í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Klimkovický kostelík Nejsvětější Trojice
skrývá nejen v podkroví mnohá tajemství.
Některá jsme už odhalili, jako například
pouzdro se zprávou z roku 1934 ve věžičce nebo že podle Gerlichovy veduty města z roku 1889 měl kdysi kostelík věžičky dvě. Další objevy určitě čekají na svá
odhalení. O tom zatím posledním medializovaném se s vámi rád podělím.

Nález Rugendasovy
křížové cesty z 18. století
Cyklus 11 zastavení křížové cesty se
senzačně našel 22. 2. 2017 při výzkumu
krovu naší průzkumnicí Mgr. Lucií Augustinkovou, Ph.D., z Fakulty stavební Vysoké školy báňské.
Autory obrazů jsou Georg Philipp Rugendas mladší (1701–1774) a jeho syn

duben 2017
Johann Lorenz Rugendas starší (1730–
–1799) z rodu malířů a graﬁků Rugendasů z bavorského Augšpurku. Z literatury
se lze snadno dopátrat, že původně měl
kompletní cyklus dokonce 16 vyobrazení.
Pamětníci si určitě vzpomínají na hodnotný barokní oltář z roku 1736, který byl
v kostelíku v 90. letech zčásti zdevastován
a rozkraden. S nyní nalezenou křížovou
cestou by tento kompletní barokní inventář vytvořil hodnotný památkově chráněný celek. Dlouho byl oltář považován za
ztracený, než se jeho dochovaná část
našla v depozitářích Ostravského muzea.
Stále je to historický majetek našeho
města a měli bychom se o něj postarat
lépe než začátkem 90. let, kdy jsme ho
nechali v kostelíku bezprizorně rozkrást
a zdevastovat. To by znamenalo obrazy
křížové cesty společně s oltářem zrestaurovat a prohlásit za kulturní památku. Pak
by nám s ﬁnancováním obnovy těchto
atraktivních děl mohla pomoci i dotace
z ministerstva kultury a jiných zdrojů.
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Zobrazení jednotlivých zastavení a další
podrobnosti o těchto památkách bychom
uveřejnili v dalších číslech Zpravodaje.
Na závěr bych chtěl srdečně poděkovat Mgr. Lucii Augustinkové, Ph.D.,
za průzkum krovu kostelíku, který pro
nás zpracovává zcela zdarma s využitím
vysokoškolského grantu, který si sama
vyřídila. Bez jejího nezištného zájmu
o naši nejstarší autenticky dochovanou
budovu z let 1522–1529 bychom na půdě
kostelíku tento cenný inventář dodnes
přehlíželi.

Ukliďme Česko
a Klimkovice!
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Pěvecký sbor města Klimkovic

1967–2017

V březnu proběhly první z akcí, které připomínají 50leté výročí Pěveckého sboru
města Klimkovic.

Děkuji všem, kteří se chovají zodpovědně a udržují naše město v čistotě
a pořádku tím, že odpadky a exkrementy
od svých pejsků odkládají do odpadkových košů, kam patří. A vyzývám ty, kteří
to tak doposud nedělali, aby se nad svým
chováním zamysleli a připojili se k ostatním spoluobčanům, abychom společně
vytvářeli prostor a místo k životu, které je
příjemné a obohacující.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Naše město Klimkovice je lázeňským
městem, tedy místem, které by mělo
dýchat pohodou, příjemnou atmosférou,
uvolněností, dobrou náladou a především
by mělo svým pořádkem a upraveností
lahodit zraku a duši. Nezměníme ihned
zatěžující a nadměrnou dopravu v našem
městě, nadměrný hluk a běžný provoz,
ale můžeme určitě společně vytvářet právě ten uklizený a upravený prostor. Abychom se v našem městě cítili dobře nejen
my, ale i návštěvníci a turisté, kteří naše
město přijedou navštívit a rádi využijí
služeb našich živnostníků – restaurací,
obchodů a dalších služeb. Samozřejmě jako zastupitelé se snažíme, abychom rozšiřovali parky a místa k relaxaci
a odpočinku a také dbali o upravenost
a výzdobu veřejných prostor, ale o pořádek se můžeme zasloužit všichni.
Mnozí by mohli namítnout, že úklid
veřejných prostor je záležitostí údržby města a já nemohu, než souhlasit,
ale současně bychom mohli využít akci
Ukliďme Česko! jako výzvu projevit svoji
ochotu ke spolupráci, jako možnost nejen
projevit svůj zájem o životní prostředí, ale
také jako projev vůle ke změně tolerance
odpadků v našich ulicích a v lesích. Je to
akce dobrovolná, vyhlášená naší samosprávou v kategorii obecní úklid s cílem
povzbudit spolky, ﬁrmy i jednotlivce k jarnímu organizovanému úklidu.

mo starostovi na číslo: 602 610 632, ať
máme představu, kolik pytlů a rukavic si
máme připravit. Další informace najdete
na jiném místě Zpravodaje.

Sraz dobrovolníků je v sobotu 8. dubna
2017 v 8.00 hod. na ulici Pod Vinohrady
u dálničního mostu přes údolí Polančice.
Uklízet budeme letitou černou skládku
v nedalekém lesíku. Dobrovolníci, hlaste
se, prosím, na naše Kulturní a informační
středisko v zámku paní Bílkové nebo pří-

Pokud se bude každý z nás chovat zodpovědně a bude si uvědomovat, že město
je komunitou lidí, kteří vytvářejí společný
životní prostor a každý z nás v něm má
svoji nezastupitelnou úlohu, pak se nám
může podařit vytvořit příjemné a podporující prostředí pro nás i naše děti.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji všem maskám, účastníkům průvodu, hudebníkům Veselky a organizátorům Masopustu za přípravu programu
této tradiční veselé únorové akce.
Poděkování patří i naší Základní umělecké škole (ZUŠ) v čele s ředitelem Bérešem za reprezentaci města na společném
koncertě s ZUŠ Bílovec s fenomenálním
panem ředitelem Hubem v kině Panorama a na společném koncertě ve slovenské Ilavě s tamní partnerskou ZUŠ.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Zvu vás na 21. zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 26. dubna
v 17.00 hodin v obvyklé zasedací místnosti v zámku. V navrženém programu
vás bude jistě zajímat osud některých
podmínečně schválených investičních
akcí na tento rok – přístavby vstupního
traktu sokolovny, projektu sportovní haly
nebo oprav sportovně-relaxačního areálu
takzvaného koupaliště.
Prezentovat se budou také návrhy na
využití areálu bývalé Hospodářské školy.
Na společný jarní úklid se s vámi těší
Vloni jsme v Klimkovicích uklidili odhadem 1 100 kg tříděného odpadu.
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Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Poděkování
Vážení spoluobčané, před půl rokem
jsem na tomto místě prosil o vaši podporu
v krajských volbách s heslem Vrátím kraji
prestiž. I díky mnoha vašim hlasům jsem
se stal náměstkem hejtmana a dostal tak
šanci své sliby naplňovat. Za to vám ještě
jednou velmi děkuji.
A aby se ze slibů staly skutky, rozhodl
jsem se s opravdu těžkým srdcem opustit funkci místostarosty města Klimkovic.
Vím, že bych oběma funkcím současně
nemohl dávat 100 %.
Rozhodování bylo ulehčeno tím, že
bývalý dlouholetý místostarosta Klimkovic Petr Večerka nabídl své zkušenosti
a ve funkci mě vystřídal. I nadále zůstávám členem Rady města a pokusím
se dokončit všechny sliby, které jsem
jako lídr volebního uskupení Společně
pro Klimkovice dával občanům našeho
města.
Hodnotit své působení ve funkci místostarosty mi nepřísluší. Dovolím si ale
zmínit věc, na kterou jsem opravdu pyšný.

Děkuji všem, kteří se podílejí na obnově
spolkového života v Klimkovicích. Děkuji
všem, díky nimž je v našem městě opravdu živo. Všechna divadelní představení,
koncerty, sportovní klání a ostatní akce
pro veřejnost dělají Klimkovice opravdu
svébytným, aktivním a hrdým městem.
Značnou část těchto akcí si pořádají
obyvatelé města sami a to je obrovským
potenciálem pro budoucí rozvoj. Jsem
rád, že jsem se na tomto vývoji mohl
podílet a rozvíjet ho.
Stejně tak ale musím přiznat, že ne vše
se podařilo. Musíme se akutně postarat
o výstavbu dostupných bytů pro naše
občany z obou krajních částí věkového
spektra. Mladé rodiny a starší občané
dnes musí z Klimkovic odcházet, protože
zoufale chybí byty. Zatímco rodinných
domů za poslední roky přibyly stovky, byt
ani jeden. To je moje velká výzva a úkol,
pro který jsem také zůstal v Radě města. Věřím, že se ještě do konce volebního
období podaří prolomit nedůvěru zastu-

pitelů k bytové výstavbě a dát mladým
rodinám a starším občanům naději na
přijatelné bydlení v našem rozvíjejícím se
městě.
Z pozice krajského náměstka musím
samozřejmě přistupovat ke všem obcím
v kraji stejně. Ale jsem přesvědčen, že
některá z chytrých řešení, která mám ve
své kompetenci, se již brzy objeví v našem
městě. Jako první to bude projekt opravdu chytré sportovní haly, jehož pořízení
zastupitelé schválili na posledním jednání
zastupitelstva. A budou následovat další
nápady, které se objeví jinde v kraji. Jsem
si také jist, že dojde k rychlejšímu vyřešení zapeklité dopravní situace v našem
městě a zvýšení bezpečnosti na hlavních
komunikacích.
Ještě jednou děkuji vám všem, že doba
místostarostování byla opravdu nezapomenutelnou a pozitivní kapitolou mého
života. A Klimkovicím přeji v dalším rozvoji jen to nejlepší…
Váš Jakub Unucka

Seriál o třídění odpadů

Jak správně třídit sklo?
Sklo – tento materiál je známý už tisíce let. A prakticky od samého počátku bylo
jeho použití spojeno hlavně s potravinami, nápoji a později s okny. V současné
době má sklo ještě mnohem širší škálu použití – od skleněných obalů a okenních
tabulí až po speciální optická vlákna sloužící k přenosu informací.
Každá česká domácnost ročně vytřídí
přes 27 kilogramů skla. Nejčastěji jsou
to lahve od nápojů, zavařovací sklenice
nebo rozbité skleničky. Čas od času se
v domácnosti rozbije i okenní tabule. To
vše mohou lidé v ČR třídit už do více než
82 tisíc kontejnerů.
Ve většině obcí a měst v ČR je zaveden sběr jak barevného, tak čirého skla.
Pro sběr barevného nebo směsného skla
slouží kontejnery zelené barvy, na sklo čiré
jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod
tohoto rozdělení je prostý – z barevného
skla se totiž čiré již nevyrobí.
Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze
na třídicí linky, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí
a pomocí dopravníků a vibračních sít
se dále upravuje. Nakonec se čistí na
požadovanou vysokou kvalitu pomocí
optoelektrických čidel. Nečistoty by se
totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných
výrobků. Jen si představte, že ve 100 kilo-

gramech skleněného střepu pro sklárny,
může být maximálně jeden gram nečistot. Takovou kvalitu lze docílit pouze na
velice složitých třídicích zařízeních, která
jsou schopna splnit požadavky skláren na
vstupní kvalitu skla. Proto se na rozdíl od
papíru a plastů sklo dotřiďuje jen na několika málo specializovaných linkách – v ČR
je jich aktuálně šest.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky a pivo. Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové
sklo. A ve specializovaných továrnách se
z odpadního skla vyrábí tepelné izolace
– skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je
materiál, který je vhodný jako izolační
zásyp okolo domů, nebo jako izolace
základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez
nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí

a recyklaci k těm nejšetrnějším. Je totiž
z velmi dobře recyklovatelných surovin.
A lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou
výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie, která může činit až
90 % oproti výrobě ze sklářských písků.
V našem městě můžete sklo třídit do
zelených kontejnerů, aktuálně je jich 33.
Ročně se pak takto u nás vytřídí 77 tun
skla.
Do kontejnerů můžete třídit tyto druhy
skla:
Do kontejneru na sklo PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických
i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří,
luxfery
Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo
Zpracoval EKO-KOM, a. s.
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Evropské setkání mládeže

