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Obecná škola v Josefovicích v roce 1946
Slovo starosty:
zastupiteli doc. MUDr. Michalovi Hladíkovi, CSc. Při této
příležitosti chci poděkovat i oddílu kopané TJ Klimkovice a
Truhlářství Tomáš Bajgar za jejich obětavou práci na rekonstrukci
šatny v Sokolovně a Ing. Radimu Homolovi za všechny dotace,
které pro tento oddíl získal.
Letošní jarní bohatá kulturní sezóna začala excelentním
vystoupením našeho pěveckého sdružení v Chrámu Božského
spasitele v Ostravě na představení Evangelium podle houslí.
Sezóna pokračovala v Sokolovně vydařenou oslavou 5. narozenin
rodinného centra Želvička, jejíž organizátoři opět připravili bohatý
kulturní program pro naše nejmenší a jejich rodiče. Kulturní akce
proběhly i v kostelíku – po Myslivecké výstavě jsme na vernisáži
přivítali představitele partnerských měst z Mikolowa, Ilavy a
Litovle. Následně jsme je pozvali na koncert ZUŠ z Klimkovic a
z Ilavy do Sanatorií Klimkovice, abychom mohli pochválit všechny
účinkující žáky, jejich učitele a paní ředitelky za krásný umělecký
zážitek.
V době, kdy se Vám dostává do rukou tento Zpravodaj, máte již
jistě krásné zážitky z letošního Stavění Máje. Na závěr bych si
dovolil Vás ještě upozornit na datum 27. května, kdy proběhne
současně Velká muzejní noc, Noc kostelů a Jarní koncert našeho
pěveckého sdružení – upoutávky naleznete dále ve Zpravodaji. To
vše bude úvodem ke Klimkovickému kulturnímu létu, které bude
probíhat v parku a nabídne Vám ucelený kulturní program od
června do září. O všech akcích budete včas informováni.
Vážení spoluobčané, děkuji všem ochotným účinkujícím a
obětavým organizátorům, jejich angažovanost v uvedených
kulturních akcích je nadějným příslibem do budoucna.

Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace našeho města bude konečně v nejbližší době
financována ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), neboť
čekáme jen na podpis zástupce SFŽP na smlouvě o poskytnutí
dotace a její schválení naším zastupitelstvem. Smlouva nám zajistí
dotaci ze SFŽP ve výši 5.170.975,47 Kč, dále úročenou půjčku ze
SFŽP ve výši 10.341.950,95 Kč a především prostředky z rozpočtu
Evropské unie z Fondu soudržnosti ve výši 87.906.583,- Kč.
Celkem tedy 103.419-509,42 Kč. Stavbu musíme dokončit koncem
března 2012. Vzhledem k tomu, že ukončení stavby zachází do
zimních měsíců, kdy se povrchy budou pokládat obtížně, bylo by
ideální celou stavbu dokončit do konce listopadu. To bude
znamenat nejen další zintenzívnění stavební činnosti v tomto roce,
ale i urychlení obnovy rozestavěných ulic, které před finální
povrchovou úpravou budou vystaveny nepříjemné prašnosti a
zhoršení dopravní obslužnosti. Prosím Vás tedy o dodržování
bezpečnosti, maximální trpělivost, obezřetnost i ochotu
spolupracovat při řešení nedostatků, které můžete nahlásit panu
Bílému na tel.č. 556 420 484 nebo na sekretariát starosty
556 420 303.
Z krajského úřadu k nám přišly samé dobré zprávy. Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje nám schválilo dotaci na informační
stezku „Veverka Augustýnka“ v Parku Petra Bezruče za 200.000,Kč, dále dotaci na budování turistického centra za 81.000,- Kč a
na rekonstrukci koupelny v Domově pro seniory (DPS) ve výši
210.000,- Kč. Děkuji všem, kdo se podíleli na úspěšném podání a
podpoře těchto žádostí, především Kulturnímu a informačnímu
středisku, pracovníkům hospodářsko-technickému odboru
městského úřadu, panu místostarostovi Ing. Jakubu Unuckovi,
paní ředitelce DPS Bc. Marii Zetkové a našemu krajskému

Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z MěÚ:

Společenská rubrika:

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci květnu budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat v ulicích
Komenského, Křížkovského, Čs. legií,
Hraniční, Polanecká, 28. října (oblast u restaurace Verdun), Pod
Kinem, Vřesinská, Palackého, Kotkova, U Barevny, Čs.armády a
Havlíčkova.
V rámci dotace Moravskoslezského kraje, která není součástí
stavby „Kanalizace města Klimkovic“ bude pokračovat stavba
v ulici Jiřího Wolkra.
V souvislosti s těmito probíhajícími stavbami žádáme občany o
pochopení případné krátkodobé odstávky vody. Příčinou je jak
poškození vlastních vodovodních řadů nezanesených do map
vlastníka, kterým je SmVaK Ostrava a.s., tak i netěsnosti, které se
projevují při jeho odkrytí. Tyto se operativně a bezodkladně
opravují.
Petr Bílý, investice města

Vítáme nového občánka našeho
města

Vanesu Tvrdou

Město Klimkovice vyhlašuje IV. ročník soutěží
O nejkrásnější okno, O nejkrásnější předzahrádku
Podmínky účasti:
- soutěžní objekt na území města Klimkovic
Hodnotící komise:
- zástupce Komise životního prostředí a dopravy, zástupce
Svazu zahrádkářů, zástupce města
Vítězům soutěží bude poskytnut dar ve výši:
O nejkrásnější okno:
O nejkrásnější předzahrádku:
1. cena = 3.000,-Kč
1. cena = 5.000,- Kč
2. cena = 2.000,-Kč
2. cena = 3.000,- Kč
3. cena = 1.000,-Kč
3. cena = 1.000,- Kč
Záměr soutěže O nejkrásnější okno:
cílem soutěže je vyhodnotit nejkrásněji vyzdobené okno, soubor oken, balkón, vstupní verandu apod.
hodnotí se především květinová a podobná dekorativní výzdoba, celkový dojem, nehodnotí se architektonické provedení
nemovitosti, jež je zdobena.
1) Záměr soutěže O nejkrásnější předzahrádku:
cílem soutěže je vyhodnotit nejkrásněji upravenou zahrádku či předzahrádku a to ve frontální, části rodinného, činžovního,
panelového nebo jiného domu v katastru města Klimkovice.
2) Přihlášky do obou soutěží, termíny konání soutěží:
pomocí přihlašovacího kupónu umístěného na webových stránkách města, ve Zpravodaji nebo v kanceláři č. 1 Městského úřadu
Klimkovice je možno se přihlásit v termínu do 30.6.2011 včetně.
soutěž probíhá od 1.7.2011 do 14.8.2011
3) Podmínky a vyhodnocení soutěže:
soutěžící zašle na e-mailovou adresu kis@mesto-klimkovice.cz přihlašovací kupón s jednoduchým popisem toho, s čím soutěží,
vyplněné kontaktní údaje, a to do 30.6.2011. Členové hodnotící komise budou v termínu od 1.7.2011 do 14.8.2011 předmětné
objekty průběžně monitorovat a fotografovat.
v termínu od 16.8.2011 do 31.8.2011 hodnotící komise vybere finalisty soutěže.
od 1.9. 2011 do 8.9.2010 budou fotografie finálních objektů zveřejněny na webových stránkách města a veřejně přístupném
místě, přičemž kdokoliv může na základě své preference dát jednomu soutěžícímu v každé soutěži jeden svůj hlas, a to pomocí
internetu (webové stránky města) či vhozením anketního lístku do určené schránky. (Bližší informace budou zveřejněny
v zářijovém Zpravodaji.)
- vítězům soutěží budou ceny předány na Klimkovickém jarmarku dne 10.9. 2011. Dále budou věcnými cenami odměněni 3
hlasující.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLAŠOVACÍ KUPÓN:
Přihlašuji do Soutěže o nejkrásnější balkón, Soutěže o nejkrásnější předzahrádku (nehodící se škrtněte)
dům / parcelu / zahradu (adresa – pouze Klimkovice):
.......................................................................................................
Jméno, adresa případně kontaktní telefon/e-mail přihlášeného:
.......................................................................................................
......................................................................................................
Uzávěrka přihlášek je 30.6.2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento kupón odevzdejte v kanceláři č. 1 MěÚ v Klimkovicích nebo odešlete mailem.
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Historie:

