roce 2018
Nejvyšší prioritou pro letošní rok se
stává projektová příprava celkové rekonstrukce Sokolovny a její realizace v případě získání dotace. Dokumentace bude
zahrnovat již projektově zpracovanou
vstupní část, přísálí (boční trakt), dokončení rekonstrukce hlavního sálu a střechy
nad ním.
Další nejvyšší prioritou zůstává realizace splaškové kanalizace s čističkou
odpadních vod (ČOV) v Josefovicích.
Nyní probíhá výběrové řízení na zhoto-

březen 2018
vitele stavby a v příštím dubnovém Zpravodaji budeme informovat o způsobu
seznámení občanů Josefovic s touto výjimečnou investiční akcí.
Co se týká přípravy vybudování policejní stanice ve zdravotním středisku, stále
se zpracovává projektová dokumentace
po změnách v zadání, které požaduje
Policie ČR.
Další velká akce, zateplení Domova
pro seniory (DPS) spojená s výměnou
oken a kotlů, již zná svého dodavatele –
ﬁrmu MIJO-STAV stavby, s. r. o. Stavba
začne po ukončení topné sezony na jaře
tak, aby další topná sezona přinesla pro
klienty a zaměstnance DPS vyšší standard bydlení a tepelnou pohodu. Kompletní seznam investic najdete v tabulce
za úvodníkem.

Dělicí ostrůvek
ve Václavovicích
Jak jste si při cestách do Poruby všimli, byl poškozený dělicí ostrůvek zatím

S vyhlášeným klimkovickým masopustem jsme letos prorazili i do celostátní televize!
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z komunikace č. 647 v místě mezi zálivy
zastávek Klimkovice–Václavovice odvezen k opravě kvůli pojistné události. Nepozorný řidič se totiž počátkem roku vyhýbal
přecházející zvěři a betony poškodil. Ostrůvek je vyprojektován odborným dopravním projektantem, schválen Dopravním
inspektorátem Policie ČR a dále byl
schválen Odborem dopravy Magistrátu
města Ostravy. Jeho výraznější osvětlení a označení budeme muset iniciovat.
V daném místě bohužel byl při stavbě dálnice D47 (později D1) zrušen přechod pro
chodce, který místním obyvatelům Václavovic citelně chybí a bojí se nechat přecházet své děti po již tak frekventované
komunikaci. Právě na jejich trvalý 10letý
oprávněný požadavek se ostrůvek zřídil.
V budoucnu podle ﬁnančních možností města by měl vzniknout v tomto místě
nasvětlený přechod pro chodce – pokud
na jeho vybudování získáme dotaci. Je
totiž nutné pod cestou protáhnout kabel
právě kvůli osvětlení, které u budoucího přechodu musí být oboustranné, což
bude drahé. Přechod mělo obnovit ŘSD
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
při stavbě dálnice D47, nicméně po dlouholetých slibech během stavby bylo město těsně před otevřením dálnice do provozu pouze stroze informováno, že přechod
pro chodce nebude právě z důvodu chybějícího kabelu. V úseku zastávek Klimkovice–Václavovice je dopravním značením stanovena rychlost 50 km/hod.

Kamínky vděčnosti
Tančíte raději v masopustním reji na
čerstvém vzduchu, na leštěném mramoru
kolonády či na novém parketu Sokolovny? Stihnout vše je možné jen v Klimkovicích!
Vysokou účast měl Reprezentační
ples města a Valentýnský ples v lázních,
Motýlkový a Záškolácký ples v Sokolovně. Na štěstí, peníze, bohatou úrodu
a plodnost lákal letos tradiční Klimkovický
masopust.
Poděkování za obětavou organizaci
těchto vydařených společenských akcí
tak patří všem dobrovolníkům z řad o. s.
Paměť Klimkovic, Jednoty Orel, CVČ
MOZAIKA, RC Želvička, TJ Klimkovice,
Základní školy, Sdružení rodičů základní školy, pracovníkům Kulturního informačního střediska města i odpovědným
zaměstnancům lázní.

Kultivované loučení
Plesová sezona sice ještě nekončí,
ale budeme se loučit s jinou érou. Naši
dobrovolní hasiči přesunuli termín svého plesu v Sokolovně na 3. března,
což bude možná poslední příležitost si
zatančit v tom původním prostředí Sokolovny, které desítky let tak důvěrně známe.

Pokud stihneme projekt, uspějeme
v získání dotace na rekonstrukci, bude
zde další plesová sezona nejdříve v roce
2020. Změní se vstupní trakt, přísálí, sociálky, okna v hlavním sále atd.
Tak se přijďte s naší Sokolovnou rozloučit právě veselou zábavou na Hasičském plese v sobotu 3. 3. 2018!
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Administrace stavby Kanalizace a ČOV Josefovice – výběrové řízení
Kanalizace a ČOV Josefovice – realizace
DPS zateplení, výměna oken a kotlů
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice – projekt
Studie nutných investic pro městský majetek v příštích 10 letech
Obnova areálu u ZUŠ, bývalé kotelny a WC – projekt
Zřízení služebny PČR – projekt
Nákup areálu statku od MSK
Cyklostezky Klimkovice II. etapa – projekt
Chodník ul. 28. října – projekt
Chodník ul. Olbramická – projekt
Chodník ul. Lagnovská – projekt
Výkup pozemků pro chodník na ul. 28. října
Centrální kruhový objezd – projekt
Zákaz vjezdu kamionů do centra města – projekt
Propojení ul. Komenského a ul. Fonovické – projekt
Kanalizace z Hýlova gravitační varianta – projekt
Odbahnění rybníků v parku a oprava hráze – projekt
Revitalizace aleje Stará opavská cesta – podíl města
Zalesnění chybějících ploch povinnné
Čp. 35,36 – fasáda z čelní strany – projekt
Zámek – skleněná podlaha u obřadní síně – projekt
Kanalizace balastní na ul. Havlíčkově u koupaliště – projekt
Kanalizace balastní u Orelského hřiště – projekt
Sportovní hala – projekt
Dopravní řešení u ZŠ na ul. Vřesinské – projekt
Přechod a chodníky Josefovice
Projektová dokumentace vybrané varianty provozování koupaliště
Zateplení fasády bytového domu čp.35, 36
Změna územního plánu č.1
Deﬁbrilátor do Sokolovny
Dodávka pro Technickou správu
Chodník a komunikace ul. Lagnovská – realizace
Chodník u přechodu do parku na ul. Havlíčkově
Rekonstrukce topného systému zámku – projekt
Sanace krovu budovy zámku v Klimkovicích – dotace z MSK
Zámek – nový koberec na chodbu k obřadní síni, úprava předsálí
Restaurace obrazů křížová cesta – dotace z MSK
ZŠ – rekonstrukce WC pavilonu A, odpad ze školní jídelny
Výsadba aleje na hranici katastru s Porubou
Výsadba aleje – cyklostezka směr Fonovice
Zadláždění části ul. Ostravské a Komenského – podíl na akci SmVaK
Chodník na ul. Čs. armády u přechodu do parku
Centrální kruhový objezd – podíl města
Přepojení septiku na zámku, vydláždění nádvoří
Bytové domy čp. 35, 36 – přepojení septiku
Výměna oken čp. 71
Studie celková rekonstrukce budovy kina
Oprava budovy kina – podíl na dotaci
Drobné opravy budovy kina
Oprava zdi u areálu ZUŠ
Výměna vstupních dveří do budovy čp.70, 71
Stavební úpravy objektu Technické správy
Rekonstrukce topení v bytech – areál bývalého statku
Údržba Parčíku, obnova herních prvků
Oprava poškozených dveří – Restaurace Klenba (vloupání)
Dary, dotace občanům, spolkům
Podpora společné kultury s lázněmi
Zpevnění ulice k Veselému, podíl na akci
Nové mostky v údolí Polančice
Dopravní odborník – půl úvazku na dohodu
MŠ na ul. 28. října – rekonstrukce WC s odpady
Rekonstrukce Sokolovny do Fondu sportu – podíl na dotaci
Revitalizace zeleně Opavská cesta – podíl na dotaci
Naučná stezka Veverka Augustýnka v parku – oprava
Řešení vstupu MŠ Josefovice
Hřiště v Josefovicích a chemické WC
Pořízení projektové dokumentace WC koupaliště
Zásuvky pro připojení atrakcí v centru – projekt
Retardéry Polanecká
Úpravy pomníku 1. světové války v parku
Lavičky v centru Klimkovic

Finance (Kč)
70 000
18 000 000
5 160 000
400 000
100 000
150 000
250 000
800 000
100 000
185 000
150 000
100 000
300 000
400 000
60 000
150 000
850 000
100 000
700 000
100 000
30 000
40 000
300 000
100 000
40 000
260 000
100 000
250 000
1 000 000
250 000
60 000
400 000
1 500 000
50 000
500 000
550 000
220 000
120 000
620 000
100 000
100 000
750 000
680 000
1 500 000
2 000 000
170 000
500 000
250 000
1 000 000
200 000
150 000
200 000
250 000
100 000
200 000
82 157
100 000
180 000
500 000
450 000
200 000
1 000 000
15 000 000
600 000
50 000
40 000
50 000
45 000
50 000
80 000
188 888
100 000
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Informace z městského úřadu

