a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté... I když nastává doba dovolených,
v našem městě jsou v plném proudu investiční akce. Pojďme si ty větší připomenout.

Domov pro seniory
Výměnu oken a kotlů a zateplení obvodového pláště provádí ﬁrma MIJO-STAV
stavby, s. r. o. Další z budov města tak
bude odpovídat modernímu energetickému standardu a k úplné dokonalosti jí
bude chybět jen nový výtah. Ukončení
této stavební akce je naplánováno na
konec srpna 2018. Město za ni zaplatilo
5 128 194 Kč, z toho 1 388 097 Kč nám
přispěje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

červenec – srpen 2018
Rekonstrukce povrchu části
ulice Komenského
Po rekonstrukci vodovodního řadu části
ulice Komenského v úseku od křižovatky
s ulicí 28. října po křižovatku s ulicí Hradilovou Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi nám po dohodě s naším
městem tento investor předláždí povrch
tohoto úseku ulice v celé šíři žulovými
kostkami a na některých místech vymění
i obruby za cca 1,5 mil. Kč. Podíl města na
této akci je ve výši 745 781,69 Kč, podíl
SmVaK se nám tak podařilo vyjednat ve
stejné výši. Navíc se dodláždí prostor křižovatky u Památníku Josefu Opavskému
naproti budovy Technické správy.
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Projektová příprava
Vzhledem ke končícímu programovému období 2014–2020, kdy lze žádat
o dotace z EU, potřebujeme mít hotové
projekty na potřebné nákladné akce města, které by se jinak bez dotačního ﬁnancování nezrealizovaly. Týká se to přede-

Tátafest – oslava Dne otců proběhla v Centru volného času MOZAIKA opět úspěšně.

vším dokončení rekonstrukce sokolovny,
vybudování policejní stanice ve zdravotním středisku, dobudování kanalizace
na Hýlově a revitalizace rybníků v parku.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Z dopravně-bezpečnostních staveb uvádím chybějící chodník na ul. 28. října až
do Polanky, chodník na části ul. Lagnovská u křižovatky s ulicí ČSA, chodník
v Josefovicích s posunutím přechodu pro
chodce na hlavní komunikaci č. 647, prodloužení chodníku na ulici Olbramická až
k zastávce U rybníčku, kruhový objezd
na hlavní křižovatce na ul. ČSA, propojení ul. Ke statku a ul. Fonovické a úprava příjezdu osobních vozidel a autobusů
k základní škole. Dále se stále projektuje průčelí domů čp. 35, 36 na Náměstí
(večerka a drogerie), úprava parkoviště
a bývalé kotelny ZUŠ na ul. Zahradní,
zpracovává se projekt malého bazénu
sportovně-rekreačního areálu na ulici
Havlíčkově a v souvislosti s připomínkou
100 let vzniku ČSR i úpravy okolí Pomníku obětem I. světové války. V následné
době bude třeba nechat zadat projekty na
zateplení mateřské školy na ul. 28. října,
rekonstrukci hasičské zbrojnice, budovy
kina Panorama a úprav objektu bývalých
šaten koupaliště.

Nové webové stránky města

Je velká šance, že pokud město nejprve
koupí tuto budovu od společnosti BKB
Metal, a. s., a následně prodá právě této
soukromé umělecké škole, objekt budovy,
za pomoci dotace z ITI, by škola následně zrekonstruovala. Více než 100 let stará první česká hospodářská škola by tak
omládla studenty uměleckých oborů, kteří
by v rámci svých studentských prací mohli zkrášlit naše historické a lázeňské město. Nastartování tohoto projektu záchrany unikátního areálu, ve kterém se naše
město zásadně angažuje, je nyní v rukou
zastupitelů, kteří o koupi budou rozhodovat na 33. zasedání zastupitelstva města
28. 6. 2018.

Svatá Barbora
První hotové umělecké dílo z restaurátorské dílny pardubické univerzity jsem
převzal v Litomyšli. Jedná se o plátno
s obrazem svaté Barbory, které se svého času našlo v kostelíku a kdysi sloužilo
jako praporec do čela klimkovických
procesí. Ilustrativní zobrazení můžete
vidět na obrázku. Nyní pro něj necháme
vyhotovit rám a najdeme výstavní prostor
v zámku.

Možná jste si všimli nových internetových stránek města, které vyhotovila za
cca 300 000 Kč renomovaná společnost
Galileo Corporation, s. r. o., která se specializuje na webové stránky měst. Kromě
stránek města nám vytvořila i stránky pro
Technickou správu a knihovnu a dále
k nim „připojila“ již vytvořené stránky pro
Turistické a informační centrum, které byly
vytvořeny již dříve s dotací od Moravskoslezského kraje. Stránky se v tuto dobu
dolaďují a doplňují, ale jsme rádi, že už
nyní splňují nové požadavky na GDPR
(mediálně používaná zkratka pro ochranu
osobních údajů), moderní design a funkční a jednoduché administrační prostředí.

Bývalá Hospodářská škola
má šanci
Areál bývalé hospodářské školy se
stájemi je zapsán do seznamu brownﬁeldů (nevyužívaných objektů vhodných k následnému využití), a jako
takový neušel pozornosti projektových
manažerů na ostravském magistrátu,
kteří mají na starost poskytování dotací pro metropolitní oblasti v ČR (tzv. ITI
– Integrovaná teritoriální investice), kam
spadá i ostravská aglomerace s přibližně 0,8 mil. obyvatel. Ze strany zájemců
o využití bývalé Hospodářské školy se
záměru na její opětovné obnovení nejaktivněji angažuje ostravská Základní a Střední umělecká škola AVE-ART.
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nejlépe mělo mít podobu rekonstruované
hasičské zbrojnice, vybudovaného hasičského hřiště za bývalou kachní farmou
a dalšího hasičského transportního vozidla. Snad se to stihne dřív, než budeme
slavit 150 výročí…
Děkuji našemu Pěveckému sboru za
důstojnou prezentaci města v Litomyšli
v rámci festivalu Smetanova Litomyšl –
60. ročník. Atmosféra plně obsazeného
piaristického chrámu naproti světoznámého UNESCO renesančního zámku,
ve kterém naši pěvci a ostatní umělci byli
oceněni dlouhotrvajícím potleskem ve
stoje, hovoří za vše – více v článku dále
ve Zpravodaji.

Kulturní vábení

Kamínky vděčnosti
Veškeré kulturní akce spojené s připomínkou 140. výročí vzniku hasičského
sboru měly vysokou úroveň a vyplnily
nejen páteční večer, ale především celou
sobotu 16. června. Radost měly především děti z hasičských přípravek nejen
z Česka, ale i z Polska a Slovenska. Naši
hasiči se tak prezentovali i jako významná tradiční společenská skupina v našem
městě, patří jim naše poděkování za jejich
obětavý přístup, který mají zřejmě v krvi
již ze svého společenského poslání. Koncem prázdnin (1. září) se dále můžeme
těšit na další ročník Lázeňského poháru
v hasičském sportu opět pro děti. Vítané
poděkování hasičům ze strany města by

Na dobu prázdnin a dovolených mám
pro vás opět atraktivní tipy. Lázeňský
pohár ve fotbale se letos koná v malebné
lázeňské obci Mšené-lázně na dohled od
posvátné hory Říp v termínu 20. až 22. 7.
2018. Orientovat se v lákavé nabídce
lázeňských procedur, v nabídce kultury
a místních turistických zajímavostí vám
pomůže nová mobilní aplikace nejen ve
zdejších architektonicky skvostných lázních, ale i ve všech ostatních lázeňských
místech ČR. Tuto mobilní aplikaci ze
svých prostředků pořídilo Sdružení lázeňských míst ČR, jehož jsme také členem.
Držme našim fotbalistům palce!
Dále vás zvu na komentované prázdninové prohlídky, kterými nás tradičně provede náš městský kronikář Ing. Pillich. Ta
nejbližší se jmenuje K výročím významných kulturních památek města Klimkovic
a koná se v sobotu 7. července od 15.30
hod. na nádvoří zámku. Upoutávku na ni
i tu následující (4. srpna) najdete dále ve
Zpravodaji, na již zmiňovaném turistickém
webu nebo na facebooku města.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodovou dovolenou, dětem dobrodružné
zážitky a všem šťastný návrat domů!
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Informace z MěÚ

Tipy na letní výlety

Oznámení pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje občanům, že 13. října 2018 ve 14.00 hodin
se uskuteční ve smuteční síni a na městském hřbitově v Klimkovicích slavnostní
vsyp zpopelněných ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt, aby
se nejpozději do 27. září 2018 přihlásili
na MěÚ v Klimkovicích, odboru správním,
u p. Kateřiny Štěrbové, která s nimi dohodne podrobnosti tohoto smutečního
obřadu. Bližší informace obdrží přihlášení
zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Dara Bajáková
Charita
Sejdou se, aby pomohli...
Beneﬁční koncert Charity Ostrava – Sešli
se, aby pomohli... na podporu Hospice sv.
Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života
proběhne 18. 9. 2018 od 19 hod. v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí Bratři Ebenové, Pavla Flámová (roz. Čichoňová) v doprovodu komorního orchestru
Camerata Janáček. Celý výtěžek bude
využit na podporu provozu hospice.
Předprodej vstupenek v systému NDM,
Ostravském informačním servisu a infocentrech.
http://ostrava.caritas.cz

Zveme vás
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Novinky ze základní školy

