a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Květen je v Klimkovicích měsícem pozitivních emocí. S krásnými májovými dny
při stavění máje na koupališti nebo při
políbení pod rozkvetlou třešní jsme si připomněli lásku. Naši vděčnost osvoboditelům města a uctění obětí 2. světové války
projevujeme při pietním aktu u Památníku
osvobození. Otevírání lázeňské sezony
v sanatoriích nám dává pocit hrdosti na
naše nejmladší lázeňské město v Česku,
které proslavily nové terapeutické metody. Letošní květen nám však připomíná
i jedno rozporuplné výročí. Dne 6. května
2018 uběhlo 10 let od otevření Klimkovického tunelu a zprovoznění dálnice v roce
2008 přes naše katastrální území, což se
do života našeho ospalého maloměsta
zapsalo jako rozpačité probuzení se všemi klady a zápory. Kam jsme se za deset
let soužití s dálnicí posunuli?

červen 2018
Vymístění kamionů na dálnici
jde do ﬁnále
Dálnice nám kromě snadného napojení
na kapacitní rychlostní komunikaci, a tím
i rychlejší spojení se světem, přinesla také
četné problémy, které obyvatelé Klimkovic
dobře znají z každodenního života. Jsou
jimi limity překračující hluk a emise, budování logistických center, nadměrná osobní
doprava, která se vyhýbá placení dálniční
známky a nadměrná kamionová doprava,
která se vyhýbá dálničnímu mikrovlnnému
mýtu přes naše lázeňské město, kterému
tato doprava ubírá poklidnou atmosféru
a čistý vzduch. Právě tato nepřípustná
tranzitní doprava nyní bude po desetiletí
slibů ze strany Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) konečně vyblokována elektronickými značkami zákazem vjezdu nákladní
dopravy těžší 12 tun. Budou umístěny
a odzkoušeny do konce září na dálničních sjezdech v Bravanticích a ve Václavovicích. Instalace elektronických proměnných značek a jejich velkoplošných
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návěstí, které zcela platí ŘSD, je nutná
z důvodu navázání režimu zákazu vjezdu
kamionů do Klimkovic s možným havarijním a plánovaným uzavřením tunelu.
Pokud by zákazové značky byly klasické
kovové, bránily by kamionům při uzavřeném tunelu vjet na krátkodobou objížďku
tunelu, která vede právě po komunikaci
II. třídy č. 647 přes Klimkovice. Na ni je
pak sveden veškerý provoz dálnice a vozidla z bočních komunikací mají problém
vjet nebo přejet hlavní komunikaci. Avizovaná rekonstrukce některých systémů
tunelu, který je dlouhodobě vystaven zvýšené vlhkosti, se zatím z důvodu náročné projektové přípravy odkládá. O této
rekonstrukci, a o případném krátkodobém
uzavírání tunelu, budete informováni.

Důležité sdělení občanům
Josefovic

Strhující Žhavé rytmy jižních zemí – Akoband a Famózní klimkovické pjenice.
Foto: Petr Večerka

V rámci stavby s názvem ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice budou v měsíci červnu organizovány
schůzky s občany, kde budou seznámeni
s technickým a organizačním řešením
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
kanalizace a napojováním vlastních nemovitostí. Schůzky se uskuteční vždy
v 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Josefovicích a uskuteční se 3x pro majitele
nemovitostí těchto čísel popisných, náležících k uvedené větvi kanalizace. Přehledné obrázky níže jsou jen ilustrativní,
zvětšit a zorientovat se v nich je možné
na internetových stránkách města v sekci
Aktuality v příloze pozvánky na tyto schůzky. Není to ale nutné, zorientovat se a zjistit, na kterou schůzku máte přijít, můžete
podle svých čísel popisných:
Schůzka 12. 6. 2018:
Větev s označením AA, AB a část větve
A po šachtici Š10 včetně – čísla popisná
58, 60, 79, 101, 87, 66, 85, 95, 68, 81, 82,
76, 77, 72, 71, 63, 61, 64, 70, 67, 65, 8,
94, 7, 10, 9, 32, 69, 32, 96, 98, 102, 106
a číslo evidenční 1
Schůzka 14. 6. 2018
Větev s označením A po šachtici Š19
včetně – čísla popisná 53, 6, 5, 4, 109,
86, 50, 2, 37, 1, 40, 30, 29, 28, 27, 39, 48,
36, 19, 18, 80, 17, 38, 16, 33, 15, 14, 13,
41, 12, 11, 54 a 108
Schůzka 19. 6. 2018
Větev s označením A do konce řadu – čísla popisná 26, 25, 24, 23, 55, 49, 75, 59,

2

52, 78, 97, 91, 62, 57, 90, 73, 42, 34, 47,
46, 21, 44, 45, 51, 43, 89, 22, 56, 31, 100,
103, 105 a 110
Těchto jednání bude přítomen i projektant Ing. Lubomír Novák a vedení města. Současně budou občané seznámeni s postupem, co je nutno provést pro
likvidaci žumpy nebo septiku a pro nové
napojení na kanalizaci. Všechny tyto
informace včetně pozvánky dostanete do
svých schránek ještě před konáním schůzek, abyste si mohli připravit dotazy.

Kamínky vděčnosti
Jarní farmářské trhy se opět povedly,
navíc jsme zatleskali nápaditým vystoupením našich veselých „deváťáků“ z třídy A i B. Věřím, že si každý našel svůj
oblíbený stánek s lákavým sortimentem,
mně velmi chutnaly Klimkovické lázeňské
oplatky manželů Foltýnových. Tyto oplatky jejich zásluhou nedávno získaly velmi lákavý certiﬁkát Regionální potravina
Moravského Kravařska, což je ocenění
kvality, které poprvé dostal produkt vyrobený v Klimkovicích. Ostatně ochutnejte
sami, v našem infocentru jsou k dostání.
Neměli bychom zapomínat navštívit
ani kamenné obchody na Náměstí. Víte
o tom, že drogerie zde samostatně funguje od roku 1977 už více než 40 let?

Původně byla umístěna v podloubí a bez
ní (stejně jako bez dalších tradičních
obchůdků a restaurací) bychom si poklidnou a známou atmosféru Náměstí ani neuměli představit.

Kulturní vábení
Nedovedu si představit Klimkovice
bez prospěšné záchranné, preventivní
a společenské činnosti Sboru dobrovolných hasičů a jejich jednotky, na kterou
můžeme být hrdí. Je to nejstarší dobrovolný spolek, který nepřetržitě působí
v Klimkovicích od roku 1878. Nyní máme
možnost si připomenout výročí 140 let
jeho trvání v sobotu 16. 6. a vzdát našim
požárníkům hold při svěcení jejich nového
praporu u kostela sv. Kateřiny. Hasiči nám
navíc připravili bohatý kulturní program.
O den dříve přijďte na Zámeckou literární noc s atraktivními osobnostmi.
Poslechneme si autorské čtení Tomáše
Glocknera, od kterého se snad dozvíme
něco o tajemném původu našeho prvního
československého prezidenta.
Všechny pozvánky na uvedené akce
najdete v tomto čísle Zpravodaje.
Duchovní zážitky z bohatých červnových kulturních akcí vám přeje
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Oznámení

Z redakční pošty

Očkování psů Deklarace ticha
proti vzteklině
V sobotu 9. 6. 2018 proběhne v Klimkovicích očkování psů, s sebou náhubek,
očkovací průkaz. Očkování se týká psů
od 4 měsíců. Poplatek je 100 Kč.
8.00–8.15
8.30–8.45
9.00–9.45
10.00–10.15
10.15–10.30
10.45–11.15

ÖMV
Fonovice
před zámkem
Hýlov
U lesa
Josefovice

V případě nepříznivého počasí budou
občané informováni o změně termínu.
Očkování provádí MVDr. Andrle, tel.: 603
735 160.