Zjištění zájmu o budovu bývalé
Hospodářské a hospodyňské školy
na ulici Komenského v Klimkovicích
Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém zasedání dne 7. února 2018 zabývalo
možnostmi další budoucnosti budovy bývalé hospodářské školy na ulici Komenského (čp. 215, stojící na pozemku parc. č. 228 v k. ú. Klimkovice) a s úmyslem
tuto budovu zachovat konstatovalo, že má záměr budovu získat do vlastnictví
města Klimkovic a dále má záměr ji poté prodat jakémukoliv zájemci, který ji
bude provozovat při zachování historické hodnoty a vzhledu této budovy.
Současně Zastupitelstvo města Klimkovic vzalo na vědomí, že s ohledem na
shora uvedené a s ohledem na existenci
souhlasného koordinovaného stanoviska Magistrátu města Ostravy s možnou
demolicí této historické budovy a dále
s přihlédnutím na dodržení zákona
o obcích, zvláště ust. § 39 a § 41, je nutné
učinit následující kroky:
1. aby se město stalo vlastníkem budovy, je možno ji získat toliko směnou
nemovitých věcí, a to části pozemku
města parc. č. 2178/47, orná půda,
v k. ú. Klimkovice, o výměře 1 878 m2
(u ul. Husovy) za pozemky BKB Metal,
a. s., se sídlem Hlubinská 917/20,
Ostrava, parc. č. 228, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Klimkovice čp. 215, obč. vyb., parc.
č. 232/2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž, a parc. č. 232/5, ostatní plocha,
zeleň, vše v k. ú. Klimkovice, když současný vlastník shora uvedené budovy
nemá zájem tuto budovu prodat městu
Klimkovicím nebo jiné třetí osobě;
2. za předpokladu, že směnou shora
uvedených nemovitých věcí se město
Klimkovice stane vlastníkem pozemků
uvedených v odstavci 1 včetně budovy čp. 215 (bývalé hospodářské školy)

a zastupitelstvo města rozhodne o prodeji pozemku parc. č. 228, o výměře
802 m2, jehož součástí je stavba obč.
vyb. čp. 215, bude v souladu s ust.
§ 39 zákona o obcích zveřejněn záměr
na prodej;
3. záměr na prodej pozemku vč. budovy
bude odpovídat zamýšlenému účelu, který bude pro město Klimkovice
výhodný, bude – s ohledem na území,
ve kterém se budova nachází – v souladu s Územním plánem Klimkovice
a předpokládaná minimální prodejní cena bude ve výši minimálně tržní
ceny směněného pozemku města u ul.
Husovy.
Město Klimkovice zveřejňuje tento svůj úmysl ke zjištění zájmu o tuto
budovu a žádá proto případné zájemce
o projevení svého zájmu písemně nejpozději do 14. března 2018.
Tato výzva nenahrazuje zveřejnění
zájmu podle § 39 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Historie budovy je zveřejněna na
stránkách města Klimkovic: http://www.
mesto-klimkovice.cz/display_html.
php?doc=zajimavosti/hosp_skola.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta

MĚSTO KLIMKOVICE
pronajme nebytové
prostory v budově
zdravotního střediska
Jedná se o nebytové prostory v přízemí budovy zdravotního střediska
čp. 19 na ulici Lidické v Klimkovicích
o celkové výměře 32,54 m2 (po prodejně Optika).
Poskytnutí dalších informací a umožnění prohlídky předmětu budoucího nájmu je v případě potřeby
nutné dohodnout s paní Janou Gramelovou, referentem Technické správy města Klimkovic na tel. čísle: 558
955 821.
Základní nájemní podmínky:
1) Účele nájmu by měl odpovídat
charakteru budovy.
2) Prostor je bez interiérového vybavení a případné stavební úpravy,
které si zajistí a uhradí nájemce,
podléhají schválení pronajímatelem.
3) Předpokládaný termín zahájení
nájmu – dohodou.
4) Min. výše nájemného 600 Kč/m2/
rok. Základní nájemné neobsahuje
úhrady za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
5) Pronájem na dobu neurčitou.
Prostor sloužící podnikání je centrálně vytápěn, je připojen na rozvod
vody a elektřiny.
Nabídky předložené písemnou
formou v zalepené obálce označené
„Pronájem ve zdravotním středisku
– neotvírat“ se podávají na adrese:
Technická správa města Klimkovic,
Ostravská 96 , 742 83 Klimkovice nejpozději 8. 3. 2018 do 12.00 hodin.

Ocenění významných osobností 2018
Rada města vyhlašuje další ročník oceňování významných osobností a kolektivů města za jejich záslužnou činnost pro město a jeho propagaci v minulých
letech.
Vyzýváme proto zájmové organizace, spolky, kluby, sdružení i občany, aby
z řad svých členů, spoluobčanů, nominovali osobnost, o které se domnívají, že
by si ocenění zasloužila. Výzva zároveň
platí i pro občany – máte ve svém okolí
člověka, který nějakým záslužným činem
ovlivnil váš život, život někoho jiného či

chod města? Máte ve svém okolí člověka,
kterého byste s pádnými argumenty mohli
nominovat na Významnou osobnost roku
2018?
Veškeré podrobnosti o podmínkách nominací, včetně jednoduchého formuláře,
naleznete na webových stránkách města
v Aktualitách. Formulář, prosím, vyplňte

a pošlete na adresu: kis@mesto-klimkovice.cz nebo doručte do kanceláře Kulturního a informačního střediska Klimkovice v přízemí zámku. Uzávěrka přijímání
vyplněných dotazníků je 26. 3. 2018.
Slavnostní předání ocenění vybraným osobnostem a kolektivům proběhne
v dubnu roku 2018.
Město Klimkovice děkuje všem, kteří se
do této společenské události zapojí.
Ing. Petr Večerka, místostarosta
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Jak jsme hlasovali pro prezidenta
Volba prezidenta republiky se v Klimkovicích setkala s očekávaným zájmem
voličů. Ve čtyřech volebních okrscích mohlo volit 3 592 občanů s právem volit
a další občané zapsaní ve zvláštních seznamech voličů (pacienti Sanatorií, klienti
Domova pro seniory) nebo s voličským průkazem. Prvního kola volby se zúčastnilo 2 503 voličů, druhého kola 2 684 voličů.
Volební účast v % podle okrsků:

Poděkování
Chceme poděkovat paní Bc. Marii
Zetkové, ředitelce Domova pro seniory
v Klimkovicích, a také všem zaměstnancům tohoto zařízení za jejich vzornou péči o naši maminku paní Emílii
Lukáčovou, která v tomto domově
strávila pět let svého života a byla zde
vždy velmi spokojená.
Protože jsme naši maminku velmi často navštěvovali, měli jsme možnost sledovat, jak se „sestřičky“ přes jejich opravdu
těžkou a namáhavou práci vždy mile a s
úsměvem chovají ke všem obyvatelům
domova. Rádi jsme pozorovali, jak se
snaží zpříjemnit jejich život hrami, zpíváním nebo procházkami a výlety.
Také když jsme si prohlédli webové
stránky domova, kde jsou všechny aktivity přehledně uspořádány, věděli jsme, že
o naší maminku i ostatní obyvatele je zde
opravdu velmi dobře postaráno.
Proto ještě jednou vyjadřujeme velké
poděkování všem, kteří se podílejí na
chodu tohoto domova pro seniory.
Manželé Veverkovi

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Zdroj: www.volby.cz

Tadeáš Havránek
Sebastián Vitoch

Sokolovna

Sokolovna jede dál! Děkujeme za podporu!
Zastupitelé města Klimkovic na svém řádném zasedání 7. 2. 2018 jednohlasně
rozhodli o dalším pokračování rekonstrukce Sokolovny.
Pokud veškeré soukolí zapadne do
sebe, mohli bychom se kompletně zrekonstruované Sokolovny dočkat už na
konci roku 2019. To by bylo skvělé!
K tomu ovšem vede ještě dlouhá a náročná cesta, vyžadující plné pracovní nasazení projekčních týmů, pracovníků města,
stavebních ﬁrem a všech, kteří se okolo
Sokolovny pohybují.
Jsme nesmírně rádi, že naše petice
Ano, celkové rekonstrukci Sokolovny
v Klimkovicích měla smysl a splnila svůj
cíl, který snad bude v nejbližších letech
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naplněn. Rozhodnutí však měli ve svých
rukou zastupitelé a ti jednohlasně rozhodli v pokračování rekonstrukce, za což jim
děkujeme.
My, níže podepsaní členové petičního
výboru, občané města Klimkovic, kterým
jde jen o dobrou věc, se ovšem důrazně
ohrazujeme proti informacím v článku
únorového Zpravodaje, kde jsme byli částí zastupitelů označeni za šiřitelé lživých,
zkreslených, manipulativních, neúplných
či nepravdivých informací! Není naší
povinností se hájit a argumentovat. My

