a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
S jarním oživením okolní přírody příliš
nerezonují zprávy související s budoucí
dopravou na území našeho města. Bohatství naší společnosti začíná být stále více jen Potěmkinovou vesnicí, která
zakrývá kupící se dopravní a jiné problémy, na které nemáme levné řešení.
Zábor orné půdy pro budování překladišť
v blízkosti dálnic k tomu patří a bude se
to týkat v blízké budoucnosti především
Klimkovic.

Klimkovice v sevření
logistických center
Zastupitelé našeho města by nikdy nedovolili v územním plánu vytvořit plochu,
u které by v budoucnu hrozilo vybudování
logistického centra, které svým charakterem na sebe váže více dopravy, a tím
způsobuje hustší dopravu svému okolí.
Bohužel totéž se nedá říci o zastupitelích sousedních obcí Ostrava a Bravantice, kteří svými rozhodnutími ohledně
svých územních plánů poblíž dálnice D1
vytvářejí hrozbu nárůstu dopravy v Klim-

květen 2018
kovicích. O porubských logistických centrech Prologis jsem vás již mnohokrát
informoval, v současnosti čekáme na
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
v Brně ohledně naší žaloby na Územní
plán Ostravy. O to více mne překvapil
postup bravantických zastupitelů, kteří
nás o svých záměrech taktéž neinformovali, o našich problémech vědí, a přesto
dali zelenou vzniku dvou logistických
center u bravantické mimoúrovňové křižovatky! Nadnárodní řetězec Lidl zastaví
celé území s ornou půdou po pravé straně od komunikace č. 647 velkoskladem
hned za mimoúrovňovou křižovatkou Bravantice (na Koordinačním výkresu slabě
modrá plocha s označením Z 18) směrem
na Josefovice. Hned naproti se má vedle hipodromu (na výkresu sytější modrá
plocha s označením Z 26) postavit po
vydání Změny územního plánu Bravantic
č. 4 logistické centrum nadnárodní společnost Geis, která je zatím v pronájmu
v již postavené logistické hale Prologis
u Poruby. Další kvanta vozidel tak budou
přivážet a odvážet zboží pro zvýšení blahobytu obyvatel celého kraje za cenu zvýšení intenzity dopravy nejen na dálnici,
ale i její objízdné komunikaci, což je naše
stará průtahová dvojka č. 647.

Město Klimkovice opět oceňovalo své významné osobnosti.
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Bylo by naivní se domnívat, že dopravní obsluha bude jezdit jen po dálnici D1
a nebude si zkracovat trasu přes Klimkovice. Obávám se, že přes všechnu snahu
našeho města se těmto stavbám neubráníme, můžeme maximálně za cenu vysokých ﬁnančních prostředků vybudovat na
komunikaci č. 647 další kruhové objezdy a jiná bezpečnostní opatření na úkor
jiných potřebných investic do infrastruktury našeho města.
Pokračování na další straně
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Otvírání studánek
Již potřetí pořádá Mozaika se skautským
střediskem Otvírání studánek v Klimkovicích. Zvány jsou všichni, především děti,
samozřejmě v doprovodu rodičů a prarodičů. Pojďme společně poděkovat vodě
za její životadárnou sílu a poznat okolí
našeho města i město samotné z alternativního úhlu pohledu.
V úterý 1. května spolu projdeme lesní
okruh studánek v okolí lázní a v pondělí
14. května následně městský okruh studánek v Klimkovicích. Pozvánku najdete
na této straně Zpravodaje.
Na rozkvetlé májové dny se s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Pokračování z předchozí strany

Slavnostní otevření
Promenády u památné lípy
V sobotu 5. 5. 2018 Sanatoria Klimkovice otvírají svou již 24. lázeňskou sezonu,
v lázních tak bude celý den probíhat zajímavý program – viz pozvánka s programem na straně 13 Zpravodaje.
Město Klimkovice se na této události
bude podílet také tím, že propojí program
v lázních s programem u památné lípy, na
kterou navazuje zasakovací loučka tzv.
Promenáda. Toto propojení bude zajišťovat atraktivní turistický vláček, kterým
se můžete pohodlně a zdarma dopravit

z návrší Na Láni po staré Opavské cestě až do lázní. Jistě jste již zaregistrovali,
že k našemu posvátnému návrší U Lípy
můžete dojít upravenou pěšinkou, která
se klikatí zelení. Tato Promenáda bude
právě při otevření letošní lázeňské sezony osázena šesti dřevěnými sochami,
které vznikly na Řezbářském sympoziu
na koupališti na jaře 2017 právě pro tento
účel.
Na toto slavnostní otevření Promenády
se sochami vás zvu v 10.00 hodin k první
soše dole u rybníčku. Na místě se také
můžete dozvědět více nejen o názvech
a významu dřevěných soch, ale i o důvodech vzniku, realizaci i další budoucnosti
Promenády.

Město Klimkovice vás zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PROMENÁDY
zdobené dřevěnými sochami
Sobota 5. 5. 2018 v 10.00 hod.
Dozvíte se informace
o Promenádě i řezbářských dílech,
doprava mezi návrším Na láni a lázněmi
je zajištěna zdarma turistickým vláčkem.
V lázních pak probíhá po celý den
Otvírání lázeňské sezony.
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Oznámení
Hospodářsko-technický odbor MěÚ
Klimkovice oznamuje, že v období od
10. 4. do 15. 12. 2018 budou na území města Zeměměřickým úřadem, Pod
sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 prováděny
zeměměřické práce.
Tyto práce se provádějí ve veřejném
zájmu podle zákona. Výsledkem prací
bude údržba a obnova měřických značek,
jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci
Zeměměřického úřadu jsou oprávněni
vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném
rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitostí, kteří jim
v tom nesmí bránit, se prokáží úředním
průkazem.
Zeměměřický úřad žádá občany, aby
byli nápomocni při provádění uvedených
prací.
RNDr. Marie Czernínová

Zveme vás na vítání občánků
Milí rodičové, město Klimkovice vás srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu uvítání
vašeho dítěte do života a zápisu do pamětní knihy, které se bude konat v sobotu
dne 12. 5. 2018 v obřadní síni města Klimkovic. Pokud máte zájem se slavnostního
aktu zúčastnit, prosíme o kontakt buď osobně na MěÚ v Klimkovicích, kanc. č. 10
u matrikářky, nebo na e-mail: obstova@mesto-klimkovice, nebo na telefonním čísle:
556 420 752. Rodičům poté zašleme pozvánku.
Odbor správní MěÚ

Život ve městě
Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic jde opět do komunálních voleb v naší obci
Vážení spoluobčané, jsou to už čtyři roky,
co jste svými více než 500 podpisy umožnili našemu nezávislému sdružení kandidovat do zastupitelstva našeho města.
V posledních komunálních volbách byli
do sboru zastupitelů města zvoleni čtyři
naši kandidáti, kteří jsou aktivní i mimo
práci v zastupitelstvu: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – předseda Finančního výboru,
Jaroslav Varga – člen Komise spolkové
a sportu, Ing. Dušan Petr – člen Stavební
komise, Ing. Lucie Krejčí Ph.D. – předseda Kontrolního výboru.
Rovněž mnozí další z našeho středu
jsou zapojeni do činností orgánů města:
Petr Teichman – člen Stavební komise,
Mgr. Michal Hudcovič – předseda komise
a Ing. Jiří Krejčí, Ing. Hana Burdová, Anna
Pazděrová – členové Komise dopravy
a bezpečnosti, Ing. Ivo Urbánek – člen
Finančního výboru, Ing. Jiří Krejčí – člen
Kontrolního výboru.
Přesto, že ČSSD a ODS, které mají
v Klimkovicích toto volební období spolu
uzavřenou koaliční smlouvu, nevzali nikoho z Občanů Klimkovic ani jiných volebních stran za člena Rady města, podařilo
se nám prosadit ve spolupráci s dalšími
zastupiteli z „opozičních lavic“ mnohé
z našeho volebního programu.
K nim patří zejména:
• úvodní iniciace a nezastupitelný podíl
na převodu Sokolovny a hracích ploch
kolem do majetku města, kdy se paní Ing.

Lucii Krejčí podařilo přesvědčit vrcholové
vedení Sokola změnit jejich mnohaleté
zamítavé stanovisko k bezúplatnému převodu nemovitosti na naše město;
• velmi aktivní a kladný přístup k zahájení a provedení kvalitní opravy Sokolovny
v neodkladném termínu;
• trvalá snaha a podpora o obnovu areálu
koupaliště;
• iniciace záměru a striktní podpora obnovy zdravotního střediska, jež jistě přispěje
k eliminaci návrhů na jeho prodej, který
v minulosti již v zastupitelstvu zazněl;
• zahájení a plná podpora vybavení, opravě a využití budovy kina pro co nejširší
kulturní činnost;
• řešení problematiky dopravy aktivním
a věcným přístupem našich členů dopravní komise – semafory, radary, PD k realizaci chybějících chodníků a v neposlední
řadě tlak na realizaci kruhového objezdu
Čs. armády/Lidická.
Výhodou je, že kandidáti sdružení
Občané Klimkovic nejsou zatíženi vlivy
žádných grémií politických stran či hnutí a rozhodujeme nezávisle a svobodně,
vždy ve prospěch obce s přihlédnutím na
co nejširší spektrum zájmů všech občanů
města.
Podmínkou účasti našeho sdružení
v podzimních volbách je podle volebního
zákona povinnost předložit petici s podpisy trvale přihlášených obyvatel našeho
města Klimkovic.

