a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Letošní první zastupitelstvo města se
konalo 27. 2. 2019. Stejně jako v jiných
letech se zabývalo rozdělením volných
ﬁnančních prostředků na prioritní investiční akce města. Které to jsou a které
z nich výrazně ovlivní město z hlediska
dopravních omezení?

Investiční akce v roce 2019
Kompletní seznamy nových investičních akcí s výší rozdělených ﬁnancí v té
podobě, v jaké je schválili zastupitelé,
najdete za úvodníkem. Jednou z prioritních akcí je přístavba policejní stanice
v budově zdravotního střediska, která se
projektuje již dva roky, nicméně do konce března již bylo požádáno o stavební
povolení na speciálním stavebním úřadu,
neboť se jedná o stavbu, která musí splnit
požadavky na bezpečnostní infrastrukturu – proto také projekt trvá tak dlouho.
Přesný rozpočet bude znám až v další
fázi projektu, zatím je v rezervě na tuto
akci ponecháno 10 mil. Kč.

duben 2019
Další prioritní stavbou je dokončení
kanalizační přípojky a vybudování nádrží
na dešťovou vodu na zámeckém nádvoří poté, co zde proběhne archeologický
průzkum. Tím se dostáváme k hlavním
dopravním stavbám, které zcela zásadně
ovlivní dopravu v našem městě od jara až
do podzimu.

Důsledky stavby kanalizace
v Josefovicích na dopravu
Vážení spoluobčané, čeká nás období
náročné na naši trpělivost. Připomínám,
že již od 1. dubna se uzavře průjezdnost Josefovicemi. Rada města rozhodla
o poskytnutí víkendové obslužnosti elektromobilem přednostně pro občany Josefovic a uložila KIS spolupracovat s josefovickým osadním výborem o informování
občanů na možnost objednat si elektrotaxi. Krajský úřad navíc slíbil, že posílí
víkendové spoje jako náhradu za zrušené
jízdy, ale dosud ještě nebyl zkoordinován
výlukový jízdní řád. Informujte se tedy
v dubnu přímo u starosty nebo na stránkách města o aktuální situaci.
Nejen josefovští občané budou čelit
zhoršené dopravní obslužnosti během

Poslední pohled na lípy, které musely ustoupit kruhovému objezdu.
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hlavní fáze výstavby splaškové kanalizace, objízdná trasa této stavby koliduje se
stavbou kruhového objezdu na hlavní křižovatce. Z tohoto důvodu je třeba navrhnout objízdnou trasu pro jeden směr mimo
hlavní křižovatku pravděpodobně od
Ostravy, kterou schválí dopravní inspektorát. O vedení objízdné trasy budete informováni v květnovém Zpravodaji. Budoucí staveniště kruhového objezdu již bylo
předáno zhotoviteli – ﬁrmě Jankostav,
s. r. o. Nejprve dojde k pokácení dvou
historických lip nejbližších ke křižovatce –

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
v tomto místě se bude prostor křižovatky
rozšiřovat. Lípy léta vzdorovaly zvyšující
se dopravě, a tak jim věnuji na místo slov
na rozloučenou unikátní fotograﬁi z doby
jejich výsadby.

Rozloučení s Petrem Bílým
Slova mi chybí i při nečekané smutné události, kdy nás náhle opustil náš
oblíbený kolega. Přípravu většiny výše
uvedených akcí měl na starosti, bohužel
jejich realizace se již nedožil. Jeho aktivní, sportovní a pozitivní postoj jsem vždy
obdivoval a vděčná vzpomínka na to, co
vše pro naše město udělal, v nás bude
žít dál.

Pozvánka na dubnové akce
Pojďme v rámci akce Ukliďme Česko naše město zbavit odpadu v sobotu
6. dubna, sraz dobrovolníků je v 9.00 hod.
před zámkem. Více informací je v pozvánce na této straně.
Tradiční každoroční pietní akt u Památníku osvobození se letos bude konat
v neděli 28. dubna z důvodu zastávky
motorizované jednotky historických vozidel před zámkem, která doufám přitáhne
pozornost i mladších generací. Pozvánku
najdete na str. 25. Těším se na setkání
s vámi na těchto akcích města.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
Investice schválené na 4. zasedání
zastupitelstva 27. 3. 2019

Finance (Kč)
zatím v rezervě

820 000,00

16 Zdravotechnika v budově Mateřské školy
v Josefovicích (kanalizace)

130 000,00

17 Územní plánování

500 000,00

18 Projekt chodníku na ul. Olbramická

150 000,00

1

Policejní stanice ve zdravotním
středisku – realizace

2

Realizace zateplení fasády domu
zatím v rezervě
č. p. 35, 36 (drogerie a večerka) na Náměstí

3

Dokončení rekonstrukce nádvoří zámku
a obnovení studny

4

Archeologický průzkum nádvoří zámku

250 000,00

20 Havarijní oprava v budově č. p. 71

5

Projekt příjezdové cesty a zálivu u ZŠ

150 000,00

21 Propustek ve Václavovicích – havarijní oprava 250 000,00

6

Projekt budovy mateřské školy na ul. 28. října 300 000,00

22 Projekt výtahu v Domově pro seniory

7

Projekt a podíl na realizaci chodníku
na ul. 28. října

23 Úprava terénu a instalace herních prvků
– Parčík na ul. Boženy Němcové

8

Projekt fasády budov č. p. 35, 36
(drogerie a večerka) na Náměstí

27 000,00

24 Studie využití prostoru vedle
sportovního areálu u základní školy

9

Znalecký posudek – vady zateplení ZŠ

40 000,00

25 Park Petra Bezruče – mobiliář, opravy

1 150 000,00

5 000 000,00

19 Rekonstrukce malého bazénu koupaliště
– alokace ﬁnancí z Fondu sportu

4 500 000,00
200 000,00
50 000,00
100 000,00
20 000,00
200 000,00

10 Projekt balastní kanalizace u Orelského hřiště 100 000,00

26 Deﬁbrilátor do hasičské zbrojnice

11 Projekt balastní kanalizace na ul. Havlíčkově
přes koupaliště

300 000,00

27 Projekt rekonstrukce schodiště ke kinu

150 000,00

12 Cyklostezka Klimkovice–Josefovice
(studie proveditelnosti)

100 000,00

28 Studie chodníky a přechody pro Václavovice

100 000,00

13 Přemístění kontejneru na odpad v Josefovicích 30 000,00
14 Vydláždění před kaplí sv. Václava
v Josefovicích
2

15 Nákup pozemků

30 000,00

29 Opravy dvou mostů – realizace ul. Kotkova
a projekt ul. Komenského
30 Kostel Sv. Kateřiny – dotace (fasáda)
Rezerva

45 000,00

2 000 000,00
300 000,00
11 010 141,22
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Reakce na úvodník minulého čísla Zpravodaje

Ekologická inventura našeho města
Téma zodpovědného přístupu k přírodě a jejím zdrojům je v současné době velmi
atraktivní. Pan starosta v úvodníku minulého čísla otevřel správné téma. Podle
mého názoru ale klouže velmi po povrchu, zavírá oči před skutečnými problémy
a směřuje tak nevyhnutelně k chybným závěrům.
Pokud chci cokoli zlepšit, měl bych začít
důkladným a objektivním zhodnocením
současného stavu. V následujících řádcích se alespoň o dílčí analýzu pokusím.
Zhodnocení současného přístupu města k životnímu prostředí:
Vytápění: drtivá většina městských budov je v kategorii nehospodárná a velmi
nehospodárná, požární zbrojnice v Josefovicích je vytápěna elektrickými přímotopy, ostatní objekty zemním plynem.
Nulové využití biomasy, solární energie,
město nevyužívá ani tepelná čerpadla
nebo kogeneraci. Podíl obnovitelných
zdrojů se blíží nule.
Ohřev teplé vody: ze tří čtvrtin pomocí
elektřiny, zbytek zemní plyn. Nulové využití biomasy, solární energie, tepelných
čerpadel nebo kogenerace. Podíl (cizích)
obnovitelných zdrojů cca 10 %.
Veřejné osvětlení: podíl úsporných
LED svítidel je mizivý, přitom v rozpočtu zůstávají nevyčerpané prostředky na

opravy veřejného osvětlení. Vlastní výroba elektřiny je nulová. Podíl (cizích)
obnovitelných zdrojů mizivý – fotovoltaika
v noci nefunguje.
Doprava: elektrobus i městský elektromobil jsou poháněny elektřinou vyrobenou z 87 % z neobnovitelných zdrojů,
jejich ekologický přínos je tedy spíše záporný. Podpora cyklistiky mizivá.
Stavební činnost: město nevyužívá
žádné stavební technologie, materiály
a postupy šetrné k životnímu prostředí,
rozsah bourání při rekonstrukcích městských objektů je často nesmyslně velký,
úměrně tomu je zbytečně velká i ekologická stopa.
Hospodaření s vodou: hráz Zámeckého rybníku je v havarijním stavu, oprava
byla znovu odložena. Mexický rybník dále
zarůstá lesem, Hýlovský rybník by na tom
bez aktivity místních dobrovolníků už byl
asi stejně. Využití dešťové vody nulové,
zaléváme pitnou vodou.

Děkujeme

Jakub Teichmann

V příjemné atmosféře starosta přítomným dárcům krve poblahopřál a poděkoval za zájem darovat krev a krevní složky.
„Vážíme si vaší ochoty darovat krev pro
zdraví a často i záchranu života druhých.
Patří vám dík nejen těch, kterým jste
pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti,“ uzavřel setkání starosta.

ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů: Jiří Halfar
ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů: Daniel Bystroň

Zpracováno s pomocí Studie
ekologicky úsporných projektů, kterou
pro město Klimkovice v listopadu 2012
zpracoval Ing. Jiří NEZHODA, Ph.D.

Vítáme nové občánky našeho města:

V pondělí 25. února přivítal starosta Ing. Zdeněk Husťák na městském úřadu
Klimkovice naše občany, kteří byli vyznamenáni Českým červeným křížem za
bezpříspěvkové odběry krve za rok 2018.

ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů: Marek Binar

Petr Jiříček, opoziční zastupitel

Blahopřejeme

Setkání dárců krve

Plaketa DAR KRVE – DAR ŽIVOTA
za 250 bezpříspěvkových odběrů krve:
Ing. Václav Wielgus

Zacházení s odpadními vodami: na
„novou“ kanalizaci ještě stále nejsou napojeny ani všechny městské budovy, břehy potoků jsou ozdobeny pestrou škálou
hygienických potřeb, voda v nich stále silně zapáchá. Naopak kanalizace je zatížena velkým množstvím čistých balastních
vod, za jejichž čištění platíme ročně miliónové částky.
Tento výčet určitě není úplný, na pořádnou ostudu ale bohatě stačí. Takové Klimkovice předáme svým dětem?
Pojďme s tím něco dělat. Vyřešení řady
z uvedených problémů přinese kromě
čistého svědomí i úspory městské kase,
návratnost některých opatření bude kratší než jedno volební období. Ekocentrum
ve městě ekologicky zahnívajícím mi nedává smysl. Až budeme skutečně ekologickým městem, budujme ekologické
centrum se zdravou stravou. A pak možná přijede i princ Charles.

Vzpomínáme
V dubnu uplyne
100 let od narození
naší maminky
a babičky, paní
Marie Kufové
z Hýlova.
S láskou vzpomínají
dcery Teresie a Anežka s rodinami.

Český červený kříž vyznamenal zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského
naše občany Josefa Komára, Radovana Rykalu, Michala Cabiše, Petra Paskera, Petra Bálka. Tato ocenění uděluje
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Vyznamenaným blahopřejeme.

Využijte tuto společenskou rubriku!

kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005

Ing. Zdeněk Husťák, starosta
3
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Oznámení

Dobrá zpráva
Dobrých zpráv není nikdy dost, proto jistě
potěší i taková drobnost. Po dohodě se
ZUŠ Klimkovice a proběhlých investicích
je pro návštěvníky kostela Nejsvětější
Trojice k dispozici nově zrekonstruované
WC, a to v budově základní umělecké
školy, vstup zezadu od bývalé kotelny (viz
mapka).
Toaleta bude otevřena v době konání
kulturní akce či svatby v kostelíku.
Alice Chlebovská

Co tu vždy bylo a co nás čeká

Z redakční pošty

Stavění máje a beltainský oheň Panorama
v novém
Stavění máje je velmi stará tradice. Její kořeny sahají pravděpodobně do dávné
minulosti. Předchůdcem byly nejspíš prastaré slavnosti vítající jaro.
Strom, který se nejčastěji na stavění
májky používal, byl jehličnan, většinou
smrk, jedle nebo borovice. Spodní část
stromu byla silná, pevná a zbavená
kůry. Na horní část se používala bříza
nebo borovice a byla napevno spojena
se spodním kůlem. Zelenou část májky
zdobila děvčata různobarevnými stuhami, proužky papíru, šátky a krepovými
květy. K zelenému vršku byl na fáborech
připevněn věnec z chvojí, který byl také
ozdoben. Zdobení máje byla spíše ženská starost, ale postavit ji byla práce pro
pořádné chlapy. Poté následovaly dlouhé
dny a noci, kdy se muži střídali v hlídání,
aby jim někdo máj nepodřezal, nebo neukradl věnec z máje. Kdyby se tak stalo,
byla by to ta největší potupa pro mužskou
část vesnice nebo města. Chasa, která
si máj nechala ukrást, nemohla pořádat
muziku u příležitosti kácení máje. Při
kradení máje však platilo jasné pravidlo:
nikdy se máj nesměla uřezat nad zemí,
ale vysoko, těsně pod zelenou částí. Kdo
toto pravidlo porušil, vysloužil si spíše
ostudu než uznání.
Beltain je název, který pochází z keltské mytologie a v překladu znamená
oheň. Slavnost Beltain probíhala v noci
z 30. dubna na 1. května. V tento den
Keltové zapalovali hranice, kolem kterých
vodili dobytek a prováděli různé rituály,
které měly zvířata očistit a ochránit před
nemocemi.
Jiný název pro tuto magickou noc je
Walpuržina noc. Tento název pro ﬁlipo4

jakubskou noc vznikl ve středověku. Walpurga však nebyla žádná čarodějnice.
Narodila se v roce 710 a byla to dcera
anglického knížete Richarda. Walpurga
byla jedna z nejvzdělanějších osob své
doby, uznávaná léčitelka a ochránkyně
před kouzly a čarodějnictvím.
U nás je podoba této tradice úplně jiná.
Říká se jí Pálení čarodějnic. Čarodějnice představuje symbol zla, nečisté moci,
původce neduhů a nemocí. Symbolické
pálení těchto ﬁgurín charakterizuje očistu
přírody, lidí a zvířat.
Také v Klimkovicích zůstáváme tradicím věrní a stavíme máj ve sportovně rekreačním areálu. Naší zvláštností je, že
se staví májky dvě. První malá, dětská,
kterou si postaví samy děti. A druhá vysoká asi 25 metrů, kterou staví klimkovičtí
muži. Na této akci se podílí mnoho dobrovolníků, kteří zajišťují např. dovoz obou
stromů, připravují dřevo na vatru a chystají občerstvení pro návštěvníky. Dalšími
dobrovolníky jsou CVČ Mozaika Klimkovice, občanské sdružení Čisté Klimkovice, Střelecký klub Klimkovice a SHD
Klimkovice. V letošním roce, stejně jako
v loni, budou čarodějnici vyrábět děti ze
školní družiny Základní školy Klimkovice.
Stavění máje a pálení čarodějnic se
bude v areálu bývalého koupaliště konat
již po deváté. Přejme si, aby bylo při kácení máje koupaliště připraveno na novou
sezónu a mohlo přivítat v horkých letních
dnech návštěvníky v hojném počtu.
Mgr. Martina Habustová

V našem kině se opět promítá.
V neděli 3. března byla po zimní
přestávce ﬁlmová premiéra a byla
to premiéra více než zdařilá.
Dům byl plný až po střechu. Troufám si tvrdit, že to zase dlouho nebude. Podařila se i rekonstrukce. Nové
hnědé semišové čalounění starých
sedadel je příjemné na „posez“ a harmonuje s původním interiérem. Obnovená kobercová krytina podlahy ve
světlejším tónu bude asi choulostivá
a počet diváků se na ní v budoucnu může projevit. Ale vcelku je nová
úprava interiéru zdařilá a příjemná,
a „staré“ kino omladila a oživila. A je
dobře, že úprava poskytne vedle ﬁlmových představení také možnost vyniknout amatérským i profesionálním
hercům na prknech, která znamenají
svět. Univerzální využití prostoru kina
je velmi žádoucí, protože provoz stojí
obecní pokladnu několik stovek tisíc
korun ročně. Kultura není zadarmo.
Snad v budoucnu dojde i na opravu
fasády, úpravu okolí budovy a zrušení
zbytečných schodů, aby to nevypadalo u nás jako ve Zlámané Lhotě.
K vynikající návštěvnosti premiéry určitě přispěl i zdařilý výběr ﬁlmu.
Ženy v běhu a herecké obsazení přilákalo diváky víc než zvědavost na
obnovené kino. Kdo přišel, nelitoval.
Kdo nepřišel, nevadí, přijde jindy a na
jiný ﬁlm. Kino opět promítá a vypadá
to, že kino je věčné.
Ladislav Besta
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Knihovna

Beseda s Martinem Strakou
V dnešní době moderních technologií může fotografovat snad každý, kdo si
umí přečíst podrobný návod na fotopřístroji a zvěčnit krajinu, osoby i zvířata.
Ale zachytit sílu okamžiku v jediném momentu hledáčku, to se jen tak nepodaří.
Návštěvníci besedy měli možnost se
setkat s profesionálním fotografem a komentátorem automobilových a motocyklových závodů Martinem Strakou. Svůj
pracovní čas rozkládá na komentování
přímých přenosů auto-moto závodů v TV,
fotí zákulisí všeho hemžení kolem závo-

dů, ale také hudební festivaly nebo účinkující na divadelních prknech.
Prostřednictvím fotograﬁí jsme mohli pohlédnout do soustředěných výrazů
Daniho Pedrosy, Emersona Fittipaldiho,
Fernanda Alonsa a mnoha jiných hvězd
tohoto sportu.
Martin Straka vydal několik autorských
knih a titul Racing‘n‘Roll si můžete půjčit
v městské knihovně. Beseda s fotoprojekcí měla velký úspěch, proto budeme
plánovat další setkání.
(zk)
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA:
• čtvrtek 4. dubna 2019
(odpoledne 12–17 hodin)
• čtvrtek a pátek 2. a 3. května 2019
(čerpání dovolené)