Historie dechové hudby v Klimkovicích
u příležitosti 140letého výročí - 4. část - Pokračování o dějinách dnešní dechové hudby Veselka – čerpáno z kroniky hudebníků.
1. června 1983 pan Jaroslav Vavroš ukončil hraní v dechovém A léta běží – hudba Veselka má stále dost příležitostí ke hraní, ať
orchestru pro vážné onemocnění a předal vedení dechového už se jedná o události veselé, smutné či reprezentační. Každým
souboru Jaroslavu Strakošovi, který se přistěhoval do Klimkovic a rokem hraje Veselka také na promenádních koncertech v lázních
dosud hrál v dechovém souboru v Polance a v hudbě jak pro lázeňské hosty, tak pro všechny milovníky dechové hudby.
v Klimkovicích často vypomáhal.
Z dalších významnějších události zmíním v roce 2004 svěcení a
zvedání nového zvonu sv. Václava
do věže kostela sv. Kateřiny. Od
roku 2005 již klesá četnost
produkcí, jako jsou plesy nebo
zábavy – lidé raději volí
reprodukovanou hudbu než živou.
V roce 2006 se konal v lázních na
kolonádě jubilejní koncert ku
příležitosti 135 let trvání dechové
hudby. 30-ti členný soubor
doprovodily zpěvačky, mažoretky
a
pořadem
provázel
člen
ostravského divadla Pavel Handl.
Foto: červen 1989
Dechová hudba hrála pod Jednotným kulturním
střediskem při Národním výboru města Klimkovice
pod vedením p. Oldřicha Neuvirtha. I nadále pilně
zkoušeli a soubor byl komisaři ohodnocen na
povinných přehrávkách velmi dobře. Jaroslav Strakoš
úzce spolupracuje s dechovým orchestrem z Polanky,
takže je schopen zajistit i více hraní (akcí) v jednom
dni. Také na veselé produkce, jako byly oslavy
různého druhu, utvořil malý soubor o 4 členech, kteří
dokázali dobře pobavit společnost.
Dechový orchestr reprezentoval město Klimkovice a
doprovázel mnoho akcí města jako: spartakiády,
mírové slavnosti, dětské dny na hřištích, výroční
schůze, oslavy osvobození, oslavy 1. máje, oslavy
koncert v lázních
VŘSR, výstavy chovatelů, myslivecká odpoledne,
2001
večírky BSP, dětské plesy, krmášové oslavy,
masopustní průvody. Tyto akce byly odehrány mnohdy i v jiných Jsme velmi rádi, že můžeme lidem přinášet radost. Jsme
připraveni co nejlépe reprezentovat naše město nejen u nás, ale i
obcích.
V září 1985 nastoupil Jaroslav Strakoš ke studiu lidové v Polsku, na Slovensku i jinde. Jsme rádi, že se můžeme účastnit
konzervatoře obor dirigování. 14. června 1989 se konal velký a přispět k oslavám různých výročí obcí i spolků, ale také i
absolventský koncert v Ostravě za účasti mažoretek a zpěváků, k důstojným odchodům na věčnost.
Náš dechový soubor letos slaví 140leté výročí od svého založení.
kterým studium ukončil.
Soubor se zúčastnil soutěže Zlatá křídlovka, kde obstáli z 8 Za tuto dobu se vystřídalo v orchestru nespočet dobrých
souborů na 4. místě. V soutěži Bílovecké jaro obdržel soubor
čestnou cenu a bronzové pásmo. K tomu, aby se orchestr udržel na
dobré úrovni, je nutno stále obstarávat a obnovovat notový archív
a toho se zhostil kapelník velmi dobře. Navázal osobní kontakty se
známými skladateli jako Stanislav Kubeš, Miloš Machek, Áda
Rulíšek, František Maňas, Pavel Staněk a další.
Ze strany pořadatelů docházelo k požadavku o hudbu s menším
obsazením. Tak došlo k vytvoření dechového souboru 12 členů a
zpěváků s názvem Veselka, který měl širší uplatnění.
Od roku 1991 začíná tradice Chování basy i s průvodem masek.
V tomtéž roce kapela slaví 120 let od svého založení velmi pěkným
koncertem v kulturním domě. Od roku 1992 reprezentoval
dechový orchestr město Klimkovice v družebním městě Mikolow
v Polsku. Od této doby Polsko navštívil již mnohokrát s opravdu
velkým úspěchem.
29. 6. 1992 uspořádal náš dechový orchestr ve spolupráci s JKS
koncert v Mikolowě
první přehlídku dechových hudeb v Klimkovicích za účasti šesti
souborů, z toho jeden z Polska. Přehlídka se konala v parku Petra
Bezruče.
hudebníků, kteří nás už navždy opustili. Naše přání je, aby do
20. 6. 1993 se konala druhá přehlídka hudeb za účasti souboru
tohoto souboru nastoupili další mladší hudebníci a tak podpořili
z Klimkovic, Jistebníku, Polanky, Slatiny, Bílovce a mažoretek, ale
naši Veselku do dalších let.
počasí tentokrát vůbec nepřálo.
Mé poděkování patří všem hudebníkům za krásnou a poctivou
Stalo se již tradicí, že náš soubor každoročně vystupoval na
činnost v této kapele. Nejen že chodí poctivě do zkoušek, ale
klimkovickém jarmarku. V roce 1994 byly slavnostně otevřeny
mnozí z nich ještě chodí vypomáhat i do jiných kapel.
lázně V Klimkovicích – Hýlově, kde nechyběla naše dechovka
Tímto zvu všechny milovníky dechové hudby na slavnostní
s mažoretkami. V roce 1995 se ruší Jednotné kulturní středisko a
výroční koncert 21. května 2011 do lázní.
hudba přechází pod městský úřad Klimkovice.
Za dechovou hudbu Veselka Jaroslav Strakoš, 14. dubna 2011