jsme šťastní a rádi, že zastupitelé rozhodli
o pokračování rekonstrukce. Práce našeho petičního výboru tímto ovšem nekončí, budeme se scházet dále, budeme
nápomocni městu při tvorbě projektové
dokumentace, budeme nadále informovat občany o dalších krocích a postupech
v rekonstrukci Sokolovny až do její úplné
obnovy.
Děkujeme za podporu.
Bc. Lukáš Lyčka,
Ing. arch. Thanasis Kotupas,
Ing. Jiří Pilich,
Ing. Jiří Hudeček, Ing. Petr Vůjtek
a Mgr. Hana Friedlová
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Další vývoj rekonstrukce Sokolovny
V souladu s předchozími sliby rozhodli počátkem února zastupitelé o dalším
pokračování rekonstrukce Sokolovny tak, aby se tato historická budova opravila
co nejdříve a sloužila zejména sportovcům, ale i dalším klimkovickým spolkům.
Ovšem za podmínek, které budou pro město akceptovatelné a za kterých bude
Sokolovna funkčním sportovním a kulturním stánkem, nejen architektonickým
skvostem.
Sokolovna byla jedním z hlavních bodů zastupitelstva, které se konalo 7. 2.
a rozhodovalo i o investicích města v nejbližších letech. Výsledek je jasný a jednoznačný – co nejrychleji směřovat k celkovému dokončení rekonstrukce Sokolovny.
Všechny stavební činnosti na objektu
Sokolovny budou sloučeny do jedné etapy, a zbývat tak budou pouze venkovní
úpravy a dodávky sportovních technologií. Tyto se budou řešit samostatně s ohledem na postup stavebních prací.
Cílem zastupitelů je využít k rekonstrukci Sokolovny dotační titul z Ministerstva školství, který umožní dotaci ve výši
60 %, a žádosti je nutné podávat do konce června 2018. Tomu odpovídají i termíny, které zastupitelé schválili.
Zásadním bodem je tak schválení zadávacích podmínek na projektanta, který
navrhne kompletní dokončení stavební
části rekonstrukce. Tedy včetně i těch
částí, které nebyly součástí celkové studie rekonstrukce Sokolovny, se kterou se
měli možnost seznámit občané na konci
loňského roku. Projekt tak bude obsahovat celou stavební část – přední trakt,
boční trakt, venkovní pergolu, renovaci
velkého sálu a samozřejmě střechy.
Projektanti budou mít k dispozici všechny výkresy, co existují, projekt rekonstrukce palubovky a spodních šaten (už hotovo), projekt zadního traktu a klubovny TJ
(už hotovo), projekt předního traktu se
stavebním povolením a studii celkové koncepce Sokolovny. Podmínkou samozřejmě je, aby se nebouralo, co už je hotové,
zejména pak to, co je pod dotací z ROP.
Zásadní podmínkou je zachování historického vzhledu a ducha této stavby.
Zda projektant plně využije projekt předního traktu a studii celkové koncepce, je
na něm, každopádně musí splnit všechno
to, co bylo v zadání celkové studie (počet
šaten, počet WC, bufet, nářaďovny a další záležitosti, které sportovci požadovali).
Na projektantovi rovněž bude, zda zbourá historicky asi nejcennější přední stěnu
nebo ji ponechá a místo na sociální zařízení nalezne v novém bočním traktu.
Oproti studii celkové koncepce zastupitelé chtějí, aby malý sál byl stejně
jako velký určen pro cvičení a mohl býti
uzamykán tak, aby ženy/muži cvičili bez

zvídavých očí mladých trénujících fotbalistů či jiných sportovců.
Soutěž je otevřená každému projekčnímu týmu, který za posledních 5 let vytvořil
alespoň tři projektové dokumentace pro
stavby občanské vybavenosti v projektové ceně 1/2 plánované ceny Sokolovny
a alespoň jedna z těchto projektových
dokumentací byla použita při skutečné
stavbě a neskončila v šuplíku. Toto jsou
podmínky, které se vyskytují ve většině
podobných soutěží a umožňují se přihlásit téměř každému profesionálnímu týmu
projektantů.
Tento projekt totiž nebude dílem jednoho projektanta, ale projektového týmu
o mnoha členech. Abychom zajistili profesionalitu týmu, upravili zastupitelé i hodnotící kritéria soutěže, kdy cenově zvýhodníme takový tým, který má zkušenosti
s rekonstrukcemi starých budov a výstavbou sportovišť. Toto bude mít v hodnocení
váhu 20 %, zbytek bude nabídková cena.
Projektant musí navrhnout nejekonomičtější způsob vytápění a ohřevu teplé
vody, stejně tak musí myslet na to, že
někde vznikne nádrž na užitkovou vodu.
Protože část sociálních zařízení je už
hotova, nebude projekt obsahovat duální
systém rozvodu užitkové vody.
Soutěž byla vyhlášena Radou města
dne 14. 2. 2018 a za měsíc by měli projektanti začít pracovat.
Předpokládaná cena projektové dokumentace, včetně autorského dozoru při
stavbě, je 1,7 mil. Kč a autor bude mít
bonus dalších 50 000 Kč, pokud stihne
vyřídit stavební povolení do konce září
2018. Bohužel termín vydání stavebního
povolení nezáleží na nikom jiném, než
na úřednících bíloveckého stavebního
úřadu, kdy nezbývá než doufat v jejich
vstřícnost.
Plánovaná projektová cena rekonstrukce zbytku Sokolovny je zastropována 35
miliony korun, když to projektant naprojektuje dráž, nedostane zaplaceno. Stejně
tak nedostane zaplaceno, když určenou
část projektové dokumentace neodevzdá
včas do 20. 6. 2018.
Určení maximální částky za stavební
část bylo nutné, aby rekonstrukce vůbec
byla v silách města. Celkové náklady za
rekonstrukci Sokolovny tak jsou plánovány

ve výši zhruba 55 milionů korun . Více než
12 milionů už je proinvestováno, 1,7 milionu bude stát projekt, 35 milionů stavební
část, nejméně 4 miliony bude stát technologické vybavení a zbývající 2,5 milionu
pak venkovní úpravy.
Pokud by projekt byl špatně a navýšil
by se objem prací (vícepráce), půjdou
z pojistky projektanta.
Projektanti budou muset v průběhu
zpracovávání projektové dokumentace 3x
udělat kontrolní den za účasti zastupitelů.
První část projektové dokumentace
musí stihnout do 20. 6., abychom stihli
požádat o dotaci z MŠMT, kdy se předpokládá 40% spoluúčast města. Druhou
část pak do konce září, abychom stihli vysoutěžit toho, kdo nám Sokolovnu
v roce 2019 postaví.
A aby občané viděli, že to zastupitelé
myslí vážně, rozhodli taky o tom, že celý
náš předpokládaný podíl na dotaci ve výši
15 milionů korun byl přesunutý do Fondu
sportu s účelem použití na rekonstrukci
Sokolovny.
Osobně jsem přesvědčen, že by hlasování dopadlo úplně stejně i bez prosincové petice. Podpisy pod peticí ukázaly, že
klimkovickým občanům není osud Sokolovny lhostejný a že smýšlení zastupitelů je ve shodě s většinou občanů. A že
zastupitelská demokracie v tomto případě
funguje správně.
Petr Večerka,
místostarosta města

Oznámení
Finanční odbor MěÚ Klimkovice
oznamuje, že místní poplatky ze psů
na rok 2018 je třeba uhradit do 31.
března 2018.
Ing. Renáta Jančová
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Novinky ze základní školy

Za odměnu do Světa techniky
V úterý 30. 1. jsme se s dalšími vybranými žáky z šestých a sedmých tříd zúčastnili vzdělávací aktivity ve Světě techniky v Ostravě. Těšili jsme se na výukový
program Roboti v našem životě.
Organizátoři akce si pro nás připravili
povídání o robotech. Byli jsme pochváleni za naše znalosti jmen Karla a Josefa
Čapka, ale hlavně jsme překvapili lektorku
uvedením jména Isaaka Asimova a jeho
tří zákonů robotiky. Potom už následovala
praktická část programu.
Jako první úkol jsme měli sestavit robota ze stavebnice Lego MINDSTORMS.
Pracovali jsme ve skupinách. Nejprve
každá skupina musela sestavit tělo robota, které se muselo pohybovat a nesmělo se rozpadnout. Tento podvozek jsme
potom spojili s mozkem, který toho robota
ovládal.

Po přestávce následovala trochu těžší
část, a to programování robota. Museli
jsme postupovat krok po kroku, aby robot
vždy věděl, co má udělat a aby dělal přesně to, co jsme chtěli my. Používali jsme
různá čidla, a tak se třeba mohl robot na
červenou barvu zastavit a na zelenou rozjet, nebo když uviděl překážku, dokázal se
jí vyhnout. Na konci programu jsme uměli
robota krásně úkolovat. Byli jsme rádi, že
jsme na tento projekt byli vybráni.
Žáci 7. ročníku Tina Hoňková,
Kateřina Rašková, Jolana Němcová
a Jan Pachota
Mgr. Jana Sýkorová

Řemeslo
má zlaté dno
V lednu navštívily 9. ročníky již tradiční soutěžní výstavu v praktických
a odborných dovednostech Řemeslo
má zlaté dno.

