í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...

Proč akce Ukliďme Česko?
Nedávno jsem dostal e-mailem zprávu
od jedné návštěvnice našeho lázeňského
města, tak si dovolím z něj citovat:
Dobrý den, jmenuji se Hana S. a jsem
zde momentálně lázeňský host v Sanatoriích Klimkovice. Byla jsem na „vaše“
město zvědavá, ale jsem docela zklamaná. Město Klimkovice se honosí přídomkem „lázeňské“, ale nic lázeňského
v něm nevidím. Kromě velké dopravy
(kamionová doprava je obrovská) a dálnice, mne velmi nemile překvapil nepořádek po celém městě.
Procházka z lázní k městskému úřadu,
přes park a „po zelené“. Tolik odpadků…
NESKUTEČNÉ. V Ostravě jsem viděla

Dubnový Velikonoční jarmark v lázních.

květen 2017
uklízecí čety, které po zimě dávají město
do pořádku, zde nic…
Množství pohozených odpadků v našem
městě opravdu roste. Nejvíce skládek
a volně pohozeného odpadu lemujících
komunikace je v lesích. Ve městě je pravidelně nejvíce nepořádku kolem separačních nádob a zastávek autobusů a dále
v Parku Petra Bezruče.
Naše technická správa je neustále
zaneprázdněna přetřiďováním separačních nádob, kam nám nedisciplinovaní občané trvale házejí stavební suť.
Pokud by pracovníci technické správy
měli uklízet i skládky v lese, muselo by
jich být dvakrát tolik, neboť mají spoustu
dalších přibývajících povinností (správa
a údržba všech budov a hřbitova, údržba
kanalizace, místních komunikací, zeleně,
chodníků, veřejného osvětlení, veškeré
stěhování, úklid veřejných prostranství,
odpadkových košů atd.). Na to ﬁnančně
naše město nemá, museli bychom ome-
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zit jiné potřebné investice, pokud bychom
měli přijmout další zaměstnance.
Největším vlastníkem lesních pozemků
u nás jsou Lesy ČR. Po schůzce s lesním
správcem Ing. Honsou jsem se dozvěděl,
že oblast, kterou spravují, nejsou schopni
uhlídat, co se týče skládek. Mají vyčleněných osm pracovníků na úklid lesů, tito
však trvale(!) uklízejí černé skládky na
území své působnosti, které jsou větší
mocnosti, než ty, které jsou v Klimkovicích zmapované. Ostatní menší skládky
uklízet nestíhají. Musíme si uvědomit, že
ﬁnance nestojí jen samotné zaměstnání uklízejících, ale především i likvidace
a separace vysbíraného odpadu.
Proto vznikla akce Ukliďme Česko!,
proto jen letos v rámci ní je zaevidováno
kolem 2 200 úklidů s více než 70 000 uklízejícími (zatím). Představa, že stát nebo
obce všechny odpadky uklidí, neboť „si to
platíme ze svých daní“, je hluboce mylná.
Není to za současného rozdělení ﬁnancí a růstu objemu odpadu, který všichni produkujeme, možné a reálné! Proto mnohým obcím, organizacím, školám
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
i jednotlivcům za této bezvýchodné situace připadá dobrovolná účast v celorepublikové akci Ukliďme Česko! jako jediné
reálné řešení likvidace černých skládek.
V minulém roce se akce zúčastnilo přes
86 000 dobrovolníků na více než 2 000
registrovaných akcích. Měli bychom jim
poděkovat za odpracované hodiny a za
to, že jim stav životního prostředí v jejich
okolí není lhostejný a jsou nám příkladem!
Místo toho se setkávám s nepochopením
a důvody, proč bychom raději měli nechat
odpadky v přírodě ležet.

Bližší informace o tom, kterých pozemků se toto omezení stavět týká, se dozvíte
na internetových stránkách města a kraje,
kde je hlavní výkres našeho územního plánu zobrazen, nebo na hospodářsko-technickém odboru našeho městského úřadu
u pana vedoucího Ing. Šimíčka (tel.: 556
420 257), popř. u pověřeného zastupitele
ve věcech územního plánování a starosty
Ing. Husťáka (tel.: 556 420 303). Samotné rozhodnutí, kde najdete i označení
zrušených ploch, je zveřejněno taktéž na
našich internetových stránkách.

Náš nový územní plán
se přezkoumával
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
jako přezkumný orgán ve věcech územního plánování, nám zrušil koncem března
ty zastavitelné plochy nového územního
plánu, které byly dotčeny tzv. dohodou
o parcelaci.
Jedná se o rozsáhlé zastavitelné plochy
ve vlastnictví mnoha majitelů pozemků,
které byly již dříve označeny jako Klimkovice-sever (nezastavěné území u tzv.
bývalého kačince poblíž ulice 9. května
a Vřesinské), Klimkovice-východ (celá
oblast tzv. Porubského pole), Klimkovice-jih (oblast pravého břehu Polančice za
bývalou Hospodářskou školou) a Klimkovice-západ (oblast kolem menší části
tzv. Hluboké cesty mezi ulicemi Husova
a Olbramická).
Toto rozhodnutí učinil na základě podnětu k přezkumu společností Business
property, a. s., podaného 28. 11. 2016.
Proti tomuto rozhodnutí není dovolen
opravný prostředek. Městu Klimkovice na
základě této závažné skutečnosti zbývají dvě možnosti dalšího postupu: soudit
se za své právo na vyvážený a udržitelný rozvoj nebo zahájit práce na změně
územního plánu v těchto lokalitách. Případně obojí. O dalších krocích města
budete včas informováni.
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Poděkování za účast na akci
Ukliďme Česko!
a za jarní úklidy
Děkuji a klaním se všem uklízejícím.
Letos jsme uklidili v osmi občanech část
skládky v lesíku nad brněnským portálem
tunelu. Další skupinka občanů Hýlova
uklízela lesní cestu nad údolím Polančice. Společně jsme v hlavní úklidový den
naplnili jeden velký kontejner odpadků
z lesa. Mám radost, že se k celorepublikové akci Ukliďme Česko! připojili i žáci sedmých tříd naší základní školy. Díky všem
zúčastněným uklízejícím je nyní návštěva
našich lesů krásnější a posvátnější.

Poděkování patří i vám všem, kteří
provádíte jarní úklid v okolí svých obydlí
– mnohdy i na přilehlých místních komunikacích.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Zajímavý společenský program na vás
čeká dne 6. května u příležitosti 23. zahájení lázeňské sezóny v klimkovických
sanatoriích a historicky druhém Otvírání
studánek 1. května na lesním okruhu studánek za Hýlovem a 15. května na městském okruhu studánek v Klimkovicích,
pořádá Mozaika a skauti.
Nenechte si ujít v neděli 14. května
oblíbený Jarní koncert našeho pěveckého sboru u příležitosti 50. výročí jeho
vzniku – tentokrát se koná netradičně
v kině Panorama.
Věřím, že vás letošní rozmarné počasí
neodradí od návštěvy každoročních farmářských trhů v sobotu 20. května, letos
opěvovaných ostravskou cimbálovou
muzikou Fogáš.
Na rozkvetlé májové Klimkovice se
s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Seriál o třídění odpadů

Oznámení

Jak správně třídit plasty?

Město Klimkovice

26,9 kilogramu – tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká domácnost za 365 dní.
A co všechno vlastně do této skupiny patří? Seznam je poměrně rozsáhlý – od
svačinových sáčků, igelitek a PET lahví, kovových obalů až po plastové hračky.

ÚKLID
KINA PANORAMA

Historie plastů jako materiálu není delší než dvě stě let. Plast je materiál, který
se uplatňuje téměř ve všech oblastech
lidské činnosti – v mnoha ohledech je
už jen stěží nahraditelný a jeho spotřeba
neustále roste. V ČR se třídí do žlutých
kontejnerů či pytlů na separovaný odpad.
Do nich můžeme vytřídit svačinové sáčky,
fólie, igelitové tašky, PET lahve, kelímky,
krabičky, pěnový polystyren a další druhy
plastů. Co vše můžeme do žlutého kontejneru vyhodit, nám napoví samolepka,
která je na každé nádobě na třídění odpadu. Hlavně u „petek“, plechovek nebo
kelímků bychom měli před vhozením do
kontejneru minimalizovat jejich objem
sešlápnutím nebo zmáčknutím. Do tříděného plastu rozhodně nepatří mastné
nebo jinak znečištěné obaly, ani celofán.
Takto vytříděný plast putuje na dotřiďovací linku, kde se ručně dotřídí. Pracovníci ho na třídícím páse rozdělí podle
druhů na základní skupiny (PET lahve,
duté plasty, fólie, polystyren a směsný
plast) a vyberou z něj případné nečistoty.
PET lahve se přitom ještě rozdělují podle barev. Takto roztříděný plast se slisuje
do balíků a odváží k dalšímu zpracování.
U zpracovatelů se dále drtí, pere a upravuje na požadovanou surovinu pro výrobu ﬁnálních produktů.

Proč recyklovat plast?
Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě
všichni víme, zásoby této suroviny, stejně
jako dalších přírodních zdrojů, jsou omezené. Třídění a recyklace plastů je tedy
rozhodně na místě.
Nejčastěji z vytříděných plastů vzniká
tzv. regranulát, který má podobu malých
peciček a je již vstupní surovinou pro
výrobu nových plastových výrobků. Na
regranulát se zpracovávají hlavně fólie
a obaly od potravin.
Recyklované plasty najdete ve většině nových plastových výrobků. Pěnový
polystyren se zpracovává do izolačních
tvárnic a tepelných izolací. Ze směsných
plastů se pak vyrábějí například ploty,
zatravňovací dlažba, zahradní kompostéry nebo protihlukové zábrany.
Z vytříděných PET lahví se vyrábějí
nové PET lahve nebo technická a tex-

tilní vlákna, která se pak používají pro
výrobu koberců nebo oděvů. Například
z pouhých 50 PET lahví lze vyrobit jednu
ﬂeecovou bundu.
Tříděním a recyklací plastů šetříme
energii i neobnovitelné přírodní zdroje –
konkrétně ropu. Ročně pak díky třídění
a recyklaci obalových odpadů společně
ušetříme v ČR 25 km2 přírody.
V našem městě můžete plasty třídit
do 35 žlutých kontejnerů. Ročně se pak
u nás takto vytřídí kolem 70 tun plastových a kovových obalů.