Duben
v knihovně
Aprílový měsíc bude vskutku pestrý. Hned v sobotu 6. dubna se městská knihovna připojí k celostátní akci
Ukliďme Česko, kdy s pomocí klimkovických skautů uděláme pořádek ve
skladu.
Startujeme projekt Hádej, kdo mi dnes
bude číst?, který ﬁnančně podpořil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu čtenářství a letos se vrátíme k tematickým
knihám. Malým čtenářům se představí
hasičské pohádky, recyklované pohádky,
příběh o tom, jak se staví město a neméně budou zajímaví i předčítající.
Zuzana Konvičková,
knihovnice

Hýlovské okénko
Osadní výbor Hýlov si dovoluje po
dlouhé době zviditelnit několik informací pro naše sousedy.
1. Osadní výbor Hýlov v minulém funkčním období pracoval ve prospěch osady
v rámci pravidel stanovených zastupitelstvem města Klimkovic. To potvrdila
i revize Kontrolního výboru zastupitelstva
města Klimkovic, která neshledala v činnosti ani administrativě žádných nedostatků, ba naopak zhodnotila činnost výboru
jako nadstandardní. Na akce podporující setkávání občanů v oblasti Osadního
výboru Hýlov zastupitelstvo města vyčlenilo prostředky v celkové výši 20 tisíc Kč.
Byla pořádána veřejná setkání s občany
a akce, jak pro děti osady, tak i pro dětské
pacienty Sanatorií Klimkovice.
2. Dne 19. 12. 2018 byli usnesením
zastupitelstva města Klimkovic ustanoveni noví členové osadního výboru městské
části Hýlov a části ul. Husovy od památné
lípy až po ul. U Lesa. Zastupitelstvo určilo
počet jeho členů na pět takto: Jitka Prokopová, MBA , Ing. arch. Thanasis Kotupas,
Jaroslav Varga, Mgr. Lenka Pastorová,
Bc. Patrik Bokvaj. Zastupitelstvo města zvolilo předsedkyní Osadního výboru
Hýlov Jitku Prokopovou, MBA.

3. Do dnešního dne, tj. 19. 3. 2019, nebyla stanovena zastupitelstvem města
Klimkovic nová pravidla pro další fungování Osadního výboru Hýlov, přestože
bylo požádáno osobně, jak na zasedání zastupitelstva města Klimkovic dne
27. 2. 2019, tak písemně dne 12. 3. 2019
Usnesením ze zasedání Osadního výboru Hýlov. Nebyla vyčleněna ani žádná
ﬁnanční částka s odůvodněním pana starosty, že vzniká mnoho nových osadních
výborů a není rozhodnuto o podpoře činnosti Osadního výboru Hýlov.
4. Přesto se osadní výbor rozhodl naplánovat alespoň na 1. pololetí 2019 níže
uvedené akce s důvěrou, že stejně jako
v minulých letech je zastupitelstvo města
Klimkovic podpoří jak morálně, tak ﬁnančně. Osadní výbor Hýlov je připraven opět
fungovat jako prodloužená ruka zastupitelstva města.
Plán akcí na 1. pololetí 2019:
• 4. dubna v 18.00 hodin v restauraci
U Rašků – Veřejné zasedání
OV Hýlov s občany
• 7. dubna ve 14.00 hodin, v salonku
Sanatorií Klimkovice –
Tvůrčí dílna na téma Velikonoce

• 30. dubna v 15.00 hodin, sraz U Rašků
– Čarodějnice a stavění máje
• 5. května ve 14.00 hodin, v salonku
Sanatorií Klimkovice –
Tvůrčí dílna na téma prázdniny
• 22. června v 16.00 hodin, restaurace
U Rašků – Hýlovský táborák
5. Osadní výbor oznamuje, že v souvislosti s plánovanou investiční akcí Kanalizace Hýlov byla uzavřena dohoda, v níž
je jako garant za město Klimkovice stanoven Ing. arch. Thanasis Kotupas. Hlavním cílem tohoto kroku je zajistit především kvaliﬁkovaný postup při plánování
i realizaci výše uvedené, velmi důležité
a nákladné akce.
6. Osadní výbor rozhodl, že nabídne spolupráci jiným stávajícím či novým osadním výborům města Klimkovic, minimálně
pozváním na akce pořádané Osadním
výborem Hýlov.
7. Osadní výbor tímto srdečně zve spoluobčany k aktivní účasti na akcích a těší se
na nové podněty k bezpečnosti na našem
území a ke spokojenému soužití.
Hýlov 19. března 2019
Osadní výbor Hýlov
5
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Novinky ze základní školy

Finanční gramotnost
Také letos se v naší škole uskutečnil projektový den věnovaný ﬁnanční gramotnosti, jehož cílem je, aby si žáci 2. stupně osvojili znalosti a dovednosti týkající
se ﬁnancí a byli vedeni k zodpovědnému ﬁnančnímu rozhodování.
Ve čtvrtek 7. března se žáci společně
se svými vyučujícími vrhli do ﬁnančního
světa a rozděleni do několika skupin se
během pěti vyučovacích hodin věnovali
tématům jako jsou peníze, jejich historie
a hodnota, základní ﬁnanční produkty,
hospodaření domácnosti a rodinný rozpočet, nakupování a placení, reklamace vý-

robku – práva spotřebitele, reklama, půjčky a dluhová problematika.
Prostřednictvím nejrůznějších aktivit
žáci získali nejen teoretické informace,
ale měli také možnost si své dovednosti z oblasti ﬁnancí vyzkoušet při řešení
situací na příkladech z každodenního
života. V průběhu dne vyhledávali informace na internetu, zhlédli výuková videa
a prezentace, vytvářeli reklamní plakát,
sestavovali osobní i rodinný rozpočet, nakupovali a reklamovali zboží, seznámili
se s výhodami a riziky bezhotovostního
placení, s principy ﬁnančního plánování,
diskutovali o vzniku a důsledcích půjček,
řešili situaci předlužení.
Děti si zpestření výuky v podobě projektového dne užily, hravou a zajímavou
formou zase o něco více porozuměly ﬁnancím, a ve světě peněz se tak do budoucna neztratí.
Mgr. Zuzana Malíková

Geo exkurze na VŠB-TU
Ve dnech 5. a 6. března se deváté třídy zúčastnily geologické exkurze na
VŠB-TU (geologický pavilón prof. F.
Pošepného), kde se žáků ujala ing.
Martina Polášková a seznámila je s
programem exkurze.
Po informačním proslovu se žáci přemístili do druhého patra geologického
pavilonu, kde měli možnost prohlédnout
si nerosty a horniny s krátkým povídáním,
ze kterého si zopakovali nejen již nabyté poznatky, ale také se dozvěděli věci
nové. Po prohlídce exponátů rozdala ing.
Polášková test, na jehož otázky museli
odpovědi hledat ve sbírkách 2. patra. Test
dal žákům zabrat, ale s trochou spolupráce s lektorkou a paní učitelkou byl zvládnut na výbornou.
V druhém bloku exkurze se žáci přesunuli zpět do přízemí, kde na ně čekalo
opakování zábavnou formou – všichni si
měli možnost zahrát pexeso s pravými
nerosty, skládat názvy nerostů, rozpoznat nerosty i horniny a určit jejich využití,
chemické složení. Exkurze byla pro žáky
zábavná a mnohými věcmi přínosná,
atmosféra byla přátelská.
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Zeměpisná
olympiáda
V naší škole proběhlo základní kolo
zeměpisné olympiády, kde si žáci prověřili své zeměpisné znalosti a dovednosti v práci s atlasem.
Soutěže se zúčastnilo 23 žáků ve třech
věkových kategoriích. Vítězem kategorie
A se stal Lukáš Lednický z 6. A, kategorie B Jonáš Břežný ze 7. A a kategorie C
Adam Socha z 9. A. V okresním kole nás
reprezentoval L. Lednický, který obsadil krásné 4. místo a A. Socha místo 16.
Žáci museli prokázat schopnosti v práci
s atlasem, ve vědomostním testu a vlastní
tvořivé práci. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů
v dalších zeměpisných soutěžích.
Mgr. A. Kamarádová, Mgr. Z. Nyklová

Polytechnické
vzdělávání
Naše škola zakoupila 14 sad robotické stavebnice LEGO WeDo Education,
která hravou a zábavnou formou učí
základům robotiky a programování.
Klade za cíl zvýšit zájem dětí o vědu,
techniku, technologie a programování.
Podporuje manuální zručnost, kreativitu
a týmovou spolupráci. Lekce obsahují projektování, konstruování a základní
programování rozličných modelů pomocí
aplikace v tabletu. Cílem je přimět žáky
k objevování a probudit v nich touhu po
zkoumání. Tato stavebnice to dělá poutavým a zábavným způsobem a stává se
tak ideální výukovou pomůckou.

Tímto bych chtěla poděkovat ing. Martině Poláškové, které se nám věnovala celé
dopoledne v rámci geologické exkurze,
trpělivě odpovídala na dotazy žáků a velmi nápaditou a hravou formou se snažila
dětem přiblížit náročné učivo o nerostech
a horninách.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Kateřina Chrapková

Mgr. Lucie Kovařčíková
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Lyžařský
výcvik 7. tříd
V letošním roce proběhl lyžařský výcvik
7. tříd v Herolticích u Štítů. Žáci byli
ubytováni v penzionu Heroltice v Jeseníkách, v jehož areálu byla sjezdovka
vhodná pro naše lyžaře i nelyžaře.
Všech 45 žáků bylo rozděleno do
družstev podle lyžařských dovedností,
z nichž 20 stálo poprvé na lyžích. První
a druhé družstvo absolvovalo dvakrát
výcvik v lyžařském středisku Buková
Hora, kde je náročnější lyžařský terén.
Počasí nám velmi přálo a sněhové podmínky byly po celý týden skvělé. Všichni
účastníci zvládli základy lyžování a jízdu
na vleku. Zorganizovali jsme také závody
ve slalomu pro všechny děti a vycházku
do městečka Štíty.