Wer wird Lese-Superstar?
Ve čtvrtek 8. února Oddělení Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě
připravilo již 4. ročník ve čtení německých textů.
Žáci měli za úkol přečíst přesně vymezenou část německého textu. Odborná
porota složená ze dvou rodilých mluvčích
a zkušené odborné asistentky z katedry
německého jazyka hodnotila nejen správnou výslovnost a plynulé čtení textu, ale
i dramatizaci obsahu. Této soutěže se
zúčastnilo 26 žáků z Moravskoslezského
kraje. Mezi nimi byli i tři zástupci z naší
školy – Matyáš Cron, Tereza Rykalová ze
třídy VIII.B a Tereza Fešárková ze třídy
VIII.A., kteří byli nominováni na základě
svých výsledků ve školním kole. Jejich
příprava a píle se zúročila v podobě
výborného umístění. Matyáš se umístil na

krásném 6. místě, Tereza Fešárková na
nepopulárním, ale přesto velmi dobrém
4. místě a Tereza Rykalová na vynikajícím druhém místě. Slezská univerzita
opět ukázala, že její snaha spolupracovat
se základními školami v regionu dokáže
motivovat žáky k intenzivnějšímu studiu
německého jazyka.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, Terce gratulujeme k umístění na stupni vítězů a doc. PhDr. Gabriele
Rykalové, Ph.D., za pravidelné odborné
konzultace při přípravě účastníků.
Mgr. Jana Bravanská,
Mgr. Hana Škutová

Hledáme nejlepšího chemika
Na podzim minulého roku se žáci 9. ročníku zúčastnili školního kola soutěže
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.
Do dalšího kola, pořádaného Střední
průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu,
se probojovali Alexandr Kučera z 9. A,
Marek Dostalík z 9.B a Veronika Dejlová
z 9.B.
Z tohoto kola do kola praktického, kde
žáci prokážou své laboratorní dovednosti,
postoupila Veronika Dejlová z 9.B. Vero6

Žáci měli možnost se lépe seznámit
s některými středními školami a učilišti.
Soutěž týmů umožnila žákům prokázat
svou zručnost a schopnost týmové spolupráce.
Soutěž byla doprovázená bohatým doprovodným programem (ukázky cukrářské práce, aranžování květin, trendové
ukázky líčení a účesů, barmanská show,
úprava fotograﬁí v PC, programování na
CNC strojích a další).
Mgr. Kateřina Chrapková

Návštěva
Světa techniky
Vybraní žáci 8. ročníku se v měsíci
únoru měli možnost zúčastnit výukového programu ve Světě techniky.

nika měla možnost se na toto kolo lépe
připravit v laboratoři Issac ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. V tomto kole
získala pěkné 23. místo. Celkově v regionu obsadila se ctí 25. místo.
Za své výsledky bude odměněna účastí
na slavnostním vyhlášení v Dolních Vítkovicích, kde si také užije bohatý program.

Podařilo se jim izolovat DNA z banánu,
seznámili se s tajemstvím nositelky genetické informace a prohloubili si laboratorní
dovednosti v krásné laboratoři Issac.
Po programu si prohlédli expozice Světa techniky a nechali se nadchnout ﬁlmem
Svět z ptačí perspektivy v 3D kině.

Mgr. Kateřina Chrapková

Mgr. Kateřina Chrapková
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Lyžařský výcvik
V letošním školním roce se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu v termínu 21.–26. ledna. Celkem 52 žáků se
vydalo do rekreačního střediska Heroltice v Jeseníkách.
Sněhové podmínky byly velmi dobré,
sjezdovka vždy upravená. Velkou výhodou bylo, že děti měly sjezdovku jen pro
sebe a nemusely se dělit o svah s jinými
lyžaři. Dva dny absolvovalo první a druhé družstvo lyžařský výcvik ve středisku
Buková hora, kde jsou náročnější sjezdovky. Všichni žáci zvládli základy lyžování a zúčastnili se závodu ve slalomu.
Poslední den si žáci užili procházku zasněženou krajinou do resortu Buková hora, aby lyžaři 3. a 4. družstva viděli, kde
lyžovali jejich spolužáci. Večery si zpestřili zábavným programem, který si po
družstvech připravili jejich spolužáci.
Mgr. A. Kamarádová,
Z. Nyklová

Střípky ze školní družiny
• V lednu vyhlásilo 1. a 3. oddělení výtvarnou soutěž ZIMA, kterou nám pomohli vyhodnotit žáci 2. stupně. První tři místa byla odměněna diplomem a malým dárkem.
• V pondělí 29. ledna jsme navštívili ﬁlmové představení v kině Paddington 2.
• První únorový den byl ve znamení karnevalového veselí. Celé odpoledne se ve školní
družině soutěžilo a tančilo v maskách a nechybělo ani slané a sladké občerstvení.
• Od 9. února děti žily zimní olympiádou, malovaly olympijské kruhy, zimní sporty
a sportovce a ve volných chvílích fandily u televize.
• Jelikož se i počasí umoudřilo a napadl sníh, chodili jsme často ven, aby si děti užily co
nejvíce sněhových radovánek.
Mgr. Martina Habustová, vychovatelka ŠD

Lyžařský výcvik očima žáků 7. ročníku: • Lyžák byl skvělý, mám plno zážitků, na které nezapomenu. • Lyžák se mi moc líbil, některé
chvilky bych chtěla prožít znova. • Jsem rád, že jsem byl na Bukové hoře, doufám, že tam ještě někdy pojedu. • Chtěla bych poděkovat učitelům, že to s námi přežili ve zdraví. • Na lyžák bych jela znovu, rozhodně doporučuji příštím sedmákům jet.

První záškolácký ples
V sobotu 17. února se v Sokolovně TJ Klimkovice konal historicky 1. záškolácký
ples, který zorganizovala ZŠ Klimkovice a Spolek rodičů při základní škole ve
spolupráci s městem Klimkovice.
Skvělá atmosféra a výborná nálada
panovala od začátku plesu až do samého
konce díky skupině The Visitors, profesio-

nálním tanečníkům Matějovi Fadrnému
a Marii Kornerové, Klimkovickým břišním tanečnicím AIŠA, ale především díky
celému týmu organizátorů.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, vedení základní
školy za jejich maximální podporu a velkou pomoc, a také všem sponzorům, kteří
věnovali dárky do bohaté tomboly.
Budeme rádi, když se školní ples
v Klimkovicích opět stane tradicí.
Gabriela Rykalová
7
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Základní škola

Gymnázium Bílovec

Kurzy připravují žáky ke
zkouškám na střední školy
Do 5. března 2018 se mohou žáci, kteří
si nejsou jisti svou připraveností k přijímacím zkouškám na střední školy,
přihlásit do přípravných kurzů organizovaných Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Mateřská škola

8

Počínaje 7. březnem zde mohou absolvovat šest vyučovacích hodin matematiky
a šest hodin jazyka českého.
Do přípravných kurzů je už přihlášeno
i několik žáků, kteří si zde v lednu vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto.
„Pomohlo mi to ujasnit, v čem mám
rezervy. Doufám, že v kurzu se zaměříme
právě na to, co bych chtěl ještě probrat,“
říká deváťák Michal, který se zkoušek
nanečisto zúčastnil společně s dalšími 42
zájemci o čtyřleté studium. Potenciálních
žáků nižšího gymnázia dorazilo na zkoušky nanečisto 35.
„Mezi těmito 77 mladými lidmi byli
i mnozí z okolních obcí,“ dodává ředitel
gymnázia Vít Schindler a připomíná, že
u lednových přijímaček nebyla nastavena
hranice úspěšnosti. „Neúspěch v testech
neznamená, že žák nemá předpoklady ke
studiu. Ze zkušenosti víme, že výsledky
přijímacích zkoušek nanečisto bývají horší než u ostrých testů.“
Gymnázium je připraveno v březnu otevřít tolik tříd přípravných kurzů, kolik bude
potřeba. „Obvykle to bývají dvě třídy páťáků a tři třídy žáků devátých tříd, ale myslím, že dokážeme uspokojit všechny případné zájemce,“ pokračuje Vít Schindler
s tím, že kurzy mohou navštěvovat i žáci,
kteří se na bíloveckém gymnáziu nechystají studovat.
„Chceme vyjít vstříc všem. A všem
také držíme palce, aby 1. března podali přihlášku na tu správnou školu, a aby
jim následně vyšly i přijímací zkoušky.
Jejich termín je pro čtyřletá gymnázia stanoven na 12. a 16. dubna a pro osmiletá
na 13. a 17. dubna,“ uzavírá ředitel gymnázia, které je veřejností vnímáno především jako škola orientující se zejména na
přírodovědné předměty, zvláště na matematiku. „Ano, snažíme se žákům nadaným na matematiku vytvořit co nejlepší
studijní podmínky, které jsou kromě jiného dány i naší úzkou spoluprací s Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou
Karlovou v Praze a VŠB-TU v Ostravě,
ale stejně kvalitní zázemí poskytujeme
i výtvarně, jazykově a sportovně nadaným žákům,“ uzavírá Vít Schindler. -gl-
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Střípky z historického průzkumu zámku