Do žlutého kontejneru PATŘÍ
• fólie, igelitové sáčky,
plastové tašky
• sešlápnuté PET lahve,
výrobky z plastů
• nádoby od kosmetiky
a čisticích prostředků

nabízí přivýdělek

V případě zájmu volejte:
556 420 005,
nebo pište na e-mail:
kis@mesto-klimkovice.cz

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 24. 5. 2017 proběhne
v Klimkovicích očkování psů, s sebou náhubek, očkovací průkaz.
Očkování se týká psů od 4 měsíců.
Poplatek je 100 Kč.
8.00–8.30

MěÚ Klimkovice

8.45–9.00

ÖMV

9.15–9.30

Fonovice

• nápojové kartony,
obaly od kosmetiky

15.30–16.00

Hýlov U Hasičů

16.00–16.15

Hýlov U Lesa

• kovové obaly, plechovky
od potravin a nápojů

16.30–17.00

Josefovice

17.15–17.45

MěÚ Klimkovice

• kelímky a krabičky od potravin
• obaly od CD, polystyren

Očkování
provádí
MVDr. Andrle
tel.: 603 735 160

Do žlutého kontejneru NEPATŘÍ
• obaly se zbytky jídla
nebo čisticích prostředků
• molitan, velkoobjemový odpad,
bioodpad
• podlahové krytiny,
novodurové trubky, PVC

Poděkování
Děkujeme všem, kteří poskytli první
pomoc paní Anně Janečkové, která zkolabovala dne 12. dubna 2017
u kruhového objezdu v Klimkovicích.
Rodina Janečkova

• stavební odpady všeho druhu
• znečištěné plechovky od barev
• nebezpečný odpad
• textilie, koberce

Využijte tuto
Společenskou rubriku!
kis@mesto-klimkovice.cz

Zpracoval EKO-KOM, a. s.
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Z redakční pošty

Odpadky a nepořádek ve městě
jsou zodpovědností každého z nás
To, jak myslíme, cítíme a jednáme, ovlivňuje svět kolem nás. My si volíme, v jakém světě chceme žít. A jen my můžeme být tou změnou, kterou chceme vidět.
Eckhart Tolle
Odpad je něco, co už nepotřebujeme,
a tak to odložíme nebo zahodíme. V případě odpadků se jedná o obaly od potravin nebo spotřebního zboží. V každé obci
nebo městě jsou rozmístěny odpadkové
koše, aby se odpadky soustředily do konkrétního místa a mohly být potom v rámci svozu komunálního odpadu odklizeny
a náležitě zpracovány. Záměrem tohoto
opatření je to, aby se v obci nebo městě
udržoval pořádek. Přesto se stále setkáváme s tím, že odpadky nenachází své místo v odpadkových koších, ale jsou pohozeny kdekoli na veřejných prostranstvích,
v parcích, na chodnících atd. A bohužel
je to případ i krásného lázeňského města
Klimkovice. Jako by někteří občané stále
nevěděli, k čemu jsou odpadkové koše
určeny a jako by jim nezáleželo na tom,
jak jejich město vypadá a působí a především jim bylo lhostejné, v jakém prostředí
oni sami žijí.
A tak se ptám, proč si vytváříme kolem
sebe prostředí, které nepůsobí příjemně

Elektromobil Klimkovice
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a také jaké tendence chování v nás způsobují, že odpadky nekončí v odpadkových koších, které jsou k tomu určeny, ale
naopak pohozeny kdekoli na zemi?
Je to naše lhostejnost, lenost, náš nezájem, naše pasivita, neúcta k prostředí, ve
kterém žijeme? Copak nám nezáleží na
tom, jaký vytváříme prostor sami pro sebe
a také pro své děti?
Jako lidské bytosti máme schopnost
myslet, a to nám umožňuje analyzovat,
hodnotit, soudit, posuzovat, nesouhlasit,
vytvářet si svůj názor, soutěžit, závidět.
Jsme si vědomi sami sebe a můžeme
si volit, vybírat, řídit a tvořit své životy.
Každým okamžikem se rozhodujeme, jak
budeme myslet, i jak se zachováme. Míra
našeho vnitřního uvědomění, nastavení
našich hodnot, priorit a očekávání určuje,
co si vybereme, jak zareagujeme, jakou
skutečnost vytvoříme.
Možnost si volit a tvořit naši realitu
ovšem s sebou automaticky přináší i zodpovědnost.

Zodpovědnost znamená, že si uvědomujeme v každé situaci důsledky svých
činů a podle toho jednáme v souladu se
svým vnitřním přesvědčením.
Naštěstí větší část z nás má v sobě
smysl pro pořádek a vede k tomu i své
děti, protože kdybychom na zem vyhazovali odpadky všichni, vypadalo by prostředí města pravděpodobně katastrofálně
a brodili bychom se v odpadcích. Většina
z nás se tedy chová správně a zodpovědně. Ale jsme schopní jít ve svém uvažování a konání ještě dál, opustit komfortní
zónu svého soukromí a zvednout odpadek, kolem kterého procházíme? Jsme
ochotni věnovat svůj čas tomu, že vezmeme pytel a posbíráme odpadky na ulici,
ve které bydlíme? Nebo na místě, kolem
kterého každý den chodíme? Nebo tady
už zodpovědnost přenecháváme někomu
jinému?
Co kdybychom zkusili rozšířit své vědomí za hranice našeho osobního světa.
Jsme zvyklí si udržovat pořádek ve svých
domovech, kolem našich domů, ale dál
už nás to mnohdy nezajímá. Protože
doma si uklidíme a nikdo nám náš prostor nenaruší, zatímco rušná ulice je místem, kde se potkávají desítky lidí a každý
z nich má jiné návyky a způsoby chování
a my si myslíme, že chování ostatních
nemůžeme ovlivnit.
Každý z nás může změnit jen to, co
dělá on sám. Každý z nás je zodpovědný
jen za své chování, za své postoje a činy.
Ale každý z nás může inspirovat ostatní.
Tím, co sám udělá. Pro svůj dobrý pocit
a z uvědomění si své osobní zodpovědnosti sám vůči sobě, vůči svým dětem,
své rodině, svému městu, ale i celé planetě Zemi.
Mgr. Martina Wilczkeová,
lektorka Lidé ZEMĚ z. s.

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 5/2017

Poznatky z exkurze do kina Orion
v Hradci nad Moravicí
Na základě upozornění našeho pana zastupitele Ing. Petra Jiříčka na částečně
rekonstruované jednosálové a úspěšné kino Orion v Hradci nad Moravicí, jsem
po dohodě s Městským úřadem v Hradci kontaktoval jejich pracovníka, starajícího se o provoz kina, pana Richarda Vaculu, který mě a mého kolegu po budově
kina provázel a poskytl nám podrobný výklad, za což mu velice děkujeme.
Kino Orion je umístěno v budově Národního domu – první promítání se uskutečnilo před devadesáti lety v roce 1927!
V roce 2014 byla provedena částečná
vnitřní rekonstrukce kina. Kino má odklopné promítací plátno a divadelní jeviště za
plátnem. Při rekonstrukci bylo dbáno na
tzv. „retro“ vybavení veřejně přístupných
prostor. K vidění jsou promítací přístroje, barové pultíky ze starých „zvětšováků“, diváci si mohou „krátkou chvíli“ před
představením a o přestávkách zpestřit
přehráváním magnetofonových pásek na
starých magnetofonech, nebo přehrávat
vinylové LP desky na starém gramofonu.
Takový interiér zaujme každého návštěvníka, který si již ve foyeru kina připraví
dobrou náladu.
Srdcem kina je promítací kabina,
umožňující archivní i digitální projekce.
V současné době kino disponuje 5.1 prostorovým zvukem, plně digitální projekcí
podle norem DCI, rozlišení 2K, svítivost
10 000 ANSI lumenů (naše kino Panorama má nižší stupeň digitalizace, což má
neblahý vliv na jeho provoz), přičemž byly
zachovány i projektory pro 35mm ﬁlmy
(vlastní tisíce kopií ﬁlmů) a přidali ještě
projektor pro promítání 16mm ﬁlmů, kterým promítají pohádky nebo jiné upoutávky už cca 30 minut před zahájením vlastní projekce, případně o přestávkách, a to
při plně osvětleném kinosále. Kinosál byl
vybaven rekonstruovanou vzduchotechnikou, dostačující pro odvětrání kinosálu.
Přestože v úzkém okruhu jsou tři kinosály, je kino Orion po digitalizaci projekce
ziskové, mnohonásobně se zvýšila návštěvnost kina, která umožnuje splacení
investice v průběhu cca dvou let – jaký to
kontrast s trvale ve statisících prodělečným naším kinem.
Tento kontrast je přímo úměrný použitím nevhodné technologie projekce
v našem kině, neboť naši zastupitelé si na
rozdíl od zastupitelů Hradce neuvědomili
a plně nedocenili širší souvislosti v rozdílu použité digitální projekce – naše kino
může uvést a přehrávat nové ﬁlmy až týdny a měsíce staré od jejich distribuční pre-

miéry, v době kdy jsou již distributory zpřístupněny na jiných, veřejně, za poměrně
malý poplatek, přístupných nosičích (do
doby instalace digitální technologie DCI
bylo kino Orion rovněž prodělečné).
Technologie DCI a její licence umožňuje nakupovat a promítat nové ﬁlmy ihned
po jejich premiéře, v době kdy veřejně přístupné nosiče ještě nejsou na trhu a diváci
v Klimkovicích by nemuseli měsíce čekat
na uvedení v našem kině – pokud chce
divák ﬁlm vidět bez čekání, tak si zajede
do sousedního kina.
Uvědomili jsme si, ziskovost kina
Orion není pouze v dokonalejší promítací digitální technologii a s tím souvisejícími výhodami v promítání ﬁlmů po jejich
premiéře, ale taky v propagaci (naše je
mizerná) a v nadšení diváků pro ﬁlm. Kino
Orion sdružuje i diváky Opavského ﬁlmového klubu, pro které ve čtvrtek promítá
jak premiéry tak i archivní kopie 16mm
a 35mm ﬁlmů a taky cíleně promítá pro
širší publikum (pátek, sobota) a v sobotu po 20 hodině promítá pro užší okruh
zájemců reprízy a alternativní tituly.
Kino Orion, vlastněné městem, se zaměstnanci města (stejně jako u nás), žije
a vzkvétá, vydělává na provoz i investice.
Jeho divácká kapacita je přitom o cca 1/3
menší, než u nás.
Naše kino, se současně instalovanou
digitální projekcí, nemůže konkurovat
okolním kinům a asi ani nikdy vydělávat. Pojetí kina u nás je odlišné i od toho
z Orionu a já si myslím, že i díky tomu
pojetí, jaké kino Orion má, díky odborníkům a nadšencům, kteří jej provozují je
i výrazně ziskové.
V Hradci umí do kina „přitáhnout“ diváky. Jak to dělají? Programy kina jsou na
všech zastávkách, na veřejných místech
i v hospodách, stálým divákům i novým
zájemcům je rozesílán program kina
internetem, přes internet si je možno
rezervovat vstupenky. Četnost projekce
je zarážející – např. mezi 21. a 30. dubnem promítá na šesti představeních pět
různých ﬁlmů (plus představení pro ﬁlmový klub).