3

RC Želvička oslavilo 5. narozeniny
V neděli 17. dubna 2011 se v Sokolovně konala narozeninová
oslava Rodinného centra Želvička. Sešlo se na ní 60 dětí se svými
rodiči a dalšími příbuznými. Návštěvníci akce mohli zhlédnout
vystoupení zdravotních klaunů pana Bedřicha a pana Kryštofa,
mnozí z nich se do představení i zapojili. Děti i dospělí si pak
zatancovali a zazpívali s klaunicemi Májou a Májou. Program
zpestřilo vystoupení mažoretek, dua Ladies AM a menších
mažoretek Little Ladies, které se scházejí v naší mateřské škole.
Návštěvníci akce si také mohli prohlédnout Putovní výstavu
mateřských a rodinných center Moravskoslezského kraje.
Klimkovická Sokolovna tak zase po letech ožila rozzářenými
dětskými tvářemi.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši oslavu podpořili,
klaunicím Máje a Máje a slečnám mažoretkám za příjemný
zábavný program, všem dámám zajišťujícím občerstvení i šatnu a
také sponzorům oslavy: městu Klimkovice, ZUŠ Viléma Petrželky
v Ostravě-Hrabůvce, Cukrárně Karolína, Cukrárně na náměstí,
Pekárně Navrátilovi, Restauraci Mexiko, Hostinci Verdun,
manželům Kovaříkovým, Pekařství Illík, paní Urbáskové, Ing.
Jiřímu Hudečkovi a Sboru dobrovolných hasičů Klimkovice.
RC Želvička se už 5 let aktivně zapojuje do veřejného života v
Klimkovicích. Svými aktivitami se snaží zlepšovat životní
podmínky pro rodiny s dětmi v našem městě:
•
Provozuje stejnojmenné centrum v prostorách zámku, kde se
se svými dětmi scházejí převážně maminky na mateřské či
rodičovské dovolené.
•
V minulém roce navštívilo Želvičku asi 1 890 malých i
velkých návštěvníků.
•
Organizuje řadu akcí pro širokou veřejnost, např. vítání jara,
zábavná odpoledne pro celé rodiny, burzy dětského a
těhotenského oblečení a potřeb nebo Čaje o páté se
zajímavými hosty.
•
Je iniciátorem prvního klimkovického komunitního projektu
Parčík. Ve spolupráci s městem a obyvateli Klimkovic za
přispění Nadace VIA, Nadace OKD a podnikatelů se společně
podařilo vybudovat areál v hodnotě 1.400 000 Kč. Parčík se