Není lavička jako lavička
Ve městě Klimkovice existuje mnoho laviček. Některé jsou udržované, některé
třeba popsané… a pak se v průjezdu zámku nachází kamenný artefakt, o kterém
se píše jako o „jezdecké lavičce“.
Tradice připisuje tomuto předmětu
funkci stoličky, která měla usnadňovat nastupování na koně. A je také velmi pravděpodobné, že někteří cestující tu skutečně zahajovali jízdu na koni stoupnutím
na kámen v průjezdu. Nicméně jako stupeň pro nasedání na koně rozhodně zhotoven nebyl. Jeho utváření a proﬁlace
totiž odkazuje k něčemu naprosto jinému.
O kameni v průjezdu klimkovického
zámku psal i jeden z jeho bývalých majitelů Hans hrabě Wilczek ve svých pamětech, vydaných v roce 1933, sepsaných
na základě vzpomínek od jeho první návštěvy Klimkovic v roce 1843. V kameni
spatřoval kus okna a zařadil jej do období
pozdní gotiky.
Spodní část prvku proﬁlovaný oblouny

a výžlabky a jeho parametry ukazují na
to, že se jedná o překlad portálu, tedy
kamenného prvku, který v minulosti rámoval vstup. Proﬁlace svislé pohledové části
zase odkazuje k tzv. přetínaným portálům, jaké se v naší architektuře objevují
od 80. let 15. do prvního třetiny 16. století.
Podobné portály známe třeba z Vyškova,
Litovle, Brna, či z českých Chvalšin, Stropnice i Prahy.
A při některé z renesančních nebo
barokních stavebních úprav zámku byl
překlad portálu sejmut a instalován v průjezdu, kde sloužil při nasedání na koně.
Druhotná poloha kamene v průjezdu se
později ukázala jako nevhodná a v roce
2014 byl konzervován. Restaurátor Jakub
Gajda prvek transportoval do kostela Nejsvětější Trojice. Překlad přetínaného

Nahoře přetínaný portál v roce 2010,
dole kopie instalovaná do průjezdu v roce
2014.
portálu, který zdobil jeden ze vstupů do
tvrze v Klimkovicích v době Bítovských
z Bítova, je tak nadále uchováván v interiéru kostela, kde je tento cenný artefakt
chráněn proti vlivům povětrnosti.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Pěvecký sbor města Klimkovic

Únor ve znamení masopustního veselí
Pěvecký sbor města Klimkovic se letos
poprvé aktivně zúčastnil v sobotu
10. února Klimkovického masopustu.
Jednak byli naši členové vidět v masopustním průvodu, jednak sami přispěli
k pestrému programu v našem klimkovickém kině.

A že se obojí povedlo, o tom svědčí
i reportáž televize Nova: http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/
video/18453-televizni-noviny-10-2-2018/.
A vzápětí nato, v úterý 13. února,
vystoupily FKP na pódiu v centru Ostravy
v rámci masopustu města. Jednalo se již

o desátý ročník této akce, která se tentokráte nesla v duchu 100. výročí založení
naší samostatné země.
Obojí vystoupení se shledalo s kladnými ohlasy.
Za PS města Klimkovic
Hana Petrová
9
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Knihovna
Školství a knihovny na Bílovecku před vypuknutím 2. světové války – pokračování historických událostí v soudním okrese Bílovec. Příští díl nás zavede už do
Klimkovic.

Slatina
Ve Slatině žilo před nacistickou okupací 16 Němců, z nichž jistý Schepp byl
antifašista, a proto byl svými soukmenovci šikanován. V roce 1938 organizovala
sociálně demokratická strana v obci dva
veřejné projevy, na nichž řečnili poslanec
Národního shromáždění ČSR Kučera,
profesor Červenka z Ostravy a ředitel
školy František Bernkopf z Bílovce. Za
zářijové mobilizace byli všichni občané
odhodláni bránit republiku. Po vyhlášení
pěti okupačních pásem bylo obyvatelstvo zdrceno. Četnictvo a poštovní úřad
evakuovali před okupací. Z učitelů odešel ředitel školy Lindovský. Hrozilo mu
zatčení, neboť před okupací na veřejných
místech ostře vystupoval proti nacismu.
Před příchodem německé armády přišli
do Slatiny ordneři z Bílovce a pátrali po
zbraních. Vnikli též do uzamčeného bytu
řídícího učitele Lindovského, všechno
přeházeli a z knihovny odcizili některé
knihy. V sobotu 8. října ustupovala čs.
armáda z pohraničních opevnění do nitra
republiky. V neděli 9. října vtáhli nacisté
za hlasu sirén do Bílovce. Německé četnictvo strhalo v obci české nápisy a nařídili odevzdání zbraní. Vyučování na zdejší
škole bylo znovu zahájeno 19. 10. 1938.
Školu vedl německý učitel Beyer a učitelka Kubečková z Bílovce. Poněvadž se
na škole začalo vyučovat německy, došlo
25. 10. 1938 k demonstraci rodičů, proti
nim zakročilo německé četnictvo. Krátce
po volbách, konaných 4. 12. 1938, kdy
české obyvatelstvo jasně odmítlo německou okupaci, vypracoval obecní tajemník
Petr Lindovský obsáhlé memorandum
mezinárodní delimitační komisi v Olomouci, v němž bylo žádáno, aby náš kraj, od
nepaměti osídlený českým lidem, byl vrácen Československé republice.1 Můžeme
zmínit, že už v roce 1868 založil zdejší
farář Josef Sedláček školní knihovnu při
národní škole a věnoval jí 50 svazků. Šlo
však většinou o literaturu výchovně-náboženského obsahu, která měla pomoci
udržet mládež v církvi a kostelu.2

Tísek
Obec byla před okupací úplně česká.
Byl zde jediný Němec jménem Tanenberger, který se však veřejného ani politického života nezúčastňoval. Masové
projevy proti nacismu se zde nekonaly,
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občané se těchto manifestací účastnili
v blízkém okresním městě Bílovci. Začátkem roku 1938 se však začal u mnohých
členů agrární strany projevovat souhlas
s odstoupením pohraničí a okupací Československa. Zářijovou mobilizaci v roce
1938 uvítali s nadšením především příslušníci dělnických rodin, kteří nastupovali
ke svým vojenským útvarům. Při evakuaci měšťanské školy v Bílovci bylo mnoho
českých knih uschováno v okolních českých obcích. Také do Tísku přinesly děti,
které chodily do měšťanské školy v Bílovci, české knihy, jež byly uloženy ve škole.
Bohužel se tyto knihy dostaly do rukou
nacistů a byly zničeny. První nacistické okupační jednotky přišly do Tísku od
Bílovce. Nikdo je v obci nevítal a v obci se
zdržely asi čtrnáct dní. Prvním opatřením
okupantů bylo odstranění všech českých
nápisů, především na veřejných budovách. Česká škola byla ihned po příchodu okupantů uzavřena a bylo zavedeno
německé vyučování.3

Studénka a Butovice
Město Studénka vzniklo až roce 1959
spojením dvou velkých obcí, Studénky
a Butovic. Pro rozdílnost národnostního
složení obyvatelstva popisujeme každou
obci zvlášt. Butovice byly až do roku 1945
národnostně smíšenou obcí s německou
menšinou, jejímž střediskem bylo nádraží
s jednotřídní německou školou. Z 3 800
obyvatel v obci se v roce 1938 hlásilo
k české národnosti jen 800 občanů. Mimo
německou obecnou a měšťanskou školu
a 2 mateřské školy byla v obci česká státní mešinová škola a 2 oddělení mateřské
školy. Z kulturních spolků byl v obci český spolek divadelních ochotníků „Kollár“
a Dělnická tělovýchovná jednota. Německé obyvatelstvo mělo několik kulturních
spolků, z nichž nejvýznamnější bylo pěvecké sdružení a hudební těleso „Lyra“
i muzejní spolek. Po řadu let byl starostou
obce německý sociální demokrat. Teprve

po nastoupení Hitlera do funkce říšského
kancléře v roce 1933 rostly německé nacionální strany, z nichž při volbách v roce
1935 byla SdP největší stranou v obci
a získala 857 hlasů. Dne 20. 9. 1938 se
rozšířily první zprávy o odstoupení pohraničního území nacistům. Nikdo nechtěl
uvěřit, že je to možné. V Butovicích se
šířily nadějné zprávy, že obec vydána
nebude, neboť leží hluboko v souvislém
českém území při důležité dopravní tepně. Informace šířící se mezi lidmi však
byly mylné a stupňovaly ještě více zmatek mezi českým obyvatelstvem. V pátek
7. 10. 1938 přichází evakuační příkaz pro
četnictvo, poštovní zaměstnance a pro
učitelstvo státní menšinové školy. Česká
menšinová škola o pěti třídách byla po
příchodu nacistického vojska zrušena.
Mnoho českých rodin se sice odstěhovalo na území protektorátu, avšak přesto zůstalo v obci tolik Čechů, že jejich
děti by naplnily alespoň dvě třídy. Budova menšinové školy, v níž sídlila i česká
veřejná knihovna, která byla postavena
v roce 1926, byla dána k dispozici složkám nacistické strany NSDAP. Měla zde
svůj stánek především Hitlerjugend, která
častými pochody dělnickou kolonií, v níž
stála budova české školy, za víření bubnů
a zpěvu nacistických písní provokovala
zbytek českého obyvatelstva. Veřejná
česká knihovna čítala asi 700 svazků a ty
byly nejdříve naházeny do protileteckých
zákopů u budovy státní české školy a pak
byly následně spáleny při slavnostním
apelu nacistů na bývalém továrním letišti.
Česká závodní knihovna ve Vagónce byla
uložena do beden a vynesena na půdu,
kde na ni bylo naštěstí zapomenuto, takže
unikla nacistickému rabování. Část české
knihovny se tak uchovala až do roku 1945.
I část německého obyvatelstva nepatřila
k zfanatizovaným nacistům, avšak jejich
počínání nekladla žádný odpor a pokorně, ale trpce přijímala všechna opatření
nacistické správy.4