Kino Panorama má za celý měsíc
duben jen pět představení – s tím nemůže
být naše kino nikdy konkurenceschopné
a ziskové! A ještě jeden poznatek – v projekční kabině u nás máme dva projektory na klasické ﬁlmy, částečně odpojené a tedy nefunkční, v Orionu jsou plně
funkční a využívané – nesvědčí to o trochu jiném přístupu k provozu? Který je asi
lepší?
Obě kina mají jednu společnou identitu – staré, opravu vyžadující budovy, přičemž naše má zachovalejší a hezčí veřejné prostory. Kiono Orion čeká oprava
celé budovy, plány jsou již hotové. Měli
stejná sedadla v kině jako my, ale starali
se a získali plně čalouněná a opravená
sedadla ze zrušeného kina – prostě podle
hesla, kdo se stará, ten má, stejně jako
již zmiňované kopie ﬁlmů, kterých se po
jejich digitalizaci ﬁlmový archiv zbavoval…
My žádné aktuální plány na opravu nemáme, poslední jsou přes deset let staré
a nejsou komplexní. Na hradeckých plánech se mi líbí jejich myšlenka přistavění
ještě jednoho podlaží na stávající budovu
a zřízení tanečního sálu nad kinosálem –
obdobné řešení by bylo vhodné i pro naše
město pro konání plesů a společenských
akcí.
Doporučuji našim občanům a zastupitelům navštívit kino Orion (2x 26 km není
tak moc) a podívat se, jak se má provozovat kino. Potom snad občané „dotlačí“
naše zastupitele k digitalizaci projekce
našeho kina podle norem DCI a následně
i k obdobné projekční a reklamní činnosti, jako je ta úspěšná v Hradci. Když to
dokázali zastupitelé v Hradci, proč by to
nemohli dokázat i zastupitelé u nás?
Faktem je, že hradečtí zastupitelé poskytují spolkům a sdružením dotace, naši
zastupitelé dary i několikanásobně vyšší než v Hradci (asi z důvodu volebního
alibismu) a pak se u nás nedostává na
projekty pro občany a občanskou vybavenost a její údržbu.
Pavel Bálek
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Novinky ze základní školy

Klima školy
V současné době se české školství
mění. Zkoumá se úroveň vzdělávání
prostřednictvím mezinárodních šetření. Klimkovická škola každoročně
sleduje úroveň vzdělávání žáků 5. a 9.
ročníků a srovnává je s výsledky dalších zapojených škol.
Pro získání zpětné vazby škola realizovala dotazníkové šetření Klima školy prostřednictvím společnosti SCIO. Šetření se
zaměřilo na oblasti cílů školy, vzdělávací
program, spokojenost se školou, kvalitu
a formu výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí, materiální zázemí
a školní NEJ. Na základě těchto výsledků
může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod
a předcházet vzniku nežádoucích situací
na straně žáků, rodičů i učitelů.
Byli osloveni žáci 4., 5., 6. a 8. ročníku,
jejich rodiče a pedagogové školy. Zúčastnilo se 78 žáků I. stupně a 31 jejich rodičů, 99 žáků II. stupně a 73 jejich rodičů
a 35 pedagogů školy. Nízký počet respondentů z řad rodičů ovlivnil hodnocení jednotlivých oblastí. Je otázkou, jestli důvodem nevyplnění dotazníku byla pracovní
vytíženost nebo nezájem o vzdělávání
a dění ve škole.
V oblasti hlavních úkolů školy se již
neupřednostňuje „získat co nejvíce informací“ nebo „příprava na přijímací zkoušky“, postupně se uplatňují další vzdělávací cíle.
V tabulce č. 1 je uveden podíl respondentů podporujících daný cíl:

Mezi významné složky školního prostředí patří zejména vzájemné vztahy
učitelů, rodičů a žáků. Rodiče jsou podle
vlastního hodnocení o dění na škole informováni dobře.

V jednotlivých třídách I. stupně 20 až
40 % žáků odpovědělo, že se žáci chovají
k sobě hezky, 80 % žáků se nebojí ničeho. Na II. stupni se 80 % žáků vyjádřilo,
že se cítí ve třídě většinou dobře nebo
skvěle.
V tabulce č. 2 jsou zachyceny nejčastější odpovědi učitelů a rodičů na otázku:
„Jaké okolnosti by podle vás pomohly žákům k dosahování lepších výsledků?“

V oblasti školních NEJ tři nejčastější
odpovědi žáků, rodičů a učitelů zachycuje
graf č. 3 (na stránce dole).
Z1: kamarádů, spolužáků
Z2: akcí, které škola pořádá
Z3: výuky na PC
R1: přístupu učitelů k žákům
R2: přístupu učitelů k rodičům
R3: vztahů mezi žáky navzájem

šetření žáky a rodiče celého prvního stupně, a samostatně celého druhého stupně.
Věřím, že se vzájemnou komunikací
podaří vyřešit všechny problémové situace, ke kterým v průběhu vzdělávání
dochází.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Mobilní trilopark
Ve středu 22. března žáci 1. až 4. tříd
a žáci 6. tříd přivítali v naší škole lektory paleontology, kteří nás ve spolupráci s doktorandy Přírodovědecké fakulty UK v Praze, zavedli do fascinujícího
světa dinosaurů.

U1: kvalitního vybavení: pomůcek,
počítačů, programů, atd.
U2: dobrých vztahů mezi učiteli
U3: kvality výuky
Příležitosti pro rozvoj školy:
Rodiče by uvítali více výuky cizích jazyků a informačních technologií, klasickou
výuku by doplnili o více exkurzí a mezipředmětových projektů a uvítali by elektronický způsob komunikace se školou.
Učitelé by uvítali pomoc při inkluzivním
vzdělávání.
Podnětem pro vnější ohrožení rozvoje
školy se jeví skutečnost, že rodiče mají
málo informací o průběhu výuky.
Všechny podněty byly pečlivě prostudovány vedením a pedagogy školy. Podrobněji se o nich můžete dočíst na webových stránkách školy v záložce Informace.
Pro získání komplexního obrazu plánujeme v budoucnu oslovit v dotazníkovém
Graf č. 3

Na prvním stanovišti s názvem Co
najdeme (nejen) na zkamenělé pláži byli
k vidění velcí trilobiti, schránky chobotnic,
dinosauří zuby, zub megalodona, stolička
mamuta, přeslička, zkamenělé stopy ještěrky a ústřice. Lektor zde žákům odhalil
tajemství vývoje života. Děti měly možnost dotýkat se skutečných zkamenělin,
což byl pro mnohé velký zážitek.
Druhé stanoviště bylo stanoviště Odlitků. Všechny děti si s obrovským nadšením vytvořily svůj sádrový odlitek vyhynulého živočicha.
Na třetím stanovišti byla na veliké
plachtě pískem přikrytá kostra (tedy jen
model) dinosaura rodu Deinonychus
v životní velikosti. Bylo úžasné vidět, jak
se všechny skupiny snažily pečlivě odkrýt
živočicha do poslední kůstky. Následovalo zase dobré skrytí kostry před další
skupinou, aby i jim byla dopřána radost
z objevování.
Myslím, že každý z žáků si odnesl hodně zajímavých informací, spoustu zážitků
a vlastnoručně vyrobený odlitek.
Mgr. Božena Gamonová
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Deutsch ist super

Projekt Den Země

V úterý 14. března se žáci 6. ročníku
zúčastnili netradiční hodiny němčiny.
Děti se zapojily do projektu Deutsch
ist super, jenž vznikl s cílem podpořit
na školách výuku německého jazyka.

Ve čtvrtek 20. dubna proběhl v naší
škole projektový den ke Dni Země.
Žáci prvního stupně se věnovali problematice třídění a recyklace odpadů,
vztahem člověka k životnímu prostředí, významu vody v krajině. Žáci 4.B se
zapojili do soutěže Hledej pramen vody
(soutěž OVAK).

Jsi tím, co dýcháš!
Originální výstava je součástí osvětové kampaně Krotitelé vzduchu, která
se zabývá problémem znečištěného
ovzduší.

Žáci se tak setkali s cizím jazykem, který je pro ně zatím neznámý. Na naší škole
se tato akce uskutečnila již potřetí. Projekt Deutsch ist super se koná pod záštitou Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Stejnou možnost, jako naši
žáci, bude mít asi 500 žáků 6. ročníků i ve
školách v Bílovci, Opavě a Krnově.
Jak probíhala samotná hodina němčiny? Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě, pod vedením
doc. PhDr. Gabriely Rykalové, Ph.D., si
pro děti připravili jednotlivá stanoviště,
na kterých žáci ve skupinkách plnili úkoly
v podobě her, hádanek, křížovek, puzzle
či přiřazování obrázků k německým slovíčkům. Žáci získali představu o tom, jak
vypadá psaná podoba němčiny, ale i jak
zní. Zjistili, že se nemusejí němčiny bát,
neboť si mnohá slovíčka dokážou odvodit. Nyní stojí před rozhodnutím, jaký druhý cizí jazyk se budou učit v 7. ročníku.
Některým jistě netradiční hodina pomohla
v rozhodnutí.
Mgr. Jana Bravanská

V rámci aktivit naší školy v projektu Emise nám byla tato putovní výstava zapůjčena. Jejím cílem je upozornit na přítomnost
škodlivých látek ve vzduchu a informovat
o jejich negativním vlivu na zdraví.
Opavanům není lhostejné, co dýchají,
proto výtvarně zpracovali více než třicet
siluet – postav lidí a psů v životní velikosti s prostorově ztvárněnými plícemi,
aby zdůraznili vliv špatného ovzduší především na dýchací soustavu. Děti, žáci
a studenti z více než 30 přihlášených
opavských škol měli pod vedením svých
učitelů za úkol se nad vybraným tématem
zamyslet a siluetu výtvarně zpracovat tak,
aby svým originálním způsobem vyjádřila
jejich postoj k dané problematice.
Výstava je putovní, jejím záměrem je,
aby navštívila co nejvíce míst a aby ji
vidělo co největší množství lidí, kteří musí
také dýchat znečištěný vzduch jako my.
Naše škola se k výstavě také připojila.
Žáci 6. ročníku výtvarně ztvárnili siluetu
chlapce, dívky a psa. Rodiče a veřejnost
měli možnost si výstavu prohlédnout
v rámci informačního odpoledne.
Mgr. Kateřina Chrapková

Žáci druhého stupně se zabývali především vlivem emisí na zdraví člověka
v rámci zapojení naší školy v projektu
Emise.
Úkolem 6. ročníku bylo vyhledávání informací o negativních vlivech emisí
na zdraví člověka. K výstavě Jsi tím, co
dýcháš přispěli třemi výtvarně zpracovanými siluetami a z PET víček sestavili
symboly související s jejich tématem.
Žáci 7. ročníku se vydali po trase studánek v okolí Klimkovic. Zapojili se do celorepublikové akce Ukliďme Česko, ale díky
sněhové nadílce byl sběr značně obtížný.
Prostudovali naučné tabule v lesním parku a vyplnili pracovní listy zaměřené na
ochranu životního prostředí.
Stavbě originálních hmyzích hotelů
v rámci soutěže Zoo Ostrava O nejoriginálnější hmyzí hotel se věnovali žáci
8. ročníku. I přes nepřízeň počasí zvládli
ve sněhu zabudovat některé z hotelů na
školní zahradu.