Evropské setkání mládeže opět v Klimkovicích!
Evropské setkání mládeže, kterého se město Klimkovice začalo účastnit v roce
2004, vzniklo v rakouském městě Laakirchen. Tamní radní v roce 2001 domluvili jednoduchou výměnu mládeže se svým družebním městem – německým
Obertshausenem. Akce to byla velmi úspěšná, mladí lidé se z několikadenního
výletu vrátili nadšeni, a proto se tato města rozhodla celou akci v příštím roce
opakovat.
Cílem bylo (a dodnes je) poznat vrstevníky v jiné zemi, vyměnit si zkušenosti, poznat, jak žijí lidé jinde. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o mladé lidi ve věku
13 až 17 let, šlo především o předávání
zkušeností v oblasti hudby, zábavy, veselí, vyměnit si adresy a poznat kamarády
možná na celý život. Kluci a slečny možná
v danou chvíli netuší, že se takto vytváří
neviditelná síť vztahů a souvislostí, kdy
vzájemné poznání jednotlivých kultur,
a tím celých národů, možná jednou může
změnit náš život v Evropě…
Během pár let se tato nevinná veselá
výměna mládeže rozrostla v úžasnou velkolepou akci, protože primárně zúčastněná města měla další partnerská města
a tato měla zase svá partnerská města…
a tak se díky polskému Mikolowu do celého systému zapojily i Klimkovice. Dodnes
vysíláme naše teenagery do světa na
zkušenou, přesněji řečeno do polského
Mikolowa, rakouského Laakirchenu, německého Obertshausenu, německého
Meiningenu, italské Gemony del Friuli,
francouzského Geveviéve des Bois, špa-

Elektromobil Klimkovice

nělské Caravacy de la Cruz a portugalského Penaﬁelu.
Po pár letech, kdy si naši mládežníci
užívali pobyty na různých místech Evropy, se setkání vrací opět do Klimkovic.
Ve dnech 18. až 22. 7. bude v prostorách naší základní školy ubytováno 100
teenagerů. Skupina z každé země čítá 10
dětí a dva pedagogy. Každé takové skupině chceme přidělit ještě další dva tzv. asistenty – naše české průvodce – dobrovolníky, kteří cizincům zprostředkují kontakt
s okolním českým světem. Deset 14členných skupin si bude užívat program, který je už v tuto chvíli připraven. Obdobný
program je připraven i pro asi 20člennou
skupinu delegátů z pozvaných měst.
Klimkovice byly hostitelským městem poprvé v roce 2010. Byť jsme jedno
z nejmenších měst, obstáli jsme tehdy
se ctí a byli jsme hrdi na vše, čím jsme
se mohli Evropanům prezentovat, ať už
v samotném městě či v okolním regionu.
Věříme, že se stejným nadšením proběhne i letošní European Youth Meeting
v Klimkovicích.
Alice Chlebovská

Hledáme asistenty!
Je ti 15 až 18 let?
Chceš si zahrát pinec
se Španělem nebo sfárat
pod Landek s partou Italů?
Můžeš se skamarádit
se Slováky, Němci
nebo Francouzi, užít si párty
s celou Evropou!
Dorozumívacím jazykem
je angličtina, kterou fakt
budeš potřebovat.
Jestli do toho chceš jít, piš sem:
kis@mesto-klimkovice.cz
nebo: www.mesto-klimkovice.cz
/ Kultura a zábava / Archiv akcí /
Mezinárodní setkání mládeže

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Samuel Silber
Vojtěch Hebda
Martin Alčer
Vanessa Wankeová
Adéla Marková
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Rozhovor se spisovatelem Karlem Vůjtkem

Kniha básníka okouzleného historií
Koncem minulého roku vyšla tvoje
kniha s názvem To byl Rudolf Resner /
Robert Rýdl, jejíž vydání ﬁnančně podpořil Moravskoslezský kraj a vydavatelem se stalo město Klimkovice. Je to
obdivuhodná publikace připomínající
významného klimkovického zvěrolékaře a starostu i velmi mnoho z částečně pozapomenuté historie Klimkovic
a okolí. Jak ses ty, většinou vnímaný
především jako básník, dostal k nápadu ,,postavit pomník“ Klimkovicím
a Rudolfu Resnerovi (*ve Smolkově
1876, † v Brně 1931)?
Původní záměr mé práce byl poněkud
jiný, ale při sbírání materiálu začalo být
zřejmé, že je to právě Rudolf Resner, který si zaslouží, aby se na něj nezapomnělo.
Vždyť i s pojmenováním ulice, v níž žil, byl
problém. Původní prvorepublikový název
Resnerova se do ní vrátil až v roce 1993.
Čeho si nejvíce ceníš na osobnosti
Rudolfa Resnera?
Jeho pracovitosti, nápaditosti, ale
také velkorysosti, a pokud mohu z takové časové odlehlosti posoudit, i jeho
osobních vlastností: neskrývaného češství, přátelského vystupování a jednání,
smyslu pro humor. Vrchní veterinární
rada Rudolf Resner nebyl jen výborným
odborníkem, především pak na chov skotu a koní, podnikajícím četné služební
zahraniční cesty, ale například také skvělým muzikantem; hrál na housle, klavír,
harmonium a varhany, což si ještě dlouho pamatovali nejen v Klimkovicích, kde
neděli co neděli doprovázel svou hrou mši
v kostele sv. Kateřiny, ale také v Brně, kde
se jeho život nečekaně uzavřel. Tam hrál
o nedělích v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kde měl také poslední rozloučení.
Spolu se svou manželkou Julií odpočívali
na starém klimkovickém hřbitově; dnes
už tam památku na ně nenajdeme.
Jeho zásluhy o rozvoj Klimkovic jsou
větší, než se dosud zmiňovalo. Dokázal
předat tehdejšímu poněkud ospalému
maloměstu část své energie a pomáhal
a radil i poté, co z Klimkovic odešel. Jako
starosta byl nezapomenutelný. Dokázal
se svými spolupracovníky spojit Klimkovice výstavbou dráhy s okolním světem,
což je možné brát doslova. Mnoho generací občanů mu tak vděčí za dosažitelnost
středního a vysokoškolského vzdělání.
Není jistě náhoda, že za jeho starostování byla situace v Klimkovicích natolik

i intelektuálně příznivá, že zde bylo otevřeno první knihkupectví.
V knize naznačuješ spojitost mezi
Rudolfem Resnerem a spisovatelkou
Jarmilou Glazarovou. Co bylo jejich
pojítkem?
Osobní seznámení a posléze úspěšný
román Jarmily Glazarové a stejnojmenný ﬁlm Vlčí jáma, řečeno velmi zjednodušeně. Najednou se díky rozhovorům
s autorkou vědělo, že existují nějaké
Klimkovice a že tam žil veterinář a starosta, na nějž se nezapomíná. Protože
prototypem románového a ﬁlmového
veterináře a starosty Rozvadova, jak se
Klimkovice v románu i ﬁlmu jmenují, byl
právě Rudolf Resner. Neklaďme mezi
příběh Roberta Rýdla a Rudolfa Resnera
rovnítko, ale bez Rudolfa Resnera by se
románový a později i ﬁlmový a dokonce
divadelní Robert Rýdl nenarodil.
A jak se Jarmila Glazarová s R. Resnerem, jeho ženou Julií a Klimkovicemi
seznámila? Shodou okolností přišla do
města v roce 1917 se svou sestrou Irenou poté, co jim zemřeli oba rodiče. Nový
domov našly v tamní Hospodářské a hospodyňské škole, která tehdy fungovala
jako záložní vojenský lazaret. Mimochodem, dodnes stojící budova této vzdělávací české instituce vyrostla také díky
aktivitě Rudolfa Resnera, který v ní externě vyučoval a působil i v jejím kuratoriu.
V roce 1919 pak J. Glazarová přišla do
rodiny Resnerů, aby zde dělala společnost
„osiřelé“ Julii Resnerové, protože manžel
Klimkovice pracovně opouští a odchází
do Opavy, kde se po přechodném působení na ministerstvu zemědělství v Praze
stává přednostou veterinárního oddělení
tamní slezské zemské politické správy
a po jejím zrušení zástupcem referenta
veterinární správy v Brně.
Jak dlouho ti trvalo, než jsi tuto knihu
napsal? Určitě psaní doprovázelo usilovné sbírání a objevování dokumentárního materiálu?
Od životního příběhu Rudolfa Resnera,
jeho ženy Julie a dalších aktérů uplynula
řada let. Leccos zastřel čas, leccos „vylepšila“ lidová tvořivost, takže jsem se rozhodl vzít to z gruntu: od zápisu jeho narození v matrice hrabyňského kostela až po
předčasný odchod a jeho záznam v knize
zemřelých kostela sv. Tomáše v Brně atd.
Takže hodiny a hodiny práce v archivech
či muzeích celé republiky včetně archivů

