a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Téma nadměrné dopravy v našem
městě už asi bude věčné. Trápí nás na
místních komunikacích stejně, jako na
hlavních tazích. Nejvíce nás zatěžuje ta
kamionová, sjíždějící z dálnice. Jaký je
poslední stav jejího odklonu?

Stav přípravy odklonění
nákladní dopravy
Zákaz nákladní dopravy přes Klimkovice je nyní ve fázi, kdy ve výběrovém řízení vybraná ﬁrma ELTODO, a. s., konečně
může zahájit realizaci zakázky, nicméně
její dokončení se plánuje na polovinu
příštího roku z důvodu nutnosti získání
územního řízení a stavebního povolení.
Vše má na starosti Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD). Její zástupce Mgr. František Rainer nás i 2x do měsíce navštěvuje
na koordinačních schůzkách a slíbil, že
po podpisu smlouvy s vybranou ﬁrmou se

říjen 2017
tato akce ihned rozběhne. Hladký průběh
zakázky poněkud komplikuje fakt, že se
teprve nyní ﬁrma ELTODO, a. s., bude
snažit v co nejkratším čase získat povolení příslušných orgánů. Nepomůžou tedy
další urgence k urychlení akce zvenčí
s ohledem na zákonné lhůty stavebního
a územního řízení, ale podle sdělení Mgr.
Rainera má být instalace značek realizována v jarních měsících roku 2018 společně s rekonstrukcí klimkovického tunelu.
Celá tato akce je však snahou odstranit
důsledky, nikoli příčiny vyhýbání se kamionů dálnicím, kam se svou tonáží patří.
Je třeba odstranit příčinu, a tím je mikrovlnný systém vybírání mýta, a z toho
vyplývající maximalizace zisku dopravní
lobby tím, že jsou instalované mýtné brány objížděny – např. přes naše město.
Pouze pokud přestane motivace majitelů dopravních ﬁrem, vyhýbat se mýtným
branám instalací satelitního systému,
může si naše město deﬁnitivně oddychnout. Ten je ovšem v nedohlednu. Asi
nedovedou tuto jednoduchou věc odborníci z ŘSD pochopit…

Jediný slunečný víkend v září patřil Klimkovickému jarmarku.
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Následné porušování zákazu
sjezdu kamionů
I po instalaci značek totiž existuje obava, že přes tento zákaz nákladní doprava
bude dál přes Klimkovice tranzitně jezdit
– u nás i školák ví, že se řidiči kamionů
domlouvají a jezdí v kolonách přes stávající zákazy vjezdu nákladní dopravy nad
12 t, když mají zjištěno, že na komunikaci
není přítomna policejní hlídka.
Tento jev znají obyvatelé ulice 28. října,
stejně jako části města Josefovic. Naše
město bude muset investovat do odstavných ploch pro kontrolu kamionů, nákupu
mobilních vah nebo do vybudování policejní stanice za 6 mil. Kč ve zdravotním
středisku, neboť máme slíbeno její zřízení
městským ředitelem Policie ČR plk. Mgr.
René Dočekalem.
Za přítomnosti standardní pořádkové
policie se dá pak očekávat lepší spolupráce i s dopravní policií, která by nepovolené vjezdy kamionů do našeho města
kontrolovala a účinně pomáhala při řízení
dopravy, např. při částečném nebo úplném uzavření klimkovického tunelu.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Loučení s osobnostmi města
Koncem srpna nás opustily dvě významné osobnosti. Stanislav Janečka,
zastupitel města v letech 2002 až 2010
a obhájce zachování koupaliště, zemřel
20. 8. 2017.
Náš pan architekt Radim Ulmann, čestný občan města Klimkovic, který mj. navrhl interiér kina Panorama, obřadní síně,
smuteční síně a proslul jako designér
divadelních sedadel, zemřel 23. 8. 2017.
Shodou okolností si tento měsíc 10. října
můžeme bohužel už jen připomenout jeho
nedožitých 89 let.

Kulturní vábení
Podzimní farmářské trhy na Náměstí
v sobotu 7. října budou oživeny workoutovým vystoupením formace Seberevolta
v 10.00 hodin pro naše mladé – náctileté. Snad se je podaří nalákat od počítačů k hojné účasti a inspirovat tak naše
zastupitele, abychom jednou vybudovali
workoutové hřiště.

O zábavu mladších dětí se pak hravě
postará jako vždy naše Mozaika.
Odpoledne se na vás těší znalec vína
pan Rimmel na svém Burčákfestu s tradičním kulturním programem.
Jubilejní čtyřicátá přehlídka sborového zpěvu Klimkovický podzim se ponese nejen v duchu letošních 50. narozenin našeho Pěveckého sboru, ale i jako
příležitost k ocenění pana Luďka Eliáše
Cenou klimkovického lva.
Nenechte si ujít tuto výjimečnou kulturní a společenskou událost v klimkovických sanatoriích.

ru léta stal opět velmi navštěvovaným.
Děkuji zaměstnancům Technické správy
a Kulturního informačního střediska za
jejich profesionální přípravu této vydařené akce.
Přeji vám barevný a poklidný klimkovický podzim, lákající k zamyšlení.

Kamínky vděčnosti
Děkuji Mgr. Lubomíru Vůjtkovi za prezentaci svého Minimuzea veteránů pro
primátora našeho partnerského města
Ilava Štefana Daška. Jeho cenná sbírka
jistě potěší všechny milovníky historických vozidel při čekání na jeho kvalitní
servisní služby.
Babí léto si vybralo náš Klimkovický jarmark, který se tak v jinak deštivém závě-

Zdeněk Husťák,
starosta města

Oznámení
Vážení spoluobčané, v minulém čísle
zpravodaje bylo uvedeno, že výtah
kanalizačního řádu pro domácnosti,
který by si měli majitelé nemovitostí založit ke smlouvě na odvádění odpadních vod, bude zveřejněn
v tomto čísle. Vzhledem k nedostatku
místa však bude tento zveřejněn až
v čísle příštím. Děkuji za pochopení
Petr Bílý, referent hospodářsko-technického odboru MěÚ

Informace z městského úřadu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Starosta města Klimkovic poskytuje v souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, každé politické straně, politickému
hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1:
místnost v přízemí MOZAIKY, Klimkovice, Komenského 112
Volební okrsek č. 2:
sál hasičské zbrojnice Klimkovice, Požárnická 290
Volební okrsek č. 3:
zasedací místnost zastupitelstva města ve 2. patře Městského úřadu Klimkovice, Lidická 1
Volební okrsek č. 4:
místnost hasičské zbrojnice Josefovice, Klimkovice, část Josefovice čp. 50
V Klimkovicích 29. 8. 2017
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Seriál o třídění odpadů

Jak naložit s ostatním odpadem?
Jak třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony i kovy už ví většina z nás. Co ale
patří do směsného odpadu a pro které odpady je i černý kontejner tabu, v tom
ještě někteří tápou. Obecně bychom se měli držet zásady vytřídit vše, co lze, a do
směsného odpadu pak házet minimum odpadu. Také mějme na paměti, že tam
rozhodně nepatří kusy nábytku, stavební materiál z rekonstrukce bytu nebo staré
oblečení po úklidu šatníku. A taky pozor na odpady od chemikálií a zbytky léků.

Velkoobjemový odpad
Do velkoobjemového odpadu patří například již zmíněný starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky nebo drobný stavební odpad. Tyto
odpady můžete odvézt na sběrný dvůr,
nebo využít mobilního sběru, pokud jej
vaše obec organizuje. Pokud například
rekonstruujete dům nebo vyklízíte byt
po babičce, doporučujeme objednat si
přistavení velkoobjemového kontejneru
u specializované odpadové ﬁrmy.

Nebezpečný odpad
Obecně jsou to odpady nebo obaly
kontaminované zbytky látek, které mohou
ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí.
Musí být proto odborně odstraněny ve
speciálních zařízeních.
Patří sem například barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie a obaly od nich. Tyto odpady
bychom měli odkládat výhradně do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru,
pokud je obcí organizován.
Varování, že jde o nebezpečný odpad,
je označeno na etiketě obalu a vždy by
tam měla být informace, jak s nespotřebovaným obsahem naložit. Nepotřebné
léky můžeme vrátit přímo do lékárny.

Vysloužilé elektrospotřebiče
a baterie
Tato zařízení podléhají tzv. zpětnému odběru, který zajišťují v ČR specializované ﬁrmy. Místa zpětného odběru
najdete nejčastěji ve sběrných dvorech
nebo v elektroprodejnách.
Stále častěji už ale můžete využít i speciální plechové kontejnery, které jsou pro
tento odpad určeny. Spotřebiče se pak třídí podle skupin na ledničky a mrazáky, na
televize a monitory a na další spotřebiče.
Každý výrobek má totiž svoje speciální
požadavky na demontáž a recyklaci.
Cílem je rozebrat vysloužilý spotřebič
na jednotlivé součástky tak, aby se jich
dalo co nejvíc recyklovat, a v případě,
že obsahuje nebezpečné látky, aby bylo

možné je bezpečně oddělit a odborně
odstranit.
Vysloužilé baterie pak můžeme odevzdat téměř v každém supermarketu,
v elektroprodejnách nebo dokonce na
úřadech. Takto sebrané baterie míří do
centrální třídírny, kde se roztřídí podle
typu a použitých materiálů. Následně se
odvážejí k jednotlivým zpracovatelům.