Konec školního roku 2017/2018
Škola vydala vysvědčení, která jsou odměnou za celoroční vzdělávací úsilí žáků,
učitelů a rodičů. Školní povinnosti vystřídají letní dobrodružství, poznávací výlety, letní sporty.
Po uzavření docházky a klasiﬁkace byla
vydána vysvědčení 465 žákům, 2 žáci
plní školní docházku v zahraniční škole.
S vyznamenáním prospělo 329 žáků,
z toho 224 na I. stupni, 105 na II. stupni.
Prospělo 136 žáků, z toho 22 na I. stupni
a 114 na II. stupni.
Za obě pololetí byla uložena 6 žákům
důtka ředitelky školy, 3 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování, 3 žáci byli hodnoceni 3. stupněm z chování.
Třídní učitelé udělili 304 pochval žákům za úspěšnou reprezentaci v soutěžích nebo za aktivní práci pro třídu.
Školní projekty: Vánoční strom, Den
Země, Branný den, Finanční gramotnost,
Den prevence, Adopce na dálku, Velikonoční dekorace, Sportovní trojutkání
Mikolow x Ilava x Klimkovice v Klimkovicích. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě proběhla motivační hodina
německého jazyka, kterou vedla Doc. Dr.
Gabriela Rykalová, Ph.D., se svými studenty. V rámci projektu Edison vyučovali
žáky v anglickém a ruském jazyce zahraniční studenti.
Škola je zapojena do projektu Spoluprací k profesionalitě, realizovaném
Společností pro kvalitu školy, o. s., jehož
prostřednictvím se pedagogové naší školy vzdělávají a rozvíjejí v nových metodách a trendech vzdělávání.
Dalším projektem Vzděláváním ke
kvalitě získala škola více než 1 000 000
Kč na vzdělávání pedagogů, na školní
pomůcky a na další školní aktivity žáků.
Škola se také zapojila do projektu na
Podporu plavání, jehož prostřednictvím
získali rodiče žáků 2. a 3. třídy příspěvek na dopravu dětí do plaveckých kurzů ve výši 11 200 Kč. Ve spolupráci se
Slezskou univerzitou byli našimi pedagogy doučováni žáci 6. tříd v rámci projektu Přímá a jasná podpora školské
inkluze.
Součástí výuky byly návštěvy divadelních a ﬁlmových představení a výchovných koncertů. Využili jsme také koncertů pořádaných ZUŠ Klimkovice. Obzory
žáků rozšířily pořádané besedy a exkurze zaměřené na probíraná témata (návštěva památníku v Hrabyni, exkurze do
Osvětimi, návštěva technických expozic
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VŠB a oblasti Dolní Vítkovice, exkurze
na Lysou horu, návštěva historické Prahy…). Využili jsme nabídky paní Konvičkové, která pro všechny ročníky připravila
velmi zajímavé akce v městské knihovně. V kostelíku Nejsvětější trojice škola
uspořádala výstavu žákovských výtvarných prací. Učitelé rozvíjejí nadání žáků
a podporují je v široké nabídce soutěží.
O úspěších žáků se můžete dočíst v přiložené tabulce.
Školní aktivity, literární a výtvarné práce
prezentovali žáci ve školních časopisech
Klimkováček pro I. stupeň a Klimix pro
II. stupeň.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky
učitelek, které několikrát společně s dětmi navštívili školu. Také proběhly schůzky
rozvíjející spolupráci se spádovými školami, abychom ověřovali návaznost vzdělávacích programů a usnadnili adaptaci
přestupujících žáků.
Pro stmelování kolektivu 6. tříd byly
organizovány pobytové semináře v hotelovém komplexu Relax Kyčera.
Pedagogicko-psychologická poradna
a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto
školním roce bylo hodnoceno s přihlédnutím 53 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 35 bylo vyučováno
podle Individuálního vzdělávacího plánu.
Ve škole působilo 5 asistentek pedagoga
a školní psycholog. Škola spolupracovala
také s orgánem sociálně právní ochrany
dětí a Policií ČR.
Žáci školy se podle svých zájmů
a schopností zapojili do školních soutěží
a olympiád (literární, recitační, pěvecké,
matematické, výtvarné, sportovní, chemické, fyzikální, dějepisné, přírodovědné, zeměpisné, jazykové). Nejúspěšnější postupovali do okresních, krajských
i celostátních kol, ve kterých svými dovednostmi a umístěním prokazovali kvalitu
(výsledky v tabulce).
Výsledky žáků 5. a 9. ročníků byly
hodnoceny v rámci testování společnosti SCIO. Žáci 9. ročníků testovali
své schopnosti a dovednosti v oblasti
českého jazyka, matematiky, angličtiny

a obecných studijních předpokladů a měli
příležitost si vyzkoušet přijímací zkoušky na střední školy nanečisto. V českém
jazyce i v matematice byly výsledky žáků
lepší než 70 % zúčastněných škol, podle
studijních předpokladů je jejich potenciál
využíván optimálně. V angličtině 68 %
žáků splnilo nebo mělo lepší očekávaný výstup. Žáci 5. ročníků ověřovali své
schopnosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dosaženými výsledky
v českém jazyce a matematice se zařadili
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Potenciál žáků je optimálně využíván. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni
než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům. Učitelé s potenciálem žáků
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad
své možnosti.
V Sanatoriích v pátek 22. června proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd. Žáci se rozloučili s vyučujícími a rodičům připravili zábavný program.
Po této slavnostní události následovala
závěrečná taneční lekce, na níž předvedli
žáci zvládnuté taneční kreace, soutěžili
o nejlepší taneční pár a vrcholným zážitkem byl tanec s rodiči.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice ﬁnančně i organizačně podporoval činnost
školy, některé akce rodiče sami pořádali.
Proběhl cyklovýlet, kuličkiáda, zábavné
dopoledne her pro žáky 1. a 2. tříd., výlet
pro nejúspěšnější žáky školy, kurz předtaneční výchovy. Třídní důvěrníci uspořádali 1. záškolácký ples a obnovili tím tradici
školních plesů. Spolek podporoval třídní
kolektivy, ﬁnancoval odměny žákům za
úspěchy v soutěžích. Děkuji všem rodičům – členům výboru, kteří se aktivně do
činnosti SRZŠ zapojili.
Sponzoři školy: SRZŠ Klimkovice, Honební společenství Klimkovice, Aspectus
s. r. o., Cukrárna na náměstí, SHARP
Centrum Ostrava, Ovocentrum V+V s.
r. o., Hruška, spol. s. r. o., Pekaři a spol.,
spol. s. r. o., Auto Heller Ostrava, MG
Press, WOMEN FOR WOMEN o. p. s.,
KLIMNET, Česká spořitelna, Ing. Jiří Macura, Dalibor Gamon, Tomáš Budzel.
Finanční příspěvky byly použity na nákup školních pomůcek a modernizaci
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počítačového vybavení. Materiální dary
byly využity pro výuku v praktických předmětech. Část sponzorských darů byla
využita na odměny a občerstvení žáků
na Sportovním trojutkání. Mnoho sponzorů podpořilo tombolu školního plesu.
Všem sponzorům děkujeme za jejich příspěvky.
V měsíci červenci pojedou vybraní žáci
v doprovodu pedagogů na Mezinárodní

setkání mládeže do Španělska. Žáci školy mají příležitost navštívit zajímavá místa
v zahraničí, ověřit své jazykové a komunikační dovednosti, poznat odlišnou kulturu
zapojených zemí, navázat nová přátelství
a prožít zábavné chvíle.
V době prázdnin budou probíhat služby
na školním pozemku (zalévání zahrady,
kypření, protrhávání plevele…). Služby
budou probíhat každé pondělí od 8.00 do

10.00 hodin pod dohledem vyučujících.
Věříme v aktivní zapojení žáků školy, nejaktivnější děti budou odměněny na začátku školního roku 2018/2019.
Žákům školy přeji dobrodružné prázdniny, rodičům příjemné chvíle se svými
dětmi, zaměstnancům relax a hezkou
dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Připravoval/a p. uč.

Zeměpisná olympiáda

Alexandr Závodský
Adéla Větěchová

VI. A
VII. A

Kamarádová

2. okr. / 10. kraj.
14.

Dějepisná olympiáda

Jana Drábková
Zoe Držíková
Lucie Hurníková

IX. B
IX. A
IX. A

Řeháčková

4.
8.
15.

Pythagoriáda

Isabela Siudová

V. B

Kovařčíková

8.

Archimediáda

Daniel Lochman
Kateřina Rašková

VII. C
VII. C

Sýkorová

2.
2.

Lesewettbewerb

Tereza Rykalová
Tereza Fešárková
Matyáš Cron

VIII. B
VIII. A
VIII. B

Bravanská

2.
4.
5.

Tereza Rykalová
Tereza Fešárková
Adam Gráf
Andrea Anna Fialová
Veronika Rykalová
Jan Glomb

VIII. B
VIII. A
VIII. A
VII. A
VII. A
VIII. B

Zdatný páťák

družstvo dívek

5. roč.

Minikopaná

družstvo chlapců

8.–9. roč.

Turnaj ve ﬂorbalu

družstvo chlapců

4.–5. roč.

Házená

družstvo chlapců

7.–9. roč.

1. okr. / 3. kraj.

Dopravní soutěž

družstvo

5.–9. roč.

7.

Soutěž
v německém jazyce

Umístění v okresním kole / aj.

2.
Bravanská
4.
1.
Franczyk,
Kamarádová
a Nyklová

2. okr. / 3. kraj.
3.

Jako každý rok, tak i letos se zúčastnili žáci 9. ročníku výletu na Lysou horu. Počasí nám tentokrát nepřálo, neboť pršelo, na vrcholu
nebyl žádný rozhled a obklopovala nás mlha. I přes nepřízeň počasí se výlet vydařil, zvlášť pro žáky, kteří na Lysou vystoupili poprvé.
5
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Kariérové poradenství a výsledky přijímacího
řízení v ZŠ Klimkovice
Důležitou součástí práce výchovných
poradců je profesní orientace žáků.
Ve druhém pololetí tohoto školního
roku jsme navštívili se žáky osmých tříd
IPS Úřadu práce v Ostravě, kde měli
pracovníci připraven pro žáky tříhodinový program, ve kterém informovali žáky
o možnostech dalšího studia i o současném stavu na trhu práce v našem regionu. Žáci si vyplnili zájmový test, se získanými informacemi dále žáci pracovali na
internetu.
Od 29. ledna 2018 proběhl v naší škole pro žáky 9. ročníku Profesní týden.
Během tohoto týdne předali zástupci 17
středních škol a učilišť Moravskoslezského kraje našim žákům nejaktuálnější informace o přijímacím řízení, v úterý

30. ledna se konala schůzka pro rodiče
vycházejících žáků.
Pro žáky 9. ročníku byla zajištěna odborná literatura, která usnadňuje jejich
budoucí volbu středních škol (Atlasy
školství Moravskoslezského kraje).
Pracovnice Centra pro rodinu a sociální péči, a. s., realizovala v naší škole pro
žáky 8. ročníku program školské primární
prevence Škola osobního života.
V lednu se žáci 9. tříd účastnili soutěže
v praktických dovednostech pro žáky základních škol Řemeslo má zlaté dno, kterou realizovaly SŠ a OU našeho kraje.
V přijímacím řízení byli naši žáci
úspěšní.
Z pátých tříd se na osmiletá gymnázia
hlásilo 8 žáků a 7 bylo přijato ke studiu,

Branný den žáků I. stupně
pod vedením vojáků

3 žáci 7. ročníku byli přijati na šestiletá
gymnázia.
Z 50 žáků devátých tříd bylo 6 přijato na
učební obory, které jsou ukončeny výučním listem, 22 žáků pak bylo přijato na
různé typy středních škol, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 21 žáků bude
studovat na gymnáziích, 1 žák absolvoval
talentové zkoušky a bude studovat na
Střední škole průmyslové v Krnově obor
Uměleckořemeslné zpracování dřeva.
IX. A
IX. B
25 žáků 25 žáků
GYMNÁZIA

11 žáků 10 žáků

SŠ a SOU

11 žáků 11 žáků

OU

3 žáci

3 žáci

UMĚLECKÉ ŠKOLY

0 žáků

1 žák

Mgr. Petra Řeháčková

Zdařilá
spolupráce

V letošním roce proběhl branný den pod záštitou Československých vojáků
v záloze za mír, kteří připravili brannou soutěž. Vojáci na jednotlivých stanovištích prověřovali vědomosti a dovednosti žáků.