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Jiríˇ Oravec

Příběh první: Někdy kolem roku 1992
jsem se ptal svého partnera z Německa,
jak tráví víkendy. „V kanceláři, protože
nesmím vytáhnout ani sekačku trávy. To
hned přijde soused se slovy: chceme
mít klid, tak sekej jindy. Tak sekám trávu
v pátek a v sobotu jsem v kanceláři.“ Tehdy jsem myslel, že takto to bude brzo i u
nás, tedy v Klimkovicích.
Příběh druhý: Jednou, a to už je zase
velice dávno, jsem sekal trávu v sobotu
po obědě. Sousedka se přišla zeptat, zda
musím zrovna teď sekat. Uznal jsem, že
má pravdu a šel do sebe. Přestal jsem
sekat okamžitě, sekačka zůstala na místě
do pondělí a od té doby jsem nikdy nesekal ani neužíval jiné stroje o víkendu.
Příběh třetí: Vzpomínám na doby, kdy
neděle (tehdy jen neděle) byla k odpočinku. Dopoledne se šlo do kostela, pak byl
oběd a odpoledne procházka nebo koupaliště, nebo se jen tak sedělo na zahradě, četlo se, sem tam se odstranil nějaký
plevel, celkem nic moc se nedělo, neboť
se odpočívalo. Proto je neděle nedělí. To
až éra budování socialismu nás naučila,

že v neděli stavíme domy, chodíme na
akce Z, abychom si pak mohli odpočinout
v pondělí v práci.
Městská vyhláška sice řeší klid o víkendu a svátcích, jak jinak polovičatě, a stejně se to nedodržuje. Musíme si to tedy
vyřešit sami a dobrovolnost má v tomto
případě cenu zlata. Věřím, že to nakonec
dopadne dobře. O to lepší pocit budeme
mít.
Co tak se vrátit k původnímu smyslu víkendu a jiných svátků. Odpočívat
a umožnit odpočinek druhým. Aby to byly
dny, kdy budou slyšet jen radostné pokřiky
dětí, zpěv ptáků a šelestění listů ve větru.
Nechat pod zámkem všechny ty sekačky
trávy, křovinořezy, strunové sekačky, cirkulárky, jiné pily, vrtačky, rádia a tak nějak
nezvyšovat dále hlukovou zátěž, která je
již značná kvůli provozu na komunikacích.
A že hluk škodí je všeobecně známo.
I ti, co toto považují jako nepřípustný
zásah do jejich soukromí a práv, budou
mít z toho užitek a z mé strany jednu jistotu. Budu klid o víkendu a svátcích dodržovat nadále, třeba jednostranně. Přidejte
se všichni. Protože tak je to správné a tak
to má být.
Auinger 687

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

www.kis.mesto-klimkovice.cz
a na facebooku: Elektrotaxi Klimkovice

DAJMND BRAND s. r. o.
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Informace z městského úřadu

Nejdůležitější informace z Obecně závazné vyhlášky města
Klimkovic č. 1/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Regulace hlučných činností
v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 8.00 a od
12.00 do 22.00 hodin veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba
od dvacáté druhé do šesté hodiny.
Stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována:
1) Doba nočního klidu nemusí být
dodržována v noci z 31. prosince
na 1. ledna z důvodu konání oslav
příchodu nového roku.

2) Doba nočního klidu se vymezuje
od 3.00 do 6.00 hodin v noci
z 16. června 2018 na 17. června
2018 z důvodu konání oslav
140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Klimkovicích.
3) Doba nočního klidu se vymezuje
od 2.00 do 6.00 hodin,
a to v následujících případech:
a) v noci z 30. dubna na 1. května
z důvodu konání tradiční akce
Stavění máje
b) v noci ze dne konání Rockové
zábavy s kapelou REZON
na den následující konané
jeden víkend v noci ze soboty
na neděli v měsíci červnu
a jeden víkend v noci ze soboty
na neděli v měsíci červenci
c) v noci ze dne konání akce
Rozlučka s prázdninami na den

následující konané poslední
srpnový víkend v noci z pátku
na sobotu nebo ze soboty
na neděli
d) v noci ze dne konání tradiční
akce Klimkovický jarmark na den
následující konané druhý zářijový
víkend v noci ze soboty na neděli
e) v noci ze dne konání tradiční akce
Klimkovické vzduchobraní
na den následující konané
poslední zářijový víkend
v noci ze soboty na neděli
4) Informace o konkrétním termínu
konání akcí uvedených v odst. 3
tohoto článku obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna městským
úřadem na úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání.
Ing. Pavla Vavrošová,
tajemnice MěÚ Klimkovice

Jednota Orel Klimkovice

Jaká je činnost Jednoty Orel v Klimkovicích?
I když se jedná o organizaci s malou členskou základnou, její činnost je pestrá
a zajímavá. Mnozí si ani neuvědomují, kde všude se členové této malé organizace
pohybují.
Tak například se velkou měrou podíleli
na přebudování jeviště v našem kině. Nejen, že se zúčastnili brigád na bouracích

akcích, ale zajišťovali i další drobné práce, bez kterých by se příprava jeviště pro
namontování dalších zařízení, např. pro-

mítacího plátna, neobešla. Nová elektriﬁkace jeviště také byla v jejich režii.
Po Novém roce se připravovalo divadelní představení a pochovávání basy,
včetně občerstvení. Pěkné počasí v dubnu se odrazilo na zvelebovacích pracích
na orelské louce.
Květen, to je hlavně svátek maminek
a svatodušní smažení vaječiny. A tak se
v neděli 13. května u kostela rozdávaly
kytičky maminkám. Nezapomněli jsme
ani na naše maminky a babičky v DPS.
Odpoledne je dva členové naší organizace navštívili a každá žena z domova
důchodců obdržela kytičku a záložku do
knihy.
Vážení spoluobčané, když budete číst
tyto řádky, bude už i po další akci Jednoty
Orla v Klimkovicích, a to smažení vaječiny
na orelské louce s programem pro děti.
Co ještě připravujeme? V plném proudu je příprava orelského tábora pro děti,
který se koná každý rok.
Bohumír Kaštovský,
starosta Jednoty Orel Klimkovice
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Knihovna

Divadlo plné emocí
V rámci celoročního projektu Osudové osmičky předvedli žáci literárně-dramatického oddělení divadelní představení Chlapec v pruhovaném pyžamu.
Všem účinkujícím se vystoupení opravdu
povedlo. Velký dík patří vyučujícím literárně-dramatického oddělení a také oddělením hudebním.
Velkou pochvalu bych ráda udělila dvěma chlapcům, kteří hráli náročné hlavní
role Bruna a Šmuela – Michalovi Strnadovi a Antonínu Kaštovskému a Mgr. Janě
Přečkové za nastudování. A už se budeme těšit na další spolupráci.
Hra, která byla primárně určena dětem
Základní školy v Klimkovicích, byla zpracována na motivy stejnojmenné knihy od
anglického spisovatele Johna Boyna. Jde
o silný příběh dvou devítiletých chlapců,
kteří stojí na naprosto odlišné straně velkého plotu. Mezi chlapci Brunem a Šmuelem vzniklo přátelství a zpočátku svými
naivními představami Bruno nechápal,
proč můžou „ti za plotem“ chodit celý den
v pyžamu a on se musí doma učit, a kdo
jsou to ti Židé.
Představení zhlédli jak rodiče a příznivci kulturních akcí, tak i školní děti.
Koncert byl rozdělen na dvě poloviny,
v té první se představili žáci hudebního
oddělení a druhá část patřila již zmíněnému divadelnímu představení. Návštěvníci
si mohli poslechnout skladbu z muzikálu
Fantom opery, španělskou lidovou píseň
El vito v podání kytarového kvinteta nebo
rockovou píseň současné britské kapely.

Mgr. Zuzana Konvičková

Během června 2018 dojde k úpravě výpůjční doby v knihovně:
• Z důvodu organizace Zámecké
literární noci bude 14. 6. a 15. 6.
knihovna UZAVŘENA.
• Ve dnech 18.–27. 6. 2018
čerpání dovolené.
• Ve dnech 28. 6. a 29. 6. – poslední
školní dny – bude OTEVŘENO.