Podpis na petici je zcela nezávazný
a pouze umožňuje Sdružení nezávislých
kandidátů Občané Klimkovic se zúčastnit
místních komunálních voleb.
Agenda města je velmi rozsáhlá, a proto naše sdružení Občané Klimkovic je
otevřeno všem podnětům občanů města
a jejich návrhům na zlepšení všech stránek života v našem městě.
Pokud máte zájem, snahu, odvahu
a chuť „s obecními věcmi pohnout“ a třeba jen tušíte jak na to, tak neváhejte oslovit nás a nebo třeba i některou z ostatních
volebních stran, které budou v našem
městě kandidovat a v nadcházejícím volebním období se do dění v obci zapojit,
protože občanů, kteří mají občanskou
odvahu měnit věci k lepšímu, není nikdy
dost.
Volební program našeho sdružení
a podněty k němu budou diskutovány
i v rámci podpisů na petici a rovněž dále
na: Facebook: http://www.facebook.com/
SNK.Obcane.Klimkovic, webové stránky:
http://obcaneklimkovic.php5.cz.
O náměty a názory, týkající se života
v našem městě, se s námi rovněž můžete
podělit na e-mailové adrese: snk.ok@
seznam.cz.
Za zastupitele a přípravný výbor Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic
Ing. Jiří Krejčí,
Ing. Dušan Petr, Jaroslav Varga
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Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice

Valná hromada TJ Sokol Klimkovice hodnotila
Ve středu 28. března 2018 se v zasedací místnosti zastupitelstva v budově zámku
sešlo 33 delegátů ze čtyř oddílů Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice na valné
hromadě, aby zhodnotili svoji činnost v roce 2017 a projednali zaměření činnosti
v roce 2018. Přivítali mezi sebou starostu města Ing. Zdeňka Husťáka a místostarostu Ing. Petra Večerku.
V úvodu připomenul starosta jednoty
Ing. Jiří Hudeček, že rok 2018 je významný nejen tím, že oslavíme 100. výročí
vzniku samostatného Československa,
ale v Praze se ve dnech 1.–6. 7. koná
XVI. Všesokolský slet, na který se připravuje celá Česká obec sokolská.
Ve zprávě o činnosti za rok 2017 bylo
zmíněno, že jednota patří se svými 197
členy a rozsahem činnosti k největším
v našem městě. Oceněna byla obětavá
práce trenérů, vedoucích družstev, cvičitelek, funkcionářů při zajišťování činnosti,
zejména pak práce s mládeží. Vynikající
výsledky dosahuje oddíl badmintonu, který v tomto směru patří ke špičce v České
republice, ale také oddíl házené dosahuje dlouhodobě výborných výsledků. Ve
skromných podmínkách stávající sokolovny, tělocvičen základní školy a venkovního házenkářského hřiště se daří
vychovávat talentované a výborné hráče.
Hráče badmintonu zdobí řada titulů mistrů ČR, přeborníků České obce sokolské,
významné úspěchy na zahraničních turnajích, prosazují se v reprezentačních
družstvech. Dlouhodobá, trpělivá a náročná práce s mládeží se v oddíle badmintonu promítla i do výrazného růstu výkonnosti družstev dospělých, kde družstvo
„A“ postoupilo v loňském roce do nejvyšší soutěže extraligy a vede si zde velmi
dobře. Také o talentované hráče házené
je zájem z okolních špičkových klubů a v
posledních dvou letech odešli do HCB
Karviná dva výborní hráči a velmi talentovaný brankář. Všichni zde patří k oporám
svých mládežnických družstev a mají perspektivu dalšího výkonnostního růstu. Ve
zprávě byla oceněna také činnost oddílu
stolního tenisu, který pořádá každoročně
Přebor města Klimkovic dospělých hráčů
a rovněž tělocvičná činnost oddílu sokolské všestrannosti, ve kterém cvičí 31 dívek
a žen různého věku až po seniorky, které
mnohdy dávají příklad mnohem mladším
ženám. Výbor jednoty si velmi váží této
činnosti, která udržuje tradici sokolského
hnutí – zapojovat do tělocvičné činnosti co nejširší okruh našich občanů bez
ohledu na věk. Ve zprávě bylo vysloveno
4

poděkování rodičům našich žáků a juniorů, kteří nejenže přispívají ﬁnančně, ale
pomáhají zajišťovat dopravu, shánějí
sponzory, pomáhají organizačně při různých akcích, trénincích a utkáních.
Zpráva dále ocenila spolupráci a podporu vedení Základní školy Klimkovice,
spolupráci s TJ Klimkovice a samozřejmě
významnou podporu města Klimkovice,
jeho vedení a zastupitelstva při schvalování ﬁnančních prostředků pro zajištění naší činnosti. Náklady na tělocvičnou
a sportovní činnost neustále rostou a na
všechny oddíly je kladena velká odpovědnost jak na získávání ﬁnancí, tak zejména na jejich hospodárné vynakládání.
Vyzvednuta byla práce těch, kteří věnují
spoustu času zpracování žádostí o dotace
a granty z programů města, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezského kraje, sportovních svazů,
České obce sokolské, a rovněž pak jejich
včasnému a správnému vyúčtování.
Ve zprávě byla věnována velká pozornost vývoji situace kolem rekonstrukce
sokolovny, kterou zajišťuje město Klimkovice. Jsme rádi a oprávněně hrdi na to, že
jsme svým dílem mohli přispět k záchraně
tohoto historického objektu a jeho postupné rekonstrukci.
V další části zprávy bylo uvedeno hlavní zaměření činnosti Tělocvičné jednoty
Sokol Klimkovice pro rok 2018 a další
období. Mezi ně patří zejména organizování pestré tělocvičné a sportovní činnosti, získávání dětí, mládeže a dospělých
pro tuto činnost, rozvíjení tradic Sokola,
aktivní účast na akcích města, na pokračování rekonstrukce sokolovny, při jednáních týkajících se výstavby nové sportovní haly atd.
Valná hromada dále projednala
a schválila účetní uzávěrku za rok 2017
a návrh rozpočtu jednoty pro rok 2018,
zprávy o činnosti všech čtyř oddílů a další
materiály. V rozpravě zodpověděli místostarosta Ing. Petr Večerka a starosta
města Ing. Zdeněk Husťák dotazy, týkající se rekonstrukce sokolovny. Starosta
města velmi ocenil všestrannou činnost
naší jednoty, obětavou práci všech, kdo

se na této pro město a občany prospěšné činnosti podílejí, a popřál naší jednotě
hodně úspěchů v dalších obdobích.
Na valné hromadě byla oceněna dlouholetá příkladná a prospěšná práce některých členů – ze všech oblastí činnosti
jednoty.
Ocenění Sokolské župy Moravskoslezské a Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice obdrželi:
- Blanka Teichmannová z oddílu
sokolské všestrannosti
- Jiří Kursa z oddílu stolního tenisu
- Jiří Vašátko z oddílu badmintonu
- Jiří Halfar ml. z oddílu badmintonu
- Jiří Somerlík z oddílu badmintonu
- Jiří Bartoš z oddílu stolního tenisu
- Petr Bílý z oddílu házené
- Božetěch Tvarůžek z oddílu házené
Bronzovou medaili České obce sokolské za mimořádný přínos sokolskému
hnutí převzali:
- Bc. Šárka Čáňová z oddílu sokolské
všestrannosti
- Eva Hanzlová z oddílu badmintonu
- Jiří Halfar st. z oddílu badmintonu
- Ing. Jiří Hudeček z oddílu házené
Valnou hromadu zakončil starosta jednoty Ing. Jiří Hudeček. Popřál všem do
další činnosti hodně sil, elánu a úspěchů,
kterými nejlépe přispějeme k oslavám
100. výročí vzniku samostatného Československa a ke konání XVI. Všesokolského sletu v Praze.
Ing. Jiří Hudeček

Z redakční pošty

Dýchá se nám lépe?
Je to trend a každoroční jev, takže jsem si
ho letos znovu uvědomil. Při řádném úklidu na jaře, kdy se utírají po zimě parapety
a čistí balkony, o co méně je té špíny. A je
to spíše jen prach, než černý lepivý povlak,
jak to bylo v nedávné minulosti. To je hmatatelný důkaz, jak moc se zlepšilo ovzduší
v Klimkovicích. Jen tak dál.
Auinger

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Michal Bajgar
ˇ
Izabela Mackovcáková
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Knihovna

Autorské čtení v knihovně
Koncem března jsme odstartovali projekt setkání spisovatelů knih pro děti a mládež s těmi, kterým jsou tyto knihy primárně určeny. Projekt s názvem Hádej,
kdo mi dnes bude číst? měl loňského roku úspěch, tak jsme letos ani neváhali
a pokračovali.
spisovatel místo psaní na prodej mobilů.
V této interaktivní hře si zahrály nejen děti,
ale hlavních rolí se ujaly i paní učitelky.
Všechna setkání byla moc příjemná a není nic lepšího, než když se děti
seznámí s autorem knihy pěkně naživo
a ještě si s ním mohou povídat.