Maškarní odpoledne v družině
Jako každý rok v období masopustu si čas strávený ve školní družině zpestřujeme maškarním odpolednem. Protože nás je opravdu hodně, v každém oddělení
probíhá tento den jindy a také jiným způsobem – prostě tak, jak si to paní vychovatelky pro děti vymyslí a připraví.

Postřehy žáků 7. tříd:
• Moc hezké bylo ubytování a dobré jídlo.
• Super počasí, sníh, svah i atmosféra.
• Více jsme se seznámili s druhou třídou.
• Měla jsem každý den úsměv na tváři.
• Super hlášky, které nás budou ještě
dlouho provázet.
• Nejvíc se mi líbily závody.
• Poznala jsem nové skvělé lidi.

Letos se děti mohly pobavit různě,
samozřejmě v maskách, a to soutěžemi
v hernách, průvodem po škole, tancem
při cédéčku nebo tancem s interaktivní
tabulí.

To se dětem hned po občerstvení a dětském „šampáňu“ líbilo nejvíc. Tak zase za
rok!
Lenka Buroňová,
vychovatelka školní družiny

Jaro již ožívá

Kouzlíme
v kuchyni

Valentýnská
laťka ve škole

Naše škola se ve spolupráci se Střední
školou společného stravování v Ostravě-Hrabůvce zapojila do gastronomické soutěže.

Každý rok pořádají tělocvikáři ZŠ Klimkovice pro své žáky soutěž ve skoku
vysokém, která je mezi dětmi velmi
oblíbená.

Soutěž je určená žákyním a žákům základních škol, kteří mají zájem o gastronomii a zvažují věnovat se jí i v budoucnu
buď profesionálně, nebo jako užitečnému
koníčku a mají odvahu si zkusit, jaké to je
připravovat pokrmy a nápoje před zraky
diváků.
Soutěžním úkolem je připravit dva míchané nápoje a tři studené pokrmy vždy
pro čtyřčlennou porotu v časovém limitu
pětkrát 30 minut. Pro výrobu lze použít
suroviny pouze z předem daného spotřebního koše.
Soutěž proběhne 4. května od 9.00 hodin v Sanatoriích Klimkovice.

Nabízíme tak žákům příležitost, aby si
poměřili své síly ve skokanských dovednostech s vrstevníky i v této atletické disciplíně. Do soutěže se letos zapojilo 56
dětí ve dvou kategoriích. Mezi mladšími
skokany vyhráli Zuzana Kubicová ze 7. A
s výkonem 125 cm a Adam Fritsch ze 7. B
s výkonem 145 cm. Ve starší kategorii
zvítězil Filip Häring z 9. B skokem 153 cm
a Natálie Trávníčková z 9. A skokem 135
cm. Na výborných výkonech závodníků
mají nemalý podíl i spolužáci a učitelé,
kteří je při skokanském klání povzbuzovali a vytvořili závodníkům příjemnou
sportovní atmosféru.

Mgr. Kateřina Chrapková,
Mgr. Jana Petrušková

Mgr. A. Kamarádová,
Mgr. Z. Nyklová

Od března sledujeme s žáky mapu příchodu jara na stránkách www.springalive.cz, kde pozorujeme postupný
návrat migrujících ptáků a obsazenost
čapích hnízd v blízkém okolí.
Třída 9. B spolupracuje se školní družinou a připravila si program, jehož cílem
bylo mladší spolužáky seznámit s projektem a aktivitami, které projekt nabízí.
Paní učitelka Skřepková připravila ornitologické průkazy a děti získávají nálepky
za splněné úkoly ve třídě i v terénu.
V ČR je projekt Spring Alive koordinován pod názvem Jaro ožívá Českou
společností ornitologickou. Podstatou je
sledování příletu pěti vybraných ptačích
poslů jara: čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného
a vlhy pestré.
Jaro ožívá je mezinárodní projekt, jehož cílem je zvýšit zájem dětí o přírodu
a ochranu stěhovavých druhů ptáků.
Mgr. Kateřina Chrapková

Mgr. A. Kamarádová,
Mgr. Z. Nyklová
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Mateřská škola

Návštěva Planetária v Porubě
V úterý 19. března navštívily děti mateřských škol z Klimkovic a Josefovic
Planetárium v Ostravě-Porubě.
Po příjezdu před zhlédnutím programu
v sále Planetária měly možnost projít se
Experimentáriem. Po celé budově jsou
rozmístěny interaktivní exponáty, které
jsou určeny k seznámení se s přírodními
zákony a jevy. Děti tak měly možnost vidět
jak vzniká tornádo, jak se otáčí Zeměkoule a planety kolem Slunce a dokonce
mohly ovládat vozítko na Marsu.
V sále Planetária následně proběhl formou pohádky vzdělávací program Se zví-

řátky o vesmíru. Děti se spolu se zvířátky
vydaly na zajímavou cestu, při které se
seznámily se Sluncem a všemi planetami
ze sluneční soustavy.
Součástí pořadu byla i živě moderovaná část, ve které děti na hvězdné obloze
viděly různá souhvězdí a třeba i hvězdu
Polárku.
Většina dětí zde byla poprvé a prostředí Planetária s exponáty i program se jim
velice líbil. Odcházely s nadšením a určitě se tady budou rády vracet.
Lenka Ulčáková,
Mateřská škola J. Glazarové

Zapojili jsme se do projektu Zdravá školní jídelna
Mateřská škola v Klimkovicích se v lednu 2019 zapojila se svými jídelnami v Klimkovicích a v Josefovicích do projektu Zdravá školní jídelna. Projekt přináší rady,
recepty a příručky, které pomáhají školní jídelnu sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě.
Za vznikem projektu stojí odborníci na
výživu ze Státního zdravotního ústavu ve
spolupráci s týmem hygieniků a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR .
Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:
1. Vzdělaný personál školní jídelny
2. Informovaný strávník
3. Motivující pedagog a vedení školy
Projekt nám byl představen pracovnicemi krajské hygienické stanice v Ostravě,
které naši mateřskou školu navštívily a za
účasti paní ředitelky, vedoucí školní jídelny a kuchařek z obou školních jídelen
nám na první schůzce osvětlily, co naše
mateřské školy čeká a co je nutné splnit
pro získání certiﬁkátu.
Po celý rok bude krajská hygienická
stanice kontrolovat naše jídelníčky a plnění 10 kritérií, která mají splňovat zdravé
školní jídelny.
1. Z pyramidy na talíř – jednoduché
zásady správné výživy v praxi.
2. Pestrý jídelní lístek s každodenní
nabídkou neslazených nápojů
(sestavený podle nutričního doporučení MZd ČR ke spotřebnímu koši).
3. Správné a bezchybné vedení
spotřebního koše.
4. Čerstvé a sezónní potraviny jsou
základem pokrmů.
5. Střídmé solení s ohledem na dětského
strávníka.
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6. Omezení používání dochucovadel
a instantních dehydratovaných směsí.
7. Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní.
8. Pravidelné vzdělávání personálu
školní jídelny.
9. Zvyšování výživové gramotnosti
a podpora správných stravovacích
návyků dětí.
10. Prezentace jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči.
Kritéria již z velké části plníme.

Vyhodnocení jídelníčku za dva měsíce,
které si lektorky odnesly spolu s výdejkami potravin, vypovídá o snaze o shodu
s Nutričním doporučením. Nyní stojíme
na začátku plnění kritérií. Snaha a zapálení pracovnic kuchyně nás jistě dovede
k úspěšnému naplňování cílů projektu,
o kterých vás budeme informovat.
Ludmila Nohlová, VŠJ
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Historie

Sto let od založení organizace Červeného
kříže v Klimkovicích
V současnosti je Český červený kříž Národní společností působící v rámci Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky. Je nástupnickou společností a pokračovatelkou tradic Československého
červeného kříže (ČSČK), založeného právě před sto lety, dne 6. února 1919.
Touhu organizovaně pomáhat měli lidé
u nás už dříve – vždyť již ve druhé polovině 19. století začaly vznikat spolky, které byly součástí rakouského Červeného
kříže a členové spolku se v období válečných konﬂiktů a po jejich skončení starali o raněné, invalidy, chudinu, ovdovělé
a sirotky. Také aktivně pomáhali i v případě živelních pohrom či epidemií. Pomoc
potřebným vychází ze sedmi základních
principů mezinárodního Červeného kříže:
humanity, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovolnosti, jednoty a světovosti.
Brzy po vzniku samostatného Československa byla založena vlastní národní
společnost Červeného kříže, v jejímž čele
stála dcera prezidenta Masaryka, paní
Alice Masaryková (viz foto). Prosazovala,
aby se nová humanitární organizace více
zaměřovala na mírový program, který by
pomáhal zlepšovat zdravotní a životní
podmínky běžných obyvatel.
V Klimkovicích se zrodila organizace
Československého červeného kříže již
na jaře roku 1919. Na její zakládací listině (originál se bohužel nedochoval) je
podepsán ještě jako starosta města pan
Rudolf Resner, a také farář a děkan zdejšího farního úřadu P. Antonín Trnkal. Je
také věrohodně prokázáno, že činnosti
dobrovolné veřejné zdravotnické služby
ještě před rokem 1919 vykonávali členové
tzv. „samaritánského“ kroužku hasičského spolku, a to pod odborným vedením
zdejšího praktického lékaře MUDr. Josefa
Podivínského. Kroužek měl tehdy údajně
12 členů (7 žen a 5 mužů).
V prvorepublikovém období se činnost
ČSČK v Klimkovicích více aktivizovala
zejména v roce 1937, kdy se uskutečnilo několik odborných školení ukončených závěrečnými praktickými zkouškami
s převzetím osvědčení k provádění úkonů
zdravotní a pečovatelské služby.
Po skončení druhé světové války došlo
k plnému obnovení činnosti místní organizace (skupiny) ČSČK v Klimkovicích
teprve až v roce 1949, když jejím předsedou byl ustanoven praktický lékař