Stará Ves
Obec Stará Ves byla z větší části obydlena německým obyvatelstvem, jen několik rodin bylo českého původu. Do konce
roku 1937 bylo soužití Čechů a Němců
poměrně klidné. Po květnové mobilizaci
se začaly objevovat nápisy psané vápnem na vratech a plotech, např. ein Volk,
ein Reich, ein Führer aj. Při vyhlášení tzv.
pátého okupačního pásma vznikl mezi
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českým obyvatelstvem obce značný rozruch a zklamání. Život obyčejných lidí se
v obci zcela změnil. Česká menšinová
škola byla ihned zlikvidována. Zařízení
školy, jak ve Staré Vsi, tak na Požaze,
bylo okupanty zabráno a předáno německým školám. Veškeré české knihy byly
zničeny.5

Bravinné
Zdejší obec měla asi 5 procent občanů
české národnosti. V samotné obci byla
čtyři smíšená manželství. České rodiny
bydlely v osadě Dolní a Horní – Nové
Dvory, která je vzdálena od Bravinného
asi 3 km. V Bravinném nebyly žádné české organizace. Na Nových Dvorech byl
odbor Matice opavské, který měl asi 10
členů. Češi se zúčastňovali všech akcí
v okolí, zejména pak v Bílovci. Dne 9. 10.
1938 v odpoledních hodinách od Skřípova přes Požahu přišly německé okupační jednotky. Ubytovaly se v celé vesnici
mimo české rodiny. Česká menšinová
škola na Požaze byla uzavřena, učitelé
odešli do pomnichovského Československa. Rovněž odbor Matice opavské byl
ihned po příchodu okupačních jednotek
zakázán. České děti, které docházely do
menšinové školy v Požaze (z osady Nové

Dvory), chodily pak až do konce okupace
do německé školy v Bravinném.6

Bílov
Obec Bílov byla německá a ve vlastní obci bydlelo asi 5 rodin smíšeného
manželství. V obci byla jednotřídní státní
menšinová škola. Mezi prvními stoupenci Henleina byl i německý řídící učitel
Kunz. Po květnové mobilizaci roku 1938
uspořádali henleinovci z Butovic v lese na
bílovském katastru výlet, na němž byla
provolávána sláva Hitlerovi a různá protičeskoslovenská hesla. Tankové okupační
jednotky přijely od Bílovce dne 9. 10. 1938
za nadšených ovací zfanatizovaného obyvatelstva, které poskytovalo německým
vojákům štědré pohoštění. Z budovy české menšinové školy byl vytvořen „Parteihaus“ (Dům strany). Česká knihovna byla
zničena. Odbor Matice opavské byl zrušen a jeho domek zkonﬁskován.7

Pustějov
V Pustějově, nedaleko Bílovce, byla
v roce 1870 založena učitelem Janem
Šamárkem školní knihovna při národní
škole, která měla asi 80 svazků česky
psané literatury. Knihovnu čekal stejný
osud jako ostatní, v roce 1938 byla zavře-

na a knihy zničeny.8 Osudy škol v obcích
v Bíloveckém okrese měly stejný scénář.
Po roce 1938 byli do škol dosazováni němečtí vyučující a posléze výuka zrušena.
Většina místních škol měla svou žákovskou knihovnu a všechny české knihy
byly postupně vyřazeny a zničeny. Některé fondy knihoven byly zčásti zachráněny v podobě úkrytu v domácnostech
dětí a učitelského sboru, a po válce znovu
doneseny do obnovujících se knihoven.
Velkou měrou pro obnovení činnosti se
zasloužila akce Budujeme Slezsko.
Pokračování v příštím čísle.
Zpracovala
Mgr. Zuzana Konvičková
1

PŘIKRYL, Emil. Kronika města Bílovce.
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Soutěž pro všechny, kdo mají fantazii

Všechna výtvarná i literární díla byla
odevzdána. Nyní nás čeká vyhlášení
vítězů, o kterém vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje. První
postřehy jsou velmi pozitivní. Klimkovice i za sto let budou stát!
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Studie ověřující účinnost opakované
intenzivní neurorehabilitace se chýlí ke konci
Pilotní studie, kterou Sanatoria Klimkovice od roku 2016
ověřují účinnost intenzivní opakované neurorehabilitace
ve srovnání s běžnou lázeňskou léčbou, se chýlí ke konci.
Lázně mají výsledky patnácti dětských klientů, kteří poprvé,
během roku dvakrát po sobě, absolvovaly měsíční intenzivní neurorehabilitační program.
Bohužel zatím chybí v dostatečném počtu srovnávací vzorek
dětí, které by absolvovaly běžnou lázeňskou péči. Vybírat je
totiž možné pouze z dětí, které dosud žádný program intenzivní
neurorehabilitace neabsolvovaly a přijedou na klasickou lázeňskou péči. Navíc musí splňovat další kritéria, jako je věk a kategorie postižení.
„Průběžné výsledky studie potvrzují naši hypotézu, že intenzivní opakovaná neurorehabilitace je účinná. Překvapivé pro nás
bylo zjištění, že statisticky významného zlepšení se daří dosáhnout až po druhém pobytu,“ uvedla Romana Holáňová.
Výzkumný projekt odstartoval na začátku roku 2016. Náklady
na něj hradí Sanatoria Klimkovice, pravděpodobně by měly být
do 2 milionů korun. Celkem 700 tisíci korunami projekt v roce
2016 podpořil Moravskoslezský kraj prostřednictvím Asociace
rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ČR. Do pilotní studie se v úvodu
přihlásilo celkem 70 dětí, lékaři vybrali patnáct dětí, které tak
zároveň dostaly příležitost poprvé absolvovat zdarma intenzivní
neurorehabilitační programy. Cílem projektu je prokázat, nakolik
účinné jsou neurofyzikální intenzivní rehabilitační terapie.
„Výzkumy v zahraničí už prokázaly, že standardizace lůžkové
léčebně rehabilitační péče s vyšší intenzitou, než jak je tomu
v současnosti, a to čtyři až pět hodin denně, a s vyšší frekvencí

až dvakrát ročně, vede k většímu efektu rehabilitační péče. Ukazují, že tyto formy rehabilitace mohou výrazně korigovat a minimalizovat postižení. Pacienti jsou pak méně závislí na pomoci
okolí, mohou se zapojit do vzdělávacího systému a následně
do pracovního procesu. Pilotní projekt Sanatorií Klimkovice by
měl prokázat, že výsledky v našich podmínkách budou kopírovat zjištění zahraničních výzkumů,“ konstatoval odborný garant
projektu, MUDr. Zdeněk Machálek.
Výsledky výzkumu v Sanatoriích Klimkovice by mohly sloužit
pro přípravu konkrétního metodického postupu v rehabilitaci
dětí s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími mozku, které dosud neexistují. Současné standardní rehabilitační
postupy se stanovovaly v devadesátých letech minulého století a odvíjely se od metodik ze sedmdesátých let. Ve světě od
té doby došlo k velkému rozvoji rehabilitačních metod, který se
v českých metodických postupech zatím nijak nezohlednil.
12
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Beseda s kronikářem města Klimkovic

Čtvrtek 1. března v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, salónek vedle kinosálu, vstup volný.

a hezká melodická píseň. Obojí je ve vrchovaté míře obsaženo
v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura
Karel Smolka, s názvem Květy paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech, kde
veselé texty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých
operet – Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna,
Hraběnka Marica, Polská krev, Tulák, Perly panny Serafínky,
Podskalák a další.

Lázeňské kino – Sněhulák

Čtvrtek 8. března v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

Odborník na slovo vzatý, kronikář města Klimkovic vám vyloží
zajímavá fakta nejen o výstavbě lázní. Dozvíte se mnoho zajímavostí o městě a na vaše dotazy vám rád odpoví přednášející
pan Pillich.

Harry Hole (Michael Fassbender) je postrach týmu, vyšetřujícího
zločiny v norské metropoli. Na jedné straně je to výjimečně dobrý detektiv, jehož netradiční metody skoro vždy vedou k úspěchu, na straně druhé se však jedná o nezodpovědného alkoholika s tolika prohřešky, že je už dál nechtějí přehlížet nejen jeho
nadřízení, ale ani jeho přítelkyně Rachel (Charlotte Gainsbourg),
s níž se právě rozešel.

Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, který by ho přivedl
na jiné myšlenky. Ke smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed
noci ze svého domu a o pár dní později byla nalezena brutálně
zavražděná, se Harry právě dočkal. Postavený sněhulák, který
na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle
pachatel si chce hrát a že si dost možná už párkrát takhle hrál
i v minulosti. A že ho to baví čím dál víc a nehodlá s tím přestat.
Přestože Harrymu v pátrání pomáhá brilantní mladá vyšetřovatelka Katherine Bratt (Rebecca Ferguson), nepřestávají policisté
tahat za kratší konec. Záplava domnělých i pravých stop a hned
několik podezřelých vytvářejí pachateli dokonalou clonu, za níž
může nerušeně stavět sněhuláky, vraždit a dělat si legraci z Harryho Holea. Jenže skvělému poldovi stačí i vrahova nepatrná
chyba k tomu, aby se chytil stopy a už ji nepustil.
Drama, horor, krimi, mysteriózní, thriller, Velká Británie, Norsko,
USA, Švédsko, 2017, 119 minut.
Úterý 6. března v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době
si musí člověk najít občas
i prostor k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal
osvěžit a pohladit svou duši
a nabyl tak sílu k další cestě
životem. Takové pohlazení
duše nabízí každému humor

Lázeňské kino – Vražda v Orient expresu
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna,
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.

Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů
uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde
k záhadné vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává
podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími šedými mozkovými
buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule
Poirot, musí závodit s časem, aby vyřešil smrtící hádanku dříve,
než neznámý vrah znovu udeří.
Drama, krimi, mysteriózní, thriller, USA, Malta, Nový Zéland,
2017, 114 minut.
Úterý 13. března v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Cesty se slavíkem Jiřího Krušiny
Beseda s novinářem a fotografem Jiřím Krušinou, který deset let
doprovázel na cestách nejslavnějšího středoevropského zpěváka Karla Gotta.
Přijďte si poslechnout jedinečné zážitky z cest po Česku, USA
i Rusku. Na plátně budou promítány unikátní snímky, které novinář pořídil. Prohlédnout si budete moci řadu předmětů, které
jsou spojeny se Zlatým slavíkem.
Čtvrtek 15. března v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Lázeňské kino – Mamma Mia!

Lázeňské kino – Vějíř lady Windermerové

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka,
tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje?
Náramně.

Současné ﬁlmové adaptace her Oscara Wilda, jako například
Ideální manžel nebo Jak je důležité míti Filipa, se většinou věrně drží originálu a odrážejí reálie viktoriánské Anglie 19. století. Režisér Mike Barker a scenárista Howard Himelstein však
důvtipně přenesli stejnojmennou Wildovu hru do komunity
Angličanů a Američanů, žijících ve třicátých letech na italském
pobřeží Amalﬁ.

Mladá lady Windermerová, v podání Scarlett Johanssonové,
podezřívá svého manžela z milostné aférky s nově příchozí,
skandály opředenou paní Erlynnovou (Helen Huntová). Sama
však není daleko od toho hodit za hlavu předchozí život a pověst
a podlehnout milostným návrhům lorda Darlingtona (Stephen
Campbell Moore). Záhadná paní Erlynnová má ale dobrý důvod
jí v takové pošetilosti zabránit. Atraktivní, sluncem projasněné
a vtipné drama nabízí překvapivý pohled na Wildovu klasiku
a těží ze skvělých hereckých výkonů, mimo jiné Toma Wilkinsona a Mileny Vukotićové.
Romantický, komedie, drama, USA, Velká Británie, Španělsko,
2004, 89 minut.

Divadelní muzikálovou show Mamma Mia!, obsahující všechny zmíněné ingredience, vidělo v osmi různých jazykových verzích přes 30 milionů lidí. Jejich řady geometricky rostou, protože
tvůrci původního muzikálu se „své dítě“ rozhodli pojmout jako
celovečerní ﬁlm. A aby Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala
punc mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana.
Muzikál, romantický, komedie, USA, Velká Britálnie, 2008, 109
minut.
Úterý 20. března v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské posezení s imitátorem
Petrem Stebnickým
Ostravský imitátor známých osobností (Oldřich Nový, Felix Holzmann,
Jiří Císler, Leoš Suchařípa, Luděk
Sobota, Miloš Zeman, Václav Klaus,
Karel Gott) Petr Stebnický vás provede tímto příjemným večerem, kdy
se zaručeně pobavíte.
Čtvrtek 22. března v 19.00 hod.,
Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.
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Úterý 27. března v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Jarní síla bylin s astroložkou R. Herber
Autorka mnoha knih o bylinách a alternativním stylu
života vás určitě zaujme
svým vyprávěním, jak jednoduše v domácím prostředí provést očistnou jarní
kúru. Dozvíte se, jaké byliny
a potraviny v jarním období
jsou pro tělo největším zdrojem výživy. Jak znovu získat energii a rovnováhu v životě. Co pro
člověka znamená biorytmus. Připomeneme si tradiční receptury
přírodní medicíny.
Čtvrtek 29. března v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Velikonoce v lázních s jarmarkem
Přijďte do kouzelného prostředí sanatorií nasát jarní atmosféru. Na kolonádě lázní pro vás bude připraven kulturní program
s folklorními soubory a cimbálovou muzikou. Nebude chybět
mnoho prodejců, kteří vám nabídnou krásné výrobky. Pro vaše
děti budou připraveny zábavné hry.
Sobota 31. března od 10.00 do 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 3/2018
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 3.

BESEDA

Beseda s kronikářem Klimkovic

salónek vedle spol. sálu

19.00–20.00

volný

neděle

4. 3.

KONCERT

Koncert dechové hudby Děrničanka

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Coco

kino Panorama

16.00

90,-

pondělí

5. 3.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

úterý

6. 3.

LÁZEŇ. KINO

Sněhulák

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

7. 3.

HUDBA

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

8. 3.

OPERETKA

Květy paní operety

společenský sál

19.00–20.00

75,-

pátek

9. 3.

TANEC

Praskání Dj Karlsona aneb
starý desky jsou hezký

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

11. 3.

KONCERT

Koncert písní z pohádek
Oldřišky Honsové

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 12. 3.

KONCERT

ZUŠ Bílovec – Hudební masáž

kolonáda

19.00–20.00

volný

úterý

13. 3.

LÁZEŇ. KINO

Vražda v Orient expresu

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

14. 3.

KINO

Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu

kino Panorama

9.30

60,-

KINO

Akta Pentagon: Skrytá válka

kino Panorama

18.00

80,-

čtvrtek

15. 3.

CESTOPIS

Cesty se slavíkem Jiřího Krušiny

společenský sál

19.00–22.00

50,-

pátek

16. 3.

TANEC

Taneční country večer s Digim

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

18. 3.

KONCERT

Koncert skupiny Vřesband

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Tři billboardy kousek za Ebbingnem

kino Panorama

18.00

pondělí 19. 3.

HUDBA

Taneční večer s kapelou BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

20. 3.

LÁZEŇ. KINO

Mamma Mia!

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

21. 3.

KINO

Věčně tvá nevěrná

kino Panorama

18.00

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

21. 3. – 3. 4.

VÝSTAVA

Výtvarné práce žáků ZŠ Klimkovice

kostelík

15.00–17.00

dobrovolný

čtvrtek

22. 3.

ZÁBAVA

Lázeňské posezení s imitátorem
Petrem Stebnickým

společenský sál

19.00–20.00

75,-

pátek

23. 3.

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

25. 3.

TRADICE

Vítání jara

náměstí, Mozaika

15.00

KINO

Pračlověk

kino Panorama

16.00

pondělí 26. 3.

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

27. 3.

LÁZEŇ. KINO

Vějíř lady Windermerové

společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

29. 3.

BESEDA

Jarní síla bylin s astroložkou
Renatou Herber

společenský sál

19.00–20.00

50,-

sobota

31. 3.

ZÁBAVA

Velikonoce v lázních s jarmarkem

kolonáda

10.00–18.00

volný

90,-

55/100,-

90/110,-

Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci!
KNIHOVNA: úterý 13.00–13.30 hod., čtvrtek 15.00–15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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Hýlovské okénko

Poděkování

Plán akcí na 1. pololetí 2018

Vážení sousedé, spoluobčané, lázeňští
hosté, děkujeme vám za účast na prvním letošním Tvůrčím odpoledni.

Vážení sousedé, na základě dohody na posledním veřejném zasedání Osadního
výboru Hýlov v listopadu 2017, si dovolujeme upřesnit termíny akcí, které jsme
si odsouhlasili.

To jsme pořádali jako vždy v salonku
sanatorií, kde jste vytvářeli drobnůstky
pro radost sobě i svým blízkým. Byli jsme
potěšeni zájmem a hlavně krásnými výrobky, které se vám podařilo vytvořit. Srdíčka
po své nejbližší a jiné pěkné dárky máme v
plánu uveřejnit na http://www.mesto-klimkovice.cz v záložce Osadní výbor Hýlov.
Těšíme se, že přijdete opět sami či s dětmi tvořit i na naše další akce a uděláte tak
radost nejen sobě a svým blízkým, ale
také malým pacientům Sanatorií KlimkoviJitka Prokopová
ce. Děkujeme.