Spolupráce naší ZŠ s městskou knihovnou pokračovala také ve II. pololetí
letošního školního roku.

K zajímavým místům patřila opičí dráha
a střelnice. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Klimkovice přijela se svou technikou a mladí hasiči ukázali, jak zvládají
hasičský útok. Žáci si měli možnost prohlédnout sanitu Červeného kříže, středověké zbraně a výzbroj, zbraně a uniformy
z období II. světové války.
Rekonstrukční zásahová jednotka
S.O.S. zařadila ukázku zásahu proti pachatelům trestného činu. Vítězná družstva byla oceněna odměnami, které za6

ﬁnancoval Spolek rodičů ZŠ Klimkovice.
Ostatní žáci obdrželi za splněné úkoly
drobné dárečky od spolku Klimnet.
Prvňákům a druhákům připravily soutěže maminky. Děti trénovaly chůzi na
chůdách, hod na cíl, překážkovou dráhu,
hledání kuliček v písku. Odměnou byla
cukrová vata.
Děkuji sponzorům a všem, kteří umožnili prožít dětem zajímavý den.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Na děti čekalo překvapení – cyklus čtení s regionálními autory. Žáci se setkali
s M. Barboříkem, Z. Pospíšilovou, L. Rožnovskou a P. Šiškou. Jestliže čtou ukázky
z vlastních knih samotní autoři a navazuje
zajímavá beseda, je to pro děti neopakovatelný zážitek. Páťáci se navíc dověděli
o připravovaném ﬁlmu natáčeném podle
představené knihy Když draka bolí hlava.
Bude vysílán ke 100. výročí vzniku našeho státu a my se na něj už dnes těšíme.
Prvňáčci se zapojili do 10. ročníku knihovnického projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka, kterou vyhlašuje SKIP ČR.
Vytvoření čtenářských návyků a rozvoj
čtenářství se musí neustále podporovat.
Proto jsme moc rádi, že naše spolupráce
s knihovnou stále úspěšně pokračuje. My
za ni paní Mgr. Konvičkové děkujeme.
Mgr. Hana Friedlová

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 7-8/2018

Rok ve školní družině
Ve školním roce 2017/2018 bylo v provozu pět oddělení družiny. Stav v září činil
137 dětí, v červnu 124. Družina byla v provozu denně od 6.15 a odpoledne do
16.15 hodin. A co jsme všechno dělali?

V ZÁŘÍ si každé oddělení vytvořilo
družinovou dohodu o chování. Zkontrolovali jsme a uklidili družinové prostory
venku.
V ŘÍJNU proběhl týden pouštění draků, vyráběli jsme Podzimáčky z dýní
a u vchodu do školy připravili halloweenskou výstavku. Navštívili jsme ﬁlmové
představení v kině Mimi šéf a starší děti
knihovnu – autorské čtení spisovatelky
Petry Braunové.
V LISTOPADU navštívili knihovnu prvňáčci – spisovatel Filip Rychlebský jim
představil své Pišlíky a jejich příběhy.
Každé dítě si pak svou dřevěnou ﬁgurku
Pišlíka vyzdobilo a odneslo na památku.
Čtvrté oddělení se zapojilo do výtvarné
soutěže knihovny – Klimkovice city 2017,
děti byly za své práce odměněny.
V PROSINCI děti s vychovatelkami
vyráběly výrobky na prodej při Setkání
u vánočního stromu. Pro knihovnu všechna oddělení vyráběla papírové domečky
pro zimní vesničku.
V LEDNU děti přivítaly nové hry a stavebnice pod vánočním stromečkem.
V každém oddělení proběhla výtvarná
soutěž Zima, navštívili jsme představení
v kině Paddington 2. Pro výzdobu knihovny jsme vytvořili papírové masopustní
postavy.
V ÚNORU proběhl karneval v maskách,
čtvrté oddělení soutěžilo v kresbě Nejoblíbenější věc a Myslivost očima dětí,
první oddělení zase ve zpěvu v Družinové Superstar. V době olympiády se celá
školní družina zaměřila na zimní sporty
a sportovce, děti kreslily, fandily u televize, ozdobily vchod do školy. Ve škole
jsme podpořili starší žáky při Valentýnské
laťce. Zimního počasí jsme i letos využili
k bobování v areálu školy.

V BŘEZNU se 25 dětí zúčastnilo kurzu lyžování na Skalce. Jaro jsme přivítali
vynesením Morany k potoku Rakovci.
Před Velikonocemi všechna oddělení přispěla k výzdobě školy a výtvarné práce
našich dětí jsme také vystavili na výstavě
v kostelíku sv. Trojice.
V DUBNU jsme si opět vyšli ke studánce Pod chmelníkem na jarní vycházku
a kontrolu studánky po zimě. Každé oddělení vytvořilo dárečky k zápisu pro nové
prvňáčky. V kině jsme zhlédli ﬁlm Králíček Petr. Den Země jsme jako každoročně oslavili soutěží v kresbě na chodník,
všichni byli také sladce odměněni.
V KVĚTNU jsme se zúčastnili tradiční Kuličkiády pořádané Spolkem rodičů,
vyráběli jsme dárečky a přáníčka pro
maminky. Pěkné počasí lákalo děti na
školní hřiště, hojně jsme využívali herní
prvky, děti jezdily na koloběžkách, hrály
ﬂorbal a fotbal. Páté oddělení vařilo pampeliškový med a navštívilo včelaře.
V ČERVNU jsme opět pro knihovnu
a Zámeckou literární noc vyráběli výzdobu
stolů v době před sto lety – v počátku naší
republiky. Za odměnu jsme byli pozváni
na pohádku O princi Ruprtovi. Na závěr
školního roku navštívily děti kino počtvrté a viděly Neobyčejný příběh o veliké
hrušce. Na rozloučenou jsme podnikli
každoroční společný výlet do lázní a na
Mexiko, na který se děti velmi těšily.
Po celý rok jsme dětem četly, děti měly
dostatek času pro volnou hru a kresbu.
Zdobili jsme prostory školy, za nepříznivého počasí jsme mohli navštívit počítačovou
učebnu. Snad se děti v družině nenudily
a mohly si vždy vybrat činnost pro své
odpoledne. A v září? Začneme znovu…
Lenka Buroňová, vychovatelka ŠD

Geologická
exkurze
Na konci května se deváté třídy zúčastnily geologické exkurze na TU-VŠB,
kde se žáků ujala paní ing. Martina
Polášková a seznámila je s programem exkurze.
Po informačním proslovu se žáci přemístili do druhého patra geologického
pavilonu, kde měli možnost prohlédnout
si nerosty a horniny s krátkým povídáním, ze kterého si zopakovali nejen již
nabyté poznatky, ale také se dozvěděli
věci nové. Po prohlídce exponátů rozdala
paní ing. Polášková test, na jehož otázky museli odpovědi hledat ve sbírkách
2. patra. Test dal žákům zabrat, ale s trochou spolupráce s paní lektorkou a paní
učitelkou byl zvládnut na výbornou. V druhém bloku exkurze se žáci přesunuli zpět
do přízemí, kde na ně čekalo opakování
zábavnou formou – všichni si měli možnost zahrát pexeso s pravými nerosty,
skládat názvy nerostů, rozpoznat nerosty
i horniny a určit jejich využití, chemické
složení… Exkurze byla pro žáky zábavná a mnohými věcmi přínosná, atmosféra
byla přátelská.
Tímto bych chtěla poděkovat paní ing.
Martině Poláškové, které se nám věnovala celé dopoledne v rámci geologické
exkurze, trpělivě odpovídala na dotazy
žáků a velmi nápaditou a hravou formou
se snažila dětem přiblížit náročné učivo
o nerostech a horninách.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Kateřina Chrapková

Nebát se hadů
Dne 4. června proběhla v naší škole
velmi zajímavá beseda na téma Plazi
– jak je neznáte. Besedy se zúčastnili žáci šestých tříd. Pan Samuel Valko
z Nýdku poutavě vyprávěl o svých svěřencích.
Povídal o způsobu života plazů, dorozumívání, jejich smyslech, přijímání potravy
a chovu v teráriích. Zbyl i čas na spoustu
dotazů a samozřejmě si mohli žáci některé
plazy i pohladit, položit na ruce a někteří
odvážlivci si hady dokonce omotali kolem
krku. K nám do školy přivezl korálovku,
užovku, gekona, krajtu a agamu. Věřím,
že žáky přesvědčil, že hadi nejsou slizcí,
jak se to o nich vypráví. Myslím si, že je
naučil hadů se nebát.
Mgr. Jana Petrušková
7
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Trojutkání Mikołów – Ilava – Klimkovice
Ve středu dne 30. května proběhl v naší základní škole další ročník mezinárodního sportovního klání známého jako Trojutkání. Jak sám název napovídá, sportovní síly v něm poměřili žáci ze tří spřátelených škol. Na základě dlouhodobé
partnerské spolupráce to byly již tradičně, pro tento rok pořadatelská, Základní
škola Klimkovice, Základní škola Mikołów z Polska a Základní škola ze slovenské
Ilavy.
Celá událost byla slavnostně zahájena na hřišti školy za účasti představitelů
jednotlivých měst a škol a také významných sportovních legend žijících v obci
Klimkovice hokejisty a trenéra Vladimíra
Vůjtka a fotbalového olympionika Libora
Radimce.
Svým vystoupením doprovodily program školní pěvecký sbor a taneční číslo
našich prvňáčků. Poté se sportovci odebrali na jednotlivá stanoviště školního
areálu, kde se za hlasitého skandování
svých spolužáků a vyučujících s vervou
pustili do zápolení. V dopoledních hodi-

nách se utkali v několika atletických disciplínách – skoku do dálky a běhu na 60,
800 a 1 000 metrů. Odpoledne pak bylo
věnováno míčovým hrám. Pro chlapce
byly připraveny zápasy v kopané a děvčata si zasoutěžila v přehazované. I přes
úmorná horka se všichni účastníci snažili
dosáhnout co nejlepších umístnění.
Z žáků ZŠ Klimkovice se na nejvyšší příčky probojovali Klára Ulmanová ze
7.B, která v běhu na 60 metrů skončila
na 3. místě a stejné pozice dosáhl Adam
Pospíšek z 8.B v běžecké disciplíně běh
na 1 000 metrů.