umístil v roce 2010 v soutěži " O
nejlepší
úpravu
veřejného
prostranství" , kterou vyhlásila Nadace VIA, a byl Nadací
OKD nominován na Projekt roku.

RC Želvička je občanské sdružení fungující na principu
dobrovolné aktivity vlastních členů, rodinných příslušníků a svých
příznivců. Za 5 let se v Želvičce vystřídalo 20 služebních maminek
z Klimkovic, Hýlova, Polanky nad Odrou, Jistebníka a Janové.
Dohromady k nim patří 38 dětí.
Za RC Želvička bych ráda poděkovala:
•
všem služebním maminkám za jejich dobře odvedenou práci,
•
našim rodinám za jejich podporu a trpělivost,
•
všem našim příznivcům za jejich přízeň a odpůrcům za
motivaci jít dále,
•
městu Klimkovice za jeho podporu, kterou jsme si postupně
vybojovaly a o to více si jí ceníme.
Přeji Želvičce při všech jejích aktivitách stále nadšené
děti i dospělé.
Za RC Želvička Renata Návratová

Čaj o páté – Nohy, boty, kyčle
půlhodinovou přednášku o tomto vyšetření, když v řadě stojí další
maminka s plačícím miminkem bez plenky, věřím, že zde dostaly
všechny potřebné informace a měly dostatek času se na cokoliv
zeptat. Mne samotnou nejvíce zajímalo téma týkající se výběru
správné obuvi, při kterém pan doktor věnoval pozornost nejen
kritériím výběru obuvi pro děti, ale zmínil se také o obuvi pro
dospělé. Takové a spousta dalších podobných témat se našlo na
programu úterního setkání s ortopedem.
Celé odpoledne bylo nejen příjemné, ale i poučné. Proto bych
tímto za všechny zúčastněné maminky, tatínky i babičky chtěla
poděkovat Mudr. Vladimíru Matuškovi, který svými
profesionálními zkušenostmi a odborností obohatil naše
vědomosti, ale také kolektivu služebních maminek RC Želvička,
které se postaraly o to, aby nám nevyschlo v krku při kladení
otázek a nekručelo v žaludku, když se beseda protáhla do pozdních
odpoledních hodin. Věřím, že zas brzy bude nějaká zajímavá
beseda, na kterou určitě s Matýskem rádi přijdeme!
Ing. Lucie Gembalová Ph.D.

Úterní odpoledne 12. 4. 2011 jsem se synem Matějem strávila
v útulném prostředí RC Želvička, kde se konala zajímavá beseda
v rámci cyklu „Čaj o páté“, tentokrát na téma „Nohy, boty, kyčle“,
kterou vedl Mudr. Vladimír Matuška, ortoped Fakultní
nemocnice Ostrava. Mnozí lidé si pod pojmem „beseda“ představí
nudnou přednášku unaveného doktora, který je začne zahlcovat
různými poučkami a radami, jak pečovat o své zdraví. Ale to jste
měli přijít sem! Pan doktor byl velice milý člověk, který se
nenechal vyrušit pobíhajícími ratolestmi účastnících se maminek,
které stejně jako já uvítaly, že je sem mohou vzít. Ba naopak. Na
dětech názorně předvedl, jak se rodičové sami mohou pokusit
zjistit, zda má jejich dítko nějaké zdravotní problémy s nožkami
nebo je prostě jen tak „pobolívají“. A nejen to, novopečené
maminky se zase dozvěděly mnoho cenných rad týkajících se
vyšetřování kyčlí u novorozenců, které podstupují na odborných
pracovištích všechna miminka v určitých časových obdobích. A
protože sama vím, jaké davy jsou v přesně určených dnech na
těchto odděleních, že lékaři nemohou každé mamince udělat