5

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 6/2018

Novinky ze základní školy
Škola se pomalu připravuje na konec školního roku. Žáci se účastní různých soutěží
ve školních i okresních kolech, třídní učitelé organizují pro své žáky školní výlety.
Žáci 9. ročníků jsou přijati na střední školy
a učiliště, navštěvují taneční lekce, které
probíhají v prostorách sanatorií.
O výsledcích vzdělávání se dočtete
v dalším čísle Zpravodaje. Poslední dny
před uzavřením klasiﬁkace někteří žáci
využívají ke zlepšení svých studijních
výsledků, někteří jsou již zaměřeni na jiné
aktivity...
Mgr. Miroslava Hoňková

Plánované akce školy
24. 5. Branný den pro žáky
I. stupně ve spolupráci vojáků
v záloze a rodičů SRZŠ
30. 5. Sportovní trojutkání Mikolow –
Ilava – Klimkovice v naší škole
20. 6. Výlet pro nejúspěšnější žáky
22. 6. Slavnostní ukončení školní
docházky žáků 9. tříd
Branný den pro žáky II. st.
Atletický den žáků I. st.
29. 6. Ukončení školního roku,
předávání vysvědčení

Projektový den – Den Země
V pátek 20. dubna proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země. Žáci prvního stupně se věnovali problematice třídění a recyklace odpadů, vztahem člověka
k životnímu prostředí, významu vody v krajině.
Žáci druhého stupně se zabývali především proměnou školní zahrady v zahradu
přírodní a ptačí.
Úkolem 6. ročníku bylo vyhledávání
informací o našich migrujících druzích
ptáků, seznámili se s myšlenkou Rorýsích škol a zapojili se do projektu Bezpečné zastávky.
Žáci 7. ročníku se vydali po trase studánek v okolí Klimkovic. Zapojili se do celorepublikové akce Ukliďme Česko a uklidili
v okolí potoku Rakovec, části Polaneckého lesa směrem k lázním a v okolí lázní.
Žáci prostudovali naučné tabule v Lesním parku Klimkovice a vyplnili pracovní
listy zaměřené na ochranu životního prostředí.
Výrobě ptačích budek, špačkovníků
a sýkorkovníků se věnovali žáci 8. ročníku. Také pracovali na tvorbě encyklopedických ilustrací a popisků, které budou

v budoucnu součástí naučných tabulí na
školní zahradě.
Žáci 9. ročníku se podíleli tradičně na
zvelebení školní zahrady. Podařilo se
jim vybudovat nový hortenziový záhon.
V oblasti ochrany životního prostředí se
věnovali třídění a recyklaci odpadů. Žáci
vyrobili tzv. „recyklační strom“, který bude
sloužit především pro děti 1. stupně k trénování dovednosti třídění odpadů. Program pro mladší spolužáky bude doplněn
o edukativní pexesa a deskové hry, které
také vyrobili žáci 9. ročníku v rámci projektového dne.
Projektový den byl završen výsadbou
lípy na školní zahradě, která má pro nás
v tomto roce, kdy si připomínáme 100 let
od vzniku Československa, zvlášť symbolický význam.
Mgr. Kateřina Chrapková

Dopravní soutěž
Na hřišti ZŠ v Ostravě-Svinově proběhlo dne 4. května okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Soutěže se zúčastnila dvě družstva
žáků z 5.–8 tříd, kteří soutěžili ve dvou
věkových kategoriích. Žáci museli prokázat znalosti z pravidel silničního provozu
v teorii i praxi, absolvovat zkoušku ze
zdravovědy a zvládnout jízdu zručnosti na
jízdním kole. Družstvo mladších žáků ve
složení Markéta Kuncová, Tereza Hoňková, Jan Himlar a Kryštof Minárik obsadilo
6. místo. Starší žáci – Adéla Kuncová,
Anna Palkovská, Adam Socha a Radek
Svoboda – se umístili na krásném 2. místě a postoupili do okresního kola.
O týden později se konalo okresní kolo
v Ostravě-Hrabůvce. Starší žáci v něm
obsadili pěkné 7. místo. Všichni soutěžící si odnesli užitečné zkušenosti, znalosti
a také praktické dárky od BESIPu.
Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení
efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu
a ke snižování dopravní nehodovosti,
prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního
provozu pro cyklisty, v technice jízdy na
kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou
dopravu a o dopravní výchovu.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová

Sběr papíru
Ve dnech 25.–27. dubna proběhl v naší
škole jarní sběr papíru. Celkem jsme
vybrali cca 9 000 kg papíru. Prostředky
získané ze sběrové aktivity budou využity k ﬁnancování nákladů na chov Lemura
korunkatého v Zoo Ostrava v rámci projektu Adopce zvířete. Všem, kteří podpořili dobrou věc a zapojili se, děkujeme.
Mezi nejlepší sběrače patří K. Malíková
7. C – 600 kg a J. Pachota 7. C – 550 kg.
Mgr. Jana Petrušková
6
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Projektový Den Země v Dolní oblasti Vítkovice
Žáci tříd 1.B a 3.B se v pátek 20. dubna vypravili do Ostravy, kde je v Dolní oblasti
Vítkovice čekal připravený vzdělávací program ke Dni Země.
Prvňáci měli program v U6, který se
zaměřil a děti seznámil s různými druhy
historických dopravních prostředků.
Žáci objevovali, jak vypadaly nejstarší
jízdní kola nebo jak fungoval první automobil. Odhalovali, jak se dopravní prostředky vyvíjí a měli možnost vyzkoušet si,
jaké to je řídit motorku, nákladní a osobní
auto, nebo sedět za volantem linkového
autobusu nebo v ponorce.

Žáci 3. ročního nalézali odpovědi na
nejednu zvídavou přírodovědnou otázku
v programu s názvem Proč? Svět v otázkách a odpovědích. Cílem programu bylo
vzbudit v nich zvědavost a touhu hledat
odpovědi na otázky, jak věci kolem nás
fungují a proč tak fungují. Stali se vědci,
kteří bádají, reportéry, kteří o svém zjištění informují ostatní a kameramany, kteří
poznatky natáčeli na zapůjčené tablety.

Seznámili se s pojmy optika, zoologie,
gastronomie, anatomie a dendrologie.
Děti v průběhu celého dopoledního
programu rozvíjely schopnost pracovat
ve skupinách a efektivně si rozdělovat
zadané úkoly. Měly možnost hledat informace v expozici Velkého a Malého světa
techniky.
V závěru bychom chtěli poděkovat paní
Ing. Žanetě Kurucové a společnosti Auto
Heller za sponzorování tohoto programu
pro děti obou tříd.
Božena Gamonová, Renata Ottová

Projektový Den zdraví – první pomoc a životní styl
Dne 4. května se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem Den zdraví.
Pod vedením Mgr. Zity Nyklové a Mgr. Jany Petruškové si žáci 9. ročníku připravili různá stanoviště, která se týkala první pomoci a zdravého životního stylu.