Textil
Použité oblečení, které vyřadíme ze
svého šatníku, nemusí nutně končit
v zapomnění. V současné době se sbírá
textil několika způsoby a z několika důvodů. Nejprve si řekněme ty způsoby – nejjednodušší je vložit textil do speciálních
kovových kontejnerů umístěných přímo na
ulicích, další možností je pak jednorázová
organizovaná sbírka šatstva. A teď k těm
důvodům – tím prvním je charitativní sběr,
kdy se ještě použitelné oblečení, případně i obuv a hračky, předávají potřebným.
Staré šatstvo může také sloužit k výrobě čisticích hadrů. Nejprve se z něj ale
odstraní knoﬂíky a zipy, pak se nařeže
na archy a slisuje do balíků. Ty jsou pak
dodávány především ﬁrmám v automobilovém průmyslu a v opravárenství.
Textil vyrobený z přírodních vláken pak
slouží pro výrobu speciální lepenky. Ze
silně znečištěných kusů se pak vyrábí
alternativní palivo pro cementárny.

V našem městě můžete využít
tato zařízení a služby:
■ Sběrný dvůr pro velkoobjemový a nebezpečný odpad je umístěn v areálu
Technické správy a je otevřen celoročně ve středu od 13.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. pouze
pro ty, kteří mají s městem smlouvu a jsou
zapojeni do systému nakládání s odpady – tedy zjednodušeně řečeno, platí si
popelnici (ať už jde o občany Klimkovic
s trvalým pobytem nebo vlastníky popř.
nájemce nemovitostí, kteří nemají trvalý
pobyt v našem městě), sběrný dvůr není
určen pro živnostníky a ﬁrmy.

■ Nádoby na textil jsou umístěny na některých separačních hnízdech.
■ Sběr textilu u nás pořádá 2x ročně Český červený kříž Klimkovice pro Charitu
Broumov, např. nyní na podzim 6. a 7.
října od 8 do 18 hodin v kině Panorama.
Ta samá organizace pořádá burzu oblečení – také 2x ročně v budově hasičské
zbojnice na ulici Požárnické.
■ Červené kontejnery na elektroodpad
najdete v Josefovicích u bývalé hasičské
zbrojnice a na Hýlově vedle penzionu
U Hasičů.
■ Kontejnery na stavební suť a na velkoobjemový odpad lze objednat u Radima
Nemczyka: 777 666 929. Tutéž službu
zajišťuje společnost OZO Ostrava, s. r. o.,
na telefonní lince: 596 251 252 – vše se
samozřejmě účtuje, neboť tyto služby se
poskytují mimo systém nakládání našeho
města s odpady.
■ Nedobrané léky se odevzdávají v lékárně U zlatého kříže v budově zdravotního
střediska.
Zpracoval EKO-KOM, a. s.,
a doplňoval Zdeněk Husťák

Poděkování
Už více než rok využívám služeb, které zavedlo město Klimkovice a slouží
našim občanům. Elektromobilem často jezdím do Ostravy nebo do lázní,
protože se jedná o velmi pohodlnou
a levnou dopravu.
Zároveň velmi děkuji paní řidičce za
vstřícnost a ochotu, se kterou přistupuje ke svým zákazníkům.
Za seniory Libuše Glombová

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

ˇ
Adéla Zborilová
Viktor Bláha
˚
Sebastian Vojkuvka
Využijte tuto Společenskou rubriku!
kis@mesto-klimkovice.cz
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Novinky v KIS

Nikdo není dokonalý,
ale dámy z Klimkovic
k tomu mají velmi blízko
Moje srdce bije pro Klimkovice
Jsem v pohodě, jsem z Klimkovic

Poděkování
Vidíte to stejně? Tak to řekněte tričkem, které můžete zakoupit v Kulturním
a informačním středisku v Klimkovicích –
v přízemí zámku.

Děkujeme všem občanům Klimkovic,
kteří se v sobotu 26. srpna zapojili do
sbírky nepotřebných jízdních kol pro
projekt Kola pro Afriku.

Další novinkou v naší nabídce je Klimkovický lázeňský med. Med léčí nachlazení, kašel, virózy, ale i poruchy zažívacího ústrojí a krevního oběhu – vhodný
dárek pro každého, kdo chce být zdravý
a vitální.

Sběrné místo bylo na parkovišti u zámku. Už při příjezdu nás čekalo mnoho
občanů, kteří chtěli do projektu svá kola
odevzat. Během sbírky se ten den v Hrabové, Nové Bělé, Staré Bělé, Proskovicích, Polance n/O a Klimkovicích vysbíralo přes 130 jízdních kol.
Velkou část z nich po potřebné repasi
a úpravě převezou Kola pro Afriku, z. s.,
do Gambie. Tam je budou školy poskytovat dětem tak, aby jim usnadnily cestu do
školy a zase zpět domů. Na repasi kol se
také podílejí osoby ve výkonu trestu ve
věznici v Ostravě-Heřmanicích, kteří tím
získávají pracovní návyky a dovednosti.
Projekt tak má mnoho pozitivních efektů.
Za organizátory sbírky všem děkuje

Pro loňský velký zájem bude letos asi
od listopadu v prodeji měsíční nástěnný
kalendář 2018 – Klimkovice z ptačí perspektivy.
Mária Bílková,
Kulturní a informační středisko

Může se hodit

Šance pro nezaměstnané starší 50 let
Nezisková organizace Rovnovážka,
z. s., zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte
práci šanci, který pomůže 30 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let zlepšit postavení na trhu práce.
Projekt nabízí poradenství, motivační
kurzy, počítačové kurzy i rekvaliﬁkace.
Více než polovině účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s ﬁnanční podporou pro zaměstnavatele. Aktivity projektu budou realizovány v Ostravě.

Elektromobil

Petr Kudela

Pozvánka
Přihlásit se můžete již nyní. Účast je
bezplatná. Projekt je ﬁnancován z Operačního programu zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete na
stránkách: www.rovnovazka.cz.
Kontakt: Bc. Klára Tidrichová
tel.: 736 140 697
e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

Zájezd na Floru Olomouc
a výstavu Europom
Dne 7. října pořádá ZO ČZS Klimkovice-město zájezd na podzimní Floru
Olomouc a výstavu Europom 2017.
V rámci výstavy se konají oﬁciální akce
u příležitosti 60. výročí založení Českého
zahrádkářského svazu a současně Europom, což je Evropská výstava ovocnářů,
která se koná každoročně v jiné zemi.
Letos se koná v České republice tato
výstava vůbec poprvé. Vzhledem k programu letošní podzimní Flory bude náplň
zájezdu mimořádně atraktivní.
Nástupní místa na autobus jsou: Klimkovice – 7.45, Bílovec – 8.00, Příbor –
8.15, Libhošť – 8.25, N. Jičín – 8.45.
Přesné časy a rovněž přesné nástupní místo v dané lokalitě bude upřesněno
nejpozději den před odjezdem, rovněž tak
podle zájmu další nástupní místa.
Předpokládaný odjezd je z Olomouce
v 15.00 hodin a návrat se uskuteční po
stejné trase v opačném pořadí.
Cena zájezdu je 140 Kč.
Přihlášky adresujte na: Leontinu Hradskou – tel.: 606 101 670, nebo Kulturní
a informační středisko, nebo Tomáše Macka – tel.: 777 569 519, nebo e-mailem:
zahradkari.klimkovice@seznam.cz.
K hojné účasti zvou
zahrádkáři z Klimkovic
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Knihovna

Návštěva Vlastimila Vondrušky
V úterý 19. září 2017 se mohli návštěvníci talk show setkat s oblíbeným autorem
historických románů Vlastimilem Vondruškou.

Kniholympiáda
Máme za sebou další ročník Kniholympiády, tj. soutěžního klání mezi
družstvy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které se letos konalo
v Olomouci. Jednotlivá družstva tvoří
vždy pět dětí a knihovník a jsou pro ně
připraveny záludné úkoly.

Své romány zasazuje autor do českého
prostředí a populární formou vysvětluje
historické souvislosti doby a samozřejmě
nemůže chybět správná zápletka. V jeho
románech se objevují jak známé a slavné
historické postavy, vládcové, vojevůdci,
ale i obyčejní lidé se svými každodenními
starostmi.
A právě proto patří knihy Vlastimila
Vondrušky mezi nejoblíbenější tituly, které se mezi čtenáři v knihovnách stále drží

na předních místech výpůjček. Pan Vondruška svým erudovaným vyprávěním
dokázal, že historie se vlastně neustále
opakuje. Že moc a sláva stále vládnou
světu, migrace lidí nebo starosti o rodinu
jsou stále aktuální.
Vlastimil Vondruška je autorem více
než osmdesáti samostatných publikací,
mnoha odborných studií a článků a se
svou manželkou Alenou se podílel na
vydání odborné a populární literatury.
Napsal také knihy pro děti, samozřejmě
s historickou tematikou.
Posluchači strávili příjemný podvečer
a jeden z nich si odnášel domů dárek
v podobě nové knihy z pera tohoto spisovatele.
Zuzana Konvičková