Posledním předčítajícím byl Petr Šiška,
který dětem představil svou československou knihu Když draka bolí hlava. Tu
napsal se známým slovenským režisérem
Dušanem Rapošem. A že to byla legrace.
Kdo nestihne knihu přečíst, určitě si zajde
do kina na pohádku, která se právě podle
této knihy natáčí.
Cyklus autorských čtení se tedy uzavřel
a už se budeme těšit na další pokračování. Ale to bude zase až příští rok.

Letos jsme dětem ze Základní školy
Klimkovice postupně představovali regionální autory, kteří přišli mezi své posluchače velmi rádi. Žáci se seznámili
s Milanem Barboříkem a jeho knihou
Terezka, princezna z Fulneku, své knihy
představila a četla Zuzana Pospíšilová.
Všichni už tedy vědí, co se stalo, když
děti v pohádkovém příběhu našly vesmírné kameny. Lenka Rožnovská zase žáky
vtáhla do děje o tom, jak se dal mladý

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
a nakonec pomohl celému špaččímu hejnu z nesnází. Malým žáčkům se příběh
líbil, a tak jsme si toho Kamila vystřihli
z papíru.
Projekt tradičně podporuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Zuzana Konvičková

V rámci projektu Už jsem čtenář –
knížka pro prvňáčka knihovnu navštívili žáci prvních ročníků ZŠ Klimkovice
a pustili se do plnění úkolů. Dětem se vel-

mi líbila pohádka Kamil neumí létat, která
byla o špačkovi knihomolovi, který místo
toho, aby se naučil létat, chodil do knihovny. Ale protože byl sečtělý, hodně věděl
5
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Novinky ze základní školy

Zápis dětí do první třídy
Ve čtvrtek 5. dubna otevřela škola své prostory pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče. V novém školním roce nastoupí do dvou prvních tříd asi 40 žáků.

Při prohlídce školy se jim věnovali sedmáci – jejich budoucí patroni. Pro předškoláky to nebyla první návštěva základní
školy. Již před časem přišli pozdravit své
kamarády v prvních třídách, aby zjistili,
jaké to v té škole je.
Školní zralost prověřovaly zkušené
paní učitelky 1. až 3. tříd. Školní zralost je
fyzická a duševní připravenost dítěte pro
vstup do školy, umožňuje mu osvojovat
si nové znalosti a dovednosti. Připravený
předškolák musí zvládnout spoustu věcí.
Proto by jeho rodiče měli mít potřebné
informace o tom, na co se zaměřit, čemu

věnovat pozornost, aby přechod z pětiletého předškoláčka na připraveného školáka byl snadnější.
Paní učitelky ověřovaly úroveň rozvoje
předškoláků v různých oblastech: matematické představivosti, řeči, zrakovém
a sluchovém vnímání, časové a prostorové orientaci, grafomotorice a koncentraci
pozornosti. Každé dítě má tyto složky rozvinuté odlišně.
Rodiče u zápisu viděli, kterou dovednost by měli posilovat, aby dítě bylo ve
škole úspěšné, aby se rádo vzdělávalo.
Vzdělání je prvním předpokladem spokojenosti v životě a všichni si přejeme, aby
naše děti byly spokojené a prožívaly pocity štěstí.
Chcete pro své dítě to nejlepší? Dejte
mu svůj čas a svoji lásku. Jedním z nejvzácnějších darů, které můžete svým
dětem dát, je vaše přítomnost.
Přeji rodičům, ať krásně prožijete
všechny radosti i starosti spolu se svými
dětmi.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Skvělé sportovní výsledky
V naší škole se v hodinách tělesné výchovy zaměřujeme na zvládnutí herních
dovedností míčových her. Při nácviku kolektivních sportů klademe důraz na
týmového ducha, spolupráci hráčů a fair play hru. Díky těmto zásadám dosáhli
naši mladí sportovci výborných výsledků. Velkou měrou k úspěchu přispělo i to,
že se sešla parta chlapců, kteří si rozumí ve škole i na hřišti.

Halová kopaná mladších žáků
V této soutěži naši žáci vyhráli základní
i obvodní kolo v Porubě a postoupili do
ﬁnále okresu Ostrava, kde vybojovali krásné 3. místo. Celkově se do této soutěže
zapojilo 20 sportovních týmů. Chlapci hráli ve složení: F. Hurník, A. Fritsch, D. Guňka, J. Lazecký, B. Besta, J. Huspenina,
A. Gráf, L. Literák, J. Šindelka, O. Hron,
K. Martiník, D. Lokoč, R. Trávníček.

Házená starších žáků
Házenkáři naší školy vyhráli okres
v Polance a v krajském kole v Kopřivnici obsadili vynikající 3. místo za týmy
z Kopřivnice a Karviné. Tým hrál v tomto složení: A. Miroš, A. Lipský, D. Gelnar,
D. Husťák, M. Koleček, Š. Prudký,
6

Matematický
Klokan 2018
V březnu proběhla v naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan
2018. Organizátoři připravují pro nadané počtáře netradiční zajímavé úlohy
určené mnoha věkovým kategoriím.
V naší škole řeší příklady vybraní žáci
od 2. do 9. třídy. 60 minut čistého času
je vyplněno usilovným přemýšlením nad
úlohami s různou obtížností. A komu se to
podařilo nejlépe?
Kategorie Cvrček – 2. a 3. ročník:
1. Petr Homola, 3.A

86 bodů

2. Ivo Dobeš, 3.A

81 bodů

3. Vojtěch Dlabaja, 3.C

79 bodů

4. Jiří Gazda, 3.C

75 bodů

5. Johana Babičová, 3.B

74 bodů

Kategorie Klokánek – 4. a 5. ročník:
1. Marek Neuvirt, 5.B

109 bodů

2. Matěj Strakoš, 5.B

108 bodů

3. Jan Novák, 5.B

104 bodů

4. Tereza Jiříčková, 5.B

103 bodů

5. Isabela Siudová, 5.A

99 bodů

Kategorie Benjamín – 6. a 7. ročník:

J. Pokorný, J. Glomb, D. Vyroubal,
O. Ulman, O. Hron, D. Maršálek.

1. Jonáš Břežný, 6.A

72 bodů

2. Tina Hoňková, 7.B

67 bodů

Basketbal starších žáků

3. Jan Pachota, 7.C

65 bodů

V letošním školním roce jsme se zapojili i do této soutěže. Chlapci se zhostili
basketbalového klání na výbornou, jelikož obsadili v okresním kole 3. místo.
Reprezentovali nás: A. Miroš, M. Koleček, A. Lipský, D. Husťák, D. Piškula,
D. Gelnar, F. Adamus, Š. Prudký, J. Pokorný, J. Láznička a opora týmu R. Vavrečka.
Všem sportovcům děkujeme za mimořádné sportovní výkony a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Alena Kamarádová
Mgr. Zita Nyklová

4.–5. David Pekař, 6.A
64 bodů
Adéla Rožnovjáková, 7.C 64 bodů
Kategorie Kadet – 8. a 9. ročník:
1. Dominika Němcová, 9.A

93 bodů

2. Julie Chmelová, 9.A

89 bodů

3. Šimon Prudký, 9.A

65 bodů

4.–5. Jiří Řeháček, 8.B
František Hurník, 9.A

63 bodů
63 bodů

Všem jmenovaným žákům děkujeme
za reprezentaci školy a blahopřejeme
k pěkným výsledkům.
Mgr. Naďa Danková

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 5/2018

Rainbow Run
Vzpomínáte na Den dětí v minulém
školním roce? Oslavili jsme jej akcí
Rainbow Run. Letos organizátoři akce
uspořádali soutěž pro zúčastněné školy ve výzdobě třídy v duchu Rainbow
Run.
Zapojily se 3.–8. třídy (deváťáci se soustředili na přijímací zkoušky). Porota měla
nelehký úkol, konkurence byla velká. Žáci
měli plno nápadů, jak získat porotu na
svou stranu. Zdobili barvami třídy, lepili barevné kaňky a duhy, kreslili duhové
jednorožce. Oblékli si trička s logem, trička v barvách duhy, upekli duhový dort,
zatančili Makarenu. Zvítězili a oceněni byli
žáci 3.A a 8.B – získali zdarma registraci
na Rainbow Run, který se bude konat
v Ostravě 26. května. Blahopřejeme.
A jak probíhaly přípravy na soutěž ve
vítězných třídách?
Třída 3.A navázala na Rainbow Run
projekt Daruj duhu, který je zaměřen na
plnění snu rodinám a jejím dětem, které
neměly v životě tolik štěstí. V letošním

roce je věnován Karolínce, jež se narodila s onemocněním svalové dystroﬁe,
hypotonie. Se třídou jsme měli připravenou cestu za pokladem (protože letos
zvolili téma Karibik), kterou provázel Štěpán Pavelka. Štěpán hosty přivítal, ukázal námi vyrobené obrázky a seznámil je
s papírovou duhou, která měla na konci
poklad. V pirátské truhle byly drobné
dárečky pro Karolínku (sladkosti, čelenka, náramek a fotka s přáním a podpisy
dětí). Třídu jsme měli vyzdobenou balónky, řetězy a obrázky. Děti tvořily dekorace
s nadšením a soutěžení si pořádně užily.
Mgr. Karolína Návedlová a 3.A