specializovaných, například Vojenského
ústředního archivu v Praze či Památníku národního písemnictví a Památníku
Petra Bezruče v Opavě. To v okamžicích,
kdy se život Rudolfa Resnera a jeho paní
protínají s životem Roberta Rýdla a tety
Kláry v románu Jarmily Glazarové Vlčí
jáma a později ve stejnojmenném ﬁlmu.
Ale také prostudování dobového tisku,
který dění v Klimkovicích často zaznamenával, zvláště pak významné aktivity
doby starostování Rudolfa Resnera i před
ní, kdy velice aktivně působil v představenstvu města. Byla to mnohaletá náročná, ale krásná práce; jiná cesta by podle
mě byla povrchní a skutečné poznání by
nepřinesla.
Vím, že ses s prosbou o informace
obracel také do zahraničí. Jaká byla
odezva?
Skvělá. Klasický dopis se někam
zatoulal, ale když jsem zjistil elektronickou adresu příslušného oddělení Univerzity veterinárního lékařství ve Vídni,
kde Rudolf Resner v letech 1894–1897
studoval, reakce byla prakticky okamžitá. Dr. Christa Mache, historička/archivářka Historického archivu univerzity, mi
poskytla kopie dokumentů, jež zaznamenaly studium Rudolfa Resnera na této
škole včetně jeho závěrečné, podle jejich
záznamů rigorózní zkoušky, kterou udělal
s vyznamenáním. Zaslala mi také kouzelnou fotograﬁi historické budovy univerzity,
velmi rád jsem ji do knížky zařadil.
Publikace je opatřena dobovými fotograﬁemi rodiny Resnerů, uvedeného města i archiváliemi, také tvými
Pokračování na další straně
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jen část mnou zamýšleného tématu, pracuji dál. Je tady mj. i postava, jejíž životní osudy a účast v započatém příběhu
rozhodně stojí za důkladnější zpracování a zařazení na místo, které jí v historii
Klimkovic právem náleží. Její jméno si
zatím nechám pro sebe.
Komu z široké čtenářské veřejnosti
je kniha určena především? Kde si ji
může zájemce koupit?
Myslím, že knížku rád otevře a přečte
každý, kdo má rád Klimkovice a chce se
o jejich historii, tedy i osobnostech dozvědět co nejvíce. Ale také o pobytu Jarmily Glazarové v Klimkovicích, od jejíhož
odchodu z města už uplynulo více než

osmdesát let. A přece do Klimkovic i dnes
přijíždějí lidé, aby se podívali na místa,
kde tehdy žila a kde se odehrály příběhy
jejích knih Roky v kruhu a Vlčí jáma.
A úplně závěrem: knížka To byl Rudolf
Resner/ Robert Rýdl je k dostání v Kulturním a informačním středisku v přízemí
klimkovického zámku.
Ptala se: Eva Kotarbová

Zdál se mi živý sen. Před sochou Panny
Marie u kostela svaté Kateřiny klečí voják
v rakouské uniformě. Jako přízrak, otrhaný
a zbídačený válkou, úpěnlivě hledí nahoru
a promlouvá k soše: „Matko Boží, jsi dobrotivá a ve svém milosrdenství nanejvýš
spravedlivá. Buď té lásky a vyměň si místo s naším pomníkem. Zde na Tvém místě
jsme stávali drahně let až do doby, kdy
komunisté při budování reálného socialismu přesunuli náš pomník na důstojné
místo na růžovém paloučku v parku. Dnes
jsme za roštím, nikdo si na nás nevzpomene, návštěvníci nás nevidí“. Panna Marie
se neznatelně, ale laskavě pousmála tak,
jak to jen ona dovede a odvětila: „Já vím
a chápu tě. Před blížícím se stoletým výročím konce hrůzné války, která vám vzala

pro nic za nic životy, se chcete dnešním
zapomnětlivým lidem připomenout a krásný pomník lidem přiblížit. Nebylo to lehké umírat daleko od blízkých v širé Rusi
či italských Alpách. Ráda bych si s vámi
místo vyměnila, neboť mě lidé nosí ve
svém srdci a myslí na mě i v době, kdy mě
nevidí. Ale dám ti radu. Podívej se po mé
pravé ruce. U chodníku stojí lavička, na
které občas někdo usedne, ale většinou
všichni někam spěchají. Tam, mezi dvěma
stromy, je pěkné místo pro váš pomník.
Kolemjdoucím bude denně na očích a z
parkoviště si přečtou i jména tvých padlých spolubojovníků. O tom přesvědčujte
své zástupce v lidosprávě“.
Najednou jsem se probudil. Byl to jen
sen. Otřel jsem čelo a sen mi nejde z mys-

li. Je jeho uskutečnění obtížné? Když je
vůle, je i výkon. Když není vůle, najde
se výmluva. Pokud by ale byla městská
pokladna prázdná, jsem ochoten přemístění pomníku obětem první světové války
z parku, zpět na oči, zaplatit.
Ladislav Besta

Podle pravidel pro vydávání Zpravodaje
přikládáme vyjádření samosprávy:
Blíží se rok 2018 a s ním i 100. výročí ukončení I. světové války a 100 let od
vzniku Československa. Pokud se v minulosti Pomník obětem I. světové války
(dále jen Pomník) přesouval, aby se ukryl,
měli bychom se s tím kultivovaným způsobem vypořádat. To ale není důvod spěchat
a hekticky pod časovým tlakem potřetí bez
rozmyslu ho stěhovat znovu. Pomník je
několik let zrestaurován a na současném
místě mu nehrozí zánik. Máme tedy čas
tento velmi citlivý a emotivní akt v klidu
rozplést, prodiskutovat, vyhodnotit a rozhodnout. Na přesunu Památníku nepanuje všeobecný konsenzus, spíše zásadní
názorové rozdíly, které je třeba respektovat a které vylučují přesun Pomníku v roce
2018 k uvedeným výročím. O jeho umístění zastupitelstvo po roce 2000 už nejméně jednou rozhodlo nechat ho v Parku
Petra Bezruče. Navzdory tomu diskuse

o přemístění Pomníku neutichla a nyní
opět začíná. Otázka eventuálního nového
umístění Pomníku by měla být s občany
veřejně probrána u kulatého stolu za přítomnosti odborníků z tohoto oboru.
Je mnoho různých příkladů z jiných
měst, kde jsou tyto pomníky umístěny na
rušných hlavních tepnách měst (Pacov),
stejně jako v tichém zákoutí městských
parků (Žamberk). Dovedu si představit
uctít památku 100 let od ukončení I. světové války na současném místě s tím, že
se architektonicky a zahradnicky upraví
celý prostor okolí Pomníku. Současně by
mohla být citlivě doplněna jména chybějících obětí jiným vhodným rovnocenným
způsobem mimo Pomník nebo by jména
mohla být uvedena všechna, neboť některá byla na Pomník vytesána nepřesně
podle názoru Letopisecké komise.
V Parku Petra Bezruče přitom máme
jiné dluhy – nová voliéra u jezírka s motýlem stále nestojí, ač byla již dávno ta stará

u zámku zbourána. Přitom máme hotov
projekt, jen vypršela platnost Souhlasu
s ohlášením stavby Stavebního úřadu,
který lehce můžeme znovu dostat. Rybníky čekají na odbahnění a opravu břehů. Konečně ve většině měst a obcí, ke
kterým měl Petr Bezruč vztah, mají jeho
pamětní desku, sochu nebo bystu. Náš
park nesoucí jeho jméno by si takový
pomník zasloužil, poté co se na Náměstí
před válkou ztratila jeho pamětní deska.
Osobně jsem byl spíše nakloněn přesunu Pomníku na jeho úplně první původní
umístění, aby byl „více na očích“, podobně jako Památník osvobození od okupantů před zámkem. Současné umístění
Pomníku v parku má ale také svá pozitiva – klidné prostředí, prostor k zamyšlení a dostatečný a nerušený prostor pro
společné připomenutí samotné pohnuté
události námi občany. Pomník a Památník se tak nakonec vhodně doplňují.
Zdeněk Husťák, starosta

Pokračování z předchozí strany
fotograﬁemi. Jaký máš pocit, když
v ní listuješ? Myslíš, že jsi vypověděl
vše, co mělo být na vybrané téma zpřístupněno veřejnosti, nebo ještě něco
zůstalo v tvém autorském ,,šuplíku“
k vydání?
Pocit je to bezpochyby příjemný. K druhé otázce mohu zmínit, že po vydání
knížky se ozvala další část Resnerovy
rodiny. Konkrétně vnučka jeho sestry
Terezie, čili Rudolfova praneteř, s historickými fotograﬁemi a dokumenty, které
rozhodně stojí za připomenutí. A nejen to:
protože jsem ve vydané knížce zpracoval

Karel Vůjtek (nar. 1946 v Ostravě) – básník, překladatel a publicista. Některé ze
spisovatelových básnických knih: Milostín
(2005), Skřivánek (2006), Bereš mi rty
(2011), Hlasité nebe (2014). Sloupky, kurzívy a fejetony I havrani cukrují (2012).

Z redakční pošty
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Knihovna

Hádej, kdo mi dnes bude číst...
V měsíci dubnu bude patřit knihovna
zajímavým pohádkovým příběhům,
které budou dětem ze ZŠ Klimkovice
číst neméně zajímaví hosté.

Milí čtenáři, ráda si listuji ve starých
časopisech, kde bývají cenné rady pro
všechny ženy a hospodyňky. V knihovně máme ve fondu Listy paní a dívek
z let 1924–1925 a články psané pro
všechny ženy, které jsou poplatné
době a morálce, bývají velmi nadčasové a rodinné problémy jsou stejné
v každé době...

Každá kniha s názvem (např. Policejní
pohádky, Mokré pohádky, Recyklované
pohádky aj.) vybízí k tomu, aby se čtení
ujali předčítající, kteří k danému tématu
mají blízko. Dětem tedy budou číst – policista, meteorolog, pracovník EIA, starosta
nebo lesník. Projekt s názvem Hádej, kdo
mi dnes bude číst ﬁnančně podpořil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
MSK a Olomouckého kraje. Dal si za úkol
představit prostřednictvím pohádkových
příběhů zajímavá témata a určitě nezůstane jen u čtení knihy, ale děti budou mít
na hosty všetečné otázky.

Na co se zapomíná

Mgr. Zuzana Konvičková

Úřad práce ČR v Moravskoslezském kraji

Zveme vás na Burzu práce 2017
Několik desítek vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a široká nabídka volných
pracovních míst v jedinečné atmosféře Multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě.
Akci s názvem Burza práce 2017 pořádá Krajská pobočka Úřadu práce ČR
v Ostravě, přičemž navazuje na dlouholetou tradici, neboť jde o realizaci v takovémto rozsahu po devíti letech. Krajská
prezentace pracovních příležitostí se
uskuteční ve středu 26. 4. 2017 mezi
9.00 a 17.00 hodinou. Burza práce 2017
se koná v rámci projektu Efektivní služby
zaměstnanosti, který je spoluﬁnancován
z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
„V minulosti byl zájem o přehlídky pracovních příležitostí vždy značný. V duchu
tradice nabídneme volná místa v oblasti
služeb, výroby, ale i ve speciﬁckých oborech, například v bezpečnostních složkách. Na své si přijdou jak ti, kteří práci
hledají, tak i ti, kteří zvažují změnu. Prostřednictvím této akce chceme vyjít vstříc
všem skupinám, včetně zaměstnavatelů,
a umožnit jim osobní setkání,“ vysvětluje
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.
Novinkou je doprovodný program, který tvoří individuální poradenství ze stra-

ny zástupců Úřadu práce ČR a semináře
pro různé cílové skupiny. Uchazeči, ale
i zájemci o zaměstnání, mohou využít
i odborného sociálního poradenství Občanské poradny Slezské Diakonie. Vše
samozřejmě bezplatně.
Návštěvníci též získají podrobný přehled o tom, co v dnešní době na trhu práce ﬁrmy v tomto regionu samy aktuálně
nabízejí a o jaké profese mají především
zájem.
Konkrétně se mohou zájemci o akci
těšit na pozice v oblasti strojírenské, automobilové a potravinářské výroby, dále na
pozice v dopravě a skladování, peněžních
službách, prodeji, sociálních službách,
stravování, bezpečnostních a úklidových
službách a mnoho dalších.
V oblasti poradenství mají možnost
využít informace ÚP ČR o příspěvku na
dojíždění či přestěhování, o aktuální
nabídce rekvaliﬁkací či služeb Informačního a poradenského střediska pro změnu a volbu povolání, ale i EURESu, který
poskytuje Evropské služby zaměstnanosti. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
Mgr. Gabriela Sácká