Letos bylo přihlášeno dvanáct týmů ze
širokého okolí a vzhledem k nepříznivému počasí se vše odehrávalo v Městské
knihovně v Olomouci.
Na jednotlivých stanovištích si děti ověřily hbitost, rychlost, ale i důvtip a paměť,
např. znalost šachových tahů, a knihovnice malovala draka naslepo.
Vše se neslo v duchu bradavické školy
a Harryho Pottera, protože letos v červnu uplynulo již dvacet let od jeho prvního
vydání ve Velké Británii. Vždy jde především o setkání dětí a knihovníků a o bezvadnou náladu, ale i o zdravou rivalitu.
Náš tým „klimkovické sovy“ tvořili žáci
ZŠ Klimkovice ve složení: Marek Neuvirt,
Tereza Jiříčková, Eliška Faberová, Tereza
Hoňková, Markéta Kuncová a knihovnice.
Dopadli jsme skvěle. Ve velké konkurenci
jsme o bod obsadili 2. místo a dovezli tedy
stříbrné medaile. Na 1. místě se umístila
Městská knihovna Paskov a za námi na
3. místě byla Městská knihovna Krnov.
Další soutěžící přijeli např. ze Šumperka, Českého Těšína, Třince, Olomouce
a také z Knihovny města Ostravy.
Děkuji dětem za skvěle strávený den
a příští rok se sejdeme v Paskově.
Zuzana Konvičková
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Novinky ze základní školy

Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve školním roce 2017/2018
Stav k 1. 9. 2017
Třída

Třídní učitelka

Chlapci

Dívky

Celkem

1. A
1. B
1. C

Mgr. Naděžda Bílská
Mgr. Božena Gamonová
Mgr. Radka Maršálková

9
9
8

8
10
9

17
19
17

2. A
2. B

Mgr. Karin Muczková
Mgr. Šárka Thibaud

12
12

10
8

22
20

3. A
3. B
3. C

Mgr. Karolína Návedlová
Mgr. Renáta Ottová
Mgr. Vendula Richterová

12
9
12

9
12
6

21
21
18

4. A
4. B

Mgr. Naďa Danková
Mgr. Klára Rychlíková

13
13

15
15

28
28

Mgr. Zuzana Ledvoňová

5. A
5. B

Mgr. Hana Friedlová
Mgr. Lucie Kovařčíková

11
12

7
6

18
18

5 oddělení – 141 dětí

132

115

247

Součet

Další vyučující: Mgr. Zuzana Malíková,
Mgr. Václav Franczyk, Mgr. Alena Kamarádová, Mgr. Markéta Strakošová, dipl.
um. Jana Hoňková, Mgr. Radana Albrechtová, Mgr. Hana Škutová (zástupkyně ředitelky), Mgr. Miroslava Hoňková (ředitelka školy).

Školní psycholog
Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Lenka Buroňová
Další vychovatelky: Mgr. Martina Habustová, Bc. Romana Matějová, Lucie Fabiánková, Margit Batko.

6. A
6. B

Mgr. Svatava Lichá
Mgr. Jana Petrušková

16
16

9
10

25
26

7. A
7. B
7. C

Mgr. Jana Bravanská
Mgr. Renáta Nejezchlebová
Mgr. Petra Řeháčková

9
11
9

11
10
11

20
21
20

8. A
8. B

Mgr. Zita Nyklová
Mgr. Monika Richterová

15
15

11
14

26
29

9. A
9. B

Mgr. Jana Glombová
Mgr. Kateřina Chrapková

14
16

11
9

25
25

• Vánoční prázdniny
sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Součet

121

96

217

• Ukončení vyučování v I. pololetí
středa 31. 1. 2018

Celkem

253

211

464

Provozní doba ŠD:
6.15–7.30 hod. / 11.30–16.15 hod.

Organizace školního roku
• Zahájení školního roku
čtvrtek 4. 9. 2017
• Podzimní prázdniny
čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

• Pololetní prázdniny

pátek 2. 2. 2018

• Jarní prázdniny

12.–18. 3. 2018

• Velikonoční prázdniny
čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
• Ukončení vyučování ve II. pololetí
pátek 29. 6. 2018
• Zahájení školního roku 2017/2018
pondělí 3. 9. 2018

Školní projekty a významné akce
Zdravá škola – projekt podporující
zdravé učení, pohodu ve školním prostředí a otevřené partnerství.
Vánoční strom (sobota 2. 12. 2017 ve
14.00 hod.) – den otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti.
Projektový den – příprava Vánočního
stromu (čtvrtek 23. 11. 2017).
Den Země (pátek 20. 4. 2018) – environmentální projekt.
Adopce dítěte z Afriky na dálku –
multikulturní výchova.
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Branný den (I. st. v týdnu 18.–22. 6.
2018, II. st. čtvrtek 25. 6. 2018) – oblast
ochrany člověka za mimořádných událostí.
Den zdraví (pondělí 7. 5. 2018) – výchova ke zdravému životnímu stylu.
Dopravní výchova – dopravní problematika, pravidla silničního provozu.
Den prevence (středa 14. 2. 2018)
– prevence pro každého, prevence pro
život.
Profesní týden 29. 1.–1. 2. 2018.
Mezinárodní trojutkání v Klimkovicích (31. 5. 2018) – rozvíjení tělesné
zdatnosti.
Klimkováček – školní časopis I. stupně, mediální výchova.
Klimix – školní časopis II. stupně, mediální výchova.
Žákovský parlament – osobnostní
a sociální výchova.
Finanční gramotnost (čtvrtek 1. 3.
2018) – ﬁnanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet.
SCIO testování 5. a 9. ročníků.
Výjezdní seminář žáků 6. roč.: VI. B
11.–13. 9. 2017, VI. A 13.–15. 9. 2017.
Lyžařský výcvik 7. roč.: 21.–26. 1.
2018 (Heroltice).
Zápis do 1. ročníku: úterý 3. 4. 2018
(14.00–18.00 hod.).

Přijímací zkoušky: 12.–17. 4. 2018
(týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přihlášky odevzdat do: 1. 3. 2018
(žák/zák. zástupce odevzdá řediteli SŠ).
Výlet pro nejúspěšnější žáky (SRZŠ):
středa 20. 6. 2018.
Ukončení školní docházky 9. roč.:
pátek 22. 6. 2018.
Ovoce do škol – žáci 1.–9. ročníku
dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu.
Mléko do škol – žáci 1.–9. ročníku
dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu.

Volnočasové aktivity
Keramický kroužek (vedoucí Mgr. Renáta Ottová), pro žáky I. st., středa od
13.15 hod., 300 Kč / pololetí.
Keramický kroužek (vedoucí Mgr.
Miroslava Hoňková), pro žáky I. a II. st.,
čtvrtek od 13 hod., 300 Kč / pololetí.
Kroužek logiky (vedoucí Mgr. Lucie
Kovařčíková), pro žáky I. st., čtvrtek od
12.45 hod., zdarma – projekt.
Kroužek německého jazyka (vedoucí PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.), žáci
II. st., úterý od 13.15, 300 Kč / pololetí.
Sborový zpěv (dipl. um. Jana Hoňková), pro žáky 1.–9. roč., pátek od 7.00
hodin.
Pohybové hry (p. Lasota – Mozaika
v ZŠ), pro žáky I. st., úterý od 14 hod.

Míčové hry (vedoucí Mgr. Václav Franczyk), pro žáky I. st., úterý 13.00–14.00
hod., 300 Kč / pololetí.
Míčové hry (vedoucí Mgr. Alena Kamarádová), pro žáky 6.–7. roč., středa od
13.30 hod., 300 Kč / pololetí.
Míčové hry (vedoucí Mgr. Zita Nyklová), pro žáky 8.–9. roč., středa od 13.30
hod., 300 Kč / pololetí.
Parkur (vedoucí p. Baum) čtvrtek 15–
–16 hod.
Kopaná (vedoucí p. Homola), pondělí
16–17.15 hod., středa 16.30–18 hod.
Házená (vedoucí p. Zbořil), pondělí
17.15–18.30, čtvrtek 16.30–17.30 hod.
Tenisová škola (vedoucí p. Slezák),
úterý 15–16 hod., pátek 15–16 hod.
Basketbal (vedoucí p. Hrdlička), pátek
14–15 hod.
Badminton (vedoucí p. Halfar), úterý
16–19 hod., pátek 16–19 hod.
Mozaika Klimkovice, nabídka na:
www.mozaikaklimkovice.cz.