Když jsme se dozvěděli o soutěži Rainbow Run, začali jsme zdobit třídu nejrůznějšími barvami. K výzdobě třídy jsme
využili hodiny výtvarné výchovy, kde jsme
se vyřádili s materiálem. Nejvíce práce
jsme měli s plakátem se siluetami běžců
a výrobou mraků všech barev. Také jsme
použili fotograﬁe z loňského Dne dětí
z akce Rainbow Run. Abychom zaplnili
bílé zdi, vystříhali jsme z barevných papírů kaňky. Na okna jsme nalepili barevný
nápis Rainbow Run a pověsili barevné
řetězy z papíru. Tereza s Elen dokonce
upekly dort ozdobený duhou. Celá třída
se dohodla, že si oblečeme bílá trička
s logem Rainbow Run. Lukáš a Míša byli
až tak zapálení, že si oblékli overaly jednorožce. Nakonec jsme vše doladili barvami na obličej, ze kterých jsme vytvořili
barevnou duhu. Byla to nečekaná výhra,
všichni jsme byli nadšení. Oslavili jsme ji
s 3. A v átriu vyhozením barev do vzduchu,
z kterých vznikl barevný mrak. Všichni se
těšíme na 26. 5., kdy pojedeme s třídou
na Rainbow Run.
Sandra Eliášová, Petra Klimešová,
Tereza Rykalová, 8.A

O nejkrásnější velikonoční kraslici a dekoraci
I v letošním školním roce proběhla
v naší škole tradiční velikonoční soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici,
vazbu a dekoraci.

ří si ve škole mohli v hodinách pracovní
a výtvarné výchovy vyzkoušet práci s nejrůznějšími materiály, a svými společnými
pracemi tak obohatili školní výstavku.

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. I letos se zde objevily nádherně zdobené kraslice, kuřátka, zajíčci nejrůznějších tvarů a velikostí a také
krásné přírodní vazby a jarní věnečky.
Musíme pochválit také starší žáky, kte-

Porota měla i letos velmi těžký úkol
vybrat ze všech soutěžních výrobků ty
nejkrásnější. Nakonec rozhodla takto
a v kategorii jednotlivců se vítězi stali tito
žáci: Pavel Vajda z 1.A, Tereza Fedáková
z 1.B, Anna Bálková z 2.A, Martin Urbančík z 2.B, Štěpán Pavelka z 3.A, Eva Habustová z 3.A, Adélka Mléczková ze 4.B,
Alexandr Závodský ze 6.A a sourozenci

Výstava prací

Stavění máje a pálení čarodějnic

Ve dnech 21. března až 3. dubna se
uskutečnila v kostelíku Nejsvětější
Trojice výstava výtvarných prací žáků
naší školy.

Máj, májka je označení ozdobeného
kmene stromu. Použitým stromem je
nejčastěji jehličnan (smrk), kde se horní část stromu zdobí stužkami z látek
nebo krepového papíru a zavěšuje se
na ni zdobený věnec.

Návštěvníci mohli zhlédnout krásné
a nápadité práce dětí. Obrázky byly vytvořeny nejrůznějšími výtvarnými technikami.
Výstavu doplnily originální velikonoční
dekorace, které žáci tvořili společně ve
škole. Žáci byli náležitě pyšní, že jsou
jejich práce veřejně prezentovány. Děkujeme dětem, které přispěly zajímavými
pracemi, a vyučujícím, kteří se na přípravě výstavy podíleli.
Mgr. Svatava Lichá

Se stavěním máje je spojen zvyk jejího
nočního hlídání před muži ze sousedních
vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je
to pro vesnici velká ostuda.
Pálení čarodějnic či ﬁlipojakubská noc
je český lidový svátek spojený s pálením
ohňů a vírou v čarodějnice.
Děti ze školní družiny vyrobily krásnou

Kryštof a Hynek Batko a Lucie a Zuzana
Homolovy. V kategorii skupin byly oceněny výrobky všech dětí školní družiny
a těchto tříd: 6.A, 6.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A
a 9.B.
Děti byly odměněny sladkostmi a volnými vstupenkami do místního kina.
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

velkou čarodějnici, která bude zdobit naši
školu do 30. dubna a poté, bude převezena na koupaliště v Klimkovicích, kde bude
slavnostně upálena.
Mgr. Martina Habustová
7
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Mateřská škola

Výlet ke studánkám
Po dlouhém zimním období jsme jistě všichni s otevřenou náručí uvítali příchod krásného a teplého jarního počasí. No a jak nejlépe takový prosluněný den
využít? My jeden nápad měli a bez váhání ho ihned realizovali.
Téma týdne Jak kapička vody cestovala nám ideálně hrálo do karet. Přece jen
si děti rozšíří povědomí nejlépe tím, když
půjdeme a vše jim názorně ukážeme.
Proto jsme se rozhodli, že s dětmi vyrazíme na dopolední výlet.

8

Ve čtvrtek 12. dubna se na nás sluníčko usmívalo a my měli nejlepší příležitost
vyrazit do přírody. Ráno jsme jeli autobusem směr lázně Hýlov, odkud jsme
se pěšky vydali zpátky do naší školky
v Josefovicích.
Ale nebyla to jen tak obyčejná cesta. Lesoparkem jsme se vypravili hledat
studánky, aby děti věděly, odkud může
taková kapka vody pocházet. Samozřejmě nejzajímavější bylo hledání kouzelné
studánky, ke které se děti velice těšily
a vymýšlely si, co si budou přát, až k ní
dorazíme.
Celou poměrně dlouhou cestu děti vnímaly jako velké dobrodružství. Hledali
jsme zvířecí stopy, pozorovali jarní změny v přírodě a důležitým momentem byly
také přestávky na dobrůtky.
Na závěr je třeba dodat, že děti mají náš
velký obdiv, jelikož trasu zvládly naprosto

s přehledem a po příchodu do školky zbyly po obědě pouze prázdné talíře. Pravdou je, že prostředí kolem lázní Hýlov je
vskutku kouzelné. Trasy a místa u studánek vypadají jako z pohádky a my se tam
určitě brzy podíváme znovu.
Hana Šecová, MŠ Josefovice
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Základní umělecká škola

Májové koncerty ZUŠ v kině Panorama
Když rozkvetou stromy a jarní barvy a vůně zaplaví vše kolem, je jasné, že školní
rok se mílovými kroky blíží ke konci. Květen bývá ve znamení významných veřejných akcí školy a letos tomu nebude jinak.
Připojíme se k významnému projektu
města Osudové osmičky a budeme součástí i celostátního projektu ZUŠ Open.
Osudové osmičky připravujeme ve spolupráci s městskou knihovnou a dotkneme se tématu, které patří k temnější části
českých dějin.
Program připravují žáci hudebního
a literárně-dramatického oboru. V první
části se představí soubor dechových nástrojů a kytarový soubor. Druhá část bude
patřit divadelní hře k tématu osudových

osmiček. Na jejím vzniku se podle literární předlohy podíleli i samotní žáci. V kině
Panorama jej můžete zhlédnout dne
17. května od 18 hodin.
O týden později se připojíme k celostátnímu happeningu ZUŠ OPEN. Podtitul
ZUŠ OPEN Což takhle dát si muzikál již
napovídá, že tento večer bude celý věnován lehké múze.
V první části programu bude premiéra muzikálu Krtek a kalhotky na motivy
známého kresleného příběhu. V našem

muzikálu zvířátka pomohou krtkovi k jeho vysněným kalhotkám a ještě si při tom
zazpívají veselé písničky a zatančí. To
vše za doprovodu mravenčí kapely. Poté
budou muzikálové melodie ztvárněny
tanečními choreograﬁemi.
V poslední části programu se představí
školní orchestr společně se sólistkami. Na
programu budou známé melodie z muzikálů Hello Dolly, My Fair Lady, Phantom
Of The Opera, Cats, Noc na Karlštejně.
Srdečně zveme všechny uměnímilovné
spoluobčany ve čtvrtek 24. května v 18
hodin do kina Panorama.
MgA. Pavel Béreš