MUDr. Mikuláš Uherek. Tehdy měla tato
skupina 97 členů, z toho bylo 18 žen a 3
muži, kteří absolvovali k tomu potřebné
zdravotnické kurzy a poté se zúčastňovali
pravidelných školení.
Řadoví členové byli rozděleni do tří
zdravotnických družin ČSČK. Ty měly na
starosti základní zdravotnickou službu
a poskytování první pomoci při konání
veřejných, politických, společenských nebo sportovních událostí. Členové ČSČK
měli také oprávnění provádět kontroly
dodržování zásad zdravotní hygieny v síti
obchodů, jídelen a restaurací na území
našeho města.
Členská základna místní skupiny ČSČK
se postupně zvyšovala, takže v sedmdesátých letech minulého století organizace
v Klimkovicích evidovala přes dvě stovky
svých členů. Členové výboru ČSČK organizovali přednášky se zdravotní osvětou
(i v rámci tehdy „povinného“ školení civilní
obrany), získávali dobrovolné dárce krve
i dobrovolné pečovatelky pro dlouhodobě
nemocné a osamělé občany.
Po listopadu 1989 se stále více do
popředí spolkových činností Českého
červeného kříže (ČČK) dostával požadavek na postavení této organizace jako
nezávislého propagátora a realizátora
hnutí humanitární pomoci.
Stejným směrem se ubírala i náplň činnosti místní skupiny ČČK v Klimkovicích.
Zdravotní služba se již plně profesionalizovala a místní či oblastní spolky ČČK ji
dobrovolnicky nezabezpečovaly. Ve spolcích se razantně snížila členská základna
a některé místní skupiny ČČK postupně
zanikly.
V našem městě se činnost místní skupiny udržela a pod vedením MUDr. Hany
Nenckové se zaměřovala na humanitární akce a na sbírky pro potřeby charity.
Zaměření je dlouhodobé a již dvacet let
jsou humanitární sbírky organizovány
s podporou vedení městské samosprávy
i v současnosti, a to nejméně dvakrát ročně. Realizuje je skupina obětavých dobrovolnic pod organizačním vedením Hany
Kubzové a Šárky Kočí. Sbírky jsou urče-

ny vesměs pro potřeby Charity Broumov
a ženy z Klimkovic, které ve svém volném
čase pomáhají, se tak aktivně podílejí na
činnosti detašovaného pracoviště Oblastního spolku ČČK okr. Nový Jičín. Právem
si tedy zaslouží úctu a veřejné poděkování ostatních obyvatel našeho lázeňského
města.
Mezi obyvateli Klimkovic je také několik
desítek bezpříspěvkových dobrovolných
dárců krve, kteří pravidelně darují svou
krev k záchraně lidských životů. Nepochybně je to jeden z nejvýznamnějších
projevů lidské humanity.
Starosta města těmto dobrovolným
dárcům krve jmenovitě prostřednictvím
Zpravodaje vyslovuje veřejné poděkování. Někteří z nich v minulosti převzali za
dárcovství různá ocenění, včetně celorepublikových ocenění ČČK.
Kupříkladu v roce 2017 udělil prezident
ČČK Zdeňku Zbořilovi Zlatý kříž I. třídy
za 160 bezpříspěvkových odběrů. Zlatou medaili prof. Janského obdrželi také
Radek Foltýn, Václav Ulmann a další.
Nejen jim, ale všem dobrovolným dárcům této nejcennější lidské tekutiny patří
upřímné poděkování za jejich dárcovství,
které je významnou součástí humanitárního poslání již sto let existujícího spolku Červeného kříže v naší vlasti i u nás
v Klimkovicích.
(V příspěvku využity údaje z publikace
Klimkovice od bývalého kronikáře
A. Huba a další informace
poskytnuté místními pamětníky.)
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Koncert Evy Hanychové
Zveme vás na koncert zpěvačky, kytaristky a skladatelky Evy
Hanychové.
Čtvrtek 4. dubna v 18.30 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, zdarma.

One man show Ivo Šmoldase aneb
O všem, zejména však o ničem
Pokud máte rádi inteligentní humor, tak neváhejte a přijďte na
show známého glosátora a publicisty Ivo Šmoldase, ten probere
různá témata s humorným nadhledem.
Čtvrtek 18. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, občerstvení zajištěno, vstupné 150 Kč, předprodej na recepci – 556 422 106.

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Nové představení Léčivého divadla Satori. Spojení hudby, slova,
tance a meditace ve společné řeči, která promlouvá až do ticha

lidské duše, kde probouzí vibrace touhy po poznání a propojuje naše smysly. Satori – samádhí – splynutí s Bohem probouzí
v divákovi radost ze života.
Představení provázejí myšlenky českých mystiků Eduarda
a Míly Tomášových a Fráni Drtikola. Jejich prožitky samádhí
zazní z jeviště Léčivého divadla. Představení Satori sestává ze
čtyř částí: Stvoření – Mládí – Zralost – Poselství.
Vstupenky: Sylva Hankeová, tel.: 737 980 125, lze zakoupit také
online: https://sylvahankeova.cz/kulturni-akce/satori/
Čtvrtek 25. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 380 Kč.

Lázeňská tančírna
Zveme vás na lázeňskou kolonádu, kterou společně roztančíme
v rytmu klasických společenských tanců! K tanci vám bude hrát
kapela LUCKY BAND.
Pátek 26. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, 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.
Pondělí 29. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 130 Kč v předprodeji na recepci.

Rej čarodějnic
Přijďte se podívat na hýlovské ježibaby, budou vám radit, čarovat a věštit až do kuropění.
Úterý 30. dubna v 15.30 hod., Sanatoria Klimkovice, před
hlavním vstupem budovy A.
10
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN duben

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

pondělí

1.

HUDBA

Hraje EVERGREEN BOYS

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

úterý

2.

KINO

Útok z hlubin (thriller)

SK, společenský sál A

18.30–20.30

50,-

středa

3.

KINO

Ženy v běhu

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

Hraje PETE SAX

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

KONCERT

Eva Hanychová

SK, kolonáda

18.30–20.00

zdarma

čtvrtek

4.

pátek

5.

TANEC

Diskotéka DJ Paula Doctora

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

7.

TRADICE

Velikonoční jarmark

SK, kolonáda

9.30–16.30

zdarma

KONCERT

Cimbálová muzika Fojt

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

DIVADLO

Devítka: (Ne)prodejné manželky

kino Panorama

16.00

pondělí

8.

HUDBA

Hraje kapela Bossobos

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

úterý

9.

TRHY

Slezský rynek

před zámkem

8.00–16.00

KINO

Jsem božská (komedie)

SK, společenský sál A

18.30–20.20

50,-

středa

10.

KINO

Co jsme komu zase udělali

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

Hraje Jerry Erben

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

čtvrtek

11.

PŘEDNÁŠKA

Jak zvýšit psychickou odolnost

SK, salonek vedle kinosálu

15.30–16.30

30,-

pátek

12.

TANEC

GOOD MATES: poslech i tanec

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

14.

KONCERT

VŘESBANDa

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Dumbo

kino Panorama

15.30

100/120,-

KINO

Teroristka

kino Panorama

18.00

130,-

HUDBA

Zpíváme s kytarou

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

pondělí

15.

zdarma

úterý

16.

KINO

Toman (drama)

SK, společenský sál A

18.30–20.55

50,-

středa

17.

PŘEDNÁŠKA

Nemoci pohybového ústrojí

SK, salonek vedle kinosálu

15.00–16.00

zdarma

KINO

After: Polibek

kino Panorama

18.00

120,-

TANEC

Hraje TULÁK – Libor Žíla

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

18.

ZÁBAVA

One man show Ivo Šmoldase

SK, společenský sál A

19.00–21.30

150,-

pátek

19.

VELIKONOCE

Trumpetové duo Halata

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

sobota

20.

VELIKONOCE

Zvyky a tradice s Polzerovými

SK, kolonáda

14.00–15.00

zdarma

VELIKONOCE

Koncert: Modrý cimbál

SK, kolonáda

15.30–16.30

zdarma

neděle

21.

VELIKONOCE

Velikonoční pohádka

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

pondělí

22.

VELIKONOCE

Posezení s harmonikou

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

úterý

23.

KINO

Než jsem tě poznala (romant.)

SK, společenský sál A

18.30–20.20

50,-

středa

24.

KINO

Velké dobrodružství Čtyřlístku

kino Panorama

18.00

RELAX

Relaxace s muzikoterapií

SK, společenský sál A

19.00–21.00

30,-

čtvrtek

25.