Deváťáci si tak vyzkoušeli roli učitelů
a svá témata prezentovali prakticky i teoreticky. Děti 6. až 8. ročníků pracovaly ten
den ve skupinkách, zopakovaly si základy první pomoci, věnovaly se dopravní
výchově a učily se správnou reakci v krizových situacích. Bylo využito i vozidlo
záchranné služby, děti se mohly podívat
jak vypadá a posádka vozidla je seznámila s prací záchranáře.
A jak se dětem tento projektový den
líbil? Žáci hodnotili přístup deváťáků
a organizaci celého dne pozitivně. Myslíme si, že tento den je pro žáky přínosný a získané informace mohou využít ve
svém životě.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová
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Netradiční výuka vlastivědy o evropských státech
Dne 3. května proběhla pro žáky 5. tříd
beseda Eurocentra v Ostravě pod názvem Poznáváme evropské státy, která žákům interaktivní formou přiblížila
kulturu a život v jednotlivých evropských zemích.
Žáci se seznámili s vybranými státy Evropské unie, jejich umístěním na mapě
Evropy, s vlajkami, s hlavními městy, se
zvyky a tradicemi, významnými osobnostmi a s památkami. Získané vědomosti děti
porovnávaly s obrázky na mapě velkoformátového pozemního puzzle.
Součástí programu byl také vědomostní kvíz v podobě pracovního listu, kdy
žáci pracovali se získanými informacemi.
Odměnou jim byl pas EU, který zábavným a poutavým způsobem informuje
o státech Evropské unie.
Beseda se dětem velmi líbila a zajímavou formou si tak rozšířily znalosti o státech Evropy.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Žáci 9. tříd oživili program Farmářských trhů na klimkovickém náměstí. Žáci 9.B vystoupili se svou choreografií ve stylu Pomády
a žáci 9.A představili hudební legendy uplynulých let až po současnost. Bylo zřejmé, že sklidili ovace diváků a vystoupení si skvěle
užili.
Mgr. Miroslava Hoňková

Mateřská škola

Den Matek oslavili také v josefovické školce
Rodiče jsou dětem největším vzorem, děti k nim vzhlížejí a respektují je. Každá
matka dala dítěti vše, co mohla, a to již první den příchodu na svět. Proto je Den
matek ideální příležitostí jak maminkám poděkovat za vše, co pro nás dělají.
I my s dětmi jsme se rozhodli jim poděkovat, a to formou vystoupení. Pár týdnů
nám trvalo nacvičování Popletené pohádky, která byla ve stylu muzikálu.
Děti byly velice šikovné a vystoupení
před svými maminkami zvládly na jedničku. Proto jsme si řekli, že by byla škoda
8

se o takto krásné vystoupení nepodělit…
Vždyť jsou tady i babičky a prababičky,
kterým patří naše díky. Proto jsme připravili pozvánky a vydali se po vesnici pozvat
další ženy do naší školky, aby i jim mohly
děti popřát ke Dni matek.
V pátek 11. května se tedy v naší škol-

ce tyto ženy sešly a děti jim předvedly
vystoupení, za které sklidily velký potlesk.
Děti měly pro ně připravené i malé dárečky.
Akce tohoto typu se nám velice líbila,
a proto jsme se rozhodli, že toto budeme
realizovat i do budoucna. Je velice pěkné vidět, že naše vystoupení dělá radost
i dalším lidem.
Hana Šecová,
učitelka v MŠ Josefovice
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Základní umělecká škola

Žáci ZUŠ získali v soutěžích cenná umístění,
saxofonisté zabodovali i v Praze
Konec školního roku se kvapem blíží a soutěže Základních uměleckých škol,
vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, v květnu uzavřely
svá ústřední kola.
V letošním roce byly vyhlášeny i pro
sólovou hru dechových nástrojů, sólový zpěv a taneční obor. Tato čtyřkolová
soutěž (školní, okresní, krajské a ústřední) výrazně ovlivňuje dění ve škole na
začátku druhého pololetí. Ve školním
kole předvedla své umění většina žáků
výše uvedených oborů a jen hrstka z nich
postoupila do okresního kola.
Kategorie jsou rozděleny podle věku
a rovněž podle nástrojů. V okresním kole
v Ostravě, které se konalo na přelomu
února a března, se naši žáci neztratili
a přivezli cenná umístění. V soutěžní přehlídce tanečního oboru obdržely stříbrné
pásmo žákyně 4. ročníku pod vedením
p. uč. Dariny Gelnarové. Adéla Drobná
získala 3. cenu v sólovém zpěvu, Vendula Magerová a Kristýna Kuncová získaly 3. cenu ve hře na zobcovou ﬂétnu,
druhou cenu v tomtéž nástroji vybojovaly
Adéla Pannová, Tina Hoňková a Karla
Šustková, ve hře na příčnou ﬂétnu získala Magdalena Pannová 2. cenu, Ema
Prchalová a František Hurník obdrželi
2. cenu ve hře na klarinet. 1. cenu ve hře
na příčnou ﬂétnu získala Hana Janásková. 1. cenu s postupem do krajského kola
vybojovali Aneta Poštulková ve hře na

klarinet, Jan Honěk, Elen Chaloupková,
Kateřina Kopecká a Vojtěch Bárta ve hře
na saxofon.
V krajském kole vystupovali naši soutěžící před velice přísným zrakem a sluchem odborné poroty, a o to cennější jsou
zde získaná umístění. Aneta Poštulková si odvezla 3. cenu, Kateřina Kopecká a Vojtěch Bárta 2. cenu. Jan Honěk
a Elen Chaloupková vybojovali 1. cenu
s postupem do ústředního kola! Navázali tak na vynikající výsledek z předchozí
soutěže, která se konala před 3 lety, kdy
v ústředním kole v Liberci reprezentovala
Klimkovice ﬂétnistka Jana Neuwirthová.
V letošním roce se ústřední kolo konalo
na začátku května v Praze. Ani zde saxofonisté nezklamali! Jan Honěk obdržel
2. cenu a Elen Chaloupková porazila
ve své kategorii všechny své konkurenty a získala 1. cenu! Těchto vynikajících
výsledků žáci docílili, rovněž díky profesionálnímu doprovodu p. uč. Miluše
Suchánkové, Zdeňky Neklové, Andrey
Dluhošové a Aleny Žurkové. Neméně
důležitou roli hrálo i pedagogické vedení p. uč. Jany Hoňkové, Jany Šafářové
Doležílkové, Jaroslava Kotyka i mé maličkosti.

Kromě výše uvedené soutěže nás žáci
ještě reprezentovali na dvou mezinárodních soutěžích, které se každoročně
konají v Ostravě. Na soutěži Pro Bohemia
v sólovém zpěvu získala Natálie Husťáková ve své kategorii 3. cenu. Stejného
umístění dosáhla i Eva Habustová ve hře
na akordeon za pedagogického vedení
p. uč. Martiny Maternové na Mezinárodní
akordeonové soutěži Ostrava 2018.
Děkuji všem žákům i pedagogům za
příkladnou reprezentaci školy i města, za
dlouhodobou přípravu a obětavou práci mnohdy nad rámec svých povinností,
a přeji všem hezké prázdniny.
MgA. Pavel Béreš, ředitel školy
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Posezení se známým sexuologem
MUDr. Radimem Uzlem
Srdečně vás zveme na lázeňské posezení, kde MUDr. Uzel
povypráví o své poslední knížce Jak se žije padesátkám,
o radostném cestování a samozřejmě o sexu vážně a nevážně.

nické společnosti, České a Slovenské sexuologické lékařské
společnosti, odborným garantem Národního registru reprodukčního zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR, čestným předsedou
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, externím
učitelem Univerzity Hradec Králové.
Čtvrtek 7. června v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 129 Kč v předprodeji.

Koncert Martina Maoka – hudba
vnitřních světů
Letní hudební vystoupení slovenského zpěváka a multiinstrumentalisty M. Maoka, který je slovenský zpěvák, multiinstrumentalista a improvizátor, ale hlavně člověk, jehož životní součástí
a nejvýraznější složkou je hudba. Jeho hudba vnitřních sfér bere
posluchače do hloubky vlastní duše a vede k rozjímání.
„Mé hudbě by jsem mohl nalepit tisíce nálepek, ale nebyla by
ani jednou z nich a zároveň všemi. Hudba je pro mě vyjádřením
svobody a lásky, vyjádřením úžasu z tvořivého okamžiku, kdy
vzniká krása, která nás může uchvátit a zavést do barevného
a neustále se měnícího světa naší Duše, anebo v nás může
zastavit jakýkoliv pohyb a my se můžeme rozpustit v jediném
bodě – v plnosti prázdna, který je zároveň zorničkou v našem
oku...“
Pátek 8. června v 18.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, rezervace na: http://sylvahankeova.cz/koncert
-maok.