Bude otevřeno podle zájmu
Angličtina s úsměvem, termín po domluvě.
Angličtina (Hello), termín po domluvě.
Za ZŠ Klimkovice
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Návštěva
Dnů NATO

Dne 15. září se čtyřicet vybraných žáků, kteří o prázdninách pomáhali ve škole, zúčastnilo akce Dny NATO v Mošnově. Exkurze zahrnovala komentovanou prohlídku areálu, děti měly možnost zhlédnout nácvik dynamických ukázek a prohlédnout si velké množství
pozemní techniky. Celá akce proběhla za podpory náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje – Ing. Jakuba Unucky.
Žáci si tak páteční den ve znamení vojenské a civilně-bezpečnostní tematiky velmi užili.
Mgr. Lucie Kovařčíková
7
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Adaptační pobyt žáků 6. ročníků Prázdninové
Základní škola Klimkovice připravila i v letošním školním roce pro žáky 6. tříd
služby na
třídenní adaptační pobyt. V září totiž do školy přicházejí noví žáci z okolních obcí
a je třeba utvořit kvalitní kolektivy.
školní zahradě
který s dětmi diskutoval na téma vztahy

Všechny děti s třídními učitelkami letos
vyjely na Prostřední Bečvu do střediska
Relax Kyčera.
Třída VI. B vyrazila v pondělí 11. září
a třída VI. A započala adaptační kurz ve
středu 13. září.
Adaptační pobyt přináší dětem mnoho
zajímavých aktivit, naučí se spolupracovat, komunikovat, důvěřovat si, zlepší
své dovednosti v oblasti týmové práce.
V programu jsou zakomponovány prvky
ekologické výchovy a prevence sociálně
patologických jevů.
I přes nepřízeň počasí nechyběly sportovní soutěže a hry, procházka do okolí
a návštěva místní cukrárny. K velké radosti dětí jsme mohli využít i bazén.
Součástí programu byla také intervence metodika prevence pana T. Veličky,

8

ve třídě.
Věnovali jsme se také výtvarné činnosti, děti si na památku vyrobily třídní
tričko a společný obraz s otisky svých
dlaní. Svou osobnost se pokusily zachytit
v erbech. Adaptační kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou
stmelit nový kolektiv.
A jak hodnotí výjezdní seminář samotní
žáci šestých tříd?
1. Co se nám na adaptačním pobytu líbilo? Výtvarné aktivity – kreslení erbu,
společný obraz třídy, sportovní soutěže, míčové hry.
2. Co jsme se zde naučili? Spolupracovat v týmu, naslouchat jeden druhému, navzájem si pomáhat, respektovat
jeden druhého.
3. Co mi adaptační pobyt dal? Nové kamarády, přátele, hezké chvíle se třídou, odřeniny, pocit důvěry, krásné
chvíle se spolužáky, zážitky a hezké
vzpomínky.
4. Co se mi zde nelíbilo, co mi chybělo?
Ranní vstávání, bazén byl malý, stesk
po domově, špatné počasí.
Mgr. Svatava Lichá,
Mgr. Jana Petrušková,
žáci šestých tříd

Letošní prázdniny ukázaly, že se znovu
plně obnovila tradice prázdninových
návštěv žáků na školní zahradě, která byla přerušena rekonstrukcí školy.
Prázdninových služeb se zúčastnilo
28 žáků, z toho někteří dokonce 6x.
Velké poděkování patří také bývalým
žákům 9. tříd Janu Todterovi a Julii Rimlové, a také těm, kteří odešli na víceleté
gymnázium – Heleně Postavové a Haně
Potěšilové. Přejeme jim v jejich nových
školách hodně štěstí. Děkujeme všem
žákům, kteří si o prázdninách našli čas
a věnovali ho péči o školní zahradu.
Ti žáci, kteří navštívili školní zahradu 3x
a více, obdrželi malé poděkování a většinu obětavých žáků čekalo překvapení –
účast na generálce Dnů NATO.
V těchto dnech nám na školní zahradě dozrávají cukety a dýně, ve skleníku
papriky a lilky. Také se můžeme pochlubit
úrodou brambor, cibule a česneku. Letos
jsme dokonce vyhráli boj s mandelinkou
bramborovou, a to ekologicky! Na záhonu
také čekají na sklizeň topinambury.
Všechny výpěstky ochutnají žáci v průběhu září a října v různých pokrmech ve
školní jídelně.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Mateřská škola

Naše město očima dětí
To je název integrovaného bloku, který je zakotven ve školním vzdělávacím programu MŠ Klimkovice. A právě tímto blokem jsme odstartovali společně se staršími dětmi začátek školního roku.

vání domů a významných budov. Nejvíc
však děti bavila skupinová stavba našeho
města. Rozdělily se do skupin a každá
skupina měla za úkol stavět něco jiného.
Během jedné hodiny nám ve třídě vznikly krásné Klimkovice, kde nechyběl park
Petra Bezruče, náměstí, zámek, kostel,
památník, obchody, cesty, ale ani lázně.
Děti byly nadšené, od maminek jsem se
dozvídala, jak se těší do školky na hry
v postaveném městě.
Bylo krásné pozorovat, jak využívají
námětové hry – především o dopravě.
Naše město jsme tak nechali stát ve třídě
tři dny.
Mgr. Markéta Michenková

Děkujeme...

V rámci tradičního jarmarku jsme se
s dětmi zajímali o historii města Klimkovic formou prohlížení starých fotograﬁí
a následnými vycházkami k významným
památníkům.

Navštívili jsme také městský úřad, kde
děti zajímala tajná chodba – propojení
zámku a kostela. Děti toto téma zaujalo
a byly natolik pozorné, že jsme se i další
týden věnovali našemu městu, pozná-

Jménem celého kolektivu MŠ Klimkovice bych ráda touto cestou poděkovala paní Rýdlové za krásný článek,
který nás všechny potěšil. Velice si
vážíme toho, že v dnešní době se najdou takoví rodiče, kteří dokáží naši
práci ocenit.
Mgr. Markéta Michenková
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Michaela je bojovnice! Speciální neurorehabilitace v Sanatoriích
Klimkovice jí pomáhá, aby se brzy postavila na vlastní nohy!
Michala Kevelyová je výrazně krásná jednadvacetiletá Slovenka z Nitranska. Její tmavé vlasy a modré oči jsou nepřehlédnutelné. Přesto nemá řady ctitelů, nezajímá se o poslední módní trendy a jejím snem není stát na světových molech
největších módních přehlídek. Má úplně jiné starosti a cíle.
Chce co nejdříve deﬁnitivně vstát ze svého invalidního
vozíku a začít chodit. A pak pomáhat lidem, které postihla
obdobná tragédie jako ji.

stalo. Když jsem se probudila, už jsem necítila pravou půlku těla.
Levou rukou se mi ještě podařilo napsat mámě, že je mi hrozně
zle a že jdu do nemocnice. Spolubydlící nebyli doma, tak jsem
volala kamarádovi. A měla jsem obrovské štěstí, že měl u sebe
telefon. Parta se totiž domlouvala, že půjde společně plavat.
A k moři jsme většinou chodili bez telefonu. Když přišel, už jsem
byla skoro bezvládná. Nejprve mi zkoušel dávat sladký nápoj
a cukr pod jazyk, protože si myslel, že mi klesla hladina cukru
v těle. Ale když se můj stav už hrozně rychle zhoršoval, naložil
mě do auta a vezl do nemocnice. Potom si už jen pamatuju, že
tam bylo plno sanitek. Upadla jsem do bezvědomí. Teprve později jsem se dověděla, že mě museli hned intubovat, protože už
mi selhaly plíce i bránice.
■ Jaké bylo probuzení?
Děsné. První, koho jsem viděla, byl pravoslavný kněz, tak jsem
si napřed říkala, že už mě pohřbívají. Ale přišel mi věnovat modlitbu na přání mojí maminky. Sice jsem se nemohla hýbat, ale
tohle jsem brala s humorem.
■ Nebála jste se, devatenáctiletá mladá žena, bezmocná
v cizí zemi?
Nebála. Zatímco jsem byla v umělém spánku, do kterého mě
v nemocnici uvedli, přiletěli mí rodiče, kteří se ještě z České
republiky spojili s velvyslanectvím a dověděli se, že můj stav je
opravdu vážný. Táta nevěřil, že se mi něco takového stalo, do
chvíle, dokud mě neviděl napojenou na přístrojích. Rodiče také
museli v nemocnici podepsat souhlas s tracheostomií, protože
jsem sama nemohla dýchat. Tu jsem pak měla asi čtyři měsíce,
takže po ní mám ještě jizvu na krku.
■ Jak jste se v takovém stavu dostala do České republiky?

■ Co se vlastně přihodilo?
Chtěla jsem si vydělat nějaké peníze na vysněnou cestu do New
Yorku, proto jsem hned po maturitě v roce 2015 odjela na Kypr
na brigádu prodávat do obchodu se suvenýry. Byla jsem tam už
dříve. Protože jsem studovala hotelovou školu, pracovala jsem
tam původně jako číšnice. Znala jsem ta místa a líbilo se mi tam,
tak jsem si vybrala právě Kypr, taky abych se zdokonalila v cizích
jazycích. Jednou ráno jsem se probudila s bolestmi krku, zad
a ruky. Říkala jsem si, že mě asi v obchodě ofoukla moc silná
klimatizace. Šla jsem tedy k lékaři, který mi píchl injekci. V bolavé
ruce už jsem ani neudržela tašku. Pak jsem v pokoji usnula.
■ Takže žádný úraz, žádná havárie?
Nic takového, do dneška lékaři přesně nevědí, co se s mým tělem
10