DIVADLO

Léčivé divadlo G. Filippi – Satori

SK, společenský sál A

18.00–21.30

380,-

pátek

26.

TANEC

Lázeňská tančírna

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

sobota

27.

ZÁVODY

Rybářské závody

Park Petra Bezruče

7.00–13.00

neděle

28.

PIETNÍ AKT

Příjezd histor. vozidel, pietní akt

před zámkem

od 9.30

KONCERT

Jarní koncert

kostel Nejsvětější Trojice

15.00

dobrovolný

100/120,-

volný

KONCERT

Swingový Evergreen band

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

pondělí

29.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál A

19.00–21.00

130,-

úterý

30.

TRADICE

Stavění máje

Sportovně rekreační areál

15.00–24.00

dobrovolný

TRADICE

Rej čarodějnic

SK, vstup do budovy A

15.30

zdarma

KINO

Tlumočník (road movie)

SK, společenský sál

18.30–20.30

VERNISÁŽ

Mezinár. sympozium výtvarníků

kostel Nejsvětější Trojice

18.00

středa

1. 5.

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ PRO SENIORY (pro začátečníky i mírně pokročilé)
7., 14., 21., 28. května 2019

vždy v úterý od 8.30 do 11.00 – sraz v Mozaice

Naučíte se: - porozumět svému fotoaparátu a správně ho nastavit
- co dělá snímky krásnějšími a jak toho dosáhnout
- jak snímky nahrát do počítače a sdílet s přáteli

Témata: krásy přírody, architektura, fotografie předmětů
Cena: 100 Kč za celý kurz
Lektor: Mgr. Vítězslav Lasota
16

Kontakt: mozaika.lasota@eznam.cz, tel.: 775 740 645

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2019

17

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2019

18

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2019

19

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 4/2019

Házená
Házenkářská přípravka
– ﬂorbalový turnaj
Naši nejmenší házenkáři a házenkářky
se zúčastnili týdenních tréninků pro své
zdokonalení všestrannosti ve sportu. Po
zlepšení techniky s ﬂorbalovou hokejkou
a míčkem byl týden zakončen krásným
a bojovným turnajem. Na tento turnaj
byli pozváni a také dorazili rodiče. Děti
se před nimi snažily a oni jim za skvělou
akci zatleskali. Na závěr turnaje byly děti
ohodnoceny sladkostmi a nejlepší hráči
dostali malé ocenění s památkou na přípravný turnaj ve ﬂorbalu.
Já, jako trenér těch nejmenších, vím ze
svých celoživotních zkušeností, že sportovec neboli dítě se může zdokonalovat
a výkonnostně postupovat výše za předpokladu všestrannosti od útlého věku.
Do věku 15 let by děti měly umět základy
všech sportů pro jejich individuální růst
a také je velmi důležitá stránka zdravotní.
Pak je tělo sportovce připraveno na vyšší
trénovanost, například vrcholový sport.
Náš oddíl házené pod hlavičkou T. J.
Sokol Klimkovice tento tréninkový systém
vyučuje. Tímto jste k nám zváni rozšířit
naše řady do oddílů házené.
Jak dopadl přípravný turnaj ﬂorbalu
těch nejmenších po individuální stránce?
Nejlepší střelec: Ondřej Faber
Nejlepší hráč: Daniel Kašperlík
Nejlepší střelkyně: Tereza Kašperlíková
Nejlepší hráčka: Karolína Kejdová
Trenér mini žáků: Zdeněk Zbořil
Trenérka mini žaček: Eliška Zbořilová

Mladší žáci zakončili
zimní přípravu
V neděli 3. března naši mladší žáci
zakončili zimní přípravu na mezinárodním
turnaji v Třinci. Po tvrdé přípravě to byla
jediná možnost, jak si prověřit jak na tom
před začátkem jarní části sezóny jsme.
Turnaje se kromě našeho oddílu zúčastnily také oddíly z Třince, Frýdku-Místku,
Krmelína a slovenský oddíl z Čadce.
Hned při našem prvním utkání jsme narazili na oddíl z Čadce. Zápas jsme vyhráli poměrem 17:5, což naše hráče nabudilo do dalších utkání. Ve druhém zápase
jsme narazili na oddíl z Třince, kterým
jsme po posledním mistrovském zápase,
který jsme prohráli, měli co vracet. Také
Třinec jsme dokázali porazit, a to skvělým
výsledkem 13:5. Třetí zápas jsme sehráli
s Frýdkem-Místkem a byl to vyrovnaný boj, který jsme dokázali ovládnout až
20

ke konci utkání s konečným výsledkem
16:10. Závěrem turnaje se naši žáci střetli s týmem z Krmelína, tento souboj byl
nejvyrovnanější ze všech, avšak na konci zápasu jsme byli my tím šťastnějším
družstvem, kdy po výhře 12:9 jsme ovládli celý přípravný turnaj s celkovou bilancí
čtyř výher a skóre 58:29.
Konečné pořadí družstev:
1. T. J. Sokol Klimkovice
2. TJ TŽ Třinec
3. Sokol Krmelín
4. SKP Frýdek-Místek
5. MŠK Hádzaná Čadca
Nejlepším střelcem turnaje se stal
David Wojnar z družstva TJ TŽ Třinec,
který vstřelil 23 branek. Z našich hráčů
se nejlépe dařilo Tomáši Martiníkovi,
který vstřelil branek 14. Dále za ním byl
Matyáš Martiník 13 branek, Sebastian
Varga 11 branek, Tomáš David 9 branek,
Petr Martiník 6 branek, Jakub Martínek
3 branky a Filip Kaštovský s Vojtou
Himlarem, oba po jedné brance. V bráně
předváděli skvělé výkony David Macháček a Veronika Himlarová.
Děkujeme tímto všem zúčastněným za
předvedený výkon a skvělou reprezentaci
našeho oddílu.
Za oddíl házené: Mário Dobosz

Pozvání na hřiště
Vážení spoluobčané, lázeňští hosté,
přátelé a fanoušci, dovolte nám, abychom
vás co nejsrdečněji pozvali na házenkářské hřiště u sokolovny, kde v letošním
roce házená v Klimkovicích oslaví 70.
let, kdy byl oddíl založen a začal hrát
svou první sezónu. Proto vás zveme na
mistrovské zápasy jarní části sezóny
2018/2019 v házené minižáků, mladších
žáků, starších žáků a mužů. Hrajeme soutěže Moravskoslezského krajského svazu, proto se stavte na házenkářské hřiště,
budeme rádi za všechny fanoušky, kteří

nás příjdou slušně povzbudit hlasivkami,
případně bubny, trumpetami a podobně.
Předem děkujeme za podporu.
Neděle 7. dubna 2019
Mladší žáci v 9.00 hod.
Sokol Klimkovice – TJ Nový Jičín
Starší žáci v 10.15 hod.
Sokol Klimkovice – TJ Nový Jičín
Muži v 11.45 hod.
Sokol Klimkovice – Sokol Trnávka
Utkání se odehrají ve SH v Polance
nad Odrou.
Sobota 27. dubna 2019
Muži v 10.00 hod.
Sokol Klimkovice – SKH Polanka B
Sobota 4. května 2019
Mladší žáci v 10.00 hod.
Sokol Klimkovice – TJ TŽ Třinec
Sobota 18. května 2019 v 9.00 hod.
10. kolo – turnaj minižáků
Sobota 25. května 2019
Mladší žáci v 9.00 hod.
Sokol Klimkovice – KH Kopřivnice
Starší žáci v 10.15 hod.
Sokol Klimkovice – HC Hlučín
Kdy proběhnou samotné oslavy 70.
výročí házené v Klimkovicích na našem
hřišti vás budeme informovat v dalším
vydání Zpravodaje.
Stále probíhá NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ a HRÁČEK, neváhejte a přiveďte své
děti od 5 do 15 let na trénink házené.
Jsme rádi, když se děti něco nového naučí, děláme většinu sportů (házená, ﬂorbal, bazén, kolo, basketbal, běh, atletika,
volejbal), tréninky: pondělí 16.30–18.00,
středa16.30–18.00, čtvrtek 16.30–18.00.
Všechny tréninky jsou na venkovním hřišti u sokolovny, případné další po domluvě
s trenéry. Více informací se dozvíte na
internetových stránkách: https://klimkyhazena.webnode.cz.
Michal Janečka,
místopředseda házené
a organizační pracovník oddílu
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Badminton
Extraliga badmintonu –
porážka v Praze
V sobotu 16. března se náš celek vydal
ke čtvrtﬁnálovému utkání. Hostitelem nám
byl třetí celek po základní části T. J. Sokol
Meteor Praha–Radotín. Utkání se hrálo
ve sportovní hale ZŠ Praha–Vinoř. Naše
sestava byla již před zápasem poznamenána pravidlem o minimálním trojnásobném startu v základních kolech pro
zahraniční hráče. Nemohl tedy nastoupit
Karan Rajan Rajaran, který z několika
závažných důvodů nastoupil pouze ve
třetím kole a startoval tak pouze ve dvou
utkáních. V průběhu týdne se navíc omluvila i dvojka týmu Jan Benbenek z pracovních důvodů. Při tvorbě sestavy jsme
byli nuceni výrazně improvizovat, abychom alespoň potrápili favorita a obhájce
druhého místa z loňské sezóny.
Na maximální možnou míru jsme posílili
smíšenou čtyřhru. Za Klimkovice nastoupila Katka Tomalová a Jakub Bitman proti
Pavlu Drančákovi s Petyou Nedelchevou
(bulharská reprezentantka, svého času
hráčka první světové desítky). Bohužel
ani to nestačilo a domácí zvítězili 2:1 po
setech 21:12, 17:21 a 21:13. Další body
pro domácí získali Michal Rogalski (PL)
s Janem Loudou vítězstvím nad našimi Ondrou Králem a Filipem Budzelem
21:10 a 21:11 a Petya Nedelcheva se
Sabinou Milovou proti Kateřině Frischové
s Dominikou Budzelovou 21:6 a 21:8. Své
singlové představení bohužel nedovedl
k vítězství ani Ondra Král. Prohrál s Janem Loudou 21:11 a 21:9. Za stavu 4:0
pro domácí byla rozehrána první čtyřhra.
Domácí Pavel Drančák a Steffen Rasmussen (DEN) vyzvali naše Jakuba Bitmana
s Christianem Lindem Thomsnem (DEN).
Diváci a trenéři viděli fantastický zápas
plný úžasných výměn ve vysokém tempu
a s mimořádným nasazením všech aktérů. Po necelé hodině zvítězili naši borci
po setech 20:22, 21:18 a 21:18. Upravili
tak stav utkání na 4:1 pro domácí.
Proti domácí Sabině Milové nastoupila
Kateřina Tomalová a po prohraném prvním setu dokázala celý zápas ovládnout
skvělým taktickým výkonem. Především
ve třetím setu již na kurtu kralovala. Zvítězila 19:21, 21:17 a 21:9. Upravila tímto
vítězstvím stav na 4:2.
Filip Budzel své utkání se Steffenem
Rasmussenem prohrál dvakrát 21:13.
Přesto, že místy soupeře přehrával, byla
zkušenost soupeře nad jeho síly. Vzhledem k rozhodnutému stavu 5:2 pro domácí se již první dvouhra mužů nehrála.