Žijme zdravě – projekt Mozaika zdraví
Dne 3. dubna proběhla pro žáky 4. tříd přednáška s názvem Žijme zdravě. Tématem byl zdravý životní styl, zejména pak zdravá výživa jako prevence nadváhy
a obezity, význam pohybové aktivity, dodržování osobní hygieny, škodlivost kouření a alkoholu, prevence úrazů apod.
Součástí akce byla také výstava a praktická ukázka pomůcek Státního zdravotního ústavu, tzn. ukázka škodlivosti kouření pomocí použití panenky Kouřící Sue,
hlen kuřáka, roční dehet v plících kuřáka,
ukázka správného čištění zubů na modelu
zubů s pomocí velkého kartáčku, opilecké brýle (brýle simulující účinky alkoholu
vzhledem k prostorovému vnímání okolí).
Žáci si připravili výtvarné práce a básničky na téma Zdravý životní styl, ze kte-

rých se v den konání přednášky udělala
výstava, a ty nejlepší práce byly odměněny drobnými cenami.
Projekt Mozaika zdraví má za cíl zvýšit zdravotní gramotnost, seznámit děti
s významem zdravého životního stylu
a s pozitivním vztahem ke svému zdraví
v rámci prevence nemocí jak u dětí, tak
i jejich učitelů, a nepřímo pak i u rodičů
žáků.
Mgr. Lucie Kovařčíková

V celoroční aktivitě projektu Emise
pokračovali žáci 9. ročníku. Zpracovali
brožury věnované lokálním topeništím,
kotlíkové dotaci a nepříznivým vlivům emisí. Vyšli do ulic Klimkovic s připravenými
materiály, snažili se oslovit občany a informovat je o rizicích nevhodného vytápění
a o možnostech změny k lepšímu.
Mgr. Kateřina Chrapková
7

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 5/2017

Družina si vyšla O nejkrásnější kraslici a dekoraci
I v letošním školním roce proběhla
Porota měla i letos velmi těžký úkol
ke studánce
v naší škole tradiční velikonoční soutěž
vybrat ze všech soutěžních výrobků ty
Začátkem měsíce dubna, dokonce na
den přesně jako vloni, jsme si užili krásné
odpoledne v lese.
„Naši“ studánku Pod chmelníkem jsme
chtěli po zimě opět vidět a zkontrolovat.
Studánku známe už ve všech ročních
obdobích, na jaře nás k ní vede omamná
vůně medvědího česneku. Už proto víme,
proč se jí také říká „medvědí“ studánka.
V lese bylo opravdu krásně, cestou
jsme viděli také podběl, sasanky, ﬁalky, orsej… a už je umíme i pojmenovat.
Také jsme odvážně přeskočili a přešli po
kamenech potok Rakovec. Počasí bylo
stejně krásné jako před rokem, dětem se
odpoledne líbilo a chtěly si vycházku brzy
zopakovat – třeba s rodiči.
Lenka Buroňová,
vychovatelka ŠD

O nejkrásnější velikonoční kraslici, vazbu
a dekoraci.
Jsme rádi, že se děti každoročně do
této soutěže zapojují a svými výrobky,
které jsou součástí naší velké velikonoční výstavky, nám zkrášlují a zpříjemňují
vstup do školy.
Také letos se zde objevily nádherně
zdobené kraslice, kuřátka a zajíčci nejrůznějších tvarů a velikostí a také krásné
přírodní vazby a jarní věnečky.
Originálním nápadem byl zmenšený
model naší školy z vrbových proutků,
jehož autorem byl prvňáček David Petruška.
Musíme pochválit také starší žáky, kteří si ve škole mohli v hodinách pracovní
a výtvarné výchovy vyzkoušet práci s nejrůznějšími materiály, a svými společnými
pracemi tak obohatili školní výstavku.

nejkrásnější.
Nakonec rozhodla takto a v kategorii
jednotlivců se vítězi stali tito žáci: David
Petruška z 1.B, Hynek Batko z 1.B, Matěj
Šolc z 2.A, Vítek Bárta z 2.B, Jiří Gazda
z 2.C, Aneta Hrbáčová z 3.B, Tereza Hoňková ze 4.B, Saša Závodský z 5.A, Simona Ševčíková z 5.B a Kristýna Ciepielová
z 6.B.
V kategorii skupin byly oceněny výrobky všech dětí školní družiny, společný
výrobek žákyň Heleny Postavové a Terezy Friedrichové z 5.A a těchto tříd: 6.A,
6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.B a 9.C.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem,
vyučujícím a také rodičům a prarodičům,
kteří s dekoracemi pomáhali, a jsme rádi,
že se v dnešní uspěchané době tyto krásné tradice stále dodržují.
Mgr. Svatava Lichá

Mateřská škola

Děti navštívily Planetárium
Ve středu 29. března navštívily předškolní děti z mateřských škol z Klimkovic
a Josefovic nově zrekonstruované Planetárium v Ostravě-Porubě.
Součástí pořadu byla i živě moderovaná část: Země jako vesmírný kolotoč,
hvězdná obloha, ukázka Velkého a Malého vozu, hvězda Polárka, ukázka dalších
souhvězdí podle aktuální roční doby nebo
pohled na Zemi z vesmíru.
Většina dětí byla v Planetáriu poprvé
a celá expozice i promítání se jim veli-

Po příjezdu měly ještě před zhlédnutím
výchovného programu možnost projít se
Experimentáriem. Tvoří jej interaktivní
exponáty určené k hravému poznávání
přírodních zákonů a jevů. Ty jsou umístěny po celé budově. Děti tak měly možnost
vyzkoušet si například jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu, viděly samy
sebe v infračerveném světle nebo řídily
vozítko na Marsu.
Výchovný program Červená karkulka
a babiččin dalekohled probíhal v sále Planetária. Děti se spolu s Karkulkou vydaly
na zajímavou cestu, při které pozorovaly přírodu a hvězdnou oblohu, cestovaly
časem a seznámily se s pravěkem a ranou
historií vývoje lidstva.
8

ce líbilo. O tom, jak moc je pořad zaujal,
svědčily i jejich dotazy po ukončení programu.
Ivana Matzkeová
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Základní umělecká škola

Mladí klavíristé a kytaristé
soutěžili ve svém umění
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje celostátní
soutěže žáků základních uměleckých škol. V letošním školním roce soutěžili žáci
v oborech hra na klavír a hra na kytaru.
Přestože účast v soutěžích není hlavním a jediným posláním studia na naší
škole, potěší mne, když se žáci s pedagogy pustí do přípravy programu na tyto
soutěže. Žáci musí postupně ve čtyřech
kolech (školní, okresní, krajské, ústřední)
předvést podle věkových kategorií mnohaminutové sólové programy, ve kterých
je podmínkou hra zpaměti.
Do okresního kola jsme vyslali v různých kategoriích 6 klavíristů, 2 kytaristy
a jedno kytarové trio. Mohu podotknout,
že naši žáci z Klimkovic a Vřesiny se
v ostré konkurenci ostravských škol
neztratili a přivezli cenná umístění. Třetí
místa ve svých kategoriích získaly Kateřina Plonková a Jana Neuwirthová (hra
na klavír), druhá místa získali Eliška Hrušová (hra na klavír), Jakub Nejezchleba
a Matěj Huspenina (hra na kytaru). První místa s postupem do krajského kola
vybojovali Jan Matuška, Radek Svoboda,
Michal Martiník (hra na klavír) a kytarové

trio ve složení Eliška Honajzerová, Matěj
Huspenina a Josef Šporík. V krajském
kole svedli ve svých kategoriích nelítostné souboje se stejně hudebně zručnými soupeři a přivezli do Klimkovic celou
sadu umístění. Michal Martiník třetí místo, Radek Svoboda a kytarové trio druhé
místo a Jan Matuška předčil všechny své
soupeře a získal první místo s postupem
do ústředního kola, které se konalo v Praze. Zde bylo poznat, že na pódiu hráli
vítězové svých krajských kol. Velmi mladí klavíristé předvedli vynikající výkony
a pouhé drobnosti rozhodovaly o umístění. Proto nás velice potěšilo, když Honzík
vybojoval 3. místo!
Děkuji všem žákům a jejich pedagogům za mimořádnou reprezentaci školy
a města (p. uč. Suchánkové, Dluhošové
a Žurkové), kteří s žáky náročný program připravovali nejen ve vyučování, ale
mnohdy v rámci svého volného času.
MgA. Pavel Béreš, ředitel školy

Akordeonové pódium již poosmé
V prostorách naší ZUŠ se v pondělí 27. března 2017 konal již VIII. ročník interpretačních kurzů s názvem Akordeonové pódium Klimkovice.
Naši školu navštívili pedagogové hry na
akordeon ze základních uměleckých škol
nejen MS kraje, ale také kraje Olomouckého a Pardubického. Nové poznatky ve
svém oboru přijeli načerpat i posluchači
akordeonového oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se svými vyučujícími.
Mé pozvání přijal i předseda akordeonové sekce Ústřední umělecké rady České
republiky Mgr. art. Miroslav Pilný ze ZUŠ
Chrudim. Lektorkou tohoto ročníku byla
Ivana Laštovičková, renomovaná pedagožka hry na akordeon působící na ZUŠ
v Havlíčkově Brodu.
Hlavní náplní tohoto již tradičního semináře jsou otevřené lekce přihlášených
žáků – modelů, se kterými lektorka pracovala. Ta si nejprve skladbu či skladby
nechala zahrát a pak se vyslovila například k možnostem jiného frázování,
vedení měchu, či způsobu nácviku technických problémů a jiných úskalí. Vzá-