To jsem měla podruhé obrovské štěstí, že jsem měla zaplacené
hodně široké cestovní pojištění, které se vztahovalo i na přepravu leteckým speciálem, kde jsem mohla být připojena na dýchací
přístroje. Taková přeprava přijde asi na 60 tisíc euro, to bychom
si samozřejmě nemohli dovolit. Znám případ kluka, který ochrnul
v Řecku po nešťastném skoku do moře. Rodina nemá na to, aby
ho dostala domů.
■ Doma na Slovensku jste se pak začala zotavovat?
To právě zpočátku vůbec ne. Ležela jsem v nemocnici, kde mě
pořád jen vyšetřovali, denně mi brali krev a primář řekl rodičům,
že vydržím tak měsíc dva a pak stejně umřu. Vůbec neměl žádný lidský přístup. Ten pocit byl hrozný. Člověk urputně myslí na
to, aby pohnul nějakou končetinou, a prostě to nejde. Najednou
člověku dojde, že se mu vlastně během chvíle změnil celý život,
jen tak. Naši mi soukromě do nemocnice objednali fyzioterapeutku. Když jsem poprvé pohnula prstem na ruce, tak to radostně sdělovali lékaři a ten jim řekl, že jsou to jen periferní nervy.
Tenkrát mi táta řekl, že až budu znovu chodit, tak že ho zajdu
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nakopat do... a řeknu mu, že to jsou ty periferní nervy. No a pak
rodičům v nemocnici řekli, že si mě mají vzít domů. Byl pátek
a táta řekl, že to přece nejde, a já brečela, že mě doma nechtějí.
Byla jsem hrozně přecitlivělá. Teprve později jsem pochopila, že
napřed musel sehnat odsávačku hlenů z plic, protože jinak bych
se za několik hodin udusila, že musel zajistit polohovací postel,
kterou sám zkompletoval. Stačil mu na to víkend, v pondělí už
jsem byla doma.
■ Co kamarádi, nezapomněli na vás? A váš kluk?
Když jsem odjížděla na Kypr, neměla jsem kluka. Ale kamarádi
byli skvělí a hlavně moje nejlepší kamarádka, která se hodně
zasloužila o to, že dnes se už pokouším chodit. Máme na Slovensku televizní pořad, který lidem plní přání. A ona si vysnila rehabilitaci pro mě, kterou mi předtím zdravotní pojišťovny
odmítly hradit, protože jsem měla ještě tracheostomii. Po prvních rehabilitačních pobytech jsem se začala rychle zlepšovat.
Spolu s rodiči, kteří při mně od začátku stáli, to byla právě moje
kamarádka, kdo mi hodně pomohl.
■ Jak jste se ocitla v Česku, v Sanatoriích Klimkovice?
Obdobná rehabilitace na Slovensku je výrazně dražší a přitom
není zdaleka tak komplexní a propracovaná. O klimkovických
lázních jsem se dověděla od třídní učitelky, jejíž bratr tady pracoval. Už první pobyt přinesl výrazné výsledky, ta péče se nedala srovnat s ničím, co jsem do té doby poznala. Jsem nadšená
procedurami i přístupem personálu a taky krásným prostředím.
Konečně se mnou taky někdo začal trénovat to podstatné, tedy
moji samostatnost. Učím se, jak se sama posadit, postavit,
dostat se na vozík. To mě předtím nikde neučili a přitom je to
důležité. Toto léto jsem tu byla už podruhé a doufám, že se mi co
nejdříve podaří sehnat peníze i na další pobyt.
■ Intenzivní neurorehabilitační programy, bohužel nehrazené zdravotními pojišťovnami, jsou ale velmi nákladné. Kde
na ně berete ﬁnance?
Od sponzorů. Opět mám obrovské štěstí na úžasné lidi. Sbírku
pro mě udělali třeba motorkáři, ač jsem do té doby žádné neznala,
nebo třeba policisté. Mamka dávala na Facebook prosby „o modlitbu pro Mišku“, tak se o mém příběhu dovědělo hodně lidí. Případ se na Slovensku hodně medializoval a pomocnou ruku nabídlo obrovské množství úplně cizích lidí. Jaké dělám pokroky teď
sledují na mých stránkách, kam dávám třeba fotky z rehabilitací.

■ Jste velmi krásná se svými tmavými vlasy, modrýma očima a výrazným obličejem. To asi máte na Facebooku spousty ctitelů?
Kluci píší vždycky jen do doby, než se dozví, že jsem na vozíku.
Ale to není tak důležité. Důležitější je, že mě podporuje hodně
lidí, drží mi palce.
■ Jaký je typický den v sanatoriích?
Ráno vstávám o půl sedmé, měla bych dříve, abych se napřed
pořádně probrala, ale většinou se mi ráno nechce z postele, už
po pár dnech cvičení jsem totiž utahaná. Pak jdeme na snídani.
V 7.20 už začíná KlimTherapy. Nejprve mě nahřejí, pak přijde
na řadu neuromobilizace. Poté fyzioterapeuti pracují s těmi nejhoršími končetinami. Nejhorší mám pravou ruku. Pak cvičíme,
nohy, břicho, trup. Některé dny mívám procedury ve ﬁtku, nebo
ergoterapii, koupel v jodobromové solance. Tak se každodenní
program nasbírá až do odpoledne, pořád jsem v pohybu. Zatím
se mnou musí jezdit otec, protože jsem ještě nesoběstačná.
Mamka nemůže, protože ta by mě nezvedla z vozíku. Navíc má
tatínka na vozíku, o kterého se musí starat.
■ Tohle se ale přece nedá všechno zvládnout?
Jsem rodičům moc vděčná, že to se mnou zvládají. A taky té
obrovské spoustě dobrých lidí, které kolem sebe máme, a kteří
mi pomáhají.
■ Jak dlouho chcete takto bojovat?
No až k úplnému uzdravení samozřejmě. Doufám. Proto jsem si
teď naskládala co nejvíce rehabilitačních pobytů a cvičení bez
přestávky, aby to bylo co nejdříve. Já bych se chtěla postavit
do Vánoc. Ale všichni mi vysvětlují, že to tělo si musí nastavit
tempo, které zvládne. Ale od chvíle, kdy jsem poprvé pohnula prstem, jsem udělala obrovské pokroky, i když přišla i krize,
asi z přetížení, skončila jsem zase v nemocnici a rehabilitace
se zpomalila. Ale už zvládnu kousek přejít po svých, s pomocí
se postavím. Teď všechno na mém těle funguje, ale mám stále problém s rovnováhou, protože všechny svaly jsou oslabené. Musím na sobě ještě hodně makat, cvičit, zpevnit svalstvo,
dostat se do kondice. Až budu úplně v pořádku, chci pomáhat
lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci jako já.
Za rozhovor děkuje
Ivana Gračková

Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Dvojitý milenec

Lázeňské kino – Bez návodu

Chloé, mladá křehká žena se sklony
k depresím, začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se zamiluje do svého
psychologa Paula. Poté, co se milenci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že v Paulově minulosti něco nehraje, až objeví
existenci jeho jednovaječného dvojčete.
Proč Paul přede všemi skrývá, že má
bratra? Jaké dávné tajemství je spojuje
a rozděluje? A jde skutečně o dvojče,
nebo jen o promyšlenou lež, kterou se
Paul snaží zakrýt druhý život svého temnějšího já?

Valentin je playboy z Acapulca, který se ochotně a rád vyspí
s každou, která mu zkříží cestu. Jednou se ale takový bývalý ﬂirt
jménem Julie objeví i s holčičkou jménem Maggie, prohlásí o ní,
že je to jeho dcera, a pak je oba opustí. Překvapený Valentin
se s Maggie vydává do Los Angeles, kde se snaží Julii nalézt.
Jejich cesta se ale nakonec protáhne na šest let, během nichž
se z ustrašeného playboye stane vyhledávaný ﬁlmový kaskadér
a z malé holčičky hodně netradiční osobní trenérka a manažerka. Maggie se totiž neustále stará o to, aby Valentin musel
zvládat různé úkoly a stal se tak z něj pořádný chlap. Problémy
nastanou, když se Julie nečekaně objeví a Valentin si uvědomí,
že by mohl přijít o milovanou dceru, a tím i nejlepší kamarádku.

Drama, thriller, Francie, Belgie, 2017, 107 minut.

Komedie, drama, Mexiko, 2013, 121 minut.

Úterý 3. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Úterý 10. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Travesti show Divoké kočky

Zábavná hra o ceny BINGO!

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 pořádná dávka humoru, při
kterém se pobaví dámy, ale i pánové.

Kdo nehraje, nevyhraje. Zkuste štěstí a přijďte si zahrát jednoduchou a napínavou hru o ceny. Večer bude probíhat v příjemném
prostředí restaurace Zahrada.

Čtvrtek 12. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč, v předprodeji na recepci.

Ladies day
Navštivte zajímavé odpoledne pro ženy, kde vystoupí Mgr. Ivana Polachová s přednáškou na téma: Tradiční čínská medicína
pro člověka v 21. století. Dalším hostem bude fyzioterapeutka
Markéta Hurníková, která bude přednášet na téma: Už mě tělo
nebolí! Můžete se také těšit na beauty koutky a bazar oblečení.
Více informací naleznete na: www.llmusic.cz.
Sobota 14. října ve 13.00 hod., Sanatoria Klimkovice, vstupné
200 Kč. Rezervace: lucie.kajzar@seznam.cz, 733 396 201.

Koncert operních melodií
Koncert operních a operetních árií v podání sopranistky Barbory
Čechové, hostující sólistky Slezského divadla Opava a barytonisty Adama Grygara, člena souboru opery Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě. Na klavír doprovází Regina Bednaříková, klavíristka a pedagožka na Janáčkově konzervatoři.
V programu zazní známé árie a duety z oper a operet skladatelů
A. Dvořáka, G. Verdiho, Ch. Gounoda, F. Lehára...
Neděle 15. října v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.

Lázeňské kino – Úkryt v zoo
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty
si rozumí víc než s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony
do výběhu, je to vlastně ona, kdo svou energií a rozhodností
celou zahradu vede. Ani ona však není schopná čelit valícím se
dějinám. Když 1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to
zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města
ve vteřině zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze
zahrady bez zvířat se stane skladiště německých zbraní a své
odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan (Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek
cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky, které
vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro ně jezdí Jan
pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jen ty zbytky, ale
také lidi, které pak ukrývají ve sklepech pod zahradou. Riskantní operace je o to složitější, že kolem zahrady neustále krouží
nacistický pohlavár Lutz Heck (Daniel Brühl), prominentní zoolog, který má pro Antoninu nejen profesionální slabost.
Životopisný, drama, historický, válečný, USA, Česko, Velká Británie, 2017, 127 minut.
Úterý 17. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Čtvrtek 19. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, los, 10 Kč.