Gratulujeme soupeři k vítězství a přejeme hodně úspěchů v play-off. V letošní
extralize otevřené hráčům z Evropské unie
je naše šesté místo a udržení v extralize
cenným úspěchem, protože základ našeho celku tvoří odchovanci oddílu. Pravděpodobně bychom se dokázali dostat
jako vloni mezi čtyři nejlepší, kdyby nebylo
zranění hráčů a jiných komplikací. Nicméně si myslím, že proti klubům s výrazně
jiným ﬁnančním zajištěním než máme my,
které si mohou dovolit postavit celek skoro
ze samých cizinců, prostě nemáme šanci. Nicméně vždy bylo naším cílem stavět
všechna družstva především na základu z domácích hráčů a rozvíjet tím jejich
výkonnost. Tak tomu bude i nadále.
Jiří Halfar st.

2. liga SmBas – po roce titul
opět do Klimkovic
V sobotu 16. března proběhlo v olomouckém Omega centru ﬁnálové kolo
2. ligy SmBas. Náš oddíl zde letos poprvé
v historii reprezentovaly dva týmy. Béčko
bylo složeno ze starších zkušenějších
hráčů Klimkovic a poprvé i Céčko, které
je složeno především z dorostenců klimkovického badmintonu. A jak si vedli?
První utkání bylo opravdu pikantní
a hecované už dva týdny na oddílových
trénincích. Díky postavení ve skupinách
svedl čtvrtﬁnálový los oba týmy proti
sobě. V tomto utkání se projevila zkušenost starších hráčů klimkovického Béčka
a výhra 5:0 nad mladými dorostenci byla
až moc překvapivě jednoduchá. Béčko
se posunulo pavoukem výše, kde na něj
čekal tým SK Badminton Přerov. Céčko už čekalo jen utkání o umístění proti
týmu Kabal Karviná, který podlehl týmu
Přerova.

Družstvo Klimkovice C.

Semiﬁnále utkání Béčka proti Přerovu
probíhalo v podobném stylu jako proti
Céčku Klimkovic, naši hráči opět nezaváhali a dokázali vyhrát v nejrychlejším
možném výsledku 5:0. Postup do ﬁnále byl splněn, teď už zbývalo jen čekat
na vítěze dvojice týmu BK Kopřivnice
„A“ vs. Akademie Olomouc „A“. Toto
utkání bylo hodně vyrovnané až do
posledního zápasu a zcela zaslouženě
po kvalitních výkonech postoupili kopřivničtí badmintonisté. Utkání vyhráli 5:2.
Céčko ve svém utkání o umístění bohužel prohrálo proti hráčům Kabalu Karviná 6:2. Výsledek není vůbec objektivní
k tomu, jak mladí klimkovičtí hráči bojovali na kurtech. Bohužel ště stí v tento den
při nich vůbec nestálo. Konečné dělené
7.–8. místo je pěkným úspěchem našich
mladých hráčů.
Finále bylo velkým očekáváním. Kopřivničtí hráči v loňské sezóně patřili mezi
účastníky 1. ligy, takže se dalo čekat, že
se chtějí co nejrychleji vrátit zpět. Naši
hráči v loňské kvaliﬁkaci bohužel neuspěli. Letos opět chtěli vyhrát, a tak trochu
napravit loňský neúspěch. Začalo se smíšenou čtyřhrou Somerlík/Bláhová – Majerek/Kelnarová, v tomto vyrovnaném
utkání jsme brali první bod po výhře 2:1.
Druhý bod přidal v prvním mužském singlu Jakub Horák proti Jakubovi Sagáčíkovi, když vyhrál hladce 2:0. Další bod
přidala ve dvouhře žen Katarína Šariščanová po výhře 2:1 nad Aničkou Škarkovou. V první čtyřhře mužů zvládli utkání Jan Somerlík a Jakub Horák. Vedení
4:0 bylo na světě. K úspěchu a vítězství
v druhé lize chyběl již jen jediný bod.
První šanci využít matchbal v utkání
dostali hráči druhé mužské čtyřhry Petr
Tomala a Michal Vašátko proti Marku Václavíkovi s Františkem Majerkem. Skvěle hrající kopřivničtí hráči
nic nevzdali a ve vyrovnaném zápase
zaslouženě zvítězili 2:1. Stav utkání v tuto
chvíli byl 4:1. Ke slovu se dostaly naše
slečny Katarína Šariščanová a Zuzana
Bláhová, které nenechaly nic náhodě
a ve čtyřhře žen proti páru Škarková/
Kelnarová připsaly na konto klimkovického týmu poslední vítězný bod na 5:1.
Kopřivničtí už jen korigovali v posledním
nedůležitém zápase na 5:2.
Klimkovice opět zvítězily ve 2. lize a budou mít možnost po roce bojovat v baráži
o postup do 1. celostátní ligy. Kvaliﬁkace
proběhne o víkendu 27.–28. dubna. Kde
se bude hrát, určí los STK.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Všem hráčům gratuluji a děkuji za
skvělé výkony! Jsem rád, že naši hráči
tak vzorně reprezentují naše malebné
badmintonové město Klimkovice a oddíl
T. J. Sokol Klimkovice.

GPC U17 Chropyně –
pět medailí pro Klimkovice
GPC U17 v Chropyni bylo zejména
v dívčí kategorií poznamenáno menší
účastí, ale i tak byly k vidění pěkné zápasy. Za Klimkovice vyrazili bojovat Lucka
Metzová, která hrála pouze mix a debla,
dále Marta Larischová a Filip Häring,
kteří nastupovali ve všech disciplínách.
V mixu bez zaváhání zvítězil sehraný pár
Smutný/Metzová, když ve ﬁnále přehráli
pár Matula/Schafferová. Uspěl i klimkovický pár Häring/Larischová, kteří po semiﬁnálové prohře s Matulou/Schafferovou
brali bronz. V singlu se Marta Larischová
probojovala až do ﬁnále, kde už nestačila
na Sáru Schafferovou a tak brala stříbro.
V chlapeckém singlu si Filip Häring vybral
svůj smolný den a i přes snahu a bojovnost bohužel skončil až na 5.–8. místě.
Ve čtyřhře dívek pak Lucka s Martou ve
ﬁnále porazily pár Kulhavá/Schafferová a braly zlato, které ale kvůli nízkému
počtu párů v deblu znamenalo jen poloviční body. V chlapeckém deblu pak pár
Matula/Häring v semiﬁnále těsně prohráli
s přerovskými Drkošem/Maňákem, a to
znamenalo další bronz pro Klimkovice.

Zlato pro klimkovického
Jana Ptáčka na GPB U15

GPB U19, Orlová Lutyně
– tři stříbra pro naše holky

Ve dnech 9.–10. března proběhl v pardubické univerzitní hale celostátní turnaj
GPB U15.

V sobotu 2. března se do Orlové vypravilo osmičlenné klimkovické družstvo
získat body do žebříčku z turnaje GPB
U19. Klimkovice přijely ve složení Ondřej Broda, Tomáš Černík, David Slíva,
Veronika Dejlová, Lucie Metzová, Hana
Otisková, Klára Petrušková a Adéla
Závodná.