Naše matky vychovávají děti celkem
velmi pečlivě. Starají se o jejich blaho
tělesné i duševní, šijí a spravují na ně,
vodí je na vzduch a kontrolují jejich
četbu (což je ostatně věc úplně zbytečná, poněvadž děti si stejně přečtou co
chtějí), ale většinou zapomínají vštípiti
jim aspoň nejzákladnější pravidla slušného společenského chování. Snad je
to tím, že naši lidé dříve vůbec neměli
přístupu k vyšším úřadům a hodnostem, takže se společenské formy zanedbávaly jako něco naprosto zbytečného a směšného. Ale dnes, kdy každý
občan má možnost vyšinouti se na
nejvyšší místa, působí vskutku trapně,
jak málo našich lidí ví, jak se ke které příležitosti obléci, komu a před kým
dáti přednost a jakým způsobem to
projeviti, jak neznámé navzájem představiti a hlavně – jak se najísti. To jsou
všechno věci, jež musí dítěti výchovou přejíti do krve. Ať nikdo nemyslí, že život si člověka po této stránce
vychová. Ano, vychová, ale takovou
řadou ústrků a ponížení, zahanbení
a škod, že jen skutečně nesvědomitá
matka jim svoje dítě dobrovolně vydá.
Trváme-li důsledně na tom, aby jejich
slovem při ranním setkání s námi nebo
při návratu ze školy byl pozdrav, neopomenou nikdy pozdraviti starších
lidí. Upozorníme-li tříleté dítě, že na
vycházce s matkou musí jíti po levé
straně, že tatínka musí pustiti do dveří
před sebou, zvykne tomu velmi záhy.
Musíme dbáti toho, jde-li dítě s oběma rodiči, aby vědělo, že matce patří
místo uprostřed. Neodpusťte mu jediného povinného poprošení a poděkování. Tu je velmi nutno, aby si v tomto
směru děti osvojily slušný tón také vůči
služebným. I když dětem popřáváme
hlavně v létě úplné svobody v oděvu,
stůjme přece na tom, aby alespoň ke
stolu přišly čistě umyty a učesány.
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Novinky ze základní školy

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy
v Klimkovicích pro školní rok 2017/2018
Zápis proběhne v úterý 25. dubna 2017
od 14 do 18 hodin. Zapisovány budou
děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011. Žádáme rodiče, aby dítě k zápisu přivedli zákonní zástupci a přinesli
s sebou rodný list dítěte. Při zápisovém
pohovoru paní učitelky posoudí úroveň
školní zralosti předškoláků.
Chtěli bychom předejít dlouhému čekání, proto hodláme vyzkoušet možnost
elektronického rezervačního systému,
který bude dostupný od 10. do 21. dub-

na na webu školy: www.zsklimkovice.cz.
Zájemci si mohou rezervovat schůzku pro
zápis v určité hodině. Počítáme i s rezervou, že někteří rodiče rezervační systém
nevyužijí. Zájemci přihlášení rezervačním
systémem budou upřednostněni.
Seznam přijatých žáků bude formou
zveřejnění registračních čísel vyvěšen na
nástěnce školy a na webových stránkách
školy. Prožijte příjemně tento významný
den se svým dítětem.
Mgr. Miroslava Hoňková

Geologická exkurze na TU-VŠB
Dne 1. března 2017 se naše třída 9.C vydala za doprovodu třídní učitelky Jany Petruškové na geologickou exkurzi na TU-VŠB (geologický pavilon prof. F. Pošepného), kde se nás ujala paní ing. Martina Polášková a seznámila nás s programem
naší exkurze.
Tímto bych chtěla poděkovat paní ing.
Martině Poláškové a paní ing. Lence
Petruškové, které se nám věnovaly celé
dopoledne v rámci geologické exkurze,
trpělivě odpovídaly na dotazy žáků a velmi nápaditou a hravou formou se snažily
dětem přiblížit náročné učivo o nerostech
a horninách.
Mgr. Jana Petrušková
Po informačním proslovu jsme šli do
druhého patra geologického pavilonu,
kde jsme měli možnost prohlédnout si
nerosty a horniny s krátkým povídáním,
ze kterého jsme si zopakovali nejen již
nabyté poznatky, ale také jsme se dozvěděli věci nové. Po prohlídce exponátů
nám ing. Polášková rozdala test, na jehož
otázky jsme odpovědi hledali ve sbírkách
2. patra. Test nám dal zabrat, ale s trochou
spolupráce s paní lektorkou a paní učitelkou jsme jej zvládli. Poté jsme se přesunuli
zpět do přízemí, kde na nás čekalo opakování zábavnou formou – všichni jsme
měli možnost zahrát si pexeso s pravými
nerosty, skládat názvy nerostů, rozpoznat
nerosty i horniny a určit jejich využití, chemické složení… Jakmile jsme se všichni
prostřídali, rozloučili jsme se s paní ing.
Poláškovou a ing. Petruškovou a spěchali
na autobus a do školy.
Exkurze byla pro nás zábavná a mnohými věcmi přínosná, atmosféra byla přátelská, vzájemná spolupráce mezi námi
posílila náš třídní kolektiv.
Julie Rimmlová, 9.C
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Projekt eTwinning
Aktivita eTwinning je akcí Evropské
komise zaměřená na online spolupráci
mezi školami, vzdělávání a vzájemnou
komunikaci evropských učitelů.
Žáci z 8. ročníku, kteří se druhým rokem
učí ruštinu jako druhý cizí jazyk, se spolu
s vyučující Mgr. Janou Bravanskou zapojili v lednu do společného projektu se školami z Litvy, Lotyšska a Ukrajiny na téma
Naše zájmy а záliby – Наши интересы
и увлечения. Cílem projektu je informovat partnery o svých zálibách formou
obrázků, fotograﬁí a videí, poznat jejich
zájmy a diskutovat o speciﬁkách a odlišnostech zájmů v dané zemi. Žáci budou
mít možnost prostřednictvím informačních a komunikačních technologií komunikovat pomocí chatu se stejně starými
žáky v ruském jazyce na dané téma.
Během projektu se žáci zdokonalují
nejen v ruském jazyce, ale i v práci s ICT
technologiemi, poznávají jiné kultury. Průběžné výsledky tohoto projektu můžete
sledovat na: https://twinspace.etwinning.
net/34820/home, pod záložkou Чехия naleznete informace našich žáků.

Beseda s náměstkem hejtmana
Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy s náměstkem hejtmana pro dopravu a chytrý
region Jakubem Unuckou. Dozvěděli se informace o aktuálním stavu ovzduší
v Klimkovicích a o plánovaných úpravách dopravy ve městě.
Žáci s náměstkem diskutovali o kotlíkových dotacích a o možnosti, jak se mohou
zapojit, aby se kvalita ovzduší v našem městě zlepšila.
V rámci Dne Země se žáci vydají mezi občany a budou je informovat o možných
dotacích a šířit myšlenku zdravotně nezávadného ovzduší.
Mgr. Kateřina Chrapková

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2017

Projektový den – Finanční gramotnost Vyzkoušeli jsme si
Finanční gramotnost je oblast, se kterou se setkáváme každý den a patří k základpráci mikrobiologů
ním dovednostem každého z nás. Odpovědnost, kterou na sebe dřív nebo později bereme, by měla být podpořena základními znalostmi a dovednostmi z této
oblasti.
Finanční gramotnost v základní škole
je součástí školního vzdělávacího programu. Projektový den je zajímavou formou,
jak zážitkovým způsobem žákům vštípit
základní principy ﬁnanční gramotnosti.
V rámci jednoho školního dne (5 vyučovacích hodin) se žáci hravou formou
zabývají oblastí rozpočtu domácnosti,
hodnotou peněz, principem tvorby ﬁnančních rezerv, základními ﬁnančními produkty, jako jsou bankovní účty a oblast
investic, reklamou a reklamací výrobků
(práva spotřebitele). V průběhu jednoho
dne se tak žáci seznámí s velkou částí
problematiky ﬁnanční gramotnosti.
V pátek 3. března 2017 proběhl takový
projektový den s názvem Finanční gramotnost v naší Základní škole v Klimkovicích. Cílem celého projektu bylo zvýšit
ﬁnanční vzdělanost žáků. Všichni žáci
2. stupně pracovali v jednotlivých třídách
rozdělených do několika skupin. Seznámili se s ﬁnančními produkty a trhem, naučili
se vyplňovat poštovní poukázky, sestavili
rozpočet rodiny i osobní rozpočet, dozvě-

děli se, jak reklamovat vadné výrobky,
jak nakupovat přes internet a jiné. Své
znalosti ohledně ﬁnancí si prověřili v pracovních listech a testech, vyráběli plakáty
s reklamou, pracovali u interaktivní tabule i počítače, osvojili si pojmy hypotéka,
spoření, bezhotovostní placení, platební
karty, rozpočet, příjmy, výdaje a další.
Projektový byl den realizován za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže na školní rok 2016/2017.
Dětem se projektový den líbil a věříme,
že se již lépe zorientují ve světě ﬁnancí.

Žáci 8. ročníku si v rámci předmětu
Chemicko-biologické praktikum vyzkoušeli práci mikrobiologů. Připravili si očkovací „půdu“ z masového vývaru, želatiny
a cukru. Na zatuhlé médium žáci „naočkovali“ vatovými smotky stěry různých povrchů ve třídě. Po pár dnech v zakrytých
Petriho miskách narostly různé kolonie
plísní a bakterií. Naše výsledky potvrdily, že nejvíce bohaté na bakterie a plísně
jsou – klika od dveří, klika od okna, klávesnice počítače, školní lavice a madlo
od promítacího plátna.
Mgr. Kateřina Chrapková

Chemická olympiáda

Názory žáků: Líbila se mi práce ve skupinách a tvorba reklamy • Naučila jsem
se, jak zacházet s penězi • Naučili jsme
se, jak v dospělosti ušetřit peníze • Naučil jsem se něco o bankovkách, jak se
dá nakupovat přes internet a jak se posílají peníze • Líbila se mi práce s tabletem
a vyhledávání informací na internetu.

V únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády. Žáci, kteří se do olympiády zapojili, vypracovali úkoly, museli si
poradit s teoretickým testem a zvládnout
praktickou úlohu v laboratoři. V letošním
roce byly tématem acidobazické reakce
a indikátory. Všichni zapojení žáci zvládli
olympiádu se ctí. Do krajského kola soutěže postoupil Jakub Polášek z 9.A.