Lázeňské kino –
Bezva ženská na krku
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého
Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do
té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem
požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje
Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý),
který díky svým vlastním neblahým zkušenostem „s ženskejma deﬁnitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno,
takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Komedie, romantický, Česko, 2016, 97 minut.
Úterý 24. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Když dva se rádi mají
Přijďte si poslechnout nejznámější operetní melodie a nahlédněte do života reálných postav, které si dřív nebo později uvědomí,
že ve dvou se to lépe táhne. V hlavních rolích účinkují přední
sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva
Zbožková a Peter Svetlík.
26. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Mimi šéf
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss.
Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen
posedlý obchodními úspěchy. Pracuje
pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním
posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl BabyCorp na trhu klesá, o to
rychleji rostou výsledky konkurenční společnosti Štěně a. s.
Ta místo dětí prosazuje do rodin chlupaté, roztomilé mazlíčky
a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně mnout
ruce a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne. Mimi
šéf se musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální
misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci
uspěl, musí na svou stranu získat i svého staršího brášku.
Animovaný, komedie, rodinný, USA, 2017, 97 minut.
Úterý 31. října 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. 10.

KONCERT

Koncert Swing Evergreen Bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

3. 10.

BESEDA

Cestovatelská beseda
s promítáním – Japonsko

městská knihovna

17.00

dobrovolný

LÁZEŇ. KINO

Dvojitý milenec

SK, společenský sál

18.00–19.30

BESEDA

Cestovatelská beseda
s promítáním – Havajské ostrovy

městská knihovna

17.00

dobrovolný

KINO

Piráti z Karibiku –
Salazarova pomsta

kino Panorama

18.00

80,-

středa

4. 10.

50,-

čtvrtek

5. 10.

PŘEDNÁŠKA

Beseda s kronikářem Klimkovic

SK, salónek vedle kinosálu

19.00–20.00

volný

pátek

6. 10.

TANEC

Taneční večer – Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

7. 10.

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

8.30–12.00

volný

AKCE

Burčákfest

před zámkem

15.30–20.00

volný

KONCERT

Koncert dechové hudby Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Bába z ledu

kino Panorama

18.00

HUDBA

Poslechový večer – BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

LÁZEŇ. KINO

Bez návodu

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

KINO

Putování tučňáků: Volání oceánů

kino Panorama

17.00

70,-

TANEC

Singer Jerry – k poslechu i tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 12. 10.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.00–21.00

89,-

pátek

13. 10.

TANEC

Oldies diskotéka Dj P. Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota 14. 10.

HUDBA

Klimkovický podzim

SK, společenský sál A

17.00

ZÁBAVA

Ladies day

SK, společenský sál B

13.00–17.00

150,-

neděle 15. 10.

KONCERT

Koncert operních melodií

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 16. 10.

VÝSTAVA

Výstava a vernisáž výtvarných
prací žáků ZUŠ Ostrava-Poruba

kostel Nejsvětější Trojice
(do 29.10. viz plakát)

16.00

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

LÁZEŇ. KINO

Úkryt v zoo

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

KINO

Rychle a zběsile 8

kino Panorama

18.00

80,-

TANEC

Taneční večer s Mirkem

SK, společenský sál

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 19. 10.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO!

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

los/10,-

pátek

TANEC

Taneční country večer s Digym

SK, společenský sál

19.00–22.30

30,-

pondělí 23.10.

KINO

Auta 3

kino Panorama

17.00

70,-

úterý

LÁZEŇ. KINO

Bezva ženská na krku

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa 25. 10.

TANEC

Taneční večer s klimkovickou
kapelou Good Mates

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek 26. 10.

OPERETKA

Když dva se rádi mají

SK, společenský sál

19.00–20.30

75,-

pátek

TANEC

Nejznámější hity Dj Karlsona

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle 29. 10.

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

LÁZEŇ. KINO

Mimi šéf

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

neděle

8. 10.

pondělí 9. 10.

úterý

10. 10.

středa 11. 10.

úterý

17. 10.

středa 18. 10.

20. 10.

24. 10.

27. 10.

31. 10.

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.

80,-

dobrovolný

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 4. října v 18.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU – SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara. USA, 110 minut, vstupné: 80 Kč.

Pondělí 9. října v 18.00 hod.

BÁBA Z LEDU
Lásku lze najít v každém věku a prostředí, třeba i v ledové vodě mezi otužilci. Po setkání
s Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se dosud točil jen
kolem jejích synů. Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Tatiana Wilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Václav Neužil ml. aj. ČR, Slovensko, Francie, 110 minut, vstupné: 80 Kč.

Středa 11. října v 17 hod.

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNŮ
Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do ledového
království vzdálené Antarktidy. Francie, 85 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 18. října v 18 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 8
Pokračování úspěšné série, kde o akční scény opět není nouze, a skvělá produkovaná zábava, která nemá slabinu. Dominic Toretto zradil svou rodinu. Na stranu zla přetáhla Doma
legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher, která je stejně krásná jako nebezpečná. USA,
Japonsko, Francie, Kanada, 135 minut, vstupné: 80 Kč.

Pondělí 23. října v 17.00 hod.

AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Skvělý český dabing. USA, 110 minut,
vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice

17

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 10/2017

Skauti

Moravskoslezský skauting
V Moravskoslezském kraji se nachází mnoho skautských
středisek, vždyť jen v krajském městě Ostravě je jich několik. Skauti nad 15 let, kterým se už říká roveři, z našeho
kraje se k propojení, předání zkušeností i užití zábavy sešli
15. září v Klimkovicích na KRS BoTea.

Proč právě zde? O to se zasloužili roveři klimkovičtí. Rok 2016
byl kvůli nedostatku času organizátorů posledním rokem konání
původního krajského roverského setkání s názvem Vůně čaje.
Bylo proto navrženo, aby se setkávání roverů našeho kraje ujal
někdo jiný. Tehdy zúčastněná skupina klimkovických roverů to
vzala jako výzvu a pustila se do díla.
Do skupiny organizátorů byli přidáni i lidé z jiných středisek
a průběžně se uskupení proměňovalo a přetvářelo. Vznikl název
BoTea, diskutovalo se o prostorech, které nakonec byly poskytnuty Mozaikou Klimkovice. Zajistil se rozpočet, na kterém se
z velké části podílel Moravskoslezský kraj nebo město Klimkovice.

Pro účastníky byl připraven bohatý program, v němž
měli možnost výhodné návštěvy Hostince u Feldů, nebo
restaurace Rozmanitt. Dále
byla připravena diskotéka,
kterou po oba večery zajišťoval DJ Elvet, s aparaturou
sponzorovanou ﬁrmou Finhaus, standup komik Adam
Poštolka, písničkář Dick Ivanovič Květinka a ﬁreshow od Ellen
Freya. Protože v názvu ﬁguruje slovíčko čaj, byl samozřejmě na
setkání k dispozici díky Skautské čajovně Kmotr.
Součástí setkání byly i bloky přednášek. S dohromady jedenácti přednášejícími jsme se věnovali tématům nanotechnologie, cestování, fairtrade, historického šermu a mnohým dalším.
Bohužel nás zklamalo počasí, které zabránilo průběhu velké
hry, ale nezabránilo odvážnějším skautům navštívit klimkovické
koupaliště, které nám bylo k dispozici, stejně jako kino Panorama, kde byly promítány účastníkům ﬁlmy.
Roverů se nakonec zúčastnilo asi 60 a vytvořili skvělou komunitu lidí, ve které bylo příjemné trávit víkend. Heslem roverů je:
Sloužím. Rozvineme-li to do tří rovin, je to služba sobě, služba bližním a služba vyššímu principu. Sobě přispěli účastníci
novými poznatky nabitými z přednášek, bližním tak, že drželi
v kolektivu výbornou náladu, často bylo vidět, jak jeden pomáhá
druhému, plní ochoty a vstřícnosti jednali mezi sebou jako bratři
a sestry. Vyšší princip byl pak naplněn pomyslným propojením
vztahů mezi skauty z různých měst, z různých středisek, různých
oddílů, ale z jednoho kraje.
Fotky naleznete na facebooku KRS BoTea.
Barbora Blažková

ZO ČSCH Klimkovice

Úspěch mladé chovatelky z Klimkovic
Po několika letech naši základní organizaci Klimkovice
reprezentovala mladá chovatelka Helena Postavová v soutěži Olympiáda mladých chovatelů, dříve pod názvem
Chovatelská dovednost mladých chovatelů. Mnozí čtenáři
našeho zpravodaje si jistě pamatují na nemalé medailové
úspěchy Kateřiny Večerkové, která, stejně jako Helena, soutěžila v odbornosti králíci.
Letos se mezinárodní kolo chovatelské soutěže konalo v termínu
2. až 6. srpna v západních Čechách,
v Poběžovicích u Domažlic. Doprovodný program byl obzvlášť bohatý, hned
první večer po slavnostním zahájení
soutěžící navštívili renesanční horšovický zámek s nádhernou historickou
knihovnou a strašidelným sklepem.
Druhý den již Helena soutěžila.
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Čekaly ji náročné písemné testy, poznávačka plemen králíků a jejich barevných rázů a v odpoledních hodinách obávaný
pohovor s odbornou komisí nad její písemnou prací o chovu králíků burgundských.
V pátek zavládl zasloužený odpočinek. Soutěžící navštívili
Ekofarmu Rybník a prohlédli si hřebčín Koně Svržno.
V sobotním horkém počasí účastníci soutěže absolvovali poznávací výlet po chodském kraji a v podvečer se všichni
setkali při slavnostním vyhlášení výsledků 49. mezinárodního
kola Olympiády mladých chovatelů.
Helena nezklamala, soutěžila poprvé, byla nejmladší účastnicí
soutěže a umístila se na krásném 3. místě v mladší kategorii
odbornost králíci. Velmi jí tímto gratulujeme a přejeme mnoho
dalších nejen chovatelských úspěchů.
Budeme jí také držet palce příští rok, kdy nás čeká 50. ročník
této soutěže, tentokrát v Praze!
Za výbor ZO ČSCH Klimkovice Radim Boháč
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Historie

Jiří Král a Klimkovice
Nadporučík letectva Jiří Král (15. 3. 1910 – 8. 6. 1940) se
narodil v Polance nad Odrou, kde chodil do obecné školy,
a pak do měšťanské školy v Klimkovicích, ke kterým si získal hluboký vztah.