Akordeonové pódium podeváté v naší ZUŠ
V prostorách naší základní umělecké školy se v pátek 23. března konal již IX. ročník interpretačních kurzů s názvem Akordeonové pódium Klimkovice. Naši školu
navštívili pedagogové hry na akordeon ze základních uměleckých škol celého
Moravskoslezského kraje i studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě spolu se
svými vyučujícími.
rodých úhozů a jiných úskalí. Vzájemně
s učiteli také konzultoval tempa a výrazovou stránku daných skladeb. Nastínil tak přítomným posluchačům některá
z dalších řešení konkrétních situací, která
mohou využívat ve své vlastní pedagogické praxi.
Účinkující žáci si kromě rad a doporučení k rozpracovaným skladbám odnesli

i sladkou odměnu v podobě marcipánové
medaile s krásným jarním motivem. Z řad
klimkovických mladých akordeonistů si
na ní pochutnala Eva Habustová, která
s lektorem vzorně spolupracovala.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení
ZUŠ Klimkovice za podporu a paní Cronové z místní cukrárny za ochotu a vstřícnost. Také děkuji všem zúčastněným za
příjemnou i tvůrčí atmosféru a těším se
na další setkání.
Martina Maternová
předsedkyně
krajské akordeonové sekce

Lektorem tohoto ročníku byl předseda
akordeonové sekce Ústřední umělecké
rady České republiky Mgr. art. Miroslav
Pilný ze ZUŠ Chrudim.
Hlavní náplní tohoto semináře byly otevřené lekce přihlášených žáků – modelů,
se kterými pracoval výše zmíněný lektor. Ten si nejprve žákovu přednesovou
skladbu nechal zahrát, a pak se vyslovil
například k možnostem jiného frázování,
vedení měchu, či způsobu nácviku různo9
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Co jsme komu udělali

Lázeňské kino – Vévodkyně

Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční
milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém
okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile a Ségolène a Laure. Při jejich výchově se vždy snažili
uplatňovat spíše konzervativní metody a snažili se jim vštípit ty
správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní doba ale Verneuilovy
konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich
gusta, například s multikulturní nebo náboženskou tolerancí
a s podobnými dnešními výmysly. Přesto se Verneuilovi skoro
pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když jim mnohdy připravují
těžké životní zkoušky. A tak také museli postupně spolknout tři
svatby, které rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ.
První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává
za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá v této sestavě velké rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a poslední nadějí
na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která,
haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...

Historické drama, kronika života
aristokratky Georgiany Cavendish, vévodkyně z Devonshiru.
Georgiana (Keira Knightley) byla
na 18. století, ve kterém žila, velmi moderní a pokroková žena.
Její patriarchální manželství podle
konvencí, s uzavřeným manželem
(Ralph Fiennes), neschopným
projevit jakýkoliv cit, ji neuspokojovalo. Ona milovala společnost, byla výbornou hostitelkou
a společnost milovala ji. Nevyhýbala se hazardu a zamilovala
se do mladého politika Charlese Greye. Manžel však, i když měl
poměr s její nejlepší přítelkyní, donutil Georgianu, aby se své
lásky kvůli dětem vzdala.
Drama, historický, romantický, Velká Británie, 2008, 110 minut.

Komedie, Francie, 2014, 97 minut.

Středa 9. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Středa 2. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Cestopis: Průšvihy při cestování

Velké tajnosti: Beseda Arnošta Vašíčka
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, historické otazníky, překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace. Arnošt Vašíček představuje novou knížku
především o současných senzačních objevech (šokující mumie,
pyramidy, démoni z neznáma, mimozemšťané z planiny Nazca
a mnohé další).
Čtvrtek 3. května v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Cestovatelský stand-up plný 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 třeba mít chuť to opět zopakovat? Proč záleží na posledním
momentu dovolené? Jaké krušné chvíle zažila Bára při cestování a jak z nich vybruslila?
Čtvrtek 10. května v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Vítání ptačího zpěvu
Pan Otakar Závalský, který spolupracuje se Záchrannou stanicí
Bartošovice, pomáhá zvířatům, hlavně ptákům, které potřebují
pomoc. Zajišťuje u nás naučné programy o přírodě pro děti ubytované na dětském oddělení a provede všechny zájemce lesním
parkem. Dozvíme se například o ptactvu, které zde můžeme
zaslechnout a mnoho dalších zajímavostí o přírodě.
Sobota 12. května v 9.00, Sanatoria Klimkovice, recepce A.
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Lázeňské kino: Půlnoc v Paříži

Koncert ZUŠ Poruba – Struny v podverší

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se
má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem
po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu
nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého
století zlatým věkem.
Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se
prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž
v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí, a domnívá se, že život ostatních lidí by byl
pro něho daleko lepší.

Setkání s básnickou sbírkou Evy Kotarbové v interpretaci studentů dramatického oddělení pod vedením Evy Dusové. Hudební doprovod nastudovali žáci téže školy s paní učitelkou Jaroslavou Balovou.

Komedie, fantasy, romantický, USA, Francie, Španělsko, 2011,
90 minut.
Úterý 15. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Divadlo U Lípy: Randění po třicítce
Děj inscenace se odehrává v současné době. Paní Kadrnožková
je majitelka ﬁtcentra a její dcera Eva se rozhodla, že si najde
partnera pro společný život, stejně jako Evin kamarád z dětství –
Tonda. Oba mají podobný nápad a založí si proﬁl na internetové
seznamce.

Pondělí 21. května v 15.30, Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Lázeňské kino – Edith Piaf
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní
stala světoznámá hvězda první
velikosti. Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití
a lásku. Její magický hlas, vášeň
a přátelství s hvězdami její doby
(Marlene Dietrich, Jean Cocteau,
Yves Montand aj.) ji od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila vždy naplno a „ničeho nelitovala...“. Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání se vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství se stal skutečností. „Jednou
budu bohatá, budu samé prachy. Budu mít bílý auťák a černého
šoféra“. Nechtěla dát světu šanci na ni zapomenout a povedlo
se jí to beze zbytku. „Velcí umělci nepatří jen jedné generaci,
zůstávají tu napořád.“ Režisér Olivier Dahan (Purpurové řeky 2:
Andělé apokalypsy) obsadil do hlavní role svého nového ﬁlmu
skvělou Marion Cotillard (Taxi, Velká ryba, Dobrý ročník). Pro
natáčení si režisér kromě Francie vybral také Prahu. Zde si na
pomoc přizval české herce v čele s Markem Vašutem.
Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil prestižní
ﬁlmový festival Berlinale, kde sklidil obrovské ovace.
Drama, životopisný, hudební, Francie, 2007, 140 minut.
Úterý 22. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Koncert kapely Heblo
Ostravská kapela, pohybující se mezi žánry, má nejblíže k folku
s nádechem jazzu, rock-popu a latiny. Písničky jsou charakteristické podmanivou barvou hlasu zpěvačky Evy Kozelské v dvojhlasech s Jindrou Müllerem a poetickými texty.
Čtvrtek 24. května v 18.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Nabídky na seznámení na sebe nenechají dlouho čekat a ti
dva, po lásce toužící, se vrhají na jedno rande za druhým. Ne
každé rande dopadne podle jejich představ, ne každý adept na
seznámení je ideální, a tak vznikají vtipné situace. Na vše dohlíží
paní Kadrnožková, která ví, že Eva a Tonda prostě patří k sobě,
jen ti dva na to musí přijít sami.
Jedná se o autorskou hru jednoho člena souboru. Ve hře jsou
použity myšlenky a taneční představy všech postav.
Čtvrtek 17. května v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.
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Opera v lázních: Koncert B. Čechové
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
Ostrava. Na programu zazní známé árie a duety z oper a operet skladatelů A. Dvořáka, G. Verdiho, Ch. Gounoda, F. Lehára
a dalších.
Neděle 27. května v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.

Lázeňské kino: Vše o životě po životě
Dokument je vyprávěním lidí, kteří hranici smrti překročili, a bylo
jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku,
ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do života
přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic
se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné,
co nás brzdí, jsme my sami.

Dalibor Stach, režisér dokumentu, sám klinickou smrt dvakrát
prožil a to se promítá do celé jeho tvorby. Několik let dělá přednášky Vše o životě po životě, a ty se v současné době rozšířily o promítání dokumentu s následnou přednáškou a besedou
s lidmi.
Úterý 29. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Folklorní soubor Holúbek: Děti a tradice
Moravský dětský folklorní soubor Holúbek založil v roce 1994
Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na
čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují
buď samostatně, nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů. V rámci festivalu Děti
a tradice vystoupí spolu s litevským souborem na kolonádě.
Čtvrtek 31. května v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda.
V sobotu 2. června se Sanatoria Klimkovice vrátí v čase.
Ptáte se do jaké doby?
Do doby, kdy žili rytíři a princezny. Kdy každé malé dítě
umělo jezdit na koni, holčičky si hrály na princezny a kluci
zápasili s dřevěnými meči. Ano, ocitneme se ve středověku,
v malebném městečku, na Hýlovském kopci. Letošní dětský
den bude tematicky zaměřen na středověk a vše s ním
spojené. Můžete vidět historické vystoupení, vyjížďky
na koních, malování na obličej, soutěžní stezku o ceny.
V kreativní dílničce si každý malý rytíř i princezna vyrobí
krásnou památku. Samozřejmostí budou skákací atrakce
pro děti, ukázka hasičského auta a mnoho dalšího.
Těšíme se na vás od 10 hodin ve venkovním areálu lázní.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
úterý

1. 5.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

VYCHÁZKA

Otvírání studánek

studánky Hýlov

14.30

volný

TANEC

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

středa

2. 5.