Těšíme se na vaši účast na veřejných zasedáních i na dalších společných akcích:
• 22. března v 18.00 hod. – Veřejné zasedání OV Hýlov s večeří U Rašků
• 22. června v 18.00 hod. – Veřejné zasedání OV Hýlov s večeří U Rašků
• 18. března ve 14.00 hod. – Tvůrčí odpoledne na téma Velikonoce – salonek SK
• 29. dubna ve 14.00 hod. – Tvůrčí odpoledne na téma Den Matek – salonek SK
• 30. dubna – Slet čarodějek a společný Hýlovský táborák v restauraci U Rašků
• 23. června 2018 ve 14.00 hod. – Tvůrčí odpoledne na téma Prázdninová trička
– v salonku v sanatoriích
• 23. června 2018 od 17.30 hod. – Svatojánská noc – společný Hýlovský
táborák v restauraci U Rašků
Pro ty, kdo s námi ještě netvořili, si dovolujeme doplnit, že Tvůrčí odpoledne pořádáme opět ve spolupráci se Sanatorii Klimkovice a jejich malými i velkými pacienty.
Děkujeme tímto za vstřícnou spolupráci Sanatoriím Klimkovice a také maminkám
a babičkám z řad spoluobčanů Hýlova, které nám při pořádání akcí ochotně a nezištně
pomáhají.
Osadní výbor Hýlov

Inzerce
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Badminton
Tři tituly pro K. Osladilovou!
O víkendu 27.–28. ledna proběhlo v Jihlavě první letošní Grand Prix hráčů do
třinácti let. Náš oddíl zde reprezentovala
dvojice hráčů Kateřina Osladilová a Jan
Ptáček. Jak si naši hráči vedli?
Teprve jedenáctiletá Katka ve ﬁnále
dvouhry dívek zdolala ve dvou těsných
setech kolegyni z reprezentačního týmu
Lucii Skařupovou (SK Bad. Přerov)
dvakrát 21:19. Ve čtyřhře holky spolu
nastoupily na stejné straně kurtu a ve
ﬁnále porazily pár Hálková (České Budějovice)/Krulová (FSpS Brno) 19:21, 21:15
a 21:10. Třetí zlatou medaili pak Kateřina
Osladilová získala v mixu po boku Adama Srnce (SK Hamr Praha), když si ve
ﬁnále poradili s Patrikem Fucimanem
(SK Bad. Český Krumlov) a Natálií Soukupovou (Bad. Rychnov nad Kněžnou)
21:12 a 21:11. Skvělý úspěch naší mladičké naděje do budoucna. Gratulujeme!
Kateřina Tomalová a Jan Somerlík

Kateřina Osladilová
Honza si užíval premiéry na republikovém turnaji a vůbec ne se špatným výsledkem ve smíšené čtyřhře skončil na pátém
místě se spoluhráčkou Špačkovou (BK
Kopřivnice). Nestačili na pozdější vítěze Osladilová/Srnec. V druhém kole ve
čtyřhře chlapců nestačili se spoluhráčem
Frýdkem (Olomouc) na nasazené jedničky Fucimán (SK Bad. Český Krumlov) /
Ickert (BK TJ Baník Most) a po třísetové
bitvě se rozloučili s turnajem.

MČR 2018 dospělých
Hned pětice klimkovických hráčů zasáhla do bojů na Mistrovství České republiky jednotlivců konaném 2.–4. úno-

ra v Praze. Za náš oddíl zde nastoupili
Kateřina Tomalová, Dominika Budzelová, Jan Somerlík, Filip Budzel a Petr
Tomala. Všichni hráči předvedli kvalitní
hru a velkou bojovnost. Obzvláště velká
chvála patří Katce, která si přivezla bronzovou medaili za třetí místo v singlu žen.
Další medaile byla na dosah ve smíšené
čtyřhře, kde chyběl páru Somerlík Jan/
Tomalová Kateřina jen krůček k postupu
do semiﬁnále, ale i páté místo z MČR je
moc pěkné.

GPA U15 a deblové zlato
pro Lucii Metzovou
O víkendu 10.–11. 2. se v Brně konal
první Á-čkový turnaj kategorie U15. Klimkovické zastoupení bylo následující: Lucie
Metzová (všechny disciplíny), Kateřina Osladilová (singl a debl s Barborou
Helešicovou) a Jan Ptáček s Michalem
Oswaldem, kteří spolu hráli debl.
Honza s Michalem svedli hned v prvním deblovém zápase vyrovnaný boj
s dvojicí Štěpán Prek, Martin Šebesta
(oba FSpS Brno). Bohužel k vítězství chyběl klid v koncovce a trocha toho štěstí
(19:21, 20:22).

Katka Osladilová spolu s Barčou Helešicovou narazily hned v prvním kole
na dvojici Karolína Hejduková, Klára
Šilhavá (obě Hamr Praha). Především
v sobotu výborně hrající Klára Šilhavá
dovedla soupeře k vítěznému konci duelu
13:21, 13:21. V individuálním turnaji Katka v druhém kole poprvé porazila Andreu
Kobylákovou (Astra Praha) 23:21, 21:16
a v boji o semiﬁnále si to rozdala s Martinou Ševčíkovou (FSpS Brno). Tady
rozhodla herní zkušenost o tři roky starší protihráčky a Kačka bohužel prohrála
13:21, 13:21.
Lucka Metzová, která se pilně připravovala na nadcházející ME v Kazani,
přijela do Brna po týdenním drilu v Nymburku. A bylo to znát. V mixu svedli spolu s Davidem Smutným (FSpS Brno)
třísetovou bitvu s párem Jan Altera (BK
Kladno), Magdalena Tyrmerová (TJ Sok.
Nový Knín) 2:1 a dvouseťák s Matějem
Rzeplinskim (Český Těšín) a Kristinou
Kozempelovovou (Baník Most) 0:2.
V singlu si v prvním kole poradila
s bývalou klimkovickou hráčkou Barborou Helešicovou 2:0 na sety. Ve druhém
kole očividně unavená Lucka nestačila na
Kláru Šilhavou 1:2. Očekávaná medaile
„cinkla“ až v deblu s Markétou Kohoutovou (Super Star Most). Cesta to však
nebyla nijak jednoduchá. Semiﬁnále
s párem Petra Maixnerová [3/4], Justýna Muchová (obě Bad. Rychnov nad
Kněžnou) 21:13, 22:20 a ﬁnále s Karolínou Hejdukovou a Klárou Šilhavou
(obě Hamr Praha) 18:21, 21:13, 21:12.
Vybojované, ale zasloužené zlato. Všem
gratulujeme k předvedené hře.

Markéta Kohoutová a Lucie Metzová

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051. 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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Extraliga družstev
V sobotu 20. ledna naše Extraligové
družstvo vyrazilo do Hradce Králové,
kde nás čekal přímý souboj s domácím
celkem o čtvrté místo v základní skupině.
Náš tým si se soupeřem poradil díky kvalitním výkonům všech hráčů na výbornou
a po zásluze zvítězil 6:2.
V neděli 21. ledna nás čekal v „domácí“ hale SC Fajne souboj proti T. J. Sokol
Meteor Radotín Praha. Soupeř byl jasným favoritem utkání, ale i přesto naši
borci nic nevzdali a bojovali až do posledního zápasu. Bohužel, prohra 5:3 je těsná, ale ukázala nám, že i tak velký favorit
soutěže je k poražení.

Fotbal TJ Klimkovice

Rozpis mistrovských utkání JARO 2018

Nakonec soupeř z Prahy napsal pochvalu na svých webových stránkách:
Chceme moc poděkovat týmu TJ Sokol
Klimkovice za absolutně neskutečný servis před, během i po utkání. Nejenže náš
tým byl přivezen (později i odvezen zpět)
z vlakového nádraží přímo osobně hráči z Klimkovic, ale také se klimkovickým
podařilo skvěle zaplnit halu diváky, takže
atmosféra utkání byla úžasná.
O chování fair play a vstřícnému přístupu všech hráčů ani nemluvíme. Moc
si toho vážíme a velmi za takovou zkušenost děkujeme. V dnešní době se
podobné chování jen málokdy vidí a jsme
z podobného přístupu opravdu nadšeni.
Ještě jednou děkujeme!
Jiří Halfar ml.

Pozvánka
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Skauti

Skauti z Klimkovic zavítali do jižní Ameriky
Kolumbie, Brazílie, nebo Peru. Všechny tyto státy Latinské
Ameriky skauti z Klimkovic navštívili 3. února v rámci celoroční hry Poznej svět tam a zpět.
Vyzkoušeli si oblíbenou kratochvíli Brazílie – fotbal. Dozvěděli
se, kde taková jižní Amerika vlastně leží a jak dobré tam mají
kakao nebo kávu.
Do chladného únorového počasí nám toto odpoledne vneslo
trochu vytoužené exotiky. Zároveň jsme ale oprášili své uzlařské

Inzerce

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

NÍZKÉ CENY
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schopnosti. Děti prokázaly, že vázat uzly jim není cizí a že už jich
spoustu umí. Příští zastávkou naší poznávací cesty bude Afrika,
vyplouváme 24. března!
Pro informace o celoročních hrách, ale i jiných aktivitách,
sledujte naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/
skautklimkovice/
Za Skautské středisko Klimkovice
Barbora Blažková
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Pozvánky

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
pořádá tradiční

BURZU DĚTSKÉHO
JARNÍHO a LETNÍHO
OBLEČENÍ A POTŘEB

Vyhlašujeme

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Y Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– nepoškozené
Y Domácí potřeby – funkční
Y Přikrývky, polštáře, deky

v HASIČSKÉ ZBROJNICI ve dnech:
pondělí

19. 3.

příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

20. 3.

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–16.00 hod.

středa

21. 3.

výdej zboží

13.00–15.30 hod.

Na hojnou účast se těší výbor ČČK.

Y Hračky
Y Obuv

Sbírka se uskuteční v kině Panorama.

pátek 6. dubna

8.00–18.00 hod.

sobota 7. dubna

8.00–18.00 hod.

Za vaši pomoc děkuje
Český červený kříž a Charita Broumov.
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