Jiří Král,
foto z roku 1934.
Archiv
Jaroslava Krále,
Polanka n/O

Vyučil se uměleckým slévačem a v roce
1930 maturoval na střední průmyslové škole strojnické v Ostravě-Vítkovicích. 1. října
1930 nastoupil základní vojenskou službu
u leteckého pluku. Poté absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a ve své další již
profesionální vojenské kariéře působil jako
stíhací pilot.
V roce 1939 odešel do Polska, kde založil
první československou vojenskou skupinu
v zahraničí v Krakově a stal se jejím velitelem. Po příjezdu pplk. Ludvíka Svobody
do Krakova mu předal velení skupiny a sám
byl odeslán do Francie, kde pak létal jako
stíhací pilot. Na počátku války, 8. 6. 1940,

Skupinové foto žáků třídy I. B měšťanské školy v Klimkovicích
ve školním roce 1921/22 s ředitelem školy Antonínem Böhmem
Archiv Jaroslava Krále, Polanka n/O
a učitelem Jiřím Krtičkou.

Slavnostní odvod branců v Klimkovicích, foto patrně z roku 1929.
Jiří Král je v první řadě vlevo. Archiv Jaroslava Krále, Polanka n/O
padl v nerovném boji proti převaze německých Messerschmittů
Bf 109 u vesnice Monneville. Dlouho byl nezvěstný. Údaje o něm
jsou ve Vojenském historickém ústavu v Praze.
Jiří Král byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
Jeho portrét se stal součástí série osmi československých poštovních známek vydaných v Londýně 1945 se jmény Otakar
Jaroš, Jozef Gabčík, Alois Vašátko aj. V roce 2016 jej čtenáři
v anketě MS Deníku NEJ-osobností Moravskoslezského kraje
vybrali na 2. místo hned za sportovcem Emilem Zátopkem.
V Klimkovicích navštěvoval Jiří Král měšťanskou školu a zde
byl rovněž nejspíš v roce 1929 odveden k armádě. Skupina
branců se tehdy nechala vyfotit na voze právě před vstupem do
klimkovického zámku. Dochoval se tak nejen zajímavý střípek
ze života místních mladých lidí, ale rovněž obrazová informace ke stavebnímu vývoji zámku v Klimkovicích, z něhož je na
snímku dobře vidět okno i s výplní a mříží, fasáda včetně detailů
a poškození i vstup do zámku i s vývěsním štítem Okresní soud
v Klimkovicích.
Lucie Augustinková,
Jaroslav Král

Charita
Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov pořádají v kině Panorama

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Možno přinést:
Y Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony – nepoškozené
Y Domácí potřeby – funkční

pátek 6. října 2017
8.00–18.00 hod.
sobota 7. října 2017
8.00–18.00 hod.

Y Přikrývky, polštáře, deky Y Hračky Y Obuv
Děkujeme za vaši pomoc.
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Marathon Team

Klimkovičtí ultramaratonci na Beskydské 7
V pátek 1. září odstartoval již 8. ročník Beskydské sedmičky 2017 – mistrovství republiky v horském maratonu dvojic.
Jako každý rok jsou na výběr dvě varianty závodu – lehčí
SHORT – měří 86 km s převýšením 5 052 m a těžší – LONG
95 km s převýšením 5 470 metrů.
My vždy volíme těžší trasu – letos se přihlásilo 573 dvojčlenných týmů a na lehčí trase bylo přihlášeno 931 týmů. Dohromady 3 000 závodníků, což je maximální limit, který je během týdne
po spuštění registrace naplněn.
Start byl v Třinci na náměstí ve 22.30 hod. a předpověď počasí
slibovala silný déšť během noci a k ránu měla intenzita slábnout.
Meteoroložka Alena Zárybnická byla přímo na startu a předpověď upřesnila. Vyšlo to, v podstatě pršelo až do sobotních poledních hodin.
Náročnější podmínky našim klimkovickým borcům nevadily,
zkušeností z minulých sedmi ročníků bylo dost, i když takové
počasí Beskydská sedmička nabídla poprvé – v předchozích
letech to bylo vždy s hvězdami a sluncem. Borci z Klimkovic si
vedli výborně a dvojice Jan Friedel a Rosťa Václavík zdolala
náročnou trať na celkovém 30. místě za 15:44:00 hod., což bylo
nejlepší umístění i čas ze všech předchozích ročníků. Ostudu
neudělal ani předseda Radomír Mika s Robinem Bolibruchem,
kteří dokončili tento extrémní závod za 18:38:40 hod. na výborném 93. místě.
Závod v kategorii LONG dokončilo 293 týmů a do cíle doběhla
v těchto náročných podmínkách jen polovina závodníků. Více
fotek najdete na stránkách Marathon Teamu Klimkovice.
Jeník Friedel

Střelci

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
V neděli 10. září se uskutečnil na střelnici V. A. Staška
v Klimkovicích již čtvrtý ročník závodů pro děti ve střelbě
ze vzduchové pušky.
Střílelo se na vzdálenost deset metrů vleže, deset ran. Děti
byly rozděleny do kategorií podle věku. Celkem byly tři kategorie: do 10 let, do 13 let a do 16 let věku. Všichni závodníci si

odnesli balíček plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií
také medaile, diplomy a poháry. Vítězství děvčat ve dvou kategoriích potvrdilo, že střelba je hlavně o klidu, rozvaze a soustředění. Akce se vydařila a všichni se již těšíme na pátý ročník.
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice, p. s., Střelecký klub
Kategorie do 10 let:
1. Veronika Himlarová
2. Nikola Lipský
3. Štěpán Neuwirth

62 bodů
60 bodů
53 bodů

Kategorie do 13 let:
1. Simona Ševčíková
73 bodů
2. Michaela Pluskalová 65 bodů
3. Michal Karkoška
58 bodů
Kategorie do 16 let:
1. Marek Dostalík
2. Ondřej Slovák
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Badminton

Tereza Švábíková 2x zlatá na Romanian Junior
Těsně po návratu z MS v Glasgow v kategorii dospělých,
kde se stala nejmladší účastnicí a dosáhla ve čtyřhře žen
nejlepšího českého výsledku, přivezla dvě zlata klimkovická
rodačka a občanka Tereza Švábíková ze silně obsazeného
badmintonového okruhového turnaje juniorů v rumunském
Aradu. Vedle dvouhry ovládla i čtyřhru s maďarskou partnerkou Vivien Sandorházi.
Zvlášť hodnotné je vítězství hráčky nového klimkovického
oddílu B.O.CHANCE & Ridera Sport team ve dvouhře, kde česká mistryně mezi dospělými porazila první nasazenou rivalku
a medailistku z ME U17 Reku Madarasz (21:18 a 21:10), nedávnou semiﬁnalistku z dospělého turnaje Eurasia International Bulharku Marii Delchevu (21:17 a 21:16) a ve ﬁnále po třísetové
bitvě i Slovinku Petru Polanc (21:13, 8:21 a 21:18). Polanc to
„odnesla“ i ve ﬁnále deblu, kde po boku Rumunky Vlady Gyngy
nestačila ve čtyřnárodnostním souboji na Švábíkovou se San-

dorházi. Pro Terezu Švábíkovou, která v této sezoně dává přednost juniorským turnajům, je vítězství v Rumunsku důležitým
krokem v cestě za účastí na prestižních Letních olympijských
hrách mládeže, které se příští rok konají v argentinském Buenos
Aires. Kvaliﬁkovala by se jako vůbec první česká hráčka badmintonu v historii.
Poctou pro Terezu byla před samotným turnajem i ta skutečnost, že její fotka byla použita na oﬁciálním plakátu rumunského
turnaje. To se často českým hráčům nestává.
Juniorský turnaj Romanian Junior 2017 se uskutečnil ve městě Arad za účasti 83 hráčů z 18 zemí (Bulharsko, Česko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Indie, Izrael, Kazachstán, Maďarsko, Moldava, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Španělsko, Itálie).
Jan Švábík,
B.O.CHANCE & Ridera Sport team

Badmintonisté budou hrát extraligu!
V říjnu startuje nejvyšší badmintonová soutěž družstev
a nebude u toho chybět ani klimkovický tým. Badmintonisté
v uplynulé sezoně zcela ovládli 1. ligu a v baráži si senzačně
vybojovali postup do extraligy. Je to vůbec poprvé v historii Klimkovic, co se některému sportovnímu týmu podařilo
probojovat se do nejvyšší soutěže.