Vzhledem k trvající zdravotní indispozici Kateřiny Osladilové tak jedinými kvaliﬁkanty za Klimkovice byli Marek Waliszewski, Jan Ptáček a Michal Oswald.
Celá trojice bojovala ve všech třech disciplínách.
Čtyřmi prohrami bohužel skončil turnaj
pro Marka Waliszewského, kterého všemi
zápasy provázelo množství zbytečných
nevynucených chyb. O něco lépe si vedl
Michal Oswald, který si v každé disciplíně
připsal jedno vítězství, a svou cestu turnajem skončil vždy ve druhém kole.
Největšího úspěchu dosáhl Honza Ptáček. V singlu sice vypadl ve druhém kole,
ale až po krásné třísetové bitvě s benátským talentem Vaškem Simonem.
Zápas plný krásných dlouhých výměn
s minimem chyb byl určitě příslibem výraznějších úspěchů v budoucnu.
Největší překvapení si však Honza nechal na sobotní podvečer, kdy společně
s opavským Ondřejem Lubeníkem dokráčel až do ﬁnále čtyřhry, když v semiﬁnále
vyřadili první nasazený pár Běhounek–
–Palinkáš. V nedělním ﬁnále pak své
kvality potvrdili proti brněnské dvojici
Kurdiovský–Prek. Po vyrovnaném prvním
setu (27:25) vyhráli již celkem hladce druhý set a zaslouženě brali zlatou.

V sobotu svedli klimkovičtí hráči mnoho
vyrovnaných zápasů, ale konkurence byla
velká. Na turnaji se předvedli hráči, kteří
přijeli z různých koutů České republiky,
například až z Liberce, Ústí nad Labem
nebo Mostu. V této konkurenci se podařilo klimkovickým dívkám probojovat se do
nedělních semiﬁnálových zápasů.
Ve čtyřhře bojovaly Adéla s Klárou, které až ve ﬁnále podlehly ve dvou setech
vítězkám Ivě Foukalové a Nele Němcové.
Ve dvouhře dívek měly Klimkovice také
jednu reprezentantku až ve ﬁnále, kde
Klára v posledním zápase nedokázala
porazit vítězku turnaje Soňu Hořínkovou.
V ostatních kategoriích zvítězili ve smíšených dvojicích Adam Ehm s Kateřinou
Valentovou, ve čtyřhře chlapců Jiří Derka
a Adam Ehm a dvouhru chlapců ovládl
Tadeáš Brázda.
Úspěchy, fotky a výsledky z turnajů
našich hráčů můžete aktuálně sledovat
na oddílových webových stránkách: www.
badklim.cz.
Jiří Halfar ml.

Fotbal TJ Klimkovice

Zimní příprava fotbalistů byla dlouhá
Zimní přípravu na jarní část sezóny zahájili A muži 15. ledna, nicméně od konce
listopadu začali hráči plnit své individuální plány, aby nepřišli po dvou měsících
v zanedbaném stavu.
První polovina přípravy se odehrávala jak na umělé trávě v Bílovci, tak v SC
Fajne v Ostravě-Porubě na lekcích spinningu a byla věnována především rozvoji
kondiční stránky. Druhá polovina přípravy
proběhla celá na umělé trávě v Bílovci
a hráči už pilovali herní věci do sezóny.
Zimní příprava je vždy dlouhá, a i když
to po konci podzimní části pro trenérský tým vypadalo na klidnou zimu, opak
byl pravdou. Během pauzy došlo v týmu
z nejrůznějších důvodů hned k několika
změnám, kdy tým opustili z nejrůznějších
důvodů čtyři hráči a sehnat adekvátní
náhradu během zimy je velmi složité. Dalším negativem zimní přípravy byla zranění
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a nemoci. Těm se asi žádný klub nevyhne,
bohužel ne vždy se tým sešel kompletní
k tréninku i utkání, a proto bylo na zkoušku
a nácvik některých věcí méně času.
I když se týmu nemoci a zranění nevyhýbaly, tréninková účast byla v rámci
možností obstojná a hráči po celou zimu
pracovali v trénincích poctivě, což se jim
v sezóně, doufejme, vrátí.
K zimní přípravě patří rovněž přípravná utkání a naši muži jich odehráli osm.
Bilance dvou výher a šesti porážek nevypadá příliš lichotivě, je třeba však brát
v potaz, že šlo o zápasy se silnými celky,
které hrají vyšší soutěže nebo hrají na
špici svých soutěží, a jak se říká, „těžko

na cvičišti, lehko na bojišti“. Kromě utkání
s juniory Vítkovic a Petřvaldem na Moravě
jsme odehráli velmi dobrá utkání a nejednou jsme byli za svůj herní projev chváleni. Proto doufáme, že tuto část si přeneseme i do mistrovských utkání a ruku
v ruce s tím přijdou i dobré výsledky.
I když se zimní přípravou panuje spokojenost tak na půl, trenérský tým věří, že
tým je na jarní část připraven. Celý tým si
uvědomuje, na jakém místě v tabulce se
nachází, kolik to stálo práce, a že by byla
škoda dobře rozehranou sezónu pokazit.
Na druhou stranu tým nechce hrát pod tlakem postupu. Cíl je jít zápas od zápasu,
v každém utkání podat co nejlepší výkon,
který bude bavit hráče i fanoušky a držet
pozitivního týmového ducha ze závěru
povedené podzimní části.
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Kádr A mužů pro jarní část:
Brankáři: Michal Bača, Denis Černý

Rozpis mistrovských utkání JARO 2019

Obránci: Jaroslav Bednář, Jakub
Drábek, Radim Krpelík, Jiří Niemczyk,
Vladimír Šot
Záložníci: Jiří Bajgar, Vojtěch Borgosz,
Karel Konečný, Michal Mohelník,
Jakub Sáblík, Rostislav Švec,
Jan Vaněk, Michal Židek
Útočníci: Jan Gelnar, Daniel Mikoláš
Příchody: Židek (Hlučín)
Odchody: Moučka (Čeladná), Chobot
(Krásné Pole), Vostárek (přerušení
činnosti kvůli studiu), Jonek (konec
spolupráce).
Výsledky v zimní přípravě:
MFK Vítkovice U19 – Klimkovice 9:1
(Moučka)
Klimkovice – Svinov 9:1
(Moučka 2, Židek 2, Bednář, Borgosz,
Sáblík, Švec, Mohelník)
Klimkovice – FK Darkovičky 1:2
(Moučka)
Klimkovice – TJ Sokol Fryčovice 4:2
(Moučka 2, Vaněk, Sáblík)
FK Fotbal Fulnek – Klimkovice 4:3
(Mikoláš, Vaněk, Gelnar)
Klimkovice – TJ Petřvald na Moravě 0:2
FK SK Polanka – Klimkovice 2:0
MFK Kravaře – Klimkovice 3:2
(Vaněk, Gelnar).
Jan Woznica,
trenér mužů TJ Klimkovice

Střelci

Mládež přivezla
dvě zlaté medaile
Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě
ze vzduchové pušky.
Soutěž probíhala od prosince 2018 do
března 2019 v Karviné. Celkem se střílelo
5 soutěžních kol na vzdálenost 10 metrů
vleže. Závodníci stříleli v každém kole 30
soutěžních ran. Střelci byli rozděleni podle věku a pohlaví do jednotlivých kategorií. V kategorii do 12 let vystřílel Vojtěch
Matýsek 1. místo a v kategorii juniorů získal Marek Dostalík také zlatou medaili.
Všem dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších závodech mnoho
úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice p. s.
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Inzerce

Renomovaná stavební společnost
s provozovnou v Jistebníku

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

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

vám nabízí

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

NÍZKÉ CENY

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher
• mytí oken
Tel.:

606 363 300

OBKLADY, DLAŽBY,
KOUPELNY,
SPRCHOVÉ KOUTY,
BALKONY a jiné
Praxe 45 let.
Tel.: 731 950 701
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přijme do pracovního poměru:

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:

aktivní přístup k práci,
znalosti základních stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

výdělky až 27 000 Kč / měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí
Volejte na tel. čísla:
596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776
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Pozvánky

C

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD do Polska

D

sobota 27. dubna 2019
Odjezd z Klimkovic v 6.30 od zámku, očekávaný návrat v 18.00 hod.
Cena zájezdu je 290 Kč.
Přihlášky v Kulturním a informačním středisku Klimkovice v přízemí zámku:
kis@mesto-klimkovice.cz, 556 420 005 nebo u p. Hradské na: 606 101 670
Pořádá Místní organizace Českého zahrádkářského svazu

Ceník a podmínky inzerce najdete na webu:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj

Výzva

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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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KLIMKOVICE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

pořádá

BURZU DĚTSKÉHO
JARNÍHO a LETNÍHO
OBLEČENÍ a POTŘEB
v HASIČSKÉ ZBROJNICI ve dnech:
pondělí

1. 4.

příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

2. 4.

úterý

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

3. 4.

středa

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–17.00 hod.

čtvrtek

4. 4.

výdej zboží

ČČK Klimkovice a Charita Broumov pořádají

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

Sbírka se uskuteční
v kině Panorama v Klimkovicích.

pátek

12. dubna 8.00–18.00 hod.

sobota 13. dubna 8.00–18.00 hod.

14.00–16.00 hod.

Za vaši pomoc děkuje
Na hojnou účast se těší výbor ČČK Klimkovice

Sdružení rybářů Klimkovice si vás dovoluje pozvat na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
27. dubna 2019 od 7.00 do 13.00 hodin
v parku Petra Bezruče

Zveme rybáře i nerybáře.
Prodej povolenek v parku u altánku
od 15. 4. 2019 vždy od 16.00 do 17.00 hodin.
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758.
Občerstvení zajištěno:
kapr, salát, grilované makrely, steaky, pivo, limo.
Sdružení rybářů se těší na vaši účast.
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Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov.
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