LÁZEŇSKÉ KINO

Co jsme komu udělali

SK, společenský sál

18.00–19.30

čtvrtek

3. 5.

KINO

Avengers: Inﬁnity War

kino Panorama

18.00

BESEDA

Velké tajnosti: Beseda Arnošta Vašíčka

SK, společenský sál

19.30–20.30

3. 5.–28. 6.

VÝSTAVA

Klimkovické motivy – Stanislav Holinka

kino Panorama

při provozu kina

sobota

ZÁBAVA

Zahájení lázeňské sezony

vláček, promenáda

10.00

ZÁBAVA

Zahájení lázeňské sezony

SK, kolonáda

10.00–17.00

5. 5.

30,50,110/130,50,volný
volný

neděle

6. 5.

KOLONÁDA

Jarní operetní koncert

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

7. 5.

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

úterý

8. 5.

TANEC

Taneční večer s Mirkem

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

30,-

středa

9. 5.

LÁZEŇSKÉ KINO

Vévodkyně

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

KINO

Pro náročného diváka – TGM Osvoboditel

kino Panorama

18.00

CESTOPIS

Barbora Pečeňová: Průšvihy při cestování

SK, společenský sál

19.30–20.45

DEGUSTACE

Trpělka a Oulehla, Nové Bránice

Zámecký sklep

19.00

čtvrtek 10. 5.
pátek

11. 5.

80/55,50,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Good Mates

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota 12. 5.

PŘÍRODA

Vítání ptačího zpěvu s O. Závalským

SK, recepce A

9.00–10.00

volný

DIVADLO

Narnie

kino Panorama

16.00

neděle 13. 5.

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

SK, kolonáda

15.00–16.00

DIVADLO

Fledis

kino Panorama

18.00

VYCHÁZKA

Otvírání studánek

studánky Klimkovice

14.30

volný

KINO

Sherlock Koumes

kino Panorama

18.00

110/90,-

pondělí 14. 5.

dobrovolný
volný
dobrovolný

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

LÁZEŇSKÉ KINO

Půlnoc v Paříži

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa 16. 5.

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

čtvrtek 17. 5.

KONCERT

Osudové osmičky – ZUŠ 1938

kino Panorama

18.00

DIVADLO

Divadlo U Lípy: Randění po třicítce

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

sobota 19. 5.

FARMÁŘ. TRHY

Osudové osmičky 1968

náměstí

8.30–12.00

volný

neděle 20. 5.

KONCERT

Koncert kapely Zezadublues

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KONCERT

Žhavé rytmy jižních zemí – Akoband a FKP

kino Panorama

17.00

KONCERT

ZUŠ Poruba: Struny v podverší

SK, kolonáda

15.30–16.30

volný

KINO

Deadpool 2

kino Panorama

18.00

130,-

21.–23. 5.

VELETRH

Mezinárodní veletrh vína Wine Prague 2018

Zámecký sklep

19.00

21.–31. 5.

VÝSTAVA

Koupilová, Trtílek, Ivánek

kostel Nejsv. Trojice

16.00–18.00

volný

úterý

TRHY

Slezský rynek

před zámkem

8.00–16.00

volný

LÁZEŇSKÉ KINO

Edith Piaf

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa 23. 5.

TANEC

Taneční Evergreen party

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

čtvrtek 24. 5.

MUZIKÁL

ZUŠ Open

kino Panorama

18.00

KONCERT

Koncert kapely Heblo

SK, společenský sál

18.30–20.00

úterý

15. 5.

pondělí 21. 5.

pátek

22. 5.

25. 5.

neděle 27. 5.

pondělí 28. 5.
úterý

29. 5.

30,dobrovolný
50,-

AKCE

Noc kostelů – sv. Kateřiny a Nejsv. Trojice

kostely Klimkovice

18.00–22.00

Zámecké vinařství Bzenec

Zámecký sklep

19.00

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.00

PRO DĚTI

Dětský den na střelnici

střelnice V. A. Staška

14.00

KINO

Odpolední maraton animáků

kino Panorama

14.15, 16, 17.45

KONCERT

Opera v lázních: Barbora Čechová

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

HUDBA

Posezení s harmonikářem

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný
100,-

KINO

Dvě nevěsty a jedna svatba

kino Panorama

18.00

Vše o životě po životě

SK, společenský sál

18.00–19.30

SPORT

Trojutkání Mikolow – Ilava – Klimkovice

hřiště ZŠ

čtvrtek 31. 5.

FOLKLOR

Děti a tradice – Holúbek a Litevský soubor

SK, kolonáda

18.00–19.00

sobota

FOTBAL

3. ročník Klimkováčku – turnaj mládeže

hřiště TJ

9.00–14.00

PRO DĚTI

Dětský den

Sanatoria Klimkovice

10.00–17.00

2. 6.

70,-

DEGUSTACE

LÁZEŇSKÉ KINO
středa 30. 5.

30,dobrovolný

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

30,volný
60/100/120,-

50,volný
volný
volný

www.sanatoria-klimkovice.cz

Změny v programu vyhrazeny.
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Historie – Osmičková léta

Sodovkárna Rudolfa Urbaníka v Klimkovicích
S výrobou sodovek a sifonů, dodávaných ke spotřebě ve skleněných lahvích
s patentním uzávěrem, začal v Klimkovicích podnikat snad ke konci Velké války
pan Rudolf Urbaník.
Získal živnostenský list a
v rodinné ﬁrmě
pracoval v profesi
„sodovkář“. Jeho starší syn Ladislav
(*29. 10. 1895)
převzal
ve
dvacátých letech minulého
století
ﬁrmu
svého otce a v místě zvaném Na Závadě (v současné ul. U Podjezdu) výrobnu
sodovek a sifonů rozšířil a technicky zdokonalil. V rodinné ﬁrmě byli zaměstnáni
Urbaníkovi včetně Ladislavova mladšího
bratra Ferdinanda (*25. 5. 1902). Ten se
po čase chtěl v tomto oboru podnikání
osamostatnit, rodné Klimkovice opustil
a začal pracovat ve větší sodovkářské
společnosti v Zábřehu na Moravě. Přestěhoval se tam, poté se i oženil a založil
vlastní rodinu.
V roce 1934 (26. ledna) postihla rodinu Urbaníkových v Klimkovicích nešťastná událost, když Ladislav Urbaník náhle
ve věku 38 let zemřel. Ferdinand se tak
musel postarat o rodinu svého zemřelého bratra, neboť ovdovělá švagrová byla
postižena tzv. „španělskou chřipkou“ a až
do konce svého života nebyla schopna
samostatného pohybu. Přitom v domácnosti se starala o své dvě nezletilé děti.
Zdroj: Mapy.cz

Klimkovickou sodovkárnu Ladislava Urbaníka tak převzal jeho bratr Ferdinand.
S rodinou se vrátil zpět do rodných Klimkovic, podnik převzal a spravoval, přitom
v práci mu pomáhali i jeho dva dospívající
synové. Výroba v sodovkárně tak mohla
úspěšně pokračovat zejména v období
mezi oběma světovými válkami. Přerušena nebyla ani v letech německé okupace. Poptávka po produktech byla totiž
poměrně velká a Urbaníkovy sodovky se
rozvážely do všech obcí v okolí, také do
Studénky, Košatky, Jistebníku, Nové Bělé
atd. Samozřejmostí bylo dodávat sodovky
do místních hospod a hokynářských krámů v Klimkovicích, Polance n/O a Vřesině. K rozvozu sodovek a sifonů sloužil
zpočátku jeden koňský povoz, později
měli koně dva, každý s vlastním povozem. Výroba se ale postupně zvyšovala,
přesto se v sodovkárně snažili výrobní
náklady nezvyšovat. U Urbaníků se žilo
velice skromně, přitom se i v rodině šetřilo
všude, kde toho bylo zapotřebí. Sodovkářů v okolí časem přibývalo, konkurence
sílila, a tak pan Urbaník pro rozvoz sodovek pořídil malý nákladní automobil zn.
Tatra 30, aby sodovky z Klimkovic mohl
pohotově dodávat také na objednávky
různým organizacím, spolkům atp.
Po skončení 2. svět. války byla poptávka po sodovkách ještě výraznější. Fatální
změna však nastala brzy po politickém
převratu z roku 1948. Soukromé podni-

ky, ﬁrmy, podnikatelé i drobní živnostníci
museli podnikání ukončit, neboť soukromé podnikání bylo znárodňováno či
likvidováno včetně zabavování vlastního
výrobního zařízení a majetku. Tak tomu
bylo i se sodovkárnou pana Urbaníka.
Místní národní výbor v roce 1952 rozhodl, že provoz sodovkárny zruší, a tak
jednoho dne přijelo na nádvoří sodovkárny větší nákladní auto a odvezlo výrobní
a pomocné zařízení vč. malé nákladní
Tatry 30 a výroba zde byla tak deﬁnitivně
skončena.