Budeme se podílet
na celostátním
projektu nevšedním
programem
V úterý 30. května v 18 hodin proběhne v kině Panorama program,
kterým se Základní umělecká škola
Klimkovice připojí k celostátní akci
ZUŠ Open. Touto akcí chce nadace Magdaleny Kožené upozornit na
bohatou činnost základních uměleckých škol.
Po celé republice se budou konat
výstavy, koncerty, představení, happeningy a další aktivity. Naše ZUŠ
připravuje program s názvem S námi
plátno ožívá. Rádi využijeme prostor
kina, abychom propojili hudbu, tanec
a divadlo s fenoménem ﬁlmového
plátna. Program bude složen z ﬁlmových melodií, které budou ztvárněny
soubory hudebního a žáky tanečního
oboru. Žáci literárně-dramatického
a hudebního oboru připravují společně divadelní představení velikána
českého ﬁlmu a divadla Jana Wericha O lakomé Barce.
Srdečně zveme všechny milovníky
ﬁlmu, aby se přišli přesvědčit, zdali
se nám ﬁlmové plátno opravdu podaří oživit.
MgA. Pavel Béreš, ředitel školy

jemně s učiteli také konzultovala tempa,
či nálady a výrazovou stránku daných
skladeb. Nastínila tak přítomným posluchačům některá z dalších řešení konkrétních situací, která mohou využívat ve
své následující výuce. Účinkující žáci si
kromě rad a doporučení k rozpracovaným
přednesovým skladbám odnesli i sladkou
odměnu v podobě marcipánové medaile
s krásným jarním motivem. Obdrželi také
brožury a informační letáky o zajímavostech v našem městě a prezenční předměty z krajského úřadu, odboru školství,
mládeže a sportu.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení
ZUŠ Klimkovice za podporu a umožnění uskutečnit tento seminář. Také děkuji
všem zúčastněným za příjemnou i tvůrčí
atmosféru a těším se na další takto přínosná setkání.
Martina Maternová, předsedkyně
krajské akordeonové sekce
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Kulturní informační středisko

Nová turistická sezóna
Pro turisty i občany je připraveno v Kulturním a informačním středisku několik novinek. Mezi ně patří prodloužení
provozní doby o sobotách a nedělích, kdy od 17. června do
9. září 2017 bude Kulturní a informační středisko pro turisty
otevřeno od 9.00 do 15.00 hodin.
Další novinkou budou komentované prohlídky města s kronikářem panem Pillichem. Můžete je absolvovat každou první
sobotu v měsíci, od června do září, vždy od 15.30 hodin. Rozpis
přinášíme níže.

Bohatá je také nabídka upomínkových předmětů – turistické
známky, vizitky, deníky, pohlednice, magnetky, mapy, keramika
s motivem města, panenky v klimkovickém kroji, reﬂexní přívěsky, pastelky, omalovánky…
Z knižních publikací je v KIS úplnou novinkou Městská heraldika z vydavatelství Kam po Česku, ve které se mimo jiné
můžete dočíst o historii znaku našeho města.
Pro všechny patrioty našeho města máme nově v nabídce
vlajku Klimkovic o rozměrech: 80 x 50 cm.
Mária Bílková

Komentované prohlídky v Klimkovicích!
3. 6. 2017 – PAMĚTIHODNOSTI MĚSTA KLIMKOVIC
• čas a délka prohlídkové trasy: cca 110 minut / 2,2 km
• začátek prohlídky: nádvoří zámku v Klimkovicích, konec prohlídky: areál bývalého kostela Nejsvětější Trojice
• jaká místa po trase prohlídky navštívíme: nádvoří a okolí zámku a farního kostela sv. Kateřiny, Náměstí (rynek), panský špitál,
ul. Čs. legií a ul. Tyršovu, (vily začátku XX. století, sokolovna a Sokolský stadion Dr. V. Vacka), bývalé nádraží, Stromovku
a Park P. Bezruče, Lagnov, bývalý hřbitov s kostelíkem Nejsvětější Trojice

1. 7. 2017 – VÝZNAMNÍ RODÁCI A OSOBNOSTI MĚSTA KLIMKOVIC
• čas a délka prohlídkové trasy: cca 100 minut / 2,1 km
• začátek prohlídky: ul. Lidická, parkoviště u kostela sv. Kateřiny, konec prohlídky: nádvoří zámku
• jaká místa po trase prohlídky navštívíme: Náměstí, ul. Resnerovu, Hradilovu a ul. Jarmily Glazarové, ul. Mlýnskou
a bývalý Klapuchův mlýn, areál bývalé Hospodářské a hospodyňské školy, Park P. Bezruče, nádvoří zámku

5. 8. 2017 – VODA, MĚSTSKÝ VODOVOD, VANOVÉ A SPRCHOVÉ LÁZNĚ
• čas a délka prohlídkové trasy: cca 110 minut / 2,2 km
• začátek prohlídky: parkoviště nákupního střediska Hruška, konec prohlídky: areál kostela Nejsvětější Trojice
• jaká místa navštívíme po trase prohlídky: studny a studánky v centru města, rybníky (Písečný, Na Hrázi, lokality bývalých „lidových“ vanových a sprchových lázní, Zámecké pivní a vinné koupele a bývalý vodojem (reservoár) prvního městského vodovodu

2. 9. 2017 – ŠKOLY A HISTORICKÉ BUDOVY V KLIMKOVICÍCH
• čas a délka prohlídkové trasy: cca 100 minut / 2,1 km
• začátek prohlídky: u „modré školy“ na ul. Komenského, konec prohlídky: areál ZŠ ul. Vřesinská
• jaká zajímavá místa po trase prohlídky navštívíme: areál bývalé obecné a měšťanské školy („modrá škola“), ul. Komenského,
ul. J. Glazarové, ul. Čs. legií, ul. 28. října, Náměstí, ul. Křížkovského, ul. Lidická (farní kostel, zámek, klášterní škola),
ZŠ ul. Vřesinská
Prohlídky provádí kronikář města Klimkovic ing. Jiří Pillich a proběhnou v uvedených termínech vždy od 15.30 hodin.
Sraz účastníků je na výchozích místech každé z uvedených tras. Dodatečné změny a úpravy tras vzhledem k aktuálnímu počasí
nejsou vyloučeny. Účastnický poplatek 30 Kč je splatný na místě.
10
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Knihovna

Hádej, kdo mi
dnes bude číst...
Městská knihovna Klimkovice pořádá pro své malé čtenáře projekt na podporu čtenářství s názvem Hádej, kdo mi
dnes bude číst. V měsíci dubnu navštívili knihovnu zajímaví
hosté, kteří četli žákům pohádkové příběhy se zajímavým
názvem knihy.

Richard Palát z Městského ředitelství policie v Ostravě. Děti
s napětím poslouchaly příběhy, které se můžou stát každému z nás. Po besedě už ví, kdo je hlídkový policista, operační
důstojník nebo pyrotechnik. Samozřejmě dotazy na práci policistů nebraly konce a na rozloučenou děti dostaly malý dáreček.

Na žáky prvního stupně čekaly Recyklované pohádky, Lesní
pohádky, Policejní pohádky nebo kniha Jak se staví město.
Příběh o městě přišel dětem ze čtvrté třídy přečíst starosta
Klimkovic pan Zdeněk Husťák. Povídali si o historii města, kdo
to byl purkmistr a rychtář a děti si zasoutěžily v kvízech a dozvěděly se zajímavosti z našeho okolí.
Pozvali jsme i zástupce Policie ČR, kteří dětem přečetli Policejní pohádky. Tohoto úkolu se ujali kpt. Jindřich Machů a por.

Projekt pokračoval ve čtení Recyklovaných pohádek s pracovnicí Eko-info centra v Ostravě paní Ivanou Mariánkovou. To už
pozorně poslouchali žáci pátých ročníků, co se děje v přírodě
a jaký smysl má recyklace všeho možného.
Posledního čtení pohádek o lese – knihy Král lesa – se ujal
pracovník v lese pan Petr Veselka a bylo znát, že děti mají přírodu rády a mnohé o její ochraně už vědí.
Celý projekt si dal za úkol nejen dětem zprostředkovat poslech
čteného slova, ale především setkání se zajímavými hosty.
Knihovna je přece to správné místo na jeho realizaci.
Zuzana Konvičková, knihovnice
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AVS regenerace nově v Sanatoriích Klimkovice
Audiovizuální a somatická regenerace je procedura, která uvolní nejen vaše tělo, ale i mysl. Navodí klid a dobrou
náladu a působí proti bolesti. Cílem terapie je snížení napětí
mezi mozkovými hemisférami a jejich synchronizace.
Vzhledem k faktu, že tělo je řízeno mozkem, dochází tímto
způsobem k výrazně větší relaxaci těla. V průběhu procedury
jsou záda a nohy masírovány polohovacím masážním křeslem.
Ze sluchátek uslyšíte relaxační hudbu, která může a nemusí
být doprovázena slovem. Hudba je podbarvena neslyšitelnou
frekvencí zemského jádra. V kombinaci se světelnými efekty
vizualizačních brýlí pak tato procedura umožní nový zážitek hluboké relaxace. Systém umožňuje hlubokou regeneraci a aktivaci fyzických i duševních rezerv ve velmi krátké době. Snižuje
vnitřní napětí a stres, dochází k „dobití“ životní energie, snižuje
bolest. Dobrá nálada, zklidnění a chuť do života se objevuje již
po prvních 1–2 aplikacích. Vhodná je však série alespoň 5 návštěv. Pro maximální účinek je doporučeno 21 aplikací s frekvencí 2 až 3x týdně.

AVS regenerace je volně prodejná procedura, kterou je možné si rezervovat na recepci Sanatorií Klimkovice (recepce@
sanklim.cz, 556 422 106).

Velikonoce v lázních
V sobotu 15. dubna jsme v Sanatoriích Klimkovice oslavili
svátky jara. Děti si mohly nazdobit perníček, uplést pomlázku či
vytvořit zajíčka z papíru. Návštěvníci měli možnost si nakoupit
mnoho krásných, tematických výrobků. Někteří vystavovatelé
také předvedli své rukodělné umění před zraky hostů.
Celý jarmark byl doplněn krásným folklorním programem
a cimbálovou muzikou.

Zahájení lázeňské sezóny
Zveme vás na letošní zahájení lázeňské sezóny do Sanatorií
Klimkovice. Na kolonádě lázní bude připraven hudební program
v čele s ostravskou rodačkou Heidi Janků. Kromě této známé
zpěvačky však vystoupí další skvělé hudební celky – například
Porubští trubači, klimkovická dechovka a orchestr Akoband Klimkovice. Nebude to však jen o hudbě! Návštěvníci budou mít opět
možnost poznat lázně detailněji na komentovaných prohlídkách
s průvodcem. Také letos si návštěvníci vyzkouší nejrůznější aktivity v doprovodu terapeutů a představíme rovněž naše novinky,
jako například AVS regeneraci. Sportovní nadšence jistě potěší
možnost poznat curling, neboli letní metanou! Pro děti je připravena kreativní dílna a projížďky na konících. Těšíme se na vás
první květnovou sobotu!
12
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Nechte zpívat Mišíka

Lázeňské kino – Věra 68

Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české populární
hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců z hudebního, výtvarného i literárního světa. Je spoluzakladatelem (s kytaristou Radimem Hladíkem) kapely Blue Effect a přes čtyřicet let
hraje s kapelou Etc.