Vítězům individuálních i týmových kategorií gratulujeme ke skvělým výsledkům.
Celý den se nesl ve sportovním duchu
a byl prodchnut přátelskou atmosférou.
Budeme se těšit na příští ročník, který
budou tentokrát organizovat naši slovenští sousedé ve městě Ilava. Putovní pohár
od roku 1996 vybojovával sportovní tým
a vítězná škola jej opatrovala do dalšího
setkání. Letos poprvé se školy dohodly,
že pohár bude putovat do té školy, která
bude pořadatelem v následujícím roce.
Všem sportovcům děkujeme za účast,
organizátorům za zdárný průběh akce
a v neposlední řadě patří dík těmto sponzorům: Hruška, spol. s. r. o., Ing. Jiří Macura, Ovocentrum V+V, s. r. o., Pekaři
a spol., spol. s. r. o., Česká spořitelna,
a. s., KlimNet z. s., SHARP CENTRUM.

Mateřská škola

Školka v přírodě na Horní Bečvě
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Mgr. Zuzana Malíková
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Knihovna

Vyhodnocení projektu
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
Rok se s rokem sešel a svůj první školní rok mají za sebou malí žáci prvních ročníků ZŠ Klimkovice. Kromě vysvědčení za svou celoroční práci dostali i oprávnění se pyšnit diplomem čtenáře.
Městská knihovna se každým rokem
připojuje k celostátnímu projektu na podporu čtenářství. Žáci docházejí do knihovny, plní různé úkoly, seznamují se s prostředím knihovny, předvedou, jak umí číst
a stráví v prostorách obklopeni knihami
hezké chvíle.
Projekt již tradičně podpořili Svaz knihovníků a informačních pracovníků, charitativní projekt Čtení pomáhá a nakladatelství Triton. Pro tuto akci je dětem
připravena originální, zcela nová kniha,
letos s názvem Bráchova bota autorky
Evelíny Koubové. Knihy nejen že malé

čtenáře vždy potěší, ale propagují se
i noví čeští autoři.
A ke správné akci patří také kulturní
vystoupení. Dětem se předvedli žáci ze
ZUŠ Klimkovice z hudebního i dramatického oboru a představili svůj muzikál
O krtkovi, jak ke kalhotkám přišel. Vše se
vydařilo na výbornou.
Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, paním učitelkám za nastudování
a dětem, že rády knihovnu navštěvují,
nejen se svými vyučujícími. Přeji všem
krásné prázdniny a už se můžete těšit na
nové tituly, které na vás budou čekat.

Zámecká literární noc
Letošní ročník zavedl návštěvníky do doby, kdy se Rakousko-Uhersko pomalu
chýlilo ke konci a již se klubala na svět nová republika.
V podání orchestru Akobandu, pod
vedením Ivany Neuwirthové, jsme si poslechli známé valčíky Johanna Strausse,
Uherský tanec Johannese Brahmse nebo
Toccatu Petera Martina. Divadelní spolek
Paměť Klimkovic originálním způsobem
vybral zápisy radních z konce 19. století,
a v podání Petra Jiříčka a Pavla Siudy se
posluchači přesvědčili, že starosti zastupitelů obce se vlastně po staletí nemění.
Pan kronikář Jiří Pillich provázel návštěvníky po zámku a každý rok má připravenou novou zajímavost z našeho
města. Tento rok se výjimečně otevřela

i kaple v kostele Sv. Kateřiny Alexandrijské, kde pan Bohumír Kaštovský erudovaně vyprávěl o hraběcí rodině Wilczeků.
Nezapomněli jsme ani na autorské čtení
Davida Glocknera s besedou, letos velmi
tematicky zaměřenou, který s posluchači
polemizoval, zda byl opravdu T. G. Masaryk synem habsburského císaře.
Během celého večera si návštěvníci mohli dát vídeňskou kávu, zákusek
Sacher nebo výborné víno z místního vinného sklípku. O občerstvení se postarala cukrárna paní Moniky Cronové a víno
doléval pan Vladimír Rimmel.

Prázdninová výpůjční doba
červenec – srpen 2018
Pondělí

9–12

Úterý

zavřeno

Středa

zavřeno

13–17

Čtvrtek

9–12

13–17

Pátek

9–12

13–15

1.–17. 8.
20.–31. 8.

čerpání dovolené
letní výpůjční doba

Zámecká noc proběhla již tradičně ve
spolupráci s Muzeem Novojičínska. Letos
nás mile překvapila nádherná expozice
různých klobouků. Vše pod dohledem
paní Marty Stonišové.
A tou nejlepší tečkou červnového večera bylo letní kino na nádvoří. Všichni se
bavili při sledování ﬁlmu Jára Cimrman,
ležící a spící.
Chtěla bych poděkovat technické službě za výpomoc při převážení a odvážení
mobiliáře, bez kterého by se akce nemohla konat (Jiřímu Kozelskému a spol.),
dobrovolníkům za plynulý vchod (Zuzaně
Konvičkové, Tereze Římanové a Standovi
Šimonovi), kolegyním z kulturního a informačního střediska za výpomoc a podporu
(Alici Chlebovské a Márii Bílkové) a kolegyni z městského úřadu za výpomoc při
výzdobě (Daně Číhalové).
Zuzana Konvičková
9
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Projděte si nový harmonizační chodník
v lázeňské zahradě
Během letošního zahájení lázeňské sezony jsme slavnostně
otevřeli harmonizační chodník ve venkovním areálu Sanatorií
Klimkovice.
Nová stezka zdraví nabízí celkem jedenáct zastavení, během
procházky po stanovištích procvičíte své tělo a spálíte i nějaké
ty kalorie.
Díky prvkům z jógy zlepšíte držení těla, stimulujete krevní

oběh a podpoříte funkci vnitřních orgánů. Návštěvníci stezky se
naučí také správnému a zdravému dýchání.
Pobyt na čerstvém a čistém vzduchu uklidňuje mysl a zmírňuje
pocity úzkosti. Relaxací v některém z krásných zákoutí lázeňské
zahrady jistě znásobíte dobrý pocit emocionální pohody. Trasa
nabízí také dech beroucí výhledy na okolní přírodu a panorama
Beskyd.
Začátek harmonizačního chodníku se nachází před hlavním
vstupem do budovy A, kde návštěvníci naleznou také přehledný
informační panel s mapkou.

Pozvánky na kulturní akce do lázní

Opera v lázních

Lázeňské kino: Padesát odstínů šedi

V rámci koncertu Opera v lázních uslyšíte mladé umělce, sopranistku Barboru Čechovou, hostující sólistku ve Slezském divadle
v Opavě a barytonistu Adama Grygara, člena souboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. V programu zazní
slavné árie a duety z oper a operet českého i světového repertoáru autorů A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta, G. Verdiho,
G. Pucciniho a dalších.

Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie
Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského
časopisu.

Neděle 1. 7. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.
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Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním
snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní setkání. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví o svém speciﬁckém
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vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey
však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně jí začne
otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia
vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Na posteli určené jen
pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii – své touhy, své
vášně, svou živočišnost. Až z toho jde strach.
Drama, romantický, USA, 2015, 123 minut.
Úterý 3. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Beseda s kronikářem města Klimkovic
Zajímá vás historie? Chcete se dozvědět víc informací o městě, ve kterém se nachází naše sanatoria? Historické souvislosti,
zajímavosti a mnoho dalšího vám bude vyprávět kronikář města
Klimkovic.

Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout
hluboko pod povrch skutečností všedního života.
Neděle 15. 7. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino: Padesát odstínů svobody
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace
a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj,
nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost a fantazie novomanželů
nezná mezí, zvlášť když je díky Christianově pohádkovému
bohatství opravdu nemusí nic limitovat. Ana se však nechce stát
manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat
v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší
se skřípěním zubů.

Čtvrtek 5. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstup volný.

Lázeňské kino: Padesát odstínů temnoty
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle
Greyových pravidel a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec
a dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si
uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval.
Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“, protože z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty a pro pomstu
je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta
rozklepaná studentka, jež má napsat rozhovor s miliardářem,
ale čím dál sebevědomější paní Greyová, která ví, že i svoboda
může mít až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce přijít –
Jacku Hydeovi a dokonce i manželovi navzdory.
Drama, romantický, USA, 2018, 110 minut.
Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli
poddajné studentky, ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy minulosti se náhle začnou vynořovat temné stíny, které
pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou osobnost. A těm rozhodně není po chuti, že jejich Christian podlehl tak banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.
Drama, romantický, USA, Čína, 2017, 118 minut.
Úterý 10. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Zábavná hra o ceny Bingo
Kdo nehraje, nevyhraje! Přijďte si zahrát jednoduchou hru o ceny
Bingo! Vyhrává pohotový hráč se šťastnými čísly.
Čtvrtek 12. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, los / 10 Kč.

Koncert písničkářky a kytaristky
Evy Henychové
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou
i textařkou v jedné osobě, ale
především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout
srdce lidí všech generací.

Úterý 17. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Cestopisná přednáška Jiřího Hrmy: Bali
Cestovatel Jiří Hrma
vás zavede na fascinující tropický ostrov.
Do vzdálené Indonésie poletíme na palubě největšího dopravního letadla, obřího
Airbusu. Obklopí vás
podivuhodný svět přírodních krás, který
jinde nenajdete. Liduprázdné sněhobílé pláže, gigantické vlny tropického oceánu
vyzývající surfaře. A pod hladinou pestrý svět korálů, mořských
želv, pestrobarevných ryb, ale také delfínů, žraloků a obrovských
mant. Vystoupíme na aktivní vulkán za jedinečným východem
tropického sluníčka, navštívíme tajemné pohřebiště v kráteru sopky. Kulisu všudypřítomných sopek doplňují jasně zelené
rýžové terasy. Pobřeží je lemováno nejen překrásnými písečnými plážemi, ale i starými mořskými chrámy a vodními paláci.
A lidé? Lidé na Bali jsou zvědaví a zároveň veselí a šťastní, se
srdcem na dlani. Doplněno balijskou hudbou.
Čtvrtek 19. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
11

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 7-8/2018

Koncert Jerryho Erbena:
Plavba lodí kolem světa
Známý hudebník Jaroslav Erben procestoval na zaoceánských
lodích celkem 120 zemí. Můžete se těšit na koncert plný zahraniční i české tvorby ve spolupráci s Lenkou Šopíkovou.
Neděle 22. 7. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino: Čertoviny

Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm
rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku
tentokrát obstojí.
Romantický, thriller, Česko, 2018, 100 minut.
Úterý 31. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale
protože se k práci neuměli šikovně postavit, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec.
Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc
při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na
druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná
duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti
větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Lucifer se rozhodl
pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu
hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

Vypouštění zachráněných ptáků
Záchranná stanice Bartošovice je součástí Českého svazu
ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v ČR, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.
Ve spolupráci se záchrannou stanicí uskutečníme vypouštění
zachráněných a vyléčených dravců. Program se uskuteční na
prostranství mezi dětským sanatoriem a lesním parkem.
Středa 1. 8. v 15.30 hod., Sanatoria Klimkovice, venkovní
areál před recepcí, vstup volný.