Majitel ﬁrmy pan Ferdinand Urbaník
toto velké životní a osobní trauma prožíval těžce a doplatil na to i po zdravotní
stránce. Postihl ho totiž náhlý srdeční záchvat, který naštěstí přežil, avšak
v plném pracovním zatížení již pracovat
nemohl. Také prý coby nedávný kapitalistický vykořisťovatel prostého lidu
mohl být zaměstnán jen jako pomocný
dělník. Několik let byl hlídačem, později
pomocníkem v místní provozovně uhelných skladů v sousedství tramvajového
nádraží v Klimkovicích. Finanční náhradu
500,- Kčs, přiznanou mu radou místního
MNV za zabavení majetku své soukromé
sodovkárny, odmítal vyzvednout a ani
v jiné formě tuto náhradu nepřevzal.
Pan Ferdinand Urbaník zemřel 14.
června 1967, ve věku 65 let, v nemocnici
v Ostravě-Vítkovicích. Tím také deﬁnitivně skončila historie sodovkárny v Klimkovicích.
Pozn.: Zpracováno podle vzpomínek
a svědectví 82leté paní Boženy Bojdové, roz. Urbaníkové, dcery p. Ferdinanda
Urbaníka, která je poslední žijící osobou
rodiny sodovkářů v Klimkovicích.
Poděkování za pomoc a spolupráci při
tvorbě tohoto článku patří také paní Darji
Sikorové a paní Jiřině Jakubcové z Klimkovic.
březen 2018
Zpracoval: Ing. Jiří Pillich,
kronikář města Klimkovic
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Střípky ze stavebněhistorického průzkumu zámku

Schod kamenný na verchnú pavlač
Léta Páně 1665 zemřel v Klimkovicích Kašpar Vlček a místo jeho nezletilého bratra a dědice Jindřicha Viléma se celého zboží, a tedy i panství klimkovického, ujala
poručnická správa. Pro tento účel byl velmi záhy ještě v témže roce vyhotoven
inventář zděděného majetku.

Kromě položkového soupisu movitostí
došlo i na popis zámku. Máme tak k dis-

pozici nesmírně cenné informace o podobě zámku v Klimkovicích ve 2. polovině
17. století.
Mimo jiné se dovíme i o tom, že výškové úrovně zámku spojovala kromě
slavného renesančního schodiště i dvě
schodiště vřetenová, tedy šneková nebo
také točitá, což autor inventáře pojmenoval ve staročeštině jako schod okruhlý.
Po jednom z dvojice uvedených točitých
schodišť zůstaly jen stopy v utváření
místnosti v západním koutě zámku, druhé ze jmenovaných schodišť se dochovalo v jižním koutě zámeckého nádvoří.

Tvoří je kamenné stupně v okrouhlém
tubusu, dnes dochované ve výškovém
rozsahu od přízemí až k podlaze prvního
patra.
Jak se při stavebněhistorickém průzkumu ukázalo, ono okrouhlé schodiště muselo vzniknout již v pozdní gotice,
v době staré tvrze, tedy ve 2. polovině
15. století. Protože schodiště prochází
důležitými nosnými zdmi a je rovněž zděné, konkrétně v případě stupňů kamenné,
tak jej stavitel při renesanční přestavbě
zámku v 70. letech 16. století ponechal,
i když musel rezignovat na tehdy tolik
ceněnou symetrii zámeckého nádvoří
s arkádami, a schodiště arkádovou chodbou obestavěl.
V současnosti je dochovaná část točitého schodiště využívána jen extenzivně,
nicméně se v blízké době uvažuje o jeho
zpřístupnění tak, že by si návštěvníci
vinárny i zámku mohli památné pozdně
gotické schodiště prohlédnout.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Amatérské divadlo

Komedie Svaté neřesti
Divadelní soubor Fledis vás zve na představení komedie ostravské autorky Kateřiny Tomanové Svaté neřesti.
Možná si teď říkáte, že takové pozvání
jste nedávno ve zpravodaji četli. Ano, četli, ale představení se pro nemoc bohužel
neuskutečnilo.
Nechtěli bychom zklamat ty, kteří se
na představení chystali, a chtěli bychom
oslovit i ty, kteří se nechystali, a pozvat
vás na představení komedie Svaté neřesti dne 13. května 2018 v 18 hodin v kině
Panorama v Klimkovicích.
Můžete se těšit na komedii o rozmarné
manželce Marii, která celé dny vysedává
u PC na sociálních sítích, nepracuje a vel-

mi si přeje dítě. O jejím manželovi, který
je workoholik a o dítěti nechce ani slyšet.
Do všeho se přimotá bývalý manžel Marie
– herec Petr Serafín, který holduje alkoholu, vyhledává společnost lehkých dívek.
Existuje však místo, kde záhadný pan
Gabriel, kterému dělá společnost krásná
jeptiška Angelika, lidem od jejich závislostí
pomáhá a jejich život mění. Je však změna taková, jakou si ji lidé vysnili? Mohou
žít bez svých zálib? Jak to tedy dopadne
s Marií, jejím manželem dítětem? Přijďte
Šárka Thanheiserová
se podívat!
19

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 5/2018

Pěvecký sbor města Klimkovic

Evangelium podle houslí 2018 v katedrále
nadchlo děti, studenty, dospělé i seniory
Do posledního místečka naplněná Katedrála Božského Spasitele v Ostravě byla
svědkem dvou koncertů v rámci projektu Evangelium podle houslí 2018. Ty se
konaly v pověrčivý den, v pátek 13. dubna. Že se toto pořekadlo nenaplnilo, o tom
svědčí dlouhotrvající potlesk všech diváků a aplaudování vestoje.
Na 180 účinkujících (Hradišťan, herci
NDM, Operní studio, amatérské sbory…)
předvedlo cituplné i akční velikonoční

oratorium o ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. A že členové Pěveckého
sboru města Klimkovic mohli být u toho,

je zásluha ostravského hudebního skladatele pana Pavla Helebranda… Za to
mu patří náš neskonalý vřelý dík.
Rovněž děkujeme vedení města Klimkovic za podporu, kterou nám, členům
sboru, poskytuje.
Velice si jí vážíme. Stejně tak jako ocenění sboru ze strany města, které jsme
ve středu 11. dubna 2018 obdrželi v rámci Oceňování významných osobností
a spolků města.
Za pořízení fotograﬁí z generální zkoušky děkujeme Ing. Petru Večerkovi.
Chci slíbit jménem svým a jménem
členů sboru, že město budeme důstojně
reprezentovat na festivalu Smetanova
Litomyšl, na němž vystoupíme s Evangeliem ve dnech 20. a 21. června 2018. Už
nyní jsou vstupenky vyprodány! To svědčí
o naprosté jedinečnosti tohoto velkolepého díla…
O průběhu festivalu vás budeme, milí
občané a vážení lázeňští hosté, informovat v červencovém čísle klimkovického
Zpravodaje.
Za PS města Klimkovic Hana Petrová
Foto: Ing. Petr Večerka

Může se hodit

Hasiči

Zvířata v nouzi
Na níže uvedených webových stránkách najdou občané rady pro případ
ztráty nebo nálezu zvířete.
Jsou zde kontakty na psí útulky, kočičí
depozita, záchranné stanice volně žijících
živočichů a na dobrovolnické organizace
pomáhající zvířatům v nouzi.
Účelem je mimo jiné snížit počet psů
v útulcích a tím i výdajů obcí spojených
s odchytem a péčí o psy.
https://ztracenianalezenimazliccizmskraje.webnode.cz.
L. Szebestová

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Badminton

Úspěšná extraligová premiéra pro náš tým
O víkendu 14. a 15. dubna se uskutečnilo ﬁnále extraligy v badmintonu, které
hostili obhájci titulu z Prahy. V prvním z obou hracích dnů se v semiﬁnále proti
sobě představili TJ Sokol Meteor Praha Radotín s týmem BK 73 Deltacar Benátky
nad Jizerou a klub BADMINTON FSpS MU z Brna proti nováčkovi v této soutěži
TJ Sokol Klimkovice.
Proti Brnu nebyli hráči z Klimkovic rozhodně považováni za favority utkání, o to
větší však bylo jejich odhodlání zkušeného soupeře překvapit. K vidění byly nádherné a vypjaté zápasy, ve kterých hráči
nechávali skutečně všechen svůj badmintonový um. Oba své zápasy zakončila
vítězně klimkovická jednička Artem Pochtarev, když po smíšené čtyřhře s Kateřinou Tomalovou vyhrál také svého singla
proti Estonci Mustovi. Dalšími výkony,
jež je třeba vyzdvihnout, byly např. téměř
vítězný duel Pedera Sovndala, který
svedl s Vojtěchem Šelongem krásnou
a vyrovnanou bitvu, nebo srdnatý výkon

Jana Benbenka proti jednomu z nejlepších českých badmintonistů Adamu Mendrekovi. Bohužel pro klimkovické borce
zůstalo nakonec pouze u dvou již zmíněných vyhraných zápasů a tak zakončili
den za konečného stavu 2:6.
Druhý den se tedy nesl pro Klimkovice
v duchu boje o třetí místo s poraženými
z druhého semiﬁnále a to s Benátkami.
Po poměrně úspěšném (byť výsledek
by tomu nemusel úplně naznačovat) boji
z prvního dne nastupovali hráči opět s velkou bojovností, ani ta však k výhře nestačila. Hráči Benátek ztratili dohromady
pouze dva sety a to zásluhou mixu Artem