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých
a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na nejúspěšnější
československou sportovkyni všech dob.
Stovky soupeřek se ji snažily porazit nebo
se jí alespoň přiblížit. Po strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968
byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa,
stala se druhou nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline
Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou.
Ve stejném roce podepsala manifest Dva tisíce slov a svůj
podpis nikdy neodvolala. Vrchol její kariéry tak vystřídal na
počátku normalizace společenský pád a o dvacet let později opětovný let na vrchol, když si ji jako svou poradkyni vybral
prezident Václav Havel. Pár let nato však jednu z nejúspěšnějších žen světa, držitelku nejvyššího japonského vyznamenání,
vyřadila ze společnosti rodinná tragédie. Trvalo šestnáct let, než
se vrátila do veřejného života. Celovečerní dokument režisérky
Olgy Sommerové zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň zrcadlem československé historie a jedinečným fenoménem
v historii českého národa.

Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho
vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů
s kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání ﬁktivního prostoru
na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do ﬁlmu
rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost.
Součástí Vladimírova osudu je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po němž zbyly jen matčiny vzpomínky a dvě fotograﬁe. Snaha dozvědět se o něm něco bližšího dlouho nevedla k žádným výsledkům, ale Vladimírův syn Adam za pomoci
českých i amerických historiků, pátrání po rodinných kořenech
nevzdal...

Dokumentární, Česko, 2012, 90 minut.
Úterý 9. 5. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

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

Dokumentární, hudební, Česko, 2017, 100 minut.

Čtvrtek 11. 5. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, los – 10 Kč.

Úterý 2. 5. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Lady Macbeth

Stand up show Průšvihy při cestování
Cestovatelská beseda plná komických historek, u kterých
se věci zrovna dvakrát nepovedly. Bude to o napětí, smíchu,
slzách, neuvěřitelných koncích, ponaučení a závěrem o velké
chuti vycestovat.
Jak i po sebevětších cestovatelských průšvizích je potřeba
mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží na posledním momentu
dovolené? Jaké krušné chvíle zažila Bára při cestování a jak
z nich vybruslila? To vše a mnohem více na této zábavné besedě o cestování!

Lady Macbeth nás přivádí na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. Katherine stojí před oltářem vedle Alexandera,
svého budoucího manžela. Vikář je prohlásí za muže a ženu.
Alexandrův stárnoucí otec Boris, bohatý majitel dolů, dvojici
pozorně sleduje. Katherine totiž koupil pro svého syna spolu
s malým pozemkem od jejího otce.

Čtvrtek 4. 5. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Taneční Oldies diskotéka
s DJ Paulem Doctorem
Jedinečné nestárnoucí hity, které vás zaručeně chytí! Přijďte
strávit příjemné chvíle v rytmu oblíbených písní, které můžete
ovlivnit i vy sami. Nechte si zahrát na přání a užijte si páteční
večer v rytmu hudby.
Pátek 5. 5. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace
Zahrada, vstupné 30 Kč.
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Svatební noc však zůstane nenaplněna, Alexander novomanželce neudělá žádný fyzický návrh. Navíc musí záhy nečekaně
na několik týdnů odcestovat do rodinných dolů a jeho otec zase
odjíždí do Londýna. Osamělá Katherine na tchánův příkaz nesmí opustit dům a tak tráví prázdné dny uzavřena v zatuchlých
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místnostech. Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebastiana, hezkého, silného a drsného nádeníka. Ten pak v noci
vnikne do její ložnice, a i když mu Katherine zpočátku odolává, nakonec sama podlehne chtíči. V následujících dnech se
oddávají nespoutané vášni a Katherine se stále méně podřizuje milencově vůli. Stává se z ní autoritativní paní domu. Jejich
vztah však nemůže uniknout okolí. Chvíle neodvratných střetů
a výsledných tragédií se blíží. Katherine se rozhodne vzít vlastní
osud do svých rukou, nic ji nedokáže zastavit. Tchán přijíždí zpět
z Londýna a později se vrací i Alexander. Navíc se objeví i Agnes
spolu s malým chlapcem, který je Alexandrovým levobočkem.
Kdo z nich přežije vášeň paní domu?
Úterý 16. 5. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Divadelní představení Na útěku
Srdečně vás zveme na divadelní představení spolku Kroměříž, s názvem Na útěku.

V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem
Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko
najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství
a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských
i „božských“ zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta
k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly
přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.
Pohádka, komedie, rodinný, Česko, 2016, 99 minut.
Úterý 23. 5. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Zájezd do divadla
Srdečně vás zveme na zájezd do divadla Jiřího Myrona na
představení Edith a Marlen. Strhující hudební drama o životech
dvou velkých osobností 20. století. Drobná Edith Piaf si podmanila Paříž, božské Marlene Dietrich se klaněl Hollywood. Obě si
získaly celý svět. Ve skutečnosti se tyto dvě ženy potkaly jen na
pár chvil. Jedna dokázala svět uhranout svým herectvím, druhá dojmout nádherným zpěvem. Hana Fialová získala za svůj
mimořádný výkon v roli Edith Piaf Cenu Thálie 2014.
Odjezd autobusu ze zastávky Sanatoria Klimkovice – 17.30,
Klimkovice centrum – 17.35, Vřesina – 17.45. Vstupenky lze
zakoupit v kanceláři kulturního referenta. Bližší informace na
telefonním čísle: 603 299 138.
Čtvrtek 25. 5., cena 290 Kč – k zakoupení u kulturního referenta. V 17.30 hod. odjezd ze Sanatorií Klimkovice.

Taneční večer v latinskoamerickém
stylu s výukou salsy

Jde o příběh dvou žen, prchajících před svým osudem, které
náhoda svedla dohromady na výpadovce z města. Z počáteční
vzájemné nesympatie se stává pravé, žensky spiklenecké přátelství. Dámy se společně vydávají na pouť, na které poznají
nejen mnohá dobrodružství, ale hlavně cenu přátelství, která se
nedá koupit za žádné peníze.

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

Čtvrtek 18. 5. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč – v předprodeji na recepci.

26. 5. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 30 Kč.

Lázeňské kino – Anděl páně 2

Lázeňské kino – Hvězdy nám nepřály

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel,
čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem
o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl popleta a jeho kamarád čert pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky.

Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý humor, pohrdání konvencemi a především láska. Jejich vztah
je o to neobvyklejší, že se seznámili a zamilovali během setkávání na sezeních podpůrné skupiny pro boj s rakovinou. Hazel
Grace Lancasterové (Shailene Woodley) je šestnáct let. Má ráda
(a zároveň toleruje) své někdy až příliš starostlivé rodiče a právě
se zakoukala do mladíka jménem Gus Waters (Ansel Elgort),
který se na oplátku zamiloval do ní. Jak se sbližují, Hazel a Gus
společně prožívají své obavy vyplývající z jejich zdravotních problémů a zároveň sdílí lásku ke knihám, včetně Hazelina oblíbeného románu Císařský neduh. Mnohokrát se marně snažila
spojit s autorem knihy, samotářským Peterem Van Houtenem
(Willem Dafoe). Když se Gusovi podaří Van Houtena zkontaktovat, spisovatel je oba nečekaně pozve do Amsterdamu. Gus je
rozhodnutý vzít Hazel na cestu, aby našla odpovědi na všechny
otázky, které kdy ke knize měla...
Romantický, drama, USA, 2014, 126 minut.
Čtvrtek 30. 5. 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
volný

pondělí

1. 5.

AKCE

Otvírání studánek – Hýlov

sraz u vstupu do lesoparku

14.45

úterý

2. 5.

KINO

Lázeňské kino:
Nechte zpívat Mišíka

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

čtvrtek

4. 5.

PŘEDNÁŠKA

Stand up show:
Průšvihy při cestování

SK, společenský sál

19.30–20.30

50,-

pátek

5. 5.

TANEC

Oldies diskotéka
s Dj Paulem Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

sobota

6. 5.

ZÁBAVA

Zahájení lázeňské sezóny
s koncertem Heidi Janků

SK, areál lázní

10.00–17.00

volný

neděle

7. 5.

KONCERT

Lázeňská procházka
světovými melodiemi

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

středa

10. 5.

KINO

Muzzikanti

kino Panorama

18.00

čtvrtek

11. 5.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

los / 10,-

sobota

13. 5.

KONCERT

Lázeňská akordeonová
přehlídka aneb KLAP

SK, společenský sál

15.00–18.30

volný

neděle

14. 5.

KONCERT

Jarní koncert

kino Panorama

18.00

dobrovolný

AKCE

Otvírání studánek – Klimkovice

sraz u Mozaiky

15.00

volný

KINO

Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa

kino Panorama

18.00

70,-

pondělí 15. 5.

70,-

úterý

16. 5.

KINO

Lázeňské kino: Lady Macbeth

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

středa

17. 5.

KINO

Miluji tě modře

kino Panorama

18.00

70,-

čtvrtek

18. 5.

DIVADLO

Divadlo Kroměříž – Na útěku

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

pondělí 22. 5.

ZAHÁJENÍ

Řezbářské sympozium

areál koupaliště

úterý

KINO

Film pro náročného diváka:
Lady Macbeth

kino Panorama

18.00

70,-

KINO

Lázeňské kino: Anděl páně 2

SK, společenský sál

18.00–20.45

50,-

23. 5.

volný

středa

24. 5.

KINO

Zpívej

kino Panorama

18.00

70,-

čtvrtek

25. 5.

DIVADLO

Edith a Marlen

DJM Ostrava (zájezd)

17.30

290,-

pátek

26. 5.

TANEC

Taneční večer s výukou salsy

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

sobota

27. 5.

UKONČENÍ

Řezbářské sympozium

koupaliště

15.00–22.00

volný

neděle

28. 5.

KONCERT

Plavba lodí kolem světa

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

30. 5.

AKCE

ZUŠ OPEN

kino Panorama

18.00

KINO

Lázeňské kino:
Hvězdy nám nepřály

SK, společenský sál

18.00–20.45

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

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!
Středa 10. května v 18.00 hod.

MUZZIKANTI
Film plný melodií od folklórních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československo-polském trojmezí. Hrají: Pavel Kříž, Eva Vejmělková, Patrik Děrgel, Norbert Lichý aj. ČR, 95
minut, vstupné: 70 Kč.

Neděle 14. května v 18 hod.

JARNÍ KONCERT
Koncert k příležitosti 50. výročí Pěveckého sboru města Klimkovic. Doprovodný program: premiéra
dokumentárního ﬁlmu o historii a současnosti PS Klimkovice a výstava šatů. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 15. května v 18.00 hod.

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Příběh o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu. Zažívá úžasné a nebezpečné dobrodružství, ze kterých leckdy uniká jen o vlásek. USA, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 17. května v 18 hod.

MILUJI TĚ MODŘE
Nesourodá prostředí, zničený obraz a klopotně se rodící láska. Romantická komedie. Hrají: Denisa Nesvačilová, Václav Jílek, Marek Vašut, Tereza Bebarová, Taťjana Medvecká aj. ČR, 95 minut, vstupné:
70 Kč.

Film pro náročného diváka
Úterý 23. května v 18 hod.