Výstava dřevěných soch a reliéfů
Můžete se těšit na výstavu dřevěných soch Jiřího Vyviala, které vyzdobí interiér lázní. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 6.
v 19 hodin na kolonádě Sanatorií Klimkovice. O hudební doprovod se postará skupina Los Pedros.
Úterý 12. června v 19.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, kolonáda.
MUDr. Radim Uzel, CSc., promoval v roce 1963 na lékařské
fakultě v Brně. Po celou dobu své odborné praxe se věnoval
reprodukční medicíně, poruchám plodnosti, plánovanému rodičovství a problematice antikoncepce. V rámci specializace
v lékařské sexuologii se proﬁloval především jako odborník na
sexuální výchovu. Je autorem mnoha článků v tisku, rozhovorů
a publicistických relací v rozhlase a v televizi. Je místopředsedou Obce českých spisovatelů. Každoročně absolvuje desítky
přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy pro odbornou
i laickou veřejnost.
Jeho vystoupení i písemné projevy vynikají srozumitelností
a humorným nadhledem. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a v USA. Je čestným členem České gynekologicko-porod10

Travesti show Divoké kočky
Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět ani pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 21. června v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 129 Kč v předprodeji na recepci.
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Cestopis – Indie

Lázeňské kino – Teorie tygra

Indie je plná překvapení na každém kroku od himálajských štítů po nejjižnější mys Kumárí. Příroda, památky a především
lidé vytvářejí neuvěřitelný barevný svět, který je velmi vzdálen
našemu způsobu života. V prezentaci z cest po Indii se můžeme
podělit o řadu dojmů a příběhů, které ilustrují vyjímečnou kulturu, životachopnost, hrdost a sílu obyvatel tohoto „incredible“
subkontinentu.

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost.
Poslední kapkou je
smrt tchána, kterému
taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy
rozhodovala o jeho
životě, stáří, a nakonec
i o tom, jak a kde bude
pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy
a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho
neštěstí o něj starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi
začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška
Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého
biče a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná
výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce,
neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej
napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým
životem. Tato revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že
prvotní inspirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu
za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta nemůže být snadná, stává se její součástí také
stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru
a život na lodi.

Čtvrtek 28. června v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál.

Lázeňské kino – Špunti na vodě
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák)
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech
jako za starých časů. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se
svou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které
se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich
dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na
kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna
Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich
čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto
nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem
sazí z komína, který David opět zapomněl opravit, všem ženám
dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí
na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní
již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...
Úterý 19. června v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Věčně tvá nevěrná
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé
už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela
i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu
miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich
manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím,
se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán, jak krachující manželství
i nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka
pracující v manželské poradně naordinuje manželům nevěru –
musí se přistihnout in ﬂagranti. Bláznivá hra může začít.
Úterý 26. června v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Úterý 5. června v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Pozvánka na Dětský den
Letošní ročník dětského dne v Sanatoriích Klimkovice proběhne
první červnovou sobotu, dne 2. června. Vzhůru do středověku
– takové je letošní téma. A na co se můžete těšit? Pro malé
princezny a rytíře bude připravena soutěžní stezka, malování na
obličej, kreativní dílna a bohatý středověký program. V průběhu
dne budete moci navštívit celkem pět historických stanů, které budou přístupné pro veřejnost po celý den. Půjde například
o šlechtický stan, střelnici, zbrojnici či černou kuchyň. Začátek
akce odstartuje dobový průvod, pokračovat budeme ukázkou
historických tanců s workshopem, rytířským turnajem či historickým šermem. Připraveno bude bohaté občerstvení, kolotoče
a skákací atrakce. Dítě, které přijde v masce princezny nebo
rytíře, získává odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 2. června
od 10 do 17 hodin (plakát na straně 12).

Pozvánka na Den s vojáky a záchranáři
Příchod prázdnin v Sanatoriích Klimkovice oslavíme s velmi
důležitými lidmi, kteří dnes a denně v rámci své práce chrání,
pomáhají a nasazují své vlastní životy – se záchranáři, vojáky
a policisty. Děti si budou moci prohlédnout různá stanoviště IZS.
Vojáci 7. mechanizované brigády Dukelská předvedou kolovou
a pásovou vojenskou techniku, ukázky zbraní a výstroje, děti si
vyzkoušejí sjezd na lanové dráze. Po celý den bude probíhat
dynamický program na hlavní scéně, kde bude k vidění například práce záchranných pejsků, hasičů a záchranářů, vojáci
předvedou taktický výcvik – přepad spojovacího uzlu a také
ukázku sebeobrany. Nebude chybět výborné občerstvení. Vstup
na akci je pro všechny zdarma.
Plakát najdete na straně 13 tohoto Zpravodaje.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
sobota

2. 6.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

PRO DĚTI

Dětský den ve středověkém stylu

areál Sanatorií Klimkovice

10.00

volný

FOTBAL

Klimkováček – turnaj přípravek

hřiště u sokolovny

9–14

VYCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

nádvoří zámku

15.30

30,-

neděle

3. 6.

HUDBA

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí

4. 6.

KINO

Sólo: A Star Wars Story

kino Panorama

18.00

130,-

HUDBA

Poslech – kytarové country melodie

restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

5. 6.

LÁZEŇ. KINO

Teorie tygra

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

6. 6.

KONCERT

Vojenská hudba Olomouc

SK, kolonáda

15.30

volný

čtvrtek

7. 6.

ZÁBAVA

Posezení s MUDr. Radimem Uzlem

SK, restaurace Zahrada

19.30

129,-

pátek

8. 6.

KONCERT

Martin Maok – hudba vnitřních světů

SK, společenský sál

18.00

300,-

neděle 10. 6.

ZÁBAVA

Otvírání parku

Park Petra Bezruče

15.00

50,-

pondělí 11. 6.

KINO

Pro náročného diváka: Na krátko

kino Panorama

18.00

60,-

HUDBA

Poslechový večer s kapelou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

12. 6.

VERNISÁŽ

Výstava dřevěných soch a reliéfů J. Vyviala

SK, kolonáda

19.00

volný

středa

13. 6.

KINO

Pat a Mat znovu v akci

kino Panorama

18.00

110,-

čtvrtek 14. 6.

KONCERT

ZUŠ Klimkovice

SK, společenský sál

18.15

volný

pátek

ZÁBAVA

Zámecká literární noc

prostory zámku

17.45

70,-

PRO DĚTI

Malovaná ZOO – dětský kabaret

kino Panorama

18.30

HUDBA

Diskotéka DJ Karlson

SK, restaurace Zahrada

19.30

sobota 16. 6.

HASIČI

Oslava 140 let SDH Klimkovice

před kostelem sv. Kateřiny

9.00

16.–22. 6.

VÝSTAVA

Galerijní ulice vystavuje

kostel Nejsvětější Trojice

18.30

neděle 17. 6.

KONCERT

Dechová kapela Veselka

SK, kolonáda

15.00

ZÁBAVA

Tátafest

CVČ Mozaika

14.30

KINO

Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce

kino Panorama

18.00

80,-

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

15. 6.

pondělí 18. 6.

30,-

volný

úterý

19. 6.

LÁZEŇ. KINO

Špunti na vodě

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

20. 6.

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres band

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

čtvrtek 21. 6.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.30

129,-

pátek

22. 6.

TANEC

Country taneční večer

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

neděle 24. 6.

HUDBA

Saxofon Karla Cahy

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 25. 6.

KINO

Jurský svět: Zánik říše

kino Panorama

18.00

130,-

VÝSTAVA

Konec výstavy Klimkovické motivy

kino Panorama

HUDBA

Poslechový večer s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.30

volný

úterý

26. 6.

LÁZEŇ. KINO

Věčně tvá nevěrná

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

27. 6.

TANEC

Taneční večer, Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

čtvrtek 28. 6.