Pohádka, Česko, 2017, 101 minut.

Bubenický workshop: Kouzlo bubnů

Úterý 24. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Společný rytmus v kreativním bubnovacím kruhu uvolňuje, naplňuje, harmonizuje, přináší rovnováhu a vyladění v těle i mysli.
Postupně ochutnáme zvukové vibrace různých tradičních bubnů.
Budeme hrát na bubny africké, rámové a jiné perkusní nástroje.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.
Čtvrtek 26. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino: Hastrman
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona
de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby
obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený
člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova (D. Novotný) dcera Katynka
revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (J. Maryško) a farář Fidelius (J. Kolařík).
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Kouzlo bubnů je hudebně prožitkový program naplněný hrou
na africké djembe a rámové bubny. Hra na tyto nádherné, tradiční nástroje spočívá v hraní si. Kouzlo bubnů rozehraje vaše ruce
a vy po krátké chvíli zjistíte, že jste součástí společné hudby.
Tvoříte rytmus, o kterém se vám včera ani nesnilo. Sám skrze
vás plyne a harmonicky se mísí s hlasy ostatních bubnů.
Vydejte se s námi na cestu objevování skrytých rytmů v nás
samých. Ve společném bubnovacím kruhu rozezníme bubny
a necháme se jimi s důvěrou vést.
Čtvrtek 2. 8. v 15.30 hod., Sanatoria Klimkovice, venkovní
areál, vstupné 50 Kč.

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 7-8/2018

Lázeňské kino: Jumanji: Vítejte v džungli!

Travesti show Divoké kočky

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou,
o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se
všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova
se stávají postavami, které si pro hru zvolili: z počítačového hráče Spencera se stává odvážný dobrodruh (Dwayne Johnson),
náruživý sportovec Fridge přijde (dle svých slov) „o horního půl
metru těla“ a stane se z něj drobný génius (Kevin Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává profesor ve středním věku (Jack
Black) a zamlklá samotářka Martha je proměněna v drsnou
bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že Jumanji není hra,
kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili
a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života a objevit, co před 20
lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela
odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky...

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 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.

Dobrodružný, akční, komedie, USA, 2017, 119 minut.
Úterý 7. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Exkurze za poznáním klimkovické
dechovky

Čtvrtek 16. 8. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 109 Kč, v předprodeji na recepci.

Koncert kapely Acoustic Irish
Dave Vysloužil a Acoustic Irish vám přinese jedinečný zážitek.
Kapela hrající irskou keltskou muziku s nádechem Beskydských
hor vystoupí na kolonádě lázní. Vystupují na různých festivalech, namátkou: Festival v ulicích, Irish Culture festival a mnohé
další. Nenechte si ujít krásný hudební zážitek!
Neděle 19. 8. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino: Tátova volha
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla.
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená
dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse
ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se
k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem po stopách jeho bývalých milenek
(V. Cibulková, E. Holubová, H. Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc...

V kouzelném prostředí klimkovického zámku se nachází zkušebna dechové hudby Veselka. Ta má mnohaletou tradici a je velmi
oblíbená. Kapelník Jaroslav Strakoš vás provede historií kapely,
nahlédnete do prostor zámku a navštívíte zkušebnu kapely. Celý
program bude doprovázet poutavé povídání pana kapelníka,
který vám rád zahraje píseň podle vašich přání a zodpoví dotazy. Odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice v 18.10 hodin.
Čtvrtek 9. 8. v 18.10 hod., Sanatoria Klimkovice, vstup volný.

Lázeňské kino: Bába z ledu
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá
Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život,
který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story,
tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti
a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké
tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici
Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život
lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

Komedie, drama, Česko, 2018, 90 minut.
Úterý 21. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino: Máří Magdaléna
Film je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších
žen v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří (R. Mara),
mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují
každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému
společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský (J. Phoenix). Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.

Drama, komedie, Česko, 2017, 106 minut.

Drama, historický, Velká Británie, USA, 2018, 120 minut.

Úterý 14. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Úterý 28. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

neděle

1. 7.

KONCERT

Koncert Barbory Čechové: Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí

2. 7.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

3. 7.

LÁZEŇ. KINO

Padesát odstínů šedi

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

4. 7.

TANEC

Taneční večer s Mirkem

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

čtvrtek

5. 7.

BESEDA

Beseda s kronikářem Klimkovic

SK, salónek vedle kinosálu

19.30

volný

pátek

6. 7.

TANEC

Diskotéka Dj Paula Doctora

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

sobota

7. 7.

VYCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

u zámku

15.30

30 Kč

neděle

8. 7.

KONCERT

Koncert Swing evergreen bandu

SK, kolonáda

15.00

volný

9. 7.

pondělí

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

10. 7.

LÁZEŇ. KINO

Padesát odstínů temnoty

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

11. 7.

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO

SK, restaurace Zahrada

19.30

los / 10,-

čtvrtek 12. 7.
pátek

TANEC

DJ Karlson (starý desky jsou hezký)

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

neděle 15. 7.

13. 7.

KONCERT

Písničkářka a kytaristka Eva Henychová

SK, kolonáda

15.00

volný

úterý

TRHY

Slezský rynek

před zámkem

8–16

volný

LÁZEŇ. KINO

Padesát odstínů svobody

SK, společenský sál

18.00

50,-

CESTOPIS

Cestopisná přednáška J. Hrmy: Bali

SK, společenský sál

19.30

30,-

17. 7.

čtvrtek 19. 7.
pátek

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

neděle 22. 7.

KONCERT

Jerry Erben: Plavba lodí kolem světa

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 23. 7.

HUDBA

Poslechový večer se skupinou BOSOBOS

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

24. 7.

LÁZEŇ. KINO

Čertoviny

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

25. 7.

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

čtvrtek 26. 7.

HUDBA

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.30

75,-

pátek

20. 7.

27. 7.

HUDBA

Taneční country večer s kapelou Do pohody SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

neděle 29. 7.

HUDBA

Melodie různých žánrů – O. Honsová

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 30. 7.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

LÁZEŇ. KINO

Hastrman

SK, společenský sál

18.00

50,-

31. 7.

čtvrtek

2. 8.

HUDBA

Bubenický workshop – Kouzlo bubnů

SK, venkovní areál

15.30

50,-

sobota

4. 8.

VYCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

před kostelem

15.30

30,-

pondělí

6. 8.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

7. 8.

LÁZEŇ. KINO

Jumanji: Vítejte v džungli!

SK, společenský sál

18.00

50,-

čtvrtek

9. 8.

EXKURZE

Za poznáním klimkovické dechovky

Klimkovice

18.10

volný

neděle 12. 8.

HUDBA

Pohádkové a ﬁlm. melodie – O. Honsová

SK, společenský sál

15.00

volný

úterý

LÁZEŇ. KINO

Bába z ledu

SK, společenský sál

18.00

50,-

čtvrtek 16. 8.

14. 8.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.30

50,-

neděle 19. 8.

KONCERT

Koncert kapely Acoustic Irish

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 20. 8.

KINO

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

kino Panorama

18.00

110/130,-

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, terasa Cinema baru

19.30

volný

úterý

21. 8.

TRHY

Slezský rynek

před zámkem

8–16

volný

LÁZEŇ. KINO

Tátova volha

SK, společenský sál

18.00

50,-

čtvrtek 23. 8.

KINO

Pro nároč. diváka: Úsměvy smutných mužů

kino Panorama

18.00

65/120,-

CESTOPIS

Cestopisná přednáška – Srí Lanka

SK, společenský sál

19.30

50,-

pátek

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

SK, terasa Cinema baru

19.30

30,-

24. 8.

pondělí 27. 8.

KINO

Mamma Mia! Here We Go Again

kino Panorama

18.00

120,-

úterý

28. 8.

LÁZEŇ. KINO

Máří Magdaléna

SK, společenský sál

18.00

50,-

středa

29. 8.

KINO

Úžasňákovi 2

kino Panorama

18.00

100/120,-

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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Střípky ze stavebněhistorického průzkumu zámku

Když je zámek vězením
Osudy zámku v Klimkovicích byly v nové době zvláštní, nepodobné obvyklému
vývoji aristokratické rezidence, prostě v některých momentech přímo pitoreskní.
Od pozdního středověku byl výstavným sídlem Bítovských z Bítova, pak Bzenců
z Markvartovic a ještě později Wilczků.
Jenže 21. 4. 1854 zámek spolu s částí města vyhořel a šlechtickým sídlem
se již znovu nestal. Hans hrabě Wilczek
totiž nebyl spokojen s výsledkem opravy
a rodové sídlo přenesl na Kreuzenstein
v Rakousku, který lépe vyhovoval jeho
představě o reprezentativním sídle starobylého rodu.
V rakouské monarchii došlo krátce
předtím k mnoha změnám, tak se do
klimkovického zámku nastěhoval nedávno předtím zřízený okresní úřad a okresní
soud. A soud potřebuje ke svému provozu
samozřejmě i místnosti vězení, přesněji
řečeno zadržovací vazbu, jíž byly vyčleněny například některé prostory v přízemí
severního křídla. Jenže z vězení se dá
někdy i utéci.
Prameny ze Zemského archivu v Opavě přinášejí informaci k jednomu vpravdě
trochu kuriózním útěků vězňů. V noci na
2. 4. 1919 totiž uprchli z vazby v kobce

16

č. 5 vyšetřovaní František Borák a Jan
Stoklasa, když před tím probořili zeď pod
oknem. Otvor byl sice ihned zazděn, ale
v noci na 13. 4. z vazby utekli další vyšetřovaní Josef Fronelins, Robert Březný
a Antonín Kusýn. Dosavadní zeď byla jen
26 cm silná, tak přednosta soudu nechal
přistavět přizdívku v celé výšce stěny na
3 cihly silnou. Práci provedl zedník Josef
Košař z Olbramic za 70 K a přednosta
soudu žádal dopisem z 6. 5. 1919 o dodatečné schválení tohoto výdaje.
Jenže to nestačilo. Za nějakou dobu
opět řešili další útěky. 26. 3. 1924 uprchli
trestanci, když se předtím probourali zdí
ve vězeňské cele č. 4. Tak musel 2. 4.
1924 okresní soud v Klimkovicích žádat
o dodatečné schválení výdaje na zazdění
takto vzniklého otvoru.
Okresní soud v Klimkovicích zanikl
v souvislosti s novou organizací soudů
1. 2 1949, a stal se pobočkou Okresního

soudu v Bílovci. Historickou funkci vězení
na klimkovickém zámku tak připomíná jen
řada spisů a starých plánů. A ze zámku
dnes již nikdo neutíká.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
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Pěvecký sbor města Klimkovic

První pololetí tohoto roku proběhlo v duchu
několika různorodých vystoupení
Pěvecký rok jsme začali již 10. ledna, kdy se FKP (Famózní
klimkovické Pjenice) spolu s Akobandem zhostily společného vystoupení v rámci novoročního koncertu v Kostelíku
Nejsvětější Trojice v Klimkovicích.
O měsíc později jsme vystoupili se zpívanou taškařicí 10. února na Klimkovickém masopustu v kině Panorama (krátkou
reportáž z našeho vystoupení natáčela Česká televize Ostrava)
a Famózní klimkovické Pjenice zazpívaly 13. února na masopustu v centru Ostravy.