LADY MACBETH
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu s postarším velkostatkářem.
Lásku v ní však dokáže probudit mladý nádeník, jenž na statku pracuje. Velká Británie, 95 minut,
vstupné: 70 Kč.

Středa 24. května v 18.00 hod.

ZPÍVEJ
Krásná animovaná pohádka, která bude bavit děti i dospělé, neboť má zábavný příběh a navíc je v ní
několik známých písní, které dospělí znají. Komedie, rodinný. USA, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Úterý 30. května v 18.00 hod.

ZUŠ OPEN
Filmová hudba, divadlo, tanec.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

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

Příští rok nás čekají velká výročí
Kulturní a informační středisko Klimkovice připravuje na rok 2018 připomínku stoletého výročí vyhlášení Československé
republiky a ukončení 1. světové války.
Pan Petr Vůjtek, jeden z členů Letopisecké komise, vypracoval seznam našich padlých či nezvěstných spoluobčanů, kteří
se z Velké války nevrátili. Informace, které předkládáme, vznikly dlouhodobým pečlivým vyhledáváním a nacházením údajů
v matrikách, vojenských archivech apod.
První část seznamu předkládáme veřejnosti a očekáváme případnou diskusi či doplnění údajů. Naším cílem je vytvoření co
Obec

Jméno

Datum
narození

možná nejpřesnějšího obrázku událostí, které prošly Klimkovicemi před sto lety.
Děkujeme za vaše podněty či připomínky, které můžete zasílat
na adresu: pvujtek@seznam.cz nebo kis@mesto-klimkovice.cz.
Úplný seznam (zatím pracovní verze) je umístěn na webu
města: www.mesto-klimkovice.cz / Historie města / Historické
události.
(ach)
Datum
úmrtí

Prohlášen
za mrtvého

Místo, kde padl

Augustin František
27. 7. 1873
5. 8. 1916
Východní Halič
Klimkovice
Narozen 27. 7. 1873 v Klimkovicích č. 6. Vojín pěšího pluku č. 32, 12. setniny. Zemřel 5. 8. 1916 ve Východní Haliči.
Augustin Karel
8. 11. 1891
13. 5. 1915
Klimkovice
Narozen 8. 11. 1891 v Hošťálkovicích. Bydlel v Klimkovicích č. 92. Svobodník pěšího pluku č.1, 7. setnina. Padl 13. 5. 1915.
Augustin Petr
29. 6. 1885
25. 10. 1916
Klimkovice
Narozen 29. 6. 1885 v Klimkovicích č. 151. Pěší pluk č. 1. Nezvěstný od r. 1915.
Zemřel 25. 10. 1916 v zajatecké nemocnici u Kyjeva.

Darnica (Kyjev, Ukrajina)

Bálek František
Klimkovice
Babička říkala, že je to bratr Rudolfa Bálka, který prý padl v Albánii.
Bárta Ferdinand
24. 11. 1892
23. 10. 1914
Łask (Polsko)
Klimkovice
Narozen 24. 11. 1892 v Klimkovicích č. 170. Vojín pěšího pluku č. 1. Padl 23. 10. 1914 u města Łask.
Bárta Petr
28. 6. 1899
22. 3. 1918
Tarnow (Polsko)
Další nalezení
Narozen 28. 6. 1899 na Hýlově. Zemřel na tuberkulozu plic 22. 3. 1918 v záložní nemocnici v Tarnowě.
Dedek František
1873
20. 10. 1915
Klimkovice
Narozen v roce 1873 ve Vřesině. Padl u Doberdo del lago (Itálie) 20. 10. 1915.
Dobeš Julián
7. 3. 1891
7. 6. 1916
Josefovice
Narozen 7. 3. 1891 v Josefovicích č. 23. Rotmistr 2. praporu polních myslivců.
Padl 7. 6. 1916 v Albánii. 7. 7. 1920 byl prohlášen za mrtvého.
Lagnov
Ekelsberger Antonín
Narozen 10. 5. 1872 v Lagnově č. 54.

10. 5. 1872

Ekelsberger Jan
Lagnov
Narozen 5. 3. 1870 v Lagnově č. 54.

5. 3. 1870

Doberdo del lago (Itálie)
7. 7. 1920

Albánie

Hein Karel Edmund
9. 4. 1885
30. 11. 1916
1. 12. 1918
Rumunsko
Klimkovice
Narozen 9. 4. 1885 v Novém Jičíně č. 722. Bydlel v Klimkovicích č. 66. Titulární desátník pěšího pluku č.1, 8. setnina.
Zraněn v listopadu 1915. Zemřel 30. 11. 1916 v Rumunsku. Prohlášen za mrtvého 1. 12. 1918.
Klimkovice
Hess Vratislav
22. 1. 1891
26. 7. 1915
Soče (Slovinsko)
Narozen 22. 1. 1891 v obci Kunžvak č. 158. Syn advokáta Dr. Rudolfa Hesse. Bydlel v Klimkovicích č. 21.
Kadet v záloze, pěší pluk č. 97, 4/10 pochodová rota. Padl 26. 7. 1915 u Soče (Slovinsko).
Další nalezení
Hrubý Eduard
1889
22. 10. 1914
Narozen v roce 1889. Náhradní záložník pěšího pluku č. 1, 2. setnina. Zemřel 22. 10. 1914.
Hykel Teodor
25. 5. 1895
6. 11. 1914
Erino Brdo (Bělehrad, Srbsko)
Klimkovice
Narozen 25. 5. 1895 v Klimkovicích č. 137. V roce 1911 byl pekařský učeň. Vojín pěšího pluku č. 1, 2 setnina.
Padl u Bělehradu (Erino Brdo) 6. nebo 10. 11. 1914.
Lagnov

Chmel Josef

Z Lagnova

Ivan Josef
20. 7. 1885
1. 5. 1919
Komárno (Slovensko)
Klimkovice
Narozen 20. 7. 1885 v Klimkovicích č. 166. Vojín 2. dělostřeckého pluku. Zajat 19. 7. 1917 v Gorizi
a 24. 4. 1918 vstoupil do Legií v Itálii. Padl v Komárně 1. 5. 1919 a pohřben byl v Klimkovicích.
Pokračování příště
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Badminton

Klimkovické badmintonové Nagano 2017
V prosluněné sobotní Plzni léta páně 2017 se přepsala historie badmintonového oddílu T.J. Sokol Klimkovice. Ano, právě Plzeň hostila na prvního apríla barážový turnaj o postup
do extraligy družstev dospělých. Pro náš tým to byl již druhý pokus. Musíme uznat, že Plzeň nám chutnala.
Klimkovický tým nastupoval ve složení Filip Budzel, Jan Somerlík, Petr Tomala, Jan Benbenek, Jiří Halfar ml., Jakub Láz-

Zleva stojící: Jan Somerlík, Filip Budzel, Jiří Halfar, Jan Benbenek, Jakub Láznička, Petr Tomala. Dole: Katarína Šariščanová,
Zuzana Bláhová, Marika Davidová.

nička, Katarína Šariščanová, Zuzana Bláhová a Marika Davidová a zvládl baráž na jedničku – již před 16. hodinou mohl slavit
postup do extraligy. Při výčtu hráčů nesmíme zapomenout také
na Dominiku Budzelovou a Michala Vašátka, kteří nemohli na turnaj odjet, neboť si plnili studijní povinnosti. Pro úspěch v plzeňské baráži byl mimořádně důležitý hned první zápas proti T.J.
Sokol Meteor Praha-Radotín „B“, který skončil v normální hrací
době nerozhodně 4:4. Rozhodoval o naší výhře tedy až přidaný
devátý zápas. Nastoupili v něm Zuzka Bláhová a Filip Budzel
proti velezkušenému pražskému mixu. Rozhodovala nakonec
velice vyrovnaná koncovka obou setů, ve které jsme projevili
větší touhu po vítězství a nakonec byli i šťastnější. Postupovou
jistotu jsme dokončili v zápase proti Astře Praha (5:3). Zápas již
postupujících týmů (Klimkovic a USK Plzeň) se neodehrál.
První pokus o postup do extraligy, který jsme ještě nezvládli,
byl vloni, kdy jako vítěz 1. ligy dospělých – skupiny východ jsme
se do baráže také podívali. Tehdy týmy TJ Astra ZM Praha „A“,
TJ Sokol Dobruška „A“, BK TU v Liberci byly nad naše síly. Letos,
coby obhájci vítězství 1. ligy dospělých, jsme to s postupem do
baráže měli rozhodně těžší. Dokládají to výsledky 4. kola 1. ligy
smíšených družstev, skupina východ, které se konalo v Českém
Těšíně. Tam zápasy mezi adepty na baráž skončily vzájemnou
remízou všech tří mužstev (Pardubice, Č. Těšín, Klimkovice).
Naštěstí odveta v domácím prostředí dopadla výborně a po
vítězství nad T.J. Sokol Pardubice-Polabiny „A“ 5:3 se nám
podařilo porazit i TJ Slavoj Český Těšín 6:2!
Všem hráčů a trenérům děkuji za super týmové výkony a za
zážitek, na který se nezapomíná.
Jiří Halfar st., vedoucí družstva

Mistrovství Evropy juniorů U19 ve francouzském Mulhouse
Od 7. do 16. dubna 2017 se uskutečnilo Mistrovství Evropy
juniorů U19 v badmintonu ve Francii ve městě Mulhouse.
Turnaj začal soutěží družstev. Pak od 11. 4. následovala
soutěž jednotlivců a český tým doplnila ještě jedna dívka
a chlapeckou část rozšířil Honza Somerlík z našeho oddílu.
Honza Somerlík s Matějem Hubáčkem první den nastoupili
proti rakouské dvojici a bez problémů postoupili do dalšího hracího dne, kde je ovšem čekal 8. nasazený domácí deblový pár
a těžký zápas. Vedoucí trenér se k tomu vyjádřil následovně:
„Nezvykle levoruký debl Honzy a Matěje zaskočil důrazně hrající osmé nasazené Francouze, kterým nepomohly ani šachy na
pozici koučů, když ani šéftrenér francouzského týmu, který si
přisedl na třetí set, nenašel recept na přesnou hru našich bojovníků. Životní výhra na největším turnaji roku!“
A Honza s Matějem zaznamenali cenný skalp osmých nasazených Francouzů Leo Rossiho a Thomase Baurese – 21:19 ve
třetím setu! Následoval třetí hrací den. Kluci zvládli v souboji čtyř
leváků porazit bulharský pár Igor Panev – Dimitar Yanakiev 21:9
a 21:10. Ve čtvrtﬁnále na Honzu a Matěje čekal léta sehraný
a na turnaji jako pár číslo dva nasazený debl Polska. Kluci vítězně uhráli první set a byli jen jeden set od evropské medaile. Polské duo nakonec další dva sety obrátilo ve svůj prospěch 21:14
a 21:10, a tak Honza s Matějem rovněž vybojovali 5. místo.
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Nemohu jinak, než zakončit tento článek zase slovy vedoucího trenéra pana Rubáše: „Bilance pěti čtvrtﬁnálových účastí je
skvělou vizitkou, která zjednává jméno českému badmintonu na
evropské scéně a dává skvělý základ do budoucnosti.“
Milada Somerlíková
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Výborné výkony v Berlíně
Od pátku 14. března 2017 probíhal v Berlíně tradiční velikonoční turnaj Yonex Junior Cup.