Mgr. Jana Glombová

Mgr. Kateřina Chrapková

Projekt Cesta
do pravěku

Soutěž ve čtení
německých textů

V týdnu od 13. do 17. února se z žáků
čtvrtých tříd stala pravěká tlupa. Uskutečnil se totiž projektový týden na téma
pravěk.

Ve středu 8. února Oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků Slezské
univerzity v Opavě připravilo pro žáky
základních škol soutěž ve čtení německého textu Wer wird Lese-Superstar?

Zahájili jsme tím novou etapu v předmětu vlastivěda a začali se věnovat dějinám. Žáci si tak zábavnou formou nejen
zopakovali probrané učivo, ale získali
také nové poznatky a zkušenosti.
Děti se seznámily s životem lidí v pravěku, jejich obživou, výrobou nástrojů a zbraní v době kamenné, bronzové
a železné. Během celého týdne jsme plnili různé úkoly, soutěžili, vyráběli pravěké
zbraně a šperky, malovali jeskynní malby.
Ve skupinách jsme také plnili různé úkoly.
Počítali slovní úlohy, pracovali s textem,
vyplňovali pracovní listy a psali slohovou práci na téma Těžký život v pravěku.
V tělesné výchově jsme si zahráli na lovce
a zvěř, házeli na cíl a trénovali rychlost.
Také v hudební výchově nás paní učitelka
naučila písničku V pravěku.
Celý týden se moc povedl a těšíme se
na další projektové dny s tématy z historie.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Soutěž v 1. pomoci
Dne 27. února se vybraní žáci devátých tříd zúčastnili soutěže 1. pomoc
na Wigymu.
V průběhu celého dopoledne jsme pod
dohledem týmu zdravotníků Wichterlova
gymnázia museli plnit různé úkoly, které prověřily naše dovednosti a znalosti
v poskytování první pomoci. V konkurenci ostravských škol jsme byli nakonec
úspěšní a umístili jsme se na krásném
druhém místě. Ze soutěžního dopoledne
jsme si odvezli nejen ocenění, dort a dobrou náladu, ale také přesvědčení, že námi
nabyté vědomosti a dovednosti v oblasti
první pomoci jsou opravdu velmi důležité
do života.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová

Cílem soutěže bylo motivovat žáky,
kteří se učí němčinu, ke zlepšení výslovnosti a úrovně dramatického přednesu.
Této soutěže se zúčastnilo téměř 30 žáků
z Moravskoslezského kraje. Mezi nimi dvě
žákyně z naší školy – Kristýna Hlubková
ze třídy 9.B a Lenka Nováková ze třídy
8.B. Dívky sice neﬁgurovaly mezi prvními třemi oceněnými, určitě si ale odnášejí
z Opavy obrovskou zkušenost z vystoupení před publikem, kterou mohou zúročit v budoucnu. Soutěž u zúčastněných
napomohla vzbudit větší zájem o německý jazyk a kulturu a ukázala, že Slezská
univerzita je otevřenou institucí intenzivně spolupracující s ostatními školami
v regionu
Kristýně a Lence děkujeme za reprezentaci školy a vedoucí Oddělení germanistiky. doc. PhDr. Gabriela Rykalové,
Ph.D., za osobní pozvání.
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Mateřská škola

Povinné předškolní
vzdělávání
Novela školského zákona (účinnost
od 1. 1. 2017) zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou
v příslušném školním roce 6 let. Poprvé
do něho nastoupí 1. 9. 2017. Tato novela ukládá zákonným zástupcům přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
(K tomuto zápisu zákonný zástupce dítěte
přinese vyplněné dokumenty, které jsou
umístěny na: www.msklimkovice.webnode.cz. Pokud již dítě do mateřské školy
dochází, k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání nemusí.)
Povinné předškolní vzdělávání má
formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně
4 hodin. Dítěti je však zaručeno právo
vzdělávat se v mateřské škole po celou
dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na období školních prázdnin,
děti však mohou MŠ navštěvovat.
Školní řád mateřské školy stanoví podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání. Ředitel mateřské školy je oprávněn
požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání
povinné.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, může
v odůvodněných případech rozhodnout,
že dítě bude vzděláváno individuálně.
Tuto skutečnost je povinen oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před
začátkem školního roku (do konce května). U těchto děti bude mateřská škola
ověřovat úroveň očekávaných výstupů.
Povinné předškolní vzdělávání se
poskytuje bezúplatně i v případě odkladu
povinné školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové oblasti určené zřizovatelem. Pro město Klimkovice je určena
jedna spádová oblast. Mateřská škola
může přijmout dítě z jiné spádové oblasti
pouze v případě, že má volnou kapacitu.
Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbají péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, mohou být trestáni uložením
pokuty přestupkovou komisí na obci až
do výše 5 000 Kč.
Bc. Šárka Čáňová,
ředitelka mateřské školy
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Někdy méně znamená více...
Tak toto rčení vystihuje naprosto přesně malé mažoretky z Mateřské školy Klimkovice.
V tomto školním roce se převaha děvčat z MŠ v Klimkovicích rozhodla nepokračovat v kroužku mažoretek, avšak po
delší době se ukázalo, že tento kroužek
chybí nejen děvčatům, ale také rodičům.
Proto jsem se převážně na popud rodičů
rozhodla opravdu na poslední chvíli holkám věnovat a na známou hitovku Soﬁa
(dětský remix) jim připravila choreograﬁi.
Setkaly jsme se všeho všudy čtyřikrát
a v neděli 12. března jsme se i s rodiči
vydali do víceúčelové haly v Opavě na
soutěž mažoretek Opavská růže 2017.
Časně ráno jsme provedly prostorovou
zkoušku, následně se připravily a v 8.30
jsme na melodii Michala Davida – Poupata slavnostně napochodovaly na soutěžní
plochu, kde bylo moderátorem z Rádia

Čas představeno zhruba 320 mažoretek
a předány dárečky, čímž byla slavnostně
odstartována soutěž.
Okolo deváté hodiny naše děvčata vystoupila, sklidila velký úspěch a výsledkem byla stříbrná medaile na krku. Radost
v dětských očích a slzičky štěstí u rodičů byly pro mě tím největším úspěchem
a oceněním.
Když se zveřejnily výsledky, dozvěděli jsme se, že holky získaly 16,2 bodů
a vítězky 16,3 bodů, takže nám prvenství
uniklo jen o vlásek.
Touto cestou chci poděkovat všem
zúčastněným za výbornou reprezentaci
naší mateřské školy a rodičům za báječnou spolupráci.
Mgr. Markéta Michenková
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Základní umělecká škola

Nevšední zážitky z březnových koncertů ZUŠ
Základní umělecká škola Klimkovice je po celou dobu svého trvání školou aktivní, inovativní, spolupracující a naslouchající svému okolí i požadavkům doby. Ani
v tomto školním roce tomu není jinak. Žáci spolu se svými pedagogy připravili
opět mnoho zajímavých akcí a v březnu jich bylo hned několik.

kovice. Atmosféra v krásném sále byla
příjemná a výkony všech účinkujících
byly odměněny dlouhotrvajícími potlesky.
Programem provázela ilavská kolegyně

Dvě vystoupení čekala na posluchače
první den prvního jarního měsíce. Oslovila
nás kolegyně Lenka Žídková ze Základní
umělecké školy Bílovec s návrhem uspořádat společný koncert. Po společné konzultaci spatřila světlo světa dvě pěkná
vystoupení. Tento společný projekt jsme
totiž nabídli také vedení Základní školy Klimkovice, které jej přijalo v podobě
výchovného koncertu pro žáky 3. až 6.
tříd. V dopoledních hodinách jsme program koncertu přizpůsobili dětskému obecenstvu a v podvečer téhož dne jsme tento
projekt předvedli všem našim příznivcům
v podobě koncertu s názvem Umělecký
expres ZUŠ Klimkovice – ZUŠ Bílovec.
V programu se představili kytaristé,
houslisté, žáci dechového oddělení a Orchestr ZUŠ Bílovec. Naši školu reprezentovali žáci tanečního, literárně dramatického oboru a Orchestr ZUŠ Klimkovice.
Koncerty průvodním slovem poutavě a velmi osobitě provázeli pánové MgA. Pavel
Béreš, ředitel ZUŠ Klimkovice a Jaromír
Hub, pedagog a bývalý ředitel ZUŠ Bílovec. Věřím, že jsme dopoledne obohatili
žáky ZŠ také o nové vědomosti z hudební
oblasti. Večer žáci obou škol potěšili své
příznivce zajímavým a pestrým programem.
Druhá březnová událost se konala
v pátek 17. 3. 2017. Byli jsme pozváni
vedením naší partnerské ZUŠ z Ilavy,
abychom zahráli na společném koncertu

Umenie bez hraníc, který se konal v rámci festivalu Ilavská hudobná jar. Nabídku
jsme rádi přijali, neboť naši žáci koncertovali na Slovensku po delší době.
Do Ilavy jsme dorazili po třinácté hodině
a přijetí bylo velmi milé, vstřícné a přátelské. Po malém občerstvení následovala
krátká prohlídka města a vzápětí akustická zkouška na odpolední koncert. Před
šestnáctou hodinou se začali do ilavského kulturního domu scházet posluchači
a pozvaní hosté, mezi kterými nechyběli
starosta Klimkovic ing. Zdeněk Husťák
a primátor Ilavy Štefan Daško. V programu vystoupili žáci hudebního i tanečního
oboru obou škol a Orchestr ZUŠ Klim-

Mgr. Jarmila Pišková spolu s naším panem ředitelem MgA. Pavlem Bérešem.
Po koncertu byla pro všechny připravena výborná večeře a posezení, na kterém jsme zhodnotili výkony účinkujících,
podělili se o dojmy ze společného setkání
a radostně zakončili naše společně strávené chvíle.
Zpět do Klimkovic jsme odjížděli s pocitem příjemného setkání, nových poznatků
i prohloubení a utužení partnerské spolupráce. Závěrem bych chtěla poděkovat všem účinkujícím žákům za vzornou
reprezentaci školy, bezvadné a vstřícné
chování a krásně prožitý výletní den!
Martina Maternová

ZO ČZS Klimkovice – Pozvánka na zájezd do Polska
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu pořádá po dvou letech jarní zájezd do Polska na tradiční expozice
azalek a rododendronů a dalších okrasných keřů. Jedná se o návštěvu vyhlášených zahradnictví, které se věnují pěstování pěnišníků a dalších rostlin.
Zájezd se uskuteční v sobotu 13. května. Nejdříve pojedeme do zahradnictví Kapias v Gozcalkovicích, jedná se
o výstavní a prodejní expozici na šesti
hektarech s možností občerstvení v restauraci v areálu. Dále se přemístíme do
Piszarovicz, kde budou postupně navští-

vena vyhlášená pěstitelská zahradnictví
Pudelek1 a Pudelek2. Na závěr ve stejném místě se přesuneme do zahradnictví,
které se věnuje japonským zahradám.
Program zájezdu: Odjezd z Klimkovic v 6.30 (po dohodě zastávka v Josefovicích) • Gozcalkovice – zahradnická
řešení malých zahrad, rozsáhlá expozice a zahradnictví Kapias, restaurace
k občerstvení • Pszcyně, Piszarovice –
zahradnictví Pudelci, pěstitelské zahradnictví pěnišníků, japonské zahrady • Očekávaný návrat v 18 hodin.
Ve všech navštívených místech je vý-

hodná možnost nákupů, rovněž tak občerstvení v restauraci, která je vždy součástí
zahradnického areálu. Na závěr podle
případných požadavků účastníků bude
na českém území organizována večeře
v restauraci.
Těšíme se na hojnou účast a účastníky zájezdu naplněné dobrou náladou
a pohodou. V autobuse zpěv povolen.
Přihlášky v Kulturním a informačním
středisku Klimkovice v přízemí zámku
nebo u paní Hradské, tel.: 606 101 670.
Cena zájezdu 280 Kč.
Výbor ZO ČZS Klimkovice
11