Další měsíce se nesly ve znamení víkendových zkoušek
Evangelia podle houslí ostravského hudebního skladatele Pavla
Helebranda. Toto jméno vám není zcela cizí, vždyť naše spolupráce se dá počítat již na roky! Hlavní večerní koncert Evangelia proběhl v pátek 13. dubna a měl až neskutečný úspěch.
Rovněž dopolední představení tohoto díla se setkalo u studentů,
žáků i seniorů s velkým potleskem a sklidili jsme četná slova
chvály…
22. duben byl zasvěcen již našemu tradičnímu Jarnímu koncertu, který se, jak je již zvykem, uskutečnil na naší domovské
scéně v Kostele Nejsvětější Trojice. Ke spolupráci jsme si tentokrát přizvali Dětský pěvecký sbor ZŠ Klimkovice a Duo Passione
(harmonika, housle).

FKP absolvovaly tato jarní vystoupení: 7. dubna jsme
zazpívali bíloveckým seniorům,
28. dubna se konala v jednom
dni dokonce dvě vystoupení.
Tím dopoledním bylo zpívání
u příležitosti zahájení turistické
sezony v Opavě, tím odpoledním bylo účinkování v rámci
Dne seniorů v Proskovicích.
A 20. května se v kině Panorama uskutečnila ve spolupráci
s Akobandem repríza Žhavých rytmů.
V době, kdy vzniká tento bilancující článek, 28 členů s netrpělivostí a očekáváním odpočítává dny, které zbývají do našeho vystoupení v rámci projektu Evangelium podle houslí. Tentokrát nás čeká naprosto jedinečná příležitost, a to vystoupení
na mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl!
Tato vystoupení se uskuteční ve dnech 20. a 21. června v nádherném piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže. Samozřejmě
nebudou chybět ani profesionální umělci z NDM, Operní studio
Lenky Živocké, hudební skladatel Pavel Helebrand, dramaturgyně pořadu Terezka Pogodová, hlavní organizátorka Ilonka Kučerová, herec Norbert Lichý a v neposlední řadě Hradišťan v čele
s Jurou Pavlicou.
První část letošního roku byla tedy více než pestrá. Nejedná
se pouze o jednotlivá vystoupení, ale o hodiny nácviku skladeb,
trpělivost ze strany vedení sboru, obětavost ze strany našich
hudebních doprovodů, trpělivost ze strany všech rodinných příslušníků našich členů i pochopení ze strany vedení města Klimkovic. Za to jsme všem nesmírně vděčni a jejich vstřícnosti si
více než vážíme.
Poděkování patří všem, kdož nás posouvají stále kupředu. Je
to pro nás motivující podnět k další činnosti.
Nadchází tolik očekávané období, období léta, kdy si i my trošičku oddechneme, abychom nabrali další síly k dalším koncertům, vystoupením, k dalšímu zpívání a k reprezentaci sboru za
hranicemi našeho městečka…
Za PS města Klimkovic Mgr. Hana Petrová
Foto: Petr Večerka
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Nejprestižnější akce posledního desetiletí
je za námi…
Impozantní, velkolepé, vznešené, emocionální – to jsou
superlativa, kterými by se dalo nazvat jedinečné dílo ostravského hudebního skladatele p. Pavla Helebranda Evangelium podle houslí, jež mělo 20. června 2018 premiéru na
mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl.
A náš Pěvecký sbor města Klimkovic byl u toho!!!
Nám, amatérům, se dostalo té zvláštní cti účinkovat v rámci
tohoto oratoria s profesionálními umělci (zpěváky, hudebníky,
herci) na jednom jevišti. Jak určitě všichni dobře víte, nebylo
to zdaleka poprvé, ale poprvé jsme okusili atmosféru festivalu
zvučného jména. O tom se nám nezdálo ani v nejoptimističtějším snu, to nám věřte.
Repríza oratoria se konala další den, tj. ve čtvrtek 21. června
2018 v naprosto vyprodaném nově rekonstruovaném Kostele
Nalezení sv. Kříže.
Nejen zpěvem jsme strávili dva horké letní dny v malebném
městečku Litomyšli, ale pan starosta, který navštívil středeční
koncert, zařídil i exkurzi na Fakultě restaurování v piaristickém
klášteře, kde se restauruje Křížová cesta, která byla nalezena
v Kostele Nejsvětější Trojice u nás v Klimkovicích. I tato akce
v nás zanechala nesmazatelné dojmy.
S nezapomenutelnými vzpomínkami jsme se vrátili v ranních
pátečních hodinách k nám domů, do Klimkovic. Všem, kdo nás
podporují v naší činnosti, mnohokrát děkujeme.
Za PS města Klimkovic Hana Petrová, Lenka Večerková
Foto: Petr Večerka
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Badminton

Konec jarní části sezony a skvělé úspěchy
napříč kategoriemi mládeže i světovými turnaji
Blíží se konec jarní části sezony 2018 a naši hráči zaznamenali spoustu skvělých výsledků na turnajích konaných
v České republice i na mezinárodních turnajích.

GPA U13
O víkendu 26. a 27. května se konalo v Praze-Štěrboholech
republikové GPA U13 kde náš oddíl pod vedením trenéra Jiřího
Vašátka reprezentovali Kateřina Osladilová a Jan Ptáček. Kačka
byla na tomto turnaji v roli favoritky a tu také potvrdila, když ani
v jedné ze všech tří disciplín (singl dívek, čtyřhra dívek a smíšené čtyřhře) nezaváhala a všechny vyhrála! Skvěle jí sekundoval Honza, který dokázal ve smíšené čtyřhře a čtyřhře chlapců
obsadit druhá místa a v singlu chlapců přidat ještě skvělé třetí
místo. Gratulujeme!

Klára Petrušková – Polisch Open U17.
novanou zastihl tento turnaj ve vynikající formě a po skvělém
herním projevu naší teprve čtrnáctileté Klárky jsme se mohli po
delší době radovat z mezinárodního stříbra v singlové disciplíně.
Hodnocení výkonu Kláry Petruškové trenéra juniorské reprezentace Tomasze Mendreka:
Ve všech disciplínách šla do osmičky, v singlu do semifinále.
Znám ji dlouhou dobu, ona je v širším reprezentačním výběru,
ale byla vždy vnímána spíše jako hráčka, která nepatří do prvního sledu. Tenhle turnaji jí ale vyšel, porazila Emu Staňkovou,
Nelu Němcovou… Já ji neviděl takhle skvěle zahrát. Uvidíme,
jestli to dovede zopakovat. Určitě ji, ale i ostatní, vyhecovalo to,
že na turnaji díky jeho blízkosti od hranic bylo mnoho rodičů.

MAURITIUS INTERNATIONAL 2018
Kateřina Osladilová, Jan Ptáček a trenér Jiří Vašátko na GPA
U13 v Praze.

POLISCH OPEN U17 – Glubczyce
Víkend 26.–27. května přinesl další skvělý výsledek z mezinárodního turnaje hráčů do sedmnácti let. Na tomto turnaji nás
reprezentovali Lucie Metzová a Klára Petrušková. Druhou jme20

Kateřina Tomalová a její první účast ve
ﬁnále mezinárodního Circuitu skončila
porážkou, kde bohužel na mladou malajskou vycházející hvězdičku nestačila.
Skvělé stříbro a krásných 1 420 bodů do
světového žebříčku! Katka zhodnotila svou
ﬁnálovou účast pro svazový web:
I když byl můj nedělní výkon o 100 %
lepší než předchozí den, na soupeřku to
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Medailisté CZECH SOKOL CUP 2018.

nestačilo. Zejména v prvním setu jsem si sice vytvořila hodně
šancí, ale místo zakončení jsem až příliš často hrála volné míče.
Soupeřka byla lepší technicky i pohybově a na svůj věk neskutečně vyhraná a hlavně nechybující.
Katce gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci města
Klimkovice a oddílu badmintonu v dalekém Mauriciu.

CZECH SOKOL CUP – Dobřany
Výsledkově skvělý mezinárodní turnaj kategorie U15 a U17.
Náš oddíl byl nejlepším účastníkem tohoto turnaje, především
díky dívkám.
V kategorii U17 ovládla singl Lucie Metzová a na druhém místě Veronika Dejlová, ve čtyřhře spolu holky nenašly přemožitelky
a vyhrály rovněž tuto disciplínu. Chlapce skvěle reprezentoval
Matěj Kozelský, který získal stříbro v singlu chlapců a stříbro ve
čtyřhře chlapců společně s Janem Lázničkou.
V Kategorii U15 vyhrála singl dívek Kateřina Osladilová
a posléze i čtyřhru dívek společně s Martou Larischovu. Chlapci
ve složení Jan Ptáček a Adam Pospíšek přidali třetí místo ve
čtyřhře.
Turnaj hodnotila ing. Milada Nováková, členka výboru komise
badmintonu při OS ČOS:
Padesátka badmintonistů ve věku 13 až 17 let (a jejich doprovodu – rodičů a trenérů) zaplnila o víkendu 9.–10. června badmintonové kurty v tenisové hale v Dobřanech.
Czech Sokol Cup, jehož 17. ročník se zde odehrál jako jedna
ze sletových akcí, přivedl do příjemného prostředí moderního

sportovního zařízení hráče a hráčky z dvanácti badmintonových
oddílů a klubů celé ČR i zahraničí. Kromě tradičních účastníků ze sokolských oddílů (Klimkovice, Radotín–Meteor Praha
a Doubravka) startovala skupina hráčů ze slovenského Trenčína
a slovinské Lendavy.
Program turnaje, který se pravidelně koná jako soutěž ve
dvouhrách a čtyřhrách v kategoriích U15 a U17, zpestřila celodenní přítomnost českého reprezentanta Milana Ludíka. Ten se
(jakožto někdejší účastník tohoto turnaje) stal patronem akce už
před pár lety, ale teprve letos se povedlo dosáhnout jeho osobní přítomnosti. Milanovo krátké exhibiční utkání se současnou
jedničkou pořádajícího oddílu Sokola Doubravka Janem Viktorou sledovali účastníci s velkým zaujetím. Ještě víc ale ocenili
možnost si s Milanem krátce osobně zahrát, popovídat, nechat
si podepsat fotografii… Pozornost vzbudil i nahrávací stroj, který
pořadatelé dali zájemcům k dispozici.
Sedmnáctý ročník akce podporované odborem sportu České
obce sokolské přinesl řadu velice zajímavých zápasů. Organizátoři si kladli za cíl umožnit hráčům dostatek zápasů ve skupinách
v obou disciplínách i obou věkových kategoriích, a to se beze
zbytku podařilo.
Výsledková listina obsahuje jména tuzemských i zahraničních
účastníků. Z těch českých nutno ocenit hlavně výpravu v současnosti nejlepšího sokolského badmintonového oddílu – Sokola Klimkovice. I v hodnocení týmů byli klimkovičtí nejlepší, následovaly skupiny z Trenčína a Doubravky.
Jiří Halfar