Kateřina Tomalová – 3. místo
na Croatian International
Kateřina Tomalová zakončila úspěšný turnaj v Chorvatsku
semiﬁnálovou porážkou od Anne Hald (Dánsko).
Ze Záhřebu z turnaje Future Series odjíždí s bronzovou
medailí za dvouhru žen, a k tomu pátým místem ve smíšené
čtyřhře s Filipem Budzelem. Navíc Filip Budzel v deblu se svým
dánským kolegou Pederem Sovndalem došel až do osmiﬁnále.
V singlové části turnaje Filip zvládl kvaliﬁkaci a první kolo hlavní
soutěže. Ve druhém kole srdnatě bojoval, ale Bulhar Alex Vlaar
byl nad Filipovy síly (19:21, 22:20, 8:21).

Filip Budzel na Finnish Open
Klimkovice na tento turnaj vyslaly šestici svých hráčů – Kláru Petruškovou, Lucii Metzovou, Kateřinu Osladilovou, Barboru
Helešicovou (na snímku), Jana a Davida Slívovy. Úvodní den
patřil mixům a klimkovické hráče bylo rozhodně vidět. Nejdéle
na hřišti vydržel Jan Slíva, který se svou dánskou spoluhráčkou
Marlene Sørensen svou kategorii vyhrál. Jejich ﬁnálový zápas
začal hrubě po 20. hodině. Aktivní hra s minimem chyb vedla
k vítězství v kategorii U19 B. Další medailová radost propukla
v kategorii U11 A, kde mixový pár Kateřina Osladilová a Adam
Srnec prohráli až ve ﬁnále s výtečným dánským párem Colin
Lilllholm a Anna Soﬁe Nielsen 15:21, 20:22. A krůček od medaile
byla Barbora Helešicová, která se svým německým partnerem
obsadila nepopulární 4. příčku. Smíšený pár Lucie Metzová
a Vratislav Erhart úspěšně zvládl základní skupinu kat. U15A
a ve vyřazovacím pavouku dokráčel do osmiﬁnále. Zbývá se
zmínit o výkonu posledního klimkovického páru Klára Petrušková a David Slíva. Ti v kategorii U15 A podali jen průměrný výkon
a oba zápasy ve skupině prohráli po vlastních hrubých chybách.
Celý sobotní den turnaje byl určen singlu. Opět se hrálo nejdříve ve skupinách, ze kterých postupovali nejlepší dva hráči. Je
potěšitelné, že základní skupinu zvládli všichni klimkovičáci, až
na Davida Slívu, který svou nepřesnou hrou své zápasy prohrál.
Nejlépe si vedla Barbora Helešicová, která svou skupinu U13B
vyhrála a brala zlato. A to nebylo vše. Stříbrné umístění si vybojovali Kateřina Osladilová U11A, Lucie Metzová U13A a Jan Slíva U19B. Klára Petrušková v kat. U15A po vyčerpávajícím mači
se silnou Dánkou Victoria Lehmann (21:12, 21:17) nastoupila
proti orlovské Tallulah Sharleen Van Coppenolle, na kterou již
nestačila, a obsadila 5. místo.
Neděle patřila deblu. A také tady naši hráči vystoupali na stupně vítězů. Nejvýše pár Kateřina Osladilová a Barbora Helešicová – zlato z kat. U13B, Jan Slíva, Felix Claes (Německo) – stříbro ze spojené kategorie U19B a U22B. Nepopulární bramborové
medaile si odvezli David Slíva, Jan Janoštík a Klára Petrušková,
Tallulah Sharleen Van Coppenolle v kat. U15A, Lucie Metzová,
Martina Ševčíková v kat. U13A.
Co dodat na závěr? Všichni hráči podávali během celého turnaje velmi dobré výkony. Pokud dobře počítáme, tak jsme celkově přivezli 9 medailí (4 zlaté a 5 stříbrných). Velmi kvalitně byla
obsazena kategorie U15A, kde především Dánsko přivezlo na
turnaj kvalitu. Nejúspěšnějšími hráči byli Jan Slíva (zlato a dvě
stříbra), Kateřina Osladilová (zlato a dvě stříbra) a Barbora Helešicová (dvě zlaté).
Za vynikající reprezentaci všem hráčům a trenérům děkuji.
Jiří Halfar ml., předseda oddílu badmintonu,
T.J. Sokol Klimkovice

Po úspěšně zvládnuté baráži a postupu do extraligy se klimkovický Filip Budzel přesunul z Čech do Finska, kde bojoval
ve městě Vantaa na turnaji Finnish Open 2017.

Na své sociální síti zhodnotil tento turnaj takto: „Finnish Open...
Dost dobře obsazený turnaj. Prohra v prvním kole proti ﬁnskému
hráči. Hra byla dost vyrovnaná. Skóre 21:14 a 21:14 tomu ale
neodpovídá. Na debl jsem nastoupil s mým kamarádem z Dánska Pederem Søvndalem. V prvním kole jsme porazili Finy a ve
druhém kole na náš čekal nasazený pár z Polska. Tahali jsme
se bod po bodu... Bohužel, kluci byli více sehraní a v koncovce
jistější. Prohráli jsme 21:17 a 21:18. Tímto pro mě Finnish Open
končí.“

Vesnické sportovní hry

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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Skauti

Aprílové Manévry
Přišel další z těch krásných slunečních dní, které na jaře
každý očekává. Samozřejmě nebyli bychom skauti, abychom toho nevyužili a někam se nevypravili.
Tentokrát jsme nebyli jediní, neboť hned další tři ostravská
střediska se s námi vydala na Manévry, neboli velkolepou bitvu
mezi ostravskými středisky. Každý si donesl pucky a štít a bojovalo se tím způsobem, že jste museli treﬁt protihráče. Celý program byl zasazen do děje zimní války. Takže ne, že jsme si jen
užili, ale navíc se dozvěděli i pár historických faktů a příběhů.
Boj byl krutý a sluníčko nás hřálo. Všichni jsme se zapojili s chutí
a kuráží, ať už šlo o taktiku nebo organizovaný útok na nepřátelský tým. Celkově se nás sešlo dost a poznali jsme spoustu
nových lidí. Oba týmy se snažily, a proto není divu, že vítěz měl
pouze o bod více. Důležité však pro všechny byl silný zážitek
a fakt, že za rok si to můžeme zopakovat.
Eliška Postavová

Střelci

Mladí střelci z Klimkovic mají nové vybavení
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ
ZE STEELU POMÁHAJÍ, podpořil částkou 50 000 Kč AVZO
střelecký klub Klimkovice.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podporuje projekty zaměřené na podporu dětí s dětskou mozkovou obrnou, na vědu
a výzkum civilizačních chorob, aktivity dětí, seniorů v oblasti
vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
(jk)

DĚTSKÝ DEN

na střelnici v Klimkovicích
Střelnice V. A. Staška Klimkovice,
společně s dobrovolnými hasiči z Klimkovic,
pořádá dne 27. 5. 2017 od 14 hodin dětský den.
Střelecký klub získal ﬁnanční prostředky na nákup profesionálních vzduchových pušek určených pro sportovní střelbu. Moderní střelecké vybavení se vyrábí na zakázku a patří mezi nejlepší
na trhu. Nezisková organizace funguje v Klimkovicích od roku
2013 a v současné době střelecký kroužek navštěvuje 14 dětí.
„V roce 2016 jsme celkem rozdělili 2 mil. Kč mezi 10 projektů
z řad veřejnosti a 11 projektů od zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ,“ říká Hana Hoblíková, členka Správní rady Nadačního
fondu VÍTKOVICE STEEL a dodává: „Moravskoslezský kraj
podporujeme dlouhodobě. Od založení nadačního fondu v roce
2006 jsme přispěli na projekty v našem kraji částkou větší než
70 mil. Kč.“

Pro děti bude připravena spousta soutěží
a mnoho sladkých odměn.
Budou mít možnost se seznámit s technikou a prací
dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby
a potápěčů.

Občerstvení je zajištěno v restauraci Myslivna.
Na všechny se moc těší střelci a hasiči z Klimkovic!

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

731 490 561

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

Provádíme službu tlakového
čištění a úpravy hrobů
• Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn
bez poškozování kamene.
• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
• Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním
nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou
údržbu zákazníkem.
• Jednorázovou úpravu půdy pro květinovou výsadbu trvalkami.
Položení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele.
Upevnění textilie plastovými kotevníky.
Výsyp dekorativními barevnými štěpky nebo ozdobným
dekoračním kamenem podle přání zákazníka.

Před vyčištěním

Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968
Kerberos Trade, s. r. o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice
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Pozvánky

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD
do Polska

D

• tradiční expozice azalek a rododendronů
a další okrasných keřů
• návštěva vyhlášených zahradnictví
• zajímavá podívaná, možnost výhodných nákupů

sobota 13. května 2017
Program zájezdu:
• odjezd z Klimkovic v 6.30 od zámku
(po dohodě zastávka v Josefovicích)
• Gozcalkovice – zahradnická řešení malých zahrad,
rozsáhlá expozice a zahradnictví Kapias,
restaurace k občerstvení
• Pszcyně, Piszarovice – zahradnictví Pudelci,
pěs telské zahradnictví pěnišníků, japonské zahrady
Očekávaný návrat v 18 hodin.
V autobuse je zpěv povolen.

B

Přihlášky v Kulturním a informačním středisku Klimkovice
v přízemí zámku: kis@mesto-klimkovice.cz, 556 420 005
nebo u paní Hradské na tel.: 606 101 670.
Cena zájezdu je 280 Kč.
Pořádá Místní organizace
Českého zahrádkářského svazu Klimkovice.

C

Sportovní hry seniorů MS kraje 2017
14. června 2017 v Ostravě
Turnaje a závody jednotlivců a týmů podle vyhlášených disciplín.
Prezence soutěžících: 8.30–11.00 hodin
Slavnostní zahájení v 9.45 – areál TJ Ostrava, Varenská ul.
Turnaje: 10.00–13.30 hodin
Vyhlášení vítězů: 14.00–15.00 hodin
• ringo na písku • stolní tenis • minigolf • dráhové kuželky • pétanqué
• ruské kuželky • atletický čtyřboj • kvintatlon
Pojištění: každý účastník turnajů na své pojištění a riziko.
Přihlášky: na jednotném tiskopisu elektronicky nebo poštou.
Termín doručení do 4. 6. 2017.
Info na: aktivity-krs@ms-seniors.cz a 721 515 012.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje
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