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2017

V Česku je první Prodrobot na výuku chůze
postižených dětí, koupila ho Sanatoria Klimkovice
První Prodrobot na výuku chůze v České republice je nově
k dispozici pro děti v Sanatoriích Klimkovice. Určen je především pro malé pacienty s dětskou mozkovou obrnou
a obdobnými neurologickými onemocněními a po traumatech mozku způsobujících vážné pohybové potíže. Některé
děti, které už si rehabilitaci s pomocí robota vyzkoušely, do
té doby nepoznaly, jak vypadá chůze.
„Chůze s dětmi, které špatně nebo vůbec neovládají dolní
končetiny, se i s využitím našich dosavadních přístrojů nacvičuje
velmi obtížně. Výhodou robota je, že simulaci chůze je možné
nastavit velmi precizně, přímo na míru konkrétního pacienta.
A hlavně je zcela bezpečný, eliminuje se riziko pádu,“ uvedla
vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holaňová.
Robot Prodrobot je unikátní, protože vedle nácviku klasické
chůze umožňuje i podřepy, nebo simulaci takzvané vojenské
chůze bez pokrčení kolen pro pacienty, kteří mají problémy
s kolenními klouby. Fyzioterapeut v přístroji pacienta zaﬁxuje
v oblasti trupu, pánve a na několika místech na dolních končetinách. Dítě se díky tomu cítí bezpečně, pohyb nenarušuje kloubní strukturu v kyčlích a kolenou. Stoj ho nutí zapojit i kotníky.
Konstrukce zařízení a způsob ﬁxace zamezuje atypickým pohybům způsobeným patologickým napětím v dolních končetinách.
Opakovaný pohyb umí vytvořit v mozku díky jeho neuroplasticitě
nové spoje, takže dítě se tak učí chodit.
„Mnozí naši malí pacienti od narození nezažili pocit ze standardní chůze, většina těchto dětí se pohybuje na invalidním
vozíku. Rehabilitace s využitím Prodrobota je tak pro ně naprosto novým zážitkem,“ doplnila Romana Holaňová.
„Robota jsme koupili, protože umí ulehčit náročnou práci fyzioterapeutů. Jeho výhodou je, že provádí opakované, stále
stejné pohyby. I přes jeho velké výhody ale nikdy nenahradí
práci a invenci terapeutů,“ uvedl prokurista Sanatorií Klimkovice
Jozef Dejčík.
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První dny zkušebního provozu ukázaly, že děti se na cvičení těší, ovšem už zhruba po patnácti minutách bývají unavené.
Prodrobot bude určený pro všechny dětské pacienty do 50 kilogramů váhy a od 110 do 150 centimetrů výšky, kteří budou svým
typem postižení pro tuto formu rehabilitace vhodní. Využívat se
bude u standardních léčebných programů hrazených zdravotními pojišťovnami i u doplatkových programů intenzivní neurorehabilitace. Kapacita Prodrobota umožní až osmdesát terapií
měsíčně, takže i několikrát týdně na něm mohou cvičit všichni
vhodní pacienti dětské léčebny. V provoze bude denně. V současnosti jde o jediného robota tohoto typu určeného na výuku
chůze dětí v České republice. Jeho výroba je totiž velmi náročná
mimo jiné i proto, že nastavení musí být ﬂexibilní.
„Velmi vítáme, že je tento robot v Klimkovicích. Je to jedna
z mála možností, jak mohou děti s těžkými formami postižení
trénovat pohyb chůze. Davidovi se cvičení moc líbilo,“ řekl předseda Asociace dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými
neurologickými onemocněními ČR Miloš Svoboda, otec jedenáctiletého Davida, který je ve vigilním kóma a vůbec neovládá
své končetiny.
V těchto dnech je Prodrobot ve zkušebním provozu a někteří
pacienti už si ho stihli velmi oblíbit. Například desetiletý Michal
Tereska se snaží cvičit každý den. „Robot mi pomáhá chodit a já
pomáhám robotovi, aby se hýbal. Normálně nechodím. Je to
dobré, ale pak je mi horko. Na konci jsem už unavený,“ popsal
své pocity pilný pacient. Od příštího týdne už najede nový klimkovický Prodrobot do běžného provozu. Jedná se už o druhé
robotické rehabilitační zařízení v Sanatoriích Klimkovice. Prvního robota Armeo na procvičování horních končetin u dospělých
pacientů, zejména po cévní mozkové příhodě, lázně koupily už
v závěru loňského roku.
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Miluji tě modře
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží
Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu
a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále
pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou
přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem.

A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku – tajemnou,
cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromládenecký život je naráz vzhůru nohama.
Tereza je dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten“ třetí – přítel Terezy,
artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku si
nelze udržet ostřím nože. Vztah Terezy a Igora pomalu končí,
i když se to neobejde bez bouřlivých a citově vypjatých scén.
Na Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly rozchodu
Terezy s Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není to
lehké, protože Tereza jednoho dne záhadně zmizí…
Komedie, romantický, Česko, 2017, 90 minut.
Úterý 4. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Beseda s kronikářem Klimkovic
Kronikář města Klimkovic, odborník na slovo vzatý, vám vyloží
zajímavá fakta nejen o výstavbě Sanatorií Klimkovice.
Čtvrtek 6. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, salonek vedle společenského sálu, vstup volný.

Taneční Oldies diskotéka
s Dj Paulem Doctorem
Jedinečné, nestárnoucí hity, které vás zaručeně chytí! Přijďte
strávit příjemné chvíle v rytmu oblíbených písní, které můžete
ovlivnit i vy sami, a nechat si zahrát píseň na přání.
Pátek 7. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňské kino – Pohádky pro Emu
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně.
Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka,
která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte.

Ema je totiž jeho dcera. Petr
je naprosto šokován. Musí jít
o nějaký omyl. Nemá děti a ani
netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema
opravdu jeho dcera a on je její
jediná šance, jak se vyhnout
dětskému domovu? Chlapovi,
který byl do padesáti let zvyklý
žít sám a rozhodně si nechce
komplikovat život emocemi,
převrátí soužití s osmiletou
holčičkou život doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální pracovnice, a tak Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se
chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku!
Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr
žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba
nemilosrdné úřednici předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra
na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí.
Romantický, komedie, Česko, 2016, 112 minut.
Úterý 11. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Travesti show Divoké kočky
Nejznámější Ostravská travesti skupina zavítá opět do
našich lázní. Můžete se těšit
na překrásné, bohatě zdobené kostýmy, detailně propracované líčení a neuvěřitelné
výkony účinkujících. V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy, ale i pánové.
Čtvrtek 13. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč, v předprodeji na recepci.

Velikonoční jarmark
V sobotu 15. dubna na kolonádě Sanatorií Klimkovice vypukne
od ranních hodin velikonoční řemeslný jarmark. Těšit se můžete
na výrobky z včelího vosku spolu s prodejem medu, ukázku zdobení kraslic a pletení velikonoční pomlázky (děti si budou moci
vyzkoušet pletení na místě), bylinkové čaje spolu s názornou
ukázkou správné přípravy, malování na hedvábí či patchwork.
Také pro vás bude připraven doprovodný folklorní program na
kolonádě:
10.00 Vystoupení trumpetového dua HALATA
13.30 Cimbálová muzika Fojt
14.30 Folklorní soubor Šefčík
15.00 Cimbálová muzika Fojt
Sobota 15. dubna v 9.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.
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Lázeňské kino – Instalatér z Tuchlovic

Lázeňské kino – Lichožrouti

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice
Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na
kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti.

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou
za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského
a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny,
malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve ﬁlmu
velká dobrodružství. Dny jeho dědy LAMORA, který ho vychoval, jsou u konce a HIHLÍK musí překonat strach, vylézt z okna
a vydat se hledat strejdu PADREHO, o kterém neměl doteď ani
tušení. Svou odvahu čerpá z toho, co mu vštípil dědeček – lásky
k rodině, dobré výchovy a lichožroutího „desatera“. Ani v novém
lupičském domově u maﬁánského strýce a dvou poťouchlých
bratranců své ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že ho
zavedou do nebezpečných situací. Když nakonec s těžkým srdcem přeci jen poruší dvě základní lichožroutí pravidla: Nikdy
nevezmeš celý pár a Drž se lidí, ale drž se od nich dál, pak
jenom proto, že věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel
ke svému vytouženému cíli – rodině.

S trochou nadsázky se dá říct, že poselství ﬁlmu zní: Rodina
je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to,
aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je
jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT!
Úterý 25. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
Luboš má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale
praktický a společenský život mu uniká mezi prsty. Za práci si
nedokáže říct o pořádné peníze, kamarádům opravuje zadarmo
a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro toulavé kočky, nebo prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na
„uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí ﬁaskem, matka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku...
Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem
všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Komedie, Česko, 2016, 85 minut.
Úterý, 18. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Aljaška – divočinou severu

ONE MAN SHOW Ivo Šmoldase
Pořad plný inteligentního humoru známého glosátora a publicisty Ivo Šmoldase. Ten ve své one man show probere různá
témata s humorným nadhledem. Říká se, že smích prodlužuje
život, tak pokud chcete toto tvrzení otestovat na sobě, můžete
vsadit právě na tento pořad!
Čtvrtek 27. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 120 Kč, předprodej na recepci,
tel.: 556 422 106, e-mail: recepce@sanklim.cz.

Taneční večer v latinskoamerickém
stylu s výukou salsy

Aljaška, největší stát v USA. Místo, kde jsou více než 3 miliony
jezer, obrovské ledovce a nespoutaná krajina. Vydáme se na
putování po Severním polárním kruhu, národních parcích, zastavíme se na Arktidě a u Severního ledového oceánu. Průvodcem
touto nádhernou krajinou nám bude cestovatel a horolezec Jiří
Hrma.

Srdečně zveme milovníky hudby a latinskoamerických tanců
na taneční večer v rytmu salsy. S tanečními mistry se naučíme
základy salsy, zatančíme si také mambo, bachatu, discolatino,
reggaeton, zouk, merengue a sambu! Těší se na vás Dj Marco
se svou latinskoamerickou diskotékou!

Čtvrtek 20. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Pátek 28. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

neděle

2. 4.

KONCERT

Dechová hudba Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

4 4.