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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Fotbal

Soutěžní fotbalový ročník 2017/18 je minulostí
Další střípek do mozaiky klimkovické fotbalové historie
je zapsán a soutěžní ročník 2017/18 je za námi. Jaký byl?
Na to můžou být různé pohledy. Ve zkratce se ho pokusíme vyhodnotit v tomto článku, ať už z pohledu jednotlivých
věkových kategorií, tak i z pohledu celého našeho oddílu
kopané TJ Klimkovice.
Fotbalový oddíl TJ Klimkovice měl v soutěžním ročníku
2017/18 přihlášeno v soutěžích celkem čtyři družstva ve věkových kategoriích starší přípravka (do 11 let), starší žáci (do 15
let), dorostenci (do 19 let), muži a mimosoutěžně se připravovalo
ještě páté družstvo mladší přípravky (do 9 let).
Hodnocení jednotlivých týmů začnu od těch nejmenších.
Mladší přípravka, kluci ve věku do 9 let, kteří v tomto ročníku ještě nehráli žádnou pravidelnou soutěž, se připravovali pod
vedením trenérů Radima Homoly a Jardy Bednáře, kterým všemi silami pomáhali aktivní rodiče, jako například Péťa Mahrík.
V této kategorii jsme zaznamenali v průběhu jara solidní nárůst
zájemců, a to díky náborové akci v mateřské i základní škole.
Což je jeden z hlavních úspěchů celého ročníku. Kvalitní fotbalové podhoubí tak může rozvíjet svůj všeobecně pohybový talent.
Kluci se zúčastnili několika turnajů a přátelských zápasů, kde
si poprvé osahali, jaké je to hrát fotbal v dresech proti soupeři
a náramně se jim to líbilo. Pro nadcházející sezonu se tak už
i tato naše kategorie objeví v pravidelných soutěžních utkáních.
Jejich o „chlup“ starší kolegové z kategorie starší přípravky (do
11 let), již pravidelně hrají svou soutěž a hráli v soutěži nejlepších týmů starších přípravek na Ostravsku, která nese název
TOP U11. Do posledního kola bojovali kluci o titul mistra, nakonec jim k tomu chyběl jeden jediný bodík, ale to nevadí. Kluci
během celé sezony, nejen v soutěžních utkáních, ale i v turnajích, kterých odehráli opravdu hodně, skvěle reprezentovali náš
klub a město. Velký dík za to patří nejen hráčům ale i trenérům
Lubošovi Eltnerovi a Karlovi Pokornému. Zakončení sezony
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obou přípravek už má svou tradici v celovíkendovém fotbalovém
kempu, který se i tentokrát uskuteční ihned po převzetí vysvědčení na hřišti a v sokolovně v Klimkovicích.
Následující věkovou kategorií jsou starší žáci, čili kluci ve
věku do 15 let. Bohužel se momentálně v této kategorii projevuje celoregionální problém s počtem hráčů a tak fotbalový svaz
na toto zareagoval zřízením soutěže, kde týmy nehrají na celé
hřiště, ale jen na jeho polovinu v počtu 6+1. Do pilotního projektu tohoto soutěžního ročníku se přihlásili i naši žáci. V soutěži
se pravidelně utkávali jen se třemi soupeři (Hrabová, Pustkovec a Václavovice), se kterými odehráli dohromady 24 utkání.
Naši kluci se v těchto utkáních 10x radovali z vítězství a získali
tak cenné zkušenosti pro následují fotbalové roky. Během celé
sezony se o ně, jak sám říká, „jako o vlastní“, staral trenér René
Bilík, který u této kategorie odvádí neuvěřitelně obětavou práci.
Zcela jiný fotbal už se hraje u nejstarší mládežnické kategorie,
a to dorostenců (do 19 let). Naši chlapci hrají krajskou soutěž. Podzimní část soutěže byla pro naše dorostence o mnoho
vydařenější než ta jarní. Na jaře už se projevoval nedostatek
hráčů a kluci byli rádi, že soutěž se ctí dohráli. Trenér Jirka Chorvatovič má s těmito „puberťáky“ neuvěřitelnou trpělivost a jeho
práce má náš obrovský a neocenitelný obdiv. Práce s těmito kluky je velmi důležitá, je to poslední fáze, kdy se s kluky pracuje
jako s mládeží a je to poslední krok před přestupem do dospělé
kategorie. Tento přestup je zlomový u mnoha z nich, jestli se
budou či nebudou i nadále věnovat fotbalu. Bohužel, tato sezona
byla prozatímní derniérou dorosteneckého týmu v Klimkovicích.
Výpadky ročníků 2002 a 2003 se jen těžko nahrazují a tak nejsme schopni pro následují sezonu postavit tým o minimálně 15
hráčích. Proto jsme se rozhodli založit novou věkovou kategorii
a to „juniorku“, která bude hrát pod značkou TJ Klimkovice „B“
nejnižší mužskou soutěž a kádr by se měl skládat především
z klimkovických mladých kluků, kteří jsou věkem ještě dorostenci
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nebo tento věk před nedávnem přesáhli. Uvidíme, jak se tento
projekt ujme.
Udržet mládežnickou pospolitost jednotlivých týmů je důležité
pro každoroční doplňování hlavního týmu mužů, což by měla
v každém klubu být taková „výstavní skříň“. Naši muži byli nováčky krajské soutěže 1.B třídy sk. B a tak jediný cíl, který byl před
sezonou kladen, byl udržení soutěže. Závěr podzimu se jim příliš
nevyvedl a tak během zimní přestávky musel trenér Jan Woznica
hodně zapracovat na kvalitě hry. Vstup do jara tomu odpovídal
a vypadalo to, že soupeře budeme válcovat. Ale krajská soutěž
už je dosti kvalitní na to, abychom si mysleli, že se soupeři porazí sami, což se několikrát ukázalo. Hráči ovšem konec soutěže
dohrávali v relativním klidu. Záchranu si vybojovali už po prvních
4 jarních utkáních a k postupovým příčkám měli daleko. Proto
se snažili uhrát co nejvyšší příčku, což se jim celkem podařilo
a soutěžní ročník 2017/18 zakončili na velmi lichotivém 4. místě
tabulky. Nyní čeká celý tým pár týdnů (3) volna, než jim opět
začne kolotoč tréninků a první akce fotbalové sezony 2018/19,
kterou je 41. ročník Lázeňského poháru v Mšených Lázních.
Závěrem bych jménem celého našeho fotbalového oddílu
TJ Klimkovice poděkoval všem funkcionářům a trenérům za

jejich celoroční neocenitelnou a obětavou práci. Samozřejmě
i všem hráčům, od nejmladších po nejstarší, za jejich kvalitní
sportovní výkony. V neposlední řadě také městu Klimkovice
a všem sponzorům a partnerům (jejich prezentaci najdete na
našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo materiální
podporu, bez které by to prostě nešlo. A všem rodičům, fanouškům, návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň. Vážíme si
každého, kdo jakkoliv přispěje ke kvalitě nejen fotbalového, ale
spolkového života v Klimkovicích.
Jsme otevřeni všem zájemcům o působení v našem oddíle
v jakékoliv pozici. Chceš-li hrát fotbal, máme pro tebe místo ve
všech věkových kategoriích. Všichni kluci i holky ve věku od 5–6
let do… (to je na každém z vás) u nás mají dveře otevřené. Rádi
do svých řad přivítáme i ty, kteří by se rádi věnovali výchovné
a trenérské činnosti u jednotlivých týmů, nebo organizační činnosti v rámci celého našeho oddílu. Máš-li zájem, ozvi se, kontakty najdeš na našich webových stránkách.
Bližší a aktuální informace o fotbalovém dění naleznete na
stránkách: www.tjklimkovice.cz.
Za TJ Klimkovice
Lukáš Lyčka

TAMEH Klimkováček – ani déšť nám to nepokazil
Za deštivého ale příjemného počasí se v sobotu 2. června
uskutečnil na fotbalovém hřišti v Klimkovicích 3. ročník
fotbalového turnaje přípravek, letos pod názvem TAMEH
KLIMKOVÁČEK 2018. Pro letošní rok organizátoři turnaj
oproti minulému ročníku opět rozšířili a tak se sešlo celkem
17 týmů ve třech kategoriích U11 (do 11 let), U9 (do 9 let)
a U7 (do 7 let), což představovalo zhruba 170 dětí.
Už okolo půl deváté ráno začal na fotbalovém hřišti u sokolovny ten správný fotbalový rej. Sluníčko se nám sice schovalo
za mraky a sem tam nás zkropil příjemný deštík, ale to nikoho
neodradilo. Na perfektně připravené travnaté ploše byla vytyčena čtyři menší fotbalová hřiště, od stánku začínaly vonět klobásky, z amplionu hrála muzika a hlavně všude už pobíhaly děti.
Fotbalový turnaj odstartoval prvními zápasy o půl desáté
a konečné vyhlášení výsledků proběhlo ve dvě hodiny odpoledne. V kategorii U11 byla přihlášena družstva Polanky, Olbramic,
Bílovce, Poruby, Ostravy-Jih a samozřejmě domácí hráči Klimkovic. V kategorii U9 se do turnaje přihlásily družstva Polanky,
Třebovic, Petřkovic, Vítkovic, Zbyslavic a domácí Klimkovice.
A v nejmladší kategorii U7 si zahrály dva týmy Poruby, jeden
Polanky a dva domácích Klimkovic. Celkem tedy na travnaté
ploše sportovalo až 170 nadšených malých fotbalistů, kteří odehráli během turnaje celkem 40 velmi kvalitních utkání, při kterých
jim tu pravou fotbalovou atmosféru vytvořili jejich rodiče, kamarádi a fanoušci. Utkání se hrála na 1x 20 minut a výsledky všech
zápasů jsou uvedeny v souhrnu níže.
Na hřištích se v zápasech všech tří kategorií odehrávaly líté
boje. I nezaujatý fanoušek musel ocenit nasazení a bojovnost
všech fotbalistů, které nezastavil ani déšť. Zápasy odsypávaly přesně podle herního plánu, všichni účastníci byli vzorně
disciplinovaní a fotbalové dopoledne si užívali plnými doušky.
Jako by to počasí s námi myslelo opravdu vážně, tak z hvizdem
ukončení posledního utkání ustal i déšť, a tak alespoň závěrečné vyhodnocení a předávání cen mohlo proběhnout pod širým
nebem bez nutnosti deštníků.
S předáváním cen, kterých bylo i letos díky sponzorům hodně,
nám přišli pomoci osobnosti v podobě hokejového internacionála, trenéra a klimkovického patriota Vladimíra Vůjtka staršího