Pochtarev – Kateřina Tomalová a následné dvouhry Kateřiny proti Rusce Elizavetě
Tarasové. Za stavu 0:6 už se od posledních dvou zápasů upustilo a Klimkovice si
odvezly z Prahy za celé své celosezonní
snažení krásné čtvrté místo.
Na závěr nutno podotknout, že takovéto umístění v nejvyšší české badmintonové soutěži je pro nejmladší tým extraligy
opravdu skvělý. Tým složený z velké části
z odchovanců oddílu jedné malé vesničky
se dokázal postavit mnoha zkušenějším
soupeřům.
Velký dík patří i všem, kteří se podíleli
na přípravě extraligových utkání, a také
městu Klimkovice, Moravskoslezskému
kraji a sponzorům za jejich podporu.
Děkujeme a už teď se těšíme na badmintonové bitvy příští sezony.
Jan Slíva

Přebor MS župy ČOS a Klimkovic dvouhra
chlapců, GPE U11/50, GPC U13, U15, U17
Těsně před velikonočními svátky pořádal náš oddíl 14. ročník přeboru MS župy
ČOS a Klimkovic ve dvouhře chlapců a dívek napříč kategoriemi.
Ve čtvrtek 29. 3. si poměřili své badmintonové dovednosti kategorie U13 a U17
a hned následující den v pátek 30. 3.
kategorie U11 a U15. Za oba dny okusilo
turnajovou atmosféru celkem 156 hráčů.
Hrálo se ve dvou tělocvičnách, na čtyřech
kurtech na dvě porážky. I přesto organizátoři v podobě Jirky Vašátka (čtvrtek) a Jiří22

ho Halfara st. (pátek) zvládli turnaj bezchybně a velkou měrou přispěli k pohodě,
která se po oba dny usadila v místě konání turnaje. Navíc o nálepku mezinárodního turnaje se postarala početná skupina
slovenských hráčů z oddílů BKR Púchov
a BKK Sliač. A že naši přátelé nepřivezli
na turnaj žádné „lamky“ svědčí fakt, že

nás „oloupili“ o sedm medailí, které si
zaslouženě odvezli domů za hranice.
A jak se vedlo domácím hráčům? Náramně. Všichni hráči, ale hlavně ti nejmenší, si zaslouží velkou pochvalu za
bojovnost a předvedené výkony. Bilance klimkovických hráčů se zastavila na
čtyřech zlatých, dvou stříbrných a jedné
bronzové medaili. Gratulujeme.
Jiří Halfar
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Croatian International v Záhřebu – třetí místo
pro Kateřinu Tomalovou
Do Záhřebu jsem se vydala otestovat svou formu před blížícím se ME a také
obhájit body z loňského roku, kdy jsem tam skončila třetí. Startovní pole bylo
o poznání nabitější než loni, a tak jsem věděla, že rozhodně nepůjde o nic snadného.
Naštěstí los byl ke mně konečně vcelku přívětivý – nikde žádná Asiatka nebo
nasazená hráčka hned v prvním kole, jak
tomu bylo na předchozích čtyřech turnajích. Dobrý los jsem podpořila solidním
výkonem na kurtu, a tak z toho bylo nakonec hezké 3. místo a obhajoba loňských
bodů. Ale vezmu to hezky popořadě.
V prvním kole jsem čekala na vítězku
kvaliﬁkace, kterou se stala Francouzka
Melanie Potin. Mladá Francouzka se
mnou sice držela ze začátku setu krok, ale

pak totálně odpadla na fyzičku a já jsem
zvítězila 9, 10. Ve druhém kole mě stejně
jako loni čekala domácí Katarina Galenić.
I tady jsem měla všechno pod kontrolou
(až na drobný výpadek v polovině 2. setu)
a rychlou a pestrou hrou jsem hladce zvítězila 10, 13 a postoupila do čtvrtﬁnále.
Tam už to ovšem taková sranda nebyla.
Z kvaliﬁkace až do čtvrtﬁnále se dostala
teprve 16letá Ruska Anastasiia Shapovalova, která na turnaji vyřadila nasazenou Gondu a na svém kontu už má pár

dalších slušných skalpů. První set jsem
dobře rozehrála, diktovala tempo a eliminovala soupeřčiny silné stránky a dostala
jsem se do vedení 19:15. Pak ale přišlo
z mojí strany zaváhání, Ruska se chytla
a najednou to bylo 19:19. Naštěstí pro
mě se však projevila její mladická nerozvážnost a dvěma zbrklými chybami mi set
darovala. Druhý set vypadal z počátku víc
než slibně (vedla jsem 10:5), ale najednou
přišlo několik jednoduchých chyb, lehká
nervozita, soupeřka se chytla a najednou
jsem prohrávala 13:20 a set jsem ztratila
14:21. Naštěstí soupeřka už ve druhém
setu vypadala, že toho má plné kecky,
tak jsem doufala, že třetí set půjde „na
fyzičku“. Celý třetí set jsem dotahovala,
což se ale změnilo až za stavu 15:15, kdy
jsem se poprvé dostala do vedení. Soupeřka už sotva pletla nohama, a tak jsem
zápas taktikou „dlouhý – krátký – dlouhý“
dotáhla do úspěšného konce. Katka vs
fyzička 2:0.
Na semiﬁnále jsem se těšila a doufala
jsem, že bych si konečně mohla zahrát
nějaké to ﬁnále, když jsem navíc celý
turnaj hrála dobře. No, tak někdy příště...
Netrpělivost a množství nevynucených
chyb na Iben Bergstein nestačilo. Dánka
mi ukázala, jak se i z pomalejšího pohybu dá vytěžit maximum a že když máte
zlatou ruku, tak vlastně ani tolik nepotřebujete běhat. Z prohry 14, 10 jsem sice
byla hned po zápase hodně zklamaná,
ale zpětně celý turnaj hodnotím víc než
pozitivně.
Kateřina Tomalová

zastávka
v Klimkovicích
na náměstí

26. 5. 2018
14.45–16.00
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Vesnické sportovní hry

Po čtvrté disciplíně Klimkovice stále v čele
V sobotu 21. dubna v kuželně Sareza v Ostravě-Porubě
proběhla letošní čtvrtá soutěž Vesnických sportovních her,
a to soutěž v kuželkách. Konkurence ve všech disciplínách
roste, a tak jsme do soutěže vstupovali s lehkými obavami, jestli se našemu družstvu podaří navázat na loňské medailové umístění.
Dlouhodobý trénink se při soutěži projevil. I když mnozí borci
z jiných obcí trhali rekordy VSH, naše družstvo předvedlo skvělé
výkony a k překvapení všech účastníků jsme obsadili jak v jednotlivcích, tak i v družstvech první místa.
Všechny jednotlivce soustředěným výkonem převálcovala
naše Jana Martínková. Oldřich Neuvert přidal krásnou šestou
pozici a na úspěch bylo zaděláno.
A další dva účastníci Hana Petrová a Petr Večerka doplnili
svým umístěním body potřebné k první pozici.
Výsledky kuželek:
jednotlivci: 1. Jana Martínková
družstva: 1. Klimkovice, 2. Krásné Pole, 3. Velká Polom
Což nás i po této soutěži drží na průběžném 1. místě v celkovém hodnocení.
Petr Večerka

Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz
Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

NÍZKÉ CENY
PRODÁM
13 let dobře fungující
kadeřnictví
(2 pracovní místa)
v Ostravě-Zábřehu.
Předám veškerou
klientelu, zaučím.
Spěchá
z důvodu nemoci.
Tel.: 737 535 193
24

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

731 490 561

KVĚTOVÁ TERAPIE
Australské květové esence
Bachovy květové esence

Ceník a podmínky
inzerce
najdete na:

Příprava kapek,
krémů, rozprašovačů.

kis.mesto-

Petra Fritsch

-klimkovice.cz/

775 234 669

kultura/zpravodaj

https://australske-esenceostrava.webnode.cz/

Tel.: 556 420 005
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Pozvánky

DĚTSKÝ DEN na střelnici
Střelnice V. A. Staška Klimkovice, společně
s dobrovolnými hasiči z Klimkovic, pořádá dětský den

27. května 2018 od 14 hodin
Pro děti bude připravena spousta soutěží a mnoho sladkých odměn.
Budou mít možnost se seznámit s technikou a prací
dobrovolných hasičů.
Občerstvení je zajištěno v restauraci Myslivna.
Na všechny se moc těší střelci a hasiči z Klimkovic!
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Město Klimkovice vás zve na výstavu obrazů Stanislava Holinky

KLIMKOVICKÉ MOTIVY
kino Panorama Klimkovice • 3. 5. – 28. 6. 2018
Otevřeno vždy v době představení, vstup volný.
Výstava je prodejní, informace u autora: 604 692 780
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