KINO

Lázeňské kino – Miluji tě modře

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

středa

5. 4.

VÝSTAVA

Mikolowské nálady – vernisáž,
výstava obrazů trvá do 19. dubna

kostel Nejsvětější Trojice

18.00

volný

KINO

Instalatér z Tuchlovic

kino Panorama Klimkovice

18.00

70,-

čtvrtek

6. 4.

BESEDA

Beseda s kronikářem Klimkovic

SK, salonek za spol. sálem

19.00–20.00

volný

pátek

7. 4.

TANEC

Oldies diskotéka
s Dj Paulem Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

8. 4.

AKCE

Ukliďme Česko

na ulici Pod Vinohrady
u dálničního mostu

8.00

neděle

9. 4.

KONCERT

Koncert nejkrásnějších melodií
z oper a operet

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 10. 4.

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

11. 4.

KINO

Nechte zpívat Mišíka

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

čtvrtek

13. 4.

ZÁBAVA

Travesti skupina Divoké kočky
(předprodej na recepci)

SK, společenský sál

19.00–20.00

89,-

sobota

15. 4.

ZÁBAVA

Velikonoční jarmark
s doprovodným programem

SK, kolonáda

9.00–17.00

volný

neděle

16. 4.

KONCERT

Velikonoční koncert
Ostravského smíšeného sboru

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

18. 4.

KINO

Instalatér z Tuchlovic

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

středa

19. 4.

KINO

Anděl Páně 2

kino Panorama Klimkovice

18.00

70,-

čtvrtek

20. 4.

CESTOPIS

Aljaška – divočinou severu

SK, společenský sál

19.00–20.30

50,-

neděle

23. 4.

KONCERT

Mike Fojtík a přátelé

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 24. 4.

KINO

Moonlight

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

úterý

25. 4.

KINO

Lázeňské kino – Lichožrouti

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

středa

26. 4.

KINO

Všechno nebo nic

kino Panorama Klimkovice

18.00

80,-

čtvrtek

27. 4.

ZÁBAVA

One man show Ivo Šmoldase
(předprodej na recepci)

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

120,-

pátek

28. 4.

AKT

Pietní akt u Památníku osvobození

před zámkem

16.00

TANEC

Taneční večer v latinskoamerickém
stylu s výukou salsy

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

ZÁBAVA

Stavění máje

areál koupaliště

15.00–24.00 dobrovolný

KONCERT

Kytarový recitál Libora Janečka –
Od baroka po současnost

SK, kolonáda

15.00–16.00

neděle

30. 4.

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!

Středa 5. dubna v 18.00 hod.

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
V hlavní roli Jakub Kohák, dále hrají Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Tomáš Matonoha aj. ČR, 90 minut, vstupné: 70 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Úterý 11. dubna v 18.00 hod.

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Dokumentární, hudební. Režie
Jitka Němcová. ČR, 100 minut, vstupné: 80 Kč.

Středa 19. dubna v 18.00 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2
Pokračování úspěšné české pohádky. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale
je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Skvělý scénář, hvězdné obsazení. Režie Jiří
Strach. Hrají Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Klára Issová, Boleslav Polívka aj. ČR, 90 minut, vstupné: 70 Kč.

Pondělí 24. dubna v 18.00 hod.

MOONLIGHT
Nadčasový příběh o dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových
čtvrtí Miami. Sociální drama nabízí nesmírně bohatý smyslový zážitek. Film získal ocenění
Oskara – nejlepší ﬁlm za rok 2016. USA, 115 minut, vstupné: 80 Kč.

Středa 26. dubna v 18.00 hod.

VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a také spolumajitelky knihkupectví v centru města, hledající štěstí ve světě mužských klišé. Podle úspěšného románu Evy
Urbaníkové. Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Zuzana Kronerová, Luboš Kostelný, Jan
Budař, Leoš Mareš aj. ČR, Slovensko, 110 minut, vstupné: 80 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Vesnické sportovní hry
I v letošním roce se nám podařilo více než úspěšně vstoupit
do celoroční sportovní soutěže obcí Vesnických sportovních her.

Skauti

Bowling
Dne 28. ledna se klimkovičtí skauti zúčastnili bowlingové akce,
která byla pro většinu zábavná a moc jsme si ji užili. Nejprve jsme
se dopravili do Ostravy-Poruby, kde jsme zahráli vyhlášenou hru
geocaching, která svým názvem označuje „hledání schránek“ po
různých místech na světě. Samo sebou jsme jich i pár našli. Po
hodině hledání jsme se dostavili na místo určení, kde jsme si
zahráli bowling a pobavili se. Obzvlášť pro ty, kteří hráli bowling
poprvé, to byl zážitek. Naši akci jsme ukončili večeří a výbornou
náladou i při cestě domů.
Gabka Juráčková

Roverská chata
Byla zima a sníh a my se toho rozhodli využít a vyrazili o pololetních prázdninách na chatu do hor. Vzali jsme si lyže, běžky,
boby a spoustu teplého oblečení. Na místo jsme dorazili s tmou,
ale to nám vůbec nevadilo! Všichni usnuli rychle a v noci bylo
slyšet jen pronikavé chrápání a funění. Přes den se hrály deskovky, šlo se na procházku a někteří odvážní vyrazili na běžky,
i když to pořádně klouzalo. Upekli jsme si pizzu, která se nám
opravdu povedla. Nechyběla ani pořádná koulovaná, sněhová
bitva a stavění sněhuláka, který ve výsledku vypadal jako sova.
Domů se nikomu nechtělo, ale co se dalo dělat… Museli jsme
druhý den do školy.
Eliška Postavová

Celoroční hra HISTÖRIE
V únoru proběhla další z etap celoroční skautské hry s názvem
HISTÖRIE. Již tradičně jsme se přesunuli do minulosti bránou
času, která nás tentokrát zavedla do období 1. světové války.
Úkolem dětí nebylo pouze bojovat, ale především pomáhat raněným. Naši skauti prokázali, že zvládají téma první pomoci a prokázali obecné znalosti o zdravé životosprávě. Odměnou jim byla
bojová hra s tématem bitvy Německa a Anglie. Hru si děti užily
a pořádně se vyřádily. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme
se na vás u další etapy, která bude odkazovat na 1. celosvětové
skautské setkání Jamboree.
Barbora Blažková

Oproti loňskému roku dochází k několika změnám v soutěži.
Po odstoupení Vřesiny ze soutěže byli přijati další dva účastníci
– Jistebník a Zbyslavice. Zároveň po společném hlasování se
v letošním ročníku nebude soutěžit ve stolním tenisu (to nás po
loňském vítězství velice mrzí) a nebude se soutěžit ve střelbě
ze vzduchovky. Nově je zařazena velmi atraktivní disciplína –
požární útok.
A teď již k výsledkům z prvních soutěží. Naši plavci ve složení
Honza Pala, Šimon Křístek, Lukáš Fešárek a Dan Havlík „převálcovali“ zbytek světa, kdy jim byl schopen konkurovat jen Vojta
Kupka z Krásného Pole ( 2. místo) a zcela suverénně vyhráli
soutěž družstev a přední místa v jednotlivcích. Všem borcům
moc děkuji za ochotu reprezentovat město a blahopřeji jim za
krásné výsledky. Tuto soutěž v krytém bazénu v Ostravě-Porubě
pořádalo naše město Klimkovice a myslím, že i po pořadatelské stránce jsme dalším organizátorům nastavili laťku víc než
vysoko.
A zde odkaz na výsledky plavání: http://www.vshry.cz/iframes/
vysledky/plavani%20_17.pdf.
Další letošní soutěží bylo klání v kuželkách. To jsme spolupořádali spolu s Olbramicemi 25. února v kuželně Sareza. Opět
se sešla skvělá konkurence výborných hráčů. Přesto jsme si
oproti roku 2016 o jedno místo polepšili a dosáhli jsme v soutěži
družstev na bronzové medaile. Družstvo soutěžilo ve složení:
Jana Martínková, Oldřich Neuvert, Hana Petrová a Petr Večerka. Velmi musím vyzdvihnout výkon Jany Martínkové, která
v jednotlivcích mezi výbornými muži vybojovala skvělé 2. místo,
kdy ji o vítězství připravil horší hod na dorážku. Gratulujeme.
Odkaz na výsledky kuželek: http://www.vshry.cz/iframes/vysledky/kuzelky_17.pdf.
Díky krásnému vstupu ﬁgurují Klimkovice po dvou soutěžích
na celkovém druhém místě v družstvech. Jen můžeme doufat,
že uspějeme i v dalších soutěžích (25. 3. badminton v Plesné,
6. 5. odbíjená v Polance nad Odrou) a udržíme skvělou medailovou pozici.
Petr Večerka

Střelci

Klimkovická střelecká mládež
přivezla medaile z Karviné
Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě ze
vzduchové pušky. Soutěž probíhala od
prosince 2016 do března 2017 v Karviné.
Celkem se střílelo 6 soutěžních kol. Střelci byli rozděleni podle věku a pohlaví do
jednotlivých kategorií.
V kategorii do 14 let
se umístil na 2. místě
Ondřej Slovák. V kategorii do 16 let vystřílel
David Husťák 3. místo.
Všem dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších závodech mnoho
úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška,
ZO AVZO Klimkovice p. s.,
Střelecký klub
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Sport

Přirovnal bych Terezu k Baníčku, který
vyhrál ligu mistrů…
…tuto větu pronesl na svém facebookovém proﬁlu bývalý
místostarosta Klimkovic a současný náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka poté, co se
klimkovické rodačce Tereze Švábíkové podařil opravdu
husarský kousek a dokázala ve svých teprve 16 letech získat titul mistryně České republiky ve dvouhře žen a stala se
tak vůbec nejmladší hráčkou badmintonu v historii, která
toto dokázala.
První únorový víkend se do Liberce sjela kompletní česká badmintonová špička, aby zápolila o titul mistra ČR. V této opravdu
vybrané společnosti a nejsilnější možné české konkurenci se
dokázala v pozici nenasazené hráčky Tereza cestou do ﬁnále
dvouhry žen postupně vypořádat s velice kvalitními soupeřkami
Michaelou Myšákovou, Veronikou Koldovou, Magdalenou Lajdovou a Dominikou Koukalovou. V samotném ﬁnále, které nabídlo
velice líbivou a dramatickou podívanou, s napínavou koncovkou
třetího setu, Tereza prokázala kromě badmintonového umu také
velkou mentální sílu, když nejprve odvrátila dva matchbally své
soupeřky Zuzany Pavelkové a hned vzápětí dokázala svůj první
matchball přetavit v bod vítězný a stanout tak na pomyslném
českém badmintonovém trůnu.
A jak viděla dramatickou koncovku ﬁnálového mače samotná
Tereza? „Bylo to fyzicky hodně náročné. Byla jsem už ve třetím
setu uběhaná, ale pak jsem si řekla, že stačí využít jednu šanci
a pak můžu do postele a odpočívat.“
Český badminton má tedy nejmladší mistryni ČR ve své historii, která kromě toho ve stejné sezoně dokázala získat tři mistrovské tituly ČR v kategorii do 17 let (dvouhra, čtyřhra dívek

a smíšená čtyřhra) a 2 tituly mistryně (dvouhra a čtyřhra dívek)
a jeden titul vicemistryně (smíšená čtyřhra) v kategorii do 19 let.
Taktéž byla vyhlášena nejlepší juniorskou hráčkou ČR za rok
2016. Toto je naprostý unikát a nikomu se to dosud v historii českého badmintonu, a možná i všech odvětví sportu, nepovedlo.
Badmintonový kolotoč se ale točí dál. Po zisku titulu a splnění
si mediálních povinností s tím spojených, Tereza zvládla přestoupit do nově vznikajícího klimkovického klubu B. O. CHANCE
a zahájila sérii zahraničních turnajů, které jsou pro ni přípravou
na blížící se mistrovství Evropy juniorů.
Hlavním a velmi reálným cílem této mladé hráčky je probojovat se na nejbližší olympijské hry do Tokia 2020 a ještě před tím
na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires 2018.
Terezo, držíme ti palce!
Martin Růžička

Příznivci házené vzpomínají na A. Teichmana
Zní to neuvěřitelně, ale 1. dubna 2017 tomu bude již 10 let,
kdy zhoubné nemoci podlehl náš bývalý dlouholetý výborný hráč házené Antonín Teichman. Navíc jsme si také připomenuli, že by Tonda 3. ledna 2017 oslavil životní jubileum
75 let.