Týmy Klimkovic kategorie U11a U9 s trenéry.
a za město Klimkovice radní města a zároveň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka. Postupně byli
oceněni všichni hráči ve všech kategoriích. Každý z hráčů dostal
z rukou Vladimíra Vůjtka na krk medaili, což sám Vladimír Vůjtek
na dotaz moderátora, jestli má sám takovouto sbírku medailí,
komentoval „já snad v životě ani tolik medailí neviděl pohromadě“. Kromě medailí dostali nejlepší hráči i fotbalové chrániče,
sošky, týmy dostaly poháry, balony, tašku plnou sladkostí, pizzu
a spousty dalších cen. Za to, že jsme opět mohli takto bohatě
hráče odměnit, děkujeme. Záštitu nad letošním turnajem převzala společnost Tauron ArcelorMittal Energy Holding, mezi hlavní
partnery turnaje pak patří město Klimkovice. A v neposlední řadě
náš turnaj podpořili také sponzoři: agentura Ekpera, společnost
3E Projekt, Kajot, Jankostav, Minesi Optika, Hostinec U Feldů
a Chacharova Pizza. Bez jejich podpory bychom takto kvalitní
turnaj uspořádat nedokázali. Ale ne jen sponzorům patří velké
díky. Díky patří i všem organizátorům a pořadatelům z řad rodičů
našich nejmenších fotbalistů, kteří se velmi aktivně podíleli již na
přípravě a poté i na samotném konání turnaje. DĚKUJEME!
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Děti nám ukázaly, že je fotbal baví a že
chtějí sportovat, a když se jim pro to vytvoří podmínky, tak si na tablet nebo počítač
celý den ani nevzpomenou. A to je ten
důvod, proč to vlastně všechno děláme.
Úsměvy dětí v průběhu i po konci takovéhoto dopoledne jsou pro nás organizátory
tou největší odměnou.
Třetí ročník turnaje je stále jen začátkem, věříme, že dlouhodobé tradice. Již
nyní mají pořadatelé nápady pro příští
4. ročník a opět se pokusí turnaj zase
o něco povýšit a pokusí se turnaj dostat
na úroveň mezinárodní. Pochvalné ohlasy po turnaji jsou tím pravým hnacím
motorem do dalších let.
Výsledky turnaje:
Kategorie U11: Olbramice – Klimkovice 1:3, Polanka – Ostrava-Jih 0:2, Poruba – Bílovec 3:3, Klimkovice – Poruba
6:1, Bílovec – Polanka 1:3, Ostrava-Jih

– Olbramice 4:1, Ostrava-Jih – Bílovec
7:5, Poruba – Olbramice 2:0, Klimkovice
– Polanka 3:3, Olbramice – Bílovec 1:5,
Klimkovice – Ostrava-Jih 3:3, Poruba –
Polanka 2:5, Klimkovice – Bílovec 2:6,
Polanka – Olbramice 7:1, Ostrava-Jih –
Poruba 3:0
Kategorie U9: Zbyslavice – Klimkovice 0:6, Polanka – Třebovice 0:3, Petřkovice – Vítkovice 2:6, Klimkovice –
Petřkovice 4:4, Vítkovice – Polanka 8:2,
Třebovice – Zbyslavice 7:1, Petřkovice –
Zbyslavice 7:2, Třebovice – Vítkovice 1:6,
Klimkovice – Polanka 2:0, Zbyslavice –
Vítkovice 3:13, Klimkovice – Třebovice
2:2, Petřkovice – Polanka 1:1, Klimkovice – Vítkovice 1:10, Polanka – Zbyslavice
8:1, Třebovice – Petřkovice 2:2
Kategorie U7: výsledky se nezaznamenávaly.
Nejlepší hráči turnaje: Aleš Brázdil
a Jan Matuška (Klimkovice), Martin Skurka a Matyáš Gašperák (Polanka), Vladan

Hoš (Olbramice), Dalibor Radvanský
(Zbyslavice), Adam Pěšala (Ostrava-Jih),
Lukáš Gerik (Bílovec), František Křikava (Poruba), Kristina Salva (Vítkovice),
Tomáš Mutyra (Třebovice) Adam Ferfetský (Petřkovice)
Konečné pořadí turnaje:
Kategorie U11: 1. FC Ostrava-Jih, 2. FK
SK Polanka, 3. TJ Klimkovice, 4. ŠSK Bílovec, 5. 1. FC Poruba, 6. TJ Olbramice
Kategorie U9: 1. MFK Vítkovice, 2. SK
Slávie Třebovice, 3. TJ Klimkovice, 4. FC
Odra Petřkovice, 5. FK SK Polanka, 6. TJ
Sokol Zbyslavice
Kategorie U7: všichni vítězové TJ
Klimkovice „A“ i „B“, 1. FC Poruba „A“
i „B“ a FK SK Polanka
Fotograﬁe a další informace z turnaje
naleznete zde: http://www.tjklimkovice.cz/
clanky/klimkovacek/3.-rocnik-klimkovacek-2018.
Za organizátory turnaje Lukáš Lyčka

Střelci

Bronzový úspěch střeleckého klubu
Dne 18. května zorganizoval Klub výsadkových veteránů Prostějov již VII. ročník
Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole Glock, který probíhal na
střelnici Policie ČR ve Vrahovicích.
Střelecký klub Klimkovice spolupracuje
s Klubem výsadkových veteránů Luštěnice a po domluvě naši střelci na závodech
stříleli za tento klub. Závodilo se v kategoriích družstva a také jednotlivci. Střelecký
klub Klimkovice reprezentovali Vladimír
Borovička a Antonín Kubza.

V opravdu silné konkurenci se podařilo našim střelcům společně s Tomášem
Veselým v kategorii družstva vystřílet
bronzovou medaili.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice, p. s.

Na střelnici se dětský den
opět vydařil
Dne 27. května se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích dětský
den.
Pro děti byla připravena spousta nejen
střeleckých soutěží a také mnoho sladkých odměn. Bezmála 60 dětí z Klimkovic
a blízkého okolí mělo možnost také zhlédnout ukázky techniky a zásah při hašení
vozidla dobrovolných hasičů z Klimkovic.
Podle reakcí dětí a také dospělých se
dětský den povedl a moc se všem líbil.
Velmi nás to těší a už se připravujeme se
na příští rok!
PhDr. Milan Karkoška
AVZO Klimkovice, p. s.
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Vesnické sportovní hry

Po prázdninách jdeme do ﬁnále!
Dvěma soutěžemi ve volejbale a v nohejbale jsme zakončili jarní část klání ve
Vesnických sportovních hrách. Pod dojmem předcházejících vynikajících výsledků jsme všichni byli zvědavi, zda se nám podaří udržet zatím suverénní vedoucí pozici v průběžném pořadí. Již tradičně, stejně jako v minulých letech, nám
v červnových termínech štěstí moc nepřeje. Oba celky se potýkaly se zraněním
svých opor a složením družstev.
Volejbalisté hráli od poloviny soutěže jen v pěti hráčích a to se projevilo
na výsledcích v posledních utkáních. Ač
zbylí členové družstva bojovali, v men-

ším počtu hráčů nebyli schopni čelit soupeřům a tak celkové sedmé místo není
vůbec neúspěchem. Všem hráčům děkuji
za bojovnost a můžeme se těšit na zlep-

šený výsledek v příštím ročníku. Vyhlašujeme heslo: volejbalisté všech úrovní,
hlaste se!!!
Poslední soutěž v nohejbale je každoročně více než vyrovnaná. Nikdo nemá
žádnou pozici ve výsledkové listině
dopředu jistou. O celkovém pořadí vždy
rozhodují jednotlivé míče. Stejně tak
tomu bylo i letos. Naši nezklamali, skončili celkově šestí a díky tomuto výsledku
jsme si udrželi průběžnou první pozici do
podzimních bojů. Před závěrečnými pěti
soutěžemi vedeme před druhou Polankou nad Odrou o čtyři body, což je velmi
nadějná pozice do posledních klání.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
neváhali jít s kůží na trh a pomohli městu vybojovat průběžnou vedoucí pozici
a přeji všem účastníkům podzimní části
soutěže trošku štěstí, radost z účasti ve
Vesnických hrách a hlavně, což je nejdůležitější, radost z pohybu.
Petr Večerka

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
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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

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

VYUŽIJTE TUTO REKLAMNÍ PLOCHU
PRO SVŮJ INZERÁT!
Měsíční náklad 2 000 kusů!

ZDARMA
do klimkovických domácností!
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Pohodové nedělní odpoledne 17. 6. 2018 na zahradě Mozaiky se neslo ve znamení Tátafestu.
I tentokrát bylo zábavné odpoledne určeno všem řádným i mimořádným tátům a jejich rodinám.
Všichni příchozí zhlédli rozmanitá vystoupení dětí i dospělých souvisejících s náplní pravidelných
aktivit v rámci Mozaiky. Stejně tak bylo možno vidět několik velice vydařených vystoupení
pozvaných aktérů. Po celé zahradě si tátové s rodinami mohli projít zábavná a kreativní stanoviště.
Celou atmosféru nám letos dokreslovala skvělá studentská kapela Tulejbus, krásné počasí
a co je hlavní – rozesmáté tváře všech příchozích.
Současně bychom rádi touto formou poslali velké díky všem dobrovolníkům, kteří nám většinou
již opakovaně s touto akcí pomáhají – bez nich by to nešlo.
Těšíme se na další ročník s přáním, aby byl minimálně tak vydařený, jako ten letošní.

DAR PRO MOZAIKU – BONATRANS GROUP a. s., podpořila projekt Mozaiky Společně tvoříme
Mozaikovou zahradu částkou 15 000 Kč. Ta byla využita na relaxační prvky – lehátka.
Mohou je využívat děti i dospělí. Děkujeme a i do budoucna si vážíme všech podobných
vstřícných gest od našich příznivců.
Dále byla Mozaiková zahrada letos obohacena o další lanové herní prvky a spoustu přírodních
vrbových plůtků, chýší a tunelů. Ještě jednou poděkování dobrovolníkům, kteří i při této
„vrbičkové“ obnově pomáhali.
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