1. extraligové kolo čeká badmintonisty o víkendu 14. a 15. října. V sobotu se utkají s Benátkami nad Jizerou na půdě soupeřů, v neděli pak nastoupí od 12 hodin proti Českému Krumlovu
na kurtech sportovního centra Fajne v Porubě. Přijďte fandit!
Jiří Halfar

Na nováčka extraligové soutěže, badmintonový oddíl TJ Sokol
Klimkovice, bude čekat nelehký úkol – pokusit se zaskočit ostřílené týmy soupeřů a udržet extraligovou příslušnost i do další
sezony. „Cílem pro nás bude nejenom extraligu v Klimkovicích
udržet, ale také zatápět soupeřům a pokusit se proniknout do
ﬁnálového turnaje play-off,“ přibližuje plány na sezonu Jiří Halfar
ml., předseda oddílu.
Na koho se mohou fanoušci badmintonu těšit? Extraligový
tým se bude skládat převážně z místních odchovanců – Jana
Somerlíka, Filipa Budzela, Petra Tomaly nebo Dominiky Budzelové. Po několikaletém zahraničním angažmá se do Klimkovic
vrací také Kateřina Tomalová, aktuální česká jednička ve dvouhře i čtyřhře žen. Zahraniční posilou a ozdobou nejen týmů, ale
také celé extraligy, bude ukrajinský olympionik Artem Pochtarev,
kterému patřilo nejvýše 54. místo světového žebříčku.
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Fotbal

Máš rád sport, fotbal, dobrou partu?
Přidej se k nám! Rádi tě mezi sebou přivítáme!
Před-přípravka U9 (věk 6–8 let)

Přípravka U11 (věk 9–11 let)

Starší žáci U15 (věk 12–15 let)

Tréninky: Když je teplo (většinou duben
až říjen), tak v pondělí, ve středu a někdy
i v pátek od 15.45 hod. na travnatém hřišti
u sokolovny. Když je zima (většinou listopad až březen), tak v pondělí od 15.30
hod. v tělocvičně ZŠ a v úterý od 15.00
hod. v tělocvičně sokolovny.
Trenéři: Karel Pokorný (776 600 674)
Stanislav Homola (721 640 850)

Tréninky: Když je teplo (většinou duben
až říjen), tak v pondělí, ve středu a někdy
i v pátek od 15.45 hod. na travnatém hřišti
u sokolovny. Když je zima (většinou listopad až březen), tak v pondělí od 15.30
hod. a ve středu v 16.30 hod. v tělocvičně
základní školy.
Trenéři: Lubomír Eltner (739 615 807)
Stanislav Homola (721 640 850)

Tréninky: Když je teplo (většinou duben
až říjen), tak v pondělí, ve středu a někdy
i v pátek od 15.45 hod. na travnatém hřišti
u sokolovny. Když je zima (většinou listopad až březen), tak v tělocvičně sokolovny Klimkovice v úterý od 16.30 hod.
Trenér: René Bilík (605 897 407)
Pro všechny nové hráče ve věku 7 až 8
let máme připraven i uvítací balíček.
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Vesnické sportovní hry

Líté vesnické souboje v přátelském duchu
Druhý soutěžní rok našeho města v klání v rámci Vesnických sportovních her se vyvíjí více než zajímavě. Skvělý
začátek soutěže, kdy probíhaly naše silnější disciplíny, byl
více méně jasný. Rozdíly mezi jednotlivými účastníky byly
veliké a každý si držel své pořadí.
Podzim, stejně jako loni, je začátkem změn a hlavně obrovským vyrovnáním všech soutěžících. Pro nás zatím podzim znamená díky nešťastným okolnostem lehký ústup „ze slávy“. První
zářijovou soutěž Terénní lukostřelbu provázely nevyzpytatelné
větrné poryvy a tak nakonec 8. místo mezi obcemi bylo odrazem nezkušenosti našich střelců. S vedoucím Milanem Karkoškou jsme se shodli: „je třeba najít lukostřelce“. Bez celoročního
tréninku v této disciplíně mezi zkušenými střeleckými bardy asi
neuspějeme.

Další smolnou disciplínou byla nová soutěž – velmi akční
a atraktivní požární útok. Do noty nám hrála relativně nízká účast.
Soutěže se neúčastnily čtyři obce. Nasazení jednotlivých družstev ale bylo obrovské. Atmosféra připomínala mezinárodní klání
včetně obrovského povzbuzování mnoha přítomných diváků.

Toto vše asi neuneslo naše nejmladší družstvo ze všech zúčastněných. V obou pokusech díky něšťastným náhodám „nesestříkali“ oba terče a k obrovské lítosti jsme nebyli klasiﬁkováni.
Po požárním útoku se celé pořadí vesnických her vyrovnalo a do ﬁnále – posledních dvou disciplín vstupujeme sice na
4. místě, ale vše ještě může být jinak. Na paty nám těsně šlape
Dolní Lhota a Velká Polom. My zase na druhou Polanku nad
Odrou a třetí Plesnou neztrácíme v redukovaném pořadí moc
bodů. Nezbývá, než přát našim borcům, aby 7. října v závodech
na MTB Plesenské stezce a 11. listopadu v soutěži v sálové
kopané zopakovali loňská medailová umístění a pokusili se nás
posunout opět na medailové pozice.
I přes umístění v druhé polovině startovního pole bych chtěl
našim střelcům i mladým hasičům moc poděkovat za obrovskou snahu a vůli po úspěšném výsledku. Myslím si, že je velmi
důležité, že bojovali a chtěli uspět. Budeme jim přát hodně úspěchů v dalším ročníku VSH.
Ing. 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
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 19. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Akoband informuje

Úryvek z mého hudebního deníčku
Můj milý deníčku, píše se pátek 25. srpna 2017. Právě stojím
se sbalenou ﬂétnou a složkou plnou krásně znějících skladeb před klimkovickým zámkem.
Netrpělivě očekávám příjezd autobusu, který mě, soubor AKOBAND a Famózní klimkovické pjenice s Vaškem Kaštovským
odveze za hranice České republiky. Naše cílová stanice je slovenské družební město Ilava, kam jsme byli pozváni, abychom
jim zahráli na tradičním ilavském jarmarku.
První zahraniční výjezd AKOBANDu byl vydařený hned od
začátku, jelikož v autobuse panovala přátelská nálada. Cesta
utekla velice rychle a najednou se před námi otevřela ulička plná
stánků s cukrovinkami, textilem, trdelníky a voňavou medovinkou. Na jejím konci se rozprostíralo malebné náměstí s hlučnými
kolotoči, stánky a pódiem, na kterém se odehrál náš koncert.
Ilavským posluchačům jsme pro radost i k tanci zahráli široký
výběr z našeho repertoáru – již tradiční severské písně, muzikálové a ﬁlmové skladby a také malou ochutnávku z pořadu Toulky Evropou. Poslední čtyři skladby si s námi zazpívaly Famózní
klimkovické pjenice s Vaškem Kaštovským. Je jasné, že je Ilava
našim družebním městem, protože jsme se zde cítili jako doma –
byli jsme odměněni potleskem a výborným občerstvením.

Inzerce
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Ve dnech 16. a 17. září jsme vyrazili na další soustředění, abychom naše posluchače překvapili s novým pořadem, tentokrát
se skladbami z latinské Ameriky a Španělska.
S AKOBANDem vůbec nezahálíme, již 21. září jsme vystoupili
v klimkovických sanatoriích společně s Famózními klimkovickými pjenice s pořadem Vůně Francie.
S láskou Adélka ♥
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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

Pavel Stařičný
Hýlov 4, Klimkovice
Tel.: 774 260 696, 608 711 151
E-mail: PavelStaricny@seznam.cz

Potřebujete přehodit svou letní sadu za zimní?
ZASTAVTE SE K NÁM!
Za 200 Kč vám přehodíme kola i včetně dofoukání.
Přehazujeme pouze disk za disk (nepřezouváme).
Objednávejte se na uvedeném tel. čísle nebo e-mailu.
774 260 696, 608 711 151

PRODÁM
urnový
pomník
– hřbitov
Klimkovice

732 570 436

PavelStaricny@seznam.cz

CENÍK
A PODMÍNKY
INZERCE
najdete na:
www.mesto-klimkovice/
Zpravodaj
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005
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Pozvánky

Burčákfest

Když na burčák, tak do Klimkovic! Oslavte s námi už 9. ročník!

sobota 7. října 2017
před klimkovickým zámkem

BURČÁK - prodej od 9 hod.
bílý i červený - nejméně tři druhy

Moravská vína
pestrá nabídka sudových i lahvových vín
od špičkových vinařů

Kulturní program od 15.30 do 20 hod.

Gastronomické speciality
teplá jídla od Feldů, bramboráky
a další dobroty

po celé sobotní odpoledne bude hrát
kapela Manatees Friends z Ostravy

Partneři akce:

Program pro děti
skákací atrakce, trampolína,deskové hry,
dětské aktivity

www.vinnysklep-klimkovice.com
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