CESTOPIS

Indie

SK, společenský sál

19.30

50,-

pátek

TANEC

Taneční večer, kapela EVY BAND

SK, restaurace Zahrada

19.30

30,-

AKCE

Den s vojáky a záchranáři

areál Sanatorií Klimkovice

9–16

volný

ZÁBAVA

Rezon

Park Petra Bezruče

29. 6.

sobota 30. 6.

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

Zdařilá žhavá květnová neděle
Kdo dal přednost odpolední procházce nebo hokeji v televizi, může litovat. Komponovaný pořad Žhavé rytmy jižních
zemí, v podání Akobandu Klimkovice a Famózních klimkovických pjenic, divákům v sále kina zvedla náladu.
Posluchači slyšeli, viděli a navíc se dozvěděli mnoho nového. Přes žhavé argentinské tango, rytmickou brazilskou sambu,
melodickou mexickou cucaracu se účinkující prohráli a prozpívali do Španělska a na Azorské ostrovy.
Filmové ukázky z jednotlivých zemí se střídaly s hudební produkcí a písničkami v podání pjenic, které rytmus písniček podtrhly i svým nezdolným temperamentem.
Autorka průvodního slova Pavla Tomalová seznámila posluchače se zajímavostmi jednotlivých zemí, zdařile ji doprovázela
Lenka Večerková, která se zvlášť vyžívala v gastronomických
specialitách a svému temperamentu dala vyniknout i v pěveckých sólech s kolegou Rybou.Ten nemlčel jako ryba, ale rytmickým barytonem doplňoval ženské hlasy.

Maruška Šimurdová jako vždy zářila v sólech a při Evitě šel
posluchačům mráz po zádech. Tak působivé to bylo.
Hudebníci Akobandu hráli s lehkostí a viditelnou pohodou
a dělali radost divákům, sobě i dirigentce Ivaně Neuwirthové,
která s úsměvem a šarmem vedla dobře připravený orchestr
od skladby ke skladbě. Oživením bylo i veselé odění orchestru.
Zatímco úvodní část se nesla ve žlutém i s květinami ve vlasech,
po přestávce zářil divákům Akoband v červeném.
Taková zdařilá produkce si zasloužila plný sál, ale nebyl.
Ladislav Besta

Reprezentace

Talent z Klimkovic vyzpíval zlato
Adélka Křivánková se zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže amatérských zpěváků populární hudby Talent 2018
Havířov, kde se umístila ve velké konkurenci, a to i zahraničních dětských zpěváků a zpěvaček, na prvním místě.
Galakoncert proběhl 3. května 2018 pod záštitou primátorky
města Havířova s bohatým kulturním programem, na kterém
jako host vystoupil známý český zpěvák Sebastian, který také
hodnotil všechny vystupující jako člen poroty.
Adélku přijeli podpořit i spolužáci ze 4.A a 4.B třídy ZŠ Klimkovice a jejich paní učitelky. Na Galakoncertu všichni vytvořili nezapomenutelnou atmosféru, když Adélce obrovsky fandili.
Děti si užily skvělou show a určitě mají na co vzpomínat.
Tímto děkujeme Základní škole Klimkovice, paní ředitelce
Mgr. Miroslavě Hoňkové, třídní učitelce Mgr. Janě Gelnarové,
paní učitelce Mgr. Nadě Dankové a všem dětem za jejich podporu a fandění.
Irena Křivánková
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Střípky ze stavebněhistorického průzkumu zámku

Hrabě Wilczek vypráví
Hans Nepomuk Maria Joseph Anton hrabě Wilczek (1837–
–1922), jeden z majitelů panství klimkovického, měl několik
vnoučat. A právě jim rád vyprávěl o svém pohnutém životě,
svých zálibách a také třeba o polárních výpravách, jichž se
zúčastnil. Povídal o starém světě, o svém dětství i o pradávných sídlech Wilczků a jejich zašlé slávě. Vzpomínky zapsala jeho dcera Elisabeth a v roce 1933 je dlouho po otcově
smrti vydala knižně. Tak se nám zachovala řada cenných
informací o zámku v Klimkovicích.
Hans Wilczek sdělil vnoučatům,
jak v roce 1843 s rodiči cestoval po
slezských rodových panstvích. Byl
tehdy sice šestiletým dítětem, ale
už v té době si silně uvědomoval
svou příslušnost ke starobylému
rodu a rozvíjející se zálibu v historii. Z klimkovického zámku si
pamatoval například kamenný erb
Wilczků na dvou pilířích u vstupu do zámeckého nádvoří. Ve
dvoře podle něj stála baterie tříliberních děl na kolech a lafetách.
Některé kusy ze zbrojnice měl
Hans Wilczek jako
hrabě Wilczek ve Slezské Ostrašestasedmdesátiletý.
vě v sále hostince Zur Eiche,
Foto 1913.
jiné nechal vystavit ve zbrojnici
na hradě Kreuzenstein. Dále byl v Klimkovicích bohatý a dobře uspořádaný rodinný archiv Wilczků, velká knihovna, baterie
tříliberních děl a zajímavá zbrojnice s mnoha starými zbraněmi.
Vypravěč si rovněž pamatoval malý pokojík vedle kanceláře v přízemí, vybavený rozměrnými reprezentativními kamny,
složenými z velkých neglazovaných kachlů, s heraldickými
ﬁgurami kozla. A pan hrabě byl přesvědčen, že to byl kozel Wilczků. Sám ovšem váhal ohledně původu a časového zařazení
kamen, protože kamna pokládal za gotická a přitom věděl, že

Hans Wilczek na první polární expedici.

Foto 1872.

Klimkovice získali Wilczkové až ve 2. polovině 16. století. Záhadu si vysvětloval tak, že kamna nechali Wilczkové do Klimkovic převézt z nějakého svého staršího objektu. Později během
obnovy zámku po požáru zkoušel kachle hledat, ale marně.
Bohužel 21. 4. 1854 byl na místní faře založen požár a zámek
vyhořel, Klimkovice byly oﬁciálním sídlem panství, tzv. ﬁdeikomisu, takže je majitel po požáru nechal opravit. S výsledkem
ovšem nebyl hrabě Wilczek příliš spokojen, takže se rozhodl
přenést rodové sídlo na Kreuzenstein v Rakousku a klimkovický
zámek přenechat k užívání okresnímu úřadu a také okresnímu soudu v Klimkovicích.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Charita

Hledáme zdravotní sestry pro hospic
Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky
pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním
hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo
podle dohody. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista.

Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační
pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních
pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na
webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 6.
2018 od 14.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se
na vaši účast! Více na: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi.
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Hasiči

Historie hasičského sboru v Klimkovicích
Zavzpomínejme na doby, kdy v Klimkovicích hasičů nebylo a požáry neměl kdo
krotit. Například na léta 1848 a 1854, kdy Klimkovice postihly dva obrovské požáry a vyhořelo při prvním požáru 98 domů, 37 stodol a zemřeli tři lidé a při druhém
37 domů, 17 stodol a o život přišli dva občané. Tehdy se začalo poprvé nahlas
mluvit o zřízení hasičského sboru. Trvalo to však ještě dlouhé roky, než tento
sbor vznikl.

Roku 1878 vznikl hasičský
sbor v Klimkovicích
Dne 1. listopadu 1877 ředitel zdejší
obecné školy Josef Hradil učinil provolání
k našemu občanstvu, poukázal na časté
požáry, které ničí majetek, při nichž je
také nedostatek pomocných rukou. Doslova zvolal „Proti požáru a jeho zhoubným silám nám chybí hasičský sbor“.
Vyzval občany, aby se v neděli 4. listopadu dostavili do místní školy k pohovoru
o této problematice. Dostavilo se šedesát
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českých občanů a byl ustaven komitét
pro vypracování stanov pro český hasičský sbor. Dne 31. ledna 1878 byly tyto
stanovy podepsány a předloženy slezské zemské radě. Slezská rada stanovy
1. dubna 1878 schválila s podmínkou, že
velení bude německé. Což spoustě klimkovických vlastenců zkalilo radost a dalo
hodně přemlouvání a ujišťování, že velení je jen dočasné.
Až teprve po dlouhém a všestranném
uvážení bylo rozhodnuto necouvnout
a v neděli 30. 6. 1878 byl založen Sbor

dobrovolných hasičů v Klimkovicích. Následně 86 činných členů provedlo první
valnou hromadu. Prvním velitelem sboru
byl zvolen dr. Antonín Kauřil, lékař a starosta města. Jeho zástupcem byl zvolen
Ludvík Kunz Kupec.