Již v mládežnických kategoriích patřil k nejlepším hráčům a přispěl svými výkony např. k postupu starších dorostenců v ročníku 1959–60 do ﬁnále přeboru republiky v Písku, kde vybojovali
hodnotné 4. místo. Byl hráčem slavné éry klimkovické házené
zejména v sedmdesátých letech minulého století. Družstvo
mužů, ve kterém hrál, v roce 1968 vybojovalo historický postup
do II. ligy. Prožil s ním řadu vítězných utkání, ať již u nás, nebo
v zahraničí a byl jeho dlouholetou oporou zejména v obraně. Ale
byl platný i v útoku, kde se prosazoval tvrdou střelou. Nezapomenutelné jsou jeho souboje v druholigových utkáních s tehdy
snad nejlepším pivotmanem soutěže – třineckým Janíkem. Tondova osobní obrana na něho platila a mnohdy Janíka přiváděla
k zoufalství. Nejednou to končilo jejich vzájemnými šarvátkami.
Na Tondu vzpomínáme rádi také pro jeho kamarádskou povahu,
pro kterou byl mezi námi v družstvu oblíben. Tonda Teichman
patří k významným postavám házené našeho oddílu a budeme
si ho takto stále rádi připomínat.
Antonína Teichmana si připomeneme na fotograﬁi z r. 1972
před odjezdem družstva mužů na sportovní zájezd do Francie.
V horní řadě je uprostřed pátý zleva.
Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené
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Rozpis mistrovských utkání
JARO 2017 – TJ Klimkovice

Hýlovské okénko

PODĚKOVÁNÍ
Vážení sousedé, spoluobčané, děkujeme vám za účast na prvním letošním
malování drobnůstek pro radost, které pořádal Osadní výbor Hýlov spolu
s vedením Sanatorií Klimkovice.

Byli jsme potěšeni zájmem a hlavně
krásnými výrobky, které se vám podařilo
vytvořit. Sklíčka, svícny, světlo i vázičky
určitě potěšily a ozdobily váš domov.
Některé z výrobků máme v plánu uveřejnit i na stránkách: www.mesto-klimkovice.cz, v záložce Osadní výbor Hýlov.

Těšíme se na vás i další občany, děti
i malé pacienty ze Sanatorií Klimkovice na
další akci s tématem Velikonoce v neděli
2. dubna 2017 ve 14 hodin opět v salonku
Sanatorií Klimkovice.
Jitka Prokopová, MBA

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přijměte pozvání na Druhé tvůrčí odpoledne – MALOVÁNÍ, tentokrát s tematikou
Velikonoc, které se koná v neděli 2. dubna 2017 ve 14.00 hodin v Sanatoriích
Klimkovice (salonek vzadu u kina).
Připravena bude pohoda, barvy, vajíčka, svícínky, vázičky a další velikonoční
potřeby. Můžete si opět přinést k malování
své skleničky, sklíčka, lampy či vajíčka.
Těšíme se na vás i vaše děti
Osadní výbor Hýlov

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Historie

Městská spořitelna
Naši rozumní předkové již před stoletím pochopili, že pokud chtějí dosáhnout
rozvoje a zvelebení města, musí si pomoci sami. Po žádosti o povolení zřízení
Městské spořitelny u CK úřadů rakouské monarchie jim bylo zřízení spořitelny
v roce 1906 povoleno.
Město zakoupilo přízemní dům na
náměstí (dnes je v něm pošta), přistavělo
patro a do prvního patra situovalo Městskou spořitelnu a její trezor. Za zmínku
stojí i neobvyklé prosklení části střechy,
kterou dovnitř pronikalo denní světlo a na
náměstí orientovaný štít s plastickým
reliéfem. Počin to byl jistě chvályhodný,
město nemělo v roce otevření spořitelny
ani polovinu dnešního počtu obyvatel.
Spořiví občané Klimkovic a jeho okolí
umožnili řádné fungování Městské spořitelny jak za CK monarchie, tak i po roce
1918 v nově vzniklém Československu.
Díky kapitálu mohli naši předkové zvelebovat město a zavedli na svou dobu
nebývalé množství „novot“, jako bylo
železniční spojení, elektriﬁkace města,
městský vodovod, dešťovou kanalizaci,
tedy vše co tu do té doby nebylo a co bylo
pro všechny obyvatele novinkou. Občané nákupem akcií třebovické elektrárny
podpořili i její výstavbu – výroba a rozvod
elektrické energie byla rovněž novinkou.
Skutečnost, že město mělo vlastní peněžní ústav, jistě pomohla při rozhodování CK
úřadů, kde umístit Hospodářskou školu –
tedy do našeho města.
Ačkoliv se část obyvatel našeho města
hlásila k německé národnosti, byla spořitelna v českých rukách, a to i za světo-

vé hospodářské krize v třicátých letech
minulého století.
V roce 1933 byl ředitelem spořitelny
Josef Bálek (1883–1944) a k ředitelství
ještě patřili František Vavrečka, Antonín
Hurník, Antonín Radvanský a František
Homola. Spořitelna měla i svůj „výbor“,
jehož členy byli Adolf Zámostný, Alois Bílský, Jan Adamus, Josef Tvarůžka, Karel
Peterek, Ludvík Vrkoč, Rudolf Gerlich,
Evžen Stanovský. Jména jsou to známá
v našem městě dodnes.
Osobně si vzpomínám, jak v šedesátých letech minulého století vzpomínali místní lidé s neskrývanou vděčností
na vedení spořitelny, které jim pomohlo
zachránit jejich domy a majetky tím, že
jim za hospodářské krize půjčilo peníze,
které později splatili. Jak vyprávěli pamětníci, půjčili jim proto, že je osobně znali
a vzájemně si věřili.
Pro nás potupnou mnichovskou dohodou a zabráním Sudet Němci skončila
i sláva a dobrá pověst naší spořitelny –
Němci si dosadili své vedení, náměstí
přejmenovali na Adolf Hitler Platz.
Po válce vznikla Československá státní
spořitelna, která sídlila až do devadesátých let minulého století ve stejných prostorách jako dřívější Městská spořitelna.
Na přelomu padesátých a šedesátých let,

v zimě, promítali zaměstnanci spořitelny
krátké pohádkové ﬁlmy na okno spořitelny a my, děti, jsme sedávaly na saních
na náměstí, dívaly se a těšily se na další.
V zimě se běžně na náměstí sáňkovalo
a dalo se dojet až k Hechtrovi.
Je asi velkou škodou, že naše město
opustilo svůj majetek a v devadesátých
letech se vůbec nepokusilo dostat jej
zpět. Nemyslím, že by v ní zřídilo znovu
peněžní ústav, ale budova mohla být znovu ve vlastnictví města. Inu, vždy záleží
na tom, koho občané ve svobodných volbách v našem městě zvolí a jak se o nás
zvolení zastupitelé starají. Z našich předků by si jistě mohli vzít dobrý příklad.
Pavel Bálek

Pozvánka

Město Klimkovice
zve širokou veřejnost
k účas na pietním aktu
před Památníkem osvobození
v pátek 28. 4. 2017 v 16 hodin.
Vzpomeneme událos ,
které proběhly před 72 lety
při osvobozování
našeho města.
Foto spořitelny z roku 1936.
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Mažoretky
NÁBOR NOVÝCH ROZTLESKÁVAČEK MAŽORETEK! Mažoretky Crazy Ladies hledají nové členky!
Požadavky: radost z pohybu, chuť soutěžit, naučit se nové věci
Do našeho týmu přijímáme šikovné maminky a mladé ženy ve věku od 18 let do…
Výuka probíhá v přátelském kolek vu pod vedením cer fikovaných trenérů s mnohaletou praxí v mažoretkovém sportu.
Na trénink mažoretek je potřeba:
hůlka (o objednání se postaráme), cvičky (vhodné jsou také taneční piškoty), pohodlné taneční či sportovní oblečení
Termíny náboru: STŘEDA (16.30-17.30), ČTVRTEK (16.30-17.30) • Více informací: holainova@centrum.cz nebo tel.: 773 748 610

Inzerce

RESTAURACE MYSLIVNA
vás zve na

velikonoční zabijačkové hody
a večerní zábavu
s rockovou skupinou Tomáše Hradila – Salto.

Vstup zdarma.

15. dubna 2017 od 20 hodin

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

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

731 490 561
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KOUPÍM BYT
MALÝ DOMEK

v Klimkovicích

Prosím nabídněte,
nejsem realitka.

Tel.:

Tel.: 722 920 260
E-mail: z.gelnarova
@gmail.com

603 306 073
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nebo

Pronajmu
BYT 3+1

v Klimkovicích.
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Pozvánky

Sdružení rybářů Klimkovice vás zve na

VESNICKÉ SPORTOVNÍ
HRY 2017
Město Klimkovice je již druhým rokem
zapojeno do sportovní soutěže
okolních obcí –
Vesnických sportovních her.
Máme za sebou první úspěchy v plavání a kuželkách.
6. května 2017 se bude v Polance nad Odrou (v hale)
konat soutěž ve volejbalu
a město Klimkovice

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
29. 4. 2017 od 7.00 do 13.00
v parku Petra Bezruče
Prodej povolenek v parku u altánku
od 18. 4. 2017 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.

HLEDÁ VOLEJBALISTY
do svého týmu!
Hrajete volejbal? Přihlaste se!
Hrajete volejbal rádi? Přihlaste se!
Hrajete volejbal rádi a dobře? Přihlaste se!
Chcete to jen zkusit? Přihlaste se!

Zveme
rybáře
i nerybáře.
Těšíme se
na vaši účast!

Petr Večerka, koordinátor VSH za Klimkovice,
tel.: 725 353 043, e-mail: vecerkap@email.cz
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