Pořizování první výzbroje
a výstroje
Po založení sboru bylo nutno především opatřit nejnutnější výzbroj a výstroj
pro mužstvo. Začátky nebyly utěšené,
neboť nebylo ničeho. Nebylo stříkaček,
vozu pro mužstvo a do té doby byly ve
městě jako jediné bezpečnostní opatření dva obyčejné žebře a háky, které byly
uloženy v kostelní uličce, v místě dřívějších jatek. Další dva žebře a háky byly
pro osadu Lagnov „U Lípek“.
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Ještě téhož roku však byla zakoupena čtyřkolová stříkačka, tedy dřevěný dopravní vůz pro dopravu mužstva
a hasicího nářadí, konopné hadice, vědra, žebře, lucerny, přilby a konopné pásy
pro mužstvo a další potřebný materiál.
Za celou výzbroj bylo v roce 1878
zaplaceno 4 315,90 zlatých z prostředků
města. Tímto se dostalo nově založenému sboru potřebného vybavení.
Už 1. listopadu sbor vyjížděl k prvnímu požáru třech stodol s obilím měšťanů
p. Lorenze, p. Proského a p. Rohsmanitha. Oheň byl veliký, ale díky 76 mužům,
pod vedením velitele dr. Antonína Kauřila,
a zásahem nové stříkačky byly uchráněny okolní stodoly.
Sbor začal žít plnohodnotným životem.
V létě o nedělích se konala cvičení se
stříkačkou a později pak s hákovými žebříky. V roce 1887 byl postaven na obecní
zahradě tříposchoďový lezecký dům.

České velení sboru
Zásadním rokem pro sbor byl rok 1893.
V tomto roce vyvrcholil ve sboru národnostní boj. Na pravidelné valné hromadě
7. ledna přednesl krejčovský mistr p. Kalivoda odvážný návrh na zavedení českého velení sboru. Bohužel o tom na této
valné hromadě nebylo umožněno hlasovat. Teprve 9. dubna téhož roku byla svolána mimořádná valná hromada, na níž
byl návrh znovu projednán a následným
hlasováním bylo 37 proti 17 hlasům rozhodnuto pro české velení.
Hasičský sbor stál v popředí kulturního
a vzdělávacího života ve městě, měl velmi
činný divadelní sbor, hasičskou knihovnu
a pěvecký sbor. Dne 24. listopadu 1896
byla koupena nová stříkačka s příslušenstvím a tři berlovky.
Po první světové válce sbor vystavěl
hasičskou zbrojnici a v roce 1930 zakoupil první motorovou stříkačku, o kterou
bohužel přišel na konci války, kdy na ní
ujel tehdejší německý starosta Klimkovic.
Po druhé světové válce bylo třeba obnovit
vybavení sboru a opravit zbrojnici, kterou
zasáhl granát. Štěstím bylo, že Vítkovické
železárny vlastnily větší počet stříkaček,
a ty byly odprodány válkou poškozeným
obcím.

Sbor po druhé světové válce
Po únoru 1948 byly všechny sbory podřízeny ústřednímu vedení Svazu požární ochrany a z hasičů se stali požárníci.
Dokupovala se výzbroj a výstroj a obnovovala se i technika. V roce osmdesátého výročí sboru stál v garážích vůz Praga a druhý Opel Blitz. Další činnost byla
zaměřena spíš na technický výcvik a na

plnění úkolů civilní ochrany. V roce 1946
rovněž u sboru vzniklo družstvo žen, které sbor úspěšně reprezentovalo na soutěžích.
Koncem šedesátých let vyvinula místní jednotka snahu o oživení kulturní činnosti. V roce 1967 založila pěvecký sbor
a uskutečnila řadu zájezdů do Rakouska,
Německa, Paříže a do Itálie. V období
normalizace tato činnost ustala. Pořádaly se jen taneční zábavy, z nichž nejnavštěvovanější byly hasičské plesy. Sbor
rovněž obměnil techniku a v garážích se
objevila cisternová stříkačka Liaz CAS
25 Škoda 706 RTHP. V roce 1978 se na
náměstí konala soutěž požárních družstev u příležitosti stého výročí založení
sboru. V osmdesátých letech byla provedena nástavba požární zbrojnice. Do
garáží přibyl dopravní automobil Avie.
Dne 1. října 1981 byl při sboru založen
kroužek mladých hasičů, který s malou
přestávkou v letech 1997–2003 pracuje
s dětmi dodnes.
Po revoluci v roce 1989 se z požárníků opět stávají hasiči. Sbor v roce 1994
kupuje novou cisternu Liaz 101 Karosa
CAS 25. V roce 1997 postihly velkou část
Moravy povodně obřích rozměrů. I náš
sbor se několik náročných dní podílel na
odstraňování následků této události. Za
pět let se povodně opakovaly, tentokrát
v Čechách. Naše jednotka týden pomáhala s odstraňováním škod v Terezíně,
v části Nové Kopisty.
V roce 2007 se v garáži objevuje dal-

ší z řady cisteren, tentokrát zbrusu nové
vozidlo MAN TGM 13.280 CAS 15. Oddíl
mladých hasičů začíná pořádat pravidelně od roku 2005 letní tábory pro děti
a v posledních třech letech i zimní tábor.
V roce 2012 byla založena přípravka mladých hasičů dětí ve věku 3 až 6 let. V roce
2015 dochází k výměně staré Avie za
nový moderní dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter. Sbor opět obnovil tradiční hasičské plesy, dále pořádá noční
soutěž mladých hasičů.
Je toho spousta, co se u sboru za
140 let jeho trvání událo. Dnes už nikdo
nespočítá, ke kolika událostem jednotka
za ta léta vyjela. Kolik se vystřídalo ve
sboru členů. Kolik zábav a plesů členové
uspořádali. Je třeba však vzpomenout na
těch 86 mužů, kteří se 30. 6. 1878 sešli
a sbor založili.
Za SDH Klimkovice
Radek Langer

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice děkuje všem občanům města, kteří v minulém měsíci přispěli při sběru
železného šrotu. Získané ﬁnanční
prostředky budou využity na činnost
mládeže a obnovu hasičského praporu.
Ondřej Mika, starosta sboru
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Badminton

Dvě zlaté z německého Friedrichshafenu
pro klimkovickou Kateřinu Osladilovou
Na již 51. ročníku mládežnického turnaje Bodensee-Jugendturnier v německém Friedrichshafenu se velmi dařilo našim
klimkovickým hráčům do 13 let. Kateřina Osladilová ovládla dvouhru dívek s Lucií Skařupovou (BK Přerov) i čtyřhru
a Jan Ptáček získal ve čtyřhře chlapců třetí místo s Markem
Waliszewskim (Metalurg Ostrava).
Celkem se na turnaji, konaném na břehu pro Čechy nechvalně proslulého Bodamského jezera, představilo 19 našich juniorů
v kategoriích U11-U17. Kateřina Osladilová, v kategorii do 13 let
čtvrtá nasazená, cestou k turnajovému triumfu porazila krajanku
a svou deblovou partnerku Lucii Skařupovou, Chorvatku Buchberger, po třech setech první nasazenou Švýcarku Ruhandu
a ve ﬁnále Němku Sadanu. Pohled na výsledek napovídá, o jak
náročné utkání pro obě protagonistky šlo: Osladilová vyhrála
21:10, 20:22 a 23:21! S Lucií Skařupovou pak přidala i vítězství
ve čtyřhře dívek, když obě naše hráčky z pozice prvních nasazených postupně překonaly dvě německé a jednu švýcarskou
překážku. Lucii i Kateřině gratulujeme!
Na medailovou pozici, konkrétně tu třetí odshora, dosáhli
v kategorii do 13 let ještě deblisté Jan Ptáček s Markem Waliszewskim, kteří po zvládnuté čtvrtﬁnálové koncovce třetího
setu proti Slovincům (23:21) nestačili podobně těsným poměrem
v semiﬁnále na domácí pár Hahn, Nickel (19:21).
Jiří Halfar ml.

Regionální
výběry
kategorie U13
v Českém Krumlově.
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Regionální výběry kategorie U13 – zlato
= dominance severní Moravy
V Českém Krumlově se konal celorepublikový turnaj krajů, kde se sešla kompletní špička hráčů kategorie U13.
Tým severní Moravy byl podle průběžného žebříčku nasazen jako číslo 1 a od úvodních zápasů nenechal nikoho na
pochybách, že půjde tvrdě za vítězstvím.

ství, kdy ani jeden z nich neprohrál žádný zápas. Dalším zástupcem našeho oddílu byl na trenérské židli Jirka Vašátko.

Základní skupinou naši hráči doslova proletěli. Vítězství 7:0
nad Českým Krumlovem a 6:1 nad západočeským krajem nám
zajistilo přímý postup do nedělního semiﬁnále a rovněž dost
času na prohlídku překrásného města.

Velké díky rovněž patří rodičům, kde jsme rovněž měli nejpočetnější a nejhlasitější zastoupení.
Jiří Halfar ml.

Po sobotní večerní taktické poradě trenérů a rodičů bylo rozhodnuto, že se pokusíme stejným způsobem zvládnout semiﬁnále proti jižní Moravě, což se povedlo a po vítězství 6:1 jsme
se již těšili na ﬁnále.
Druhým ﬁnalistou se stalo družstvo východních Čech vedené trenérem panem Maňáskem, nicméně hráči našeho kraje
přesně dodrželi taktické pokyny z noční schůze rodičů a trenérů
a vítězstvím 7:0 nenechali nikoho na pochybách, kde se hraje
momentálně nejlepší badminton.
Náš oddíl na tomto turnaji reprezentovali Katka Osladilová
a Honza Ptáček a nemalou měrou se podíleli na celkovém vítěz-

Přijďte mezi nás

Náš kraj dále reprezentovali Petra Benišová, Adéla Špačková,
Lucka Skařupová, Marek Waliszewski, Vojta Matuš a Honza Frýdek, druhým trenérem byl Jirka Pavelka.

GPA v Liberci –
tři cenné kovy pro
Dominiku Budzelovou
Výbornou formu ukázala Dominika Budzelová na GPA
dospělých v Liberci. Přestože startovala ve všech třech
disciplínách a počet zápasů se zastavil na čísle 12, i tak si
vybojovala pro nedělní semiﬁnálovou část turnaje postup
napříč všemi disciplínami.

Svůj výborný výkon Dominika „vyšperkovala“ dvěma ﬁnálovými a jedním semiﬁnálovým zápasem.
Nejblíže ke zlatu měla v turnaji dvouher, kde podlehla nasazené jedničce Kateřině Zuzákové v třísetové bitvě. Škoda v závěru
ztraceného prvního setu, přesto výborné stříbro.
Deblový souboj, který Dominika svedla spolu s Anežkou Nováčkovou proti páru Bášová, Fuchsová, byl vyrovnaný jen v prvním setu, který pro sebe urval první nasazený pár v poměru
20:22. Druhý set již bohužel vyzněl jednoznačně pro soupeřky.
Jedinou nepřetavenou semiﬁnálovou účast na ﬁnálovou byla
párová disciplína. Tady na Dominiku spolu s Lukášem Kurzem
čekal dlouhodobě nejlepší český pár Bitman, Bášová. To, jak je
to těžký protivník, se ukázalo v samotném zápase 6:21, 12:21.
Áčkový turnaj dospělých, jedna klimkovická hráčka, tři medaile, dvě stříbra, jeden bronz = výborná práce Dominiky.
Jiří Halfar ml.
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Sportovní akce

Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport
jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem
Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ
SPORTOVNÍ
HRY

Sledujte nás na:

www.vshry.cz
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
24

KOCOUREK Josef
vám nabízí
čištění koberců
a sedacích souprav,
půjčování stroje
Kärcher,
mytí oken

PRODÁM
13 let dobře fungující
kadeřnictví
(2 pracovní místa)
v Ostravě-Zábřehu.
Předám veškerou
klientelu, zaučím.
Spěchá
z důvodu nemoci.

Tel.: 606 363 300

731 490 561

Tel.: 737 535 193
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Komunální volby jsou za dveřmi…
Mnohdy jsou od našich spoluobčanů slyšet připomínky, názory, dokonce i návrhy řešení toho, co by se mohlo, mělo, popř. nemělo
v Klimkovicích udělat nebo zorganizovat. Je skvělé, že nemalé množství obyvatel se o dění ve městě zajímá a aktivně se zapojuje
do organizace kulturních akcí. Docela často jde o aktuální návrhy a způsoby řešení, které však, pokud nejsou dále řešeny s kompetentními osobami nebo orgány, skončí v plané diskuzi.
Právě tento rok na podzim, kdy se blíží období komunálních voleb, má každý z nás příležitost se podílet na rozhodnutí, jakým
způsobem se změní životní úroveň a služby v našem městě. První možností je volba svých favoritů a druhou přímá kandidatura do
zastupitelstva města, s právem navrhování a rozhodování o investicích, prodejích a další záležitostech týkajících se chodu obce.
Připomeňme si, že Zákon o obcích dává všem oprávněným občanům obce poměrně velká práva. Občan může volit, být volen, hlasovat v referendech, vystupovat na zasedání zastupitelstva, podávat návrhy, připomínky a podněty, vyjadřovat se k rozpočtu obce
a jeho vyúčtování, nahlížet do všech zápisů a dokumentů obce, pořizovat výpisy atd. Když má občan skutečný zájem řešit důležitou
záležitost, může být sepsán podnět. Pokud je podepsán 0,5 % oprávněných občanů obce, vedení obce je povinno ji projednat.
Máme za to, že poslední volební období patří k těm úspěšnějším. K lepšímu se změnil život ve městě a došlo k oživení společenských akcí. Rovněž se podařilo prosadit zahájení procesu inančních investic do obnovy léta chátrajících, ale přesto výrazně
využívaných nemovitostí města, jako jsou kino, zdravotní středisko, sokolovna a z části i bytové domy.
Nové výzvy a realizace dalších záměrů čeká již na zastupitelstvo města, které bude zvoleno v nadcházejících komunálních volbách.
Kampaň komunálních voleb se začíná rozbíhat, a to je příležitost oslovovat volební strany se svými požadavky a náměty k řešení
pro následující čtyřleté období.
Při setkání s obyvateli nad podpisy petice, která je nezbytná pro účast našeho skutečně nezávislého sdružení Občané Klimkovic
v komunálních volbách, se v diskuzi jistě otevřou náměty k řešení dalšího rozvoje našeho města. Podpis na petici je pouze doporučením k zaregistrování našeho sdružení do voleb a jinak k ničemu nezavazuje.
Předem všem, kteří nám dáte mandát pro účast ve volbách, děkujeme.
Za přípravný výbor Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic

Ing. Jiří Krejčí

VYUŽIJTE TUTO REKLAMNÍ PLOCHU PRO SVŮJ INZERÁT!
Měsíční náklad 2 000 kusů ZDARMA do klimkovických domácností!
Ceník a podmínky inzerce najdete na:
http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005
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Pozvánky

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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Město Klimkovice vás zve na výstavu obrazů Stanislava Holinky

KLIMKOVICKÉ MOTIVY
kino Panorama Klimkovice • 3. 5. – 25. 6. 2018
Otevřeno vždy v době představení, vstup volný.
Výstava je prodejní, informace u autora: 604 692 780
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