Dětský klub Strom - program na květen
www.dk-strom.ic.cz „Hrajeme si, poznáváme, učíme se, tvoříme... s maminkou v přírodě".
Pořádáme pro rodiče s dětmi pravidelný dopolední program inspirovaný lesní mateřskou školou nazvaný:
"Lesní miniškolka aneb setkávání s přírodou". Program je v uvedené dny od 9:00 do 12:00 hod.
Více informací naleznete na našich www stránkách. Jen pro přihlášené! dk-strom@centrum.cz
13.5.

CO ROSTE V LESE: povídání nejen o stromech a kytičkách, cílená činnost – skládání obrázků z klacíků, vyrobení mobilky z
přírodnin

27.5.

O POČASÍ: povídání a hra, cílená činnost – protiklady, cvičení a hrátky s lanem
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Společenské akce:

Rodinné centrum Želvička – program na květen
2. patro zámku v Klimkovicích, Lidická 1. Tel. 606 905 026, herna 773 182 082, email: rc.zelvicka@seznam.cz,
www.zelvicka.info
Herna je otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program začíná v 9:30hod.
vstupné je 30,-Kč není-li v programu uvedeno jinak.
Úterý

3.5.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky,
říkadla a hračky

Čtvrtek

5.5.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme
barvy, tvary, zvířátka

Čtvrtek

5.5.

KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT od 15:00
hod do 17:45 hod

Úterý

10.5.

Čtvrtek
Úterý

Čtvrtek

19.5.

KAŠPÁRKOVINY – májové tvoření

Úterý

24.5.

ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme
barvy, tvary, zvířátka

Úterý

24.5.

Čaj o páté – 17:00 ve spolupráci s Eko-info
centrem Ostrava – veřejný seminář na
téma: „Rodič ohleduplný k přírodě“

ŽELVIČČIN KRUNÝŘ – cvičení s padákem

Čtvrtek

26.5.

12.5.

HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI – písničky a
říkadla a hračky

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení
s houbičkami

Úterý

31.5.

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO

17.5.

ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení
s vařečkami

Eko-info centrum Ostrava si Vás dovoluje pozvat na veřejný seminář

Rodič ohleduplný k přírodě
který se uskuteční v úterý 24. května 2011 v 17 hodin v RC Želvička, Lidická 1, Klimkovice

•
•

Informace o environmentálních aspektech rodičovství
Informace o dětských plenách, bezpečných hračkách, volbě potravin a
šetrných pracích prostředcích.
Cílem semináře je zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o možnostech a principech provozu šetrné domácnosti.
Za občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava,
partnera projektu „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji“
Vás srdečně zvou Ing. Ivana Mariánková a Bc. Lucie Lišková a lektor Mgr. Zuzana Krautová.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Zápis se koná v úterý 17. května 2011 od 8.30 do 15.00 hodin v budově
mateřské školy ul. 28. října 89.
V tentýž den se uskuteční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všech mateřských školách našeho města. Tímto zveme rodiče a děti na jejich prohlídku.
Informace o mateřské škole na www.materskaskola-klimkovice.cz

FOTOGRAFIE STARÉ I NOVÉ – VÝZVA!
Mediální komise Rady města Klimkovice se obrací na občany s prosbou o zapůjčení dobových fotografií k elektronické archivaci.
Archivaci lze výjimečně provést i na počkání, není proto nutné unikátní fotografie svěřovat na delší dobu do cizích rukou. V pracovní
době technicky zabezpečuje elektronické skenování firma LOCAL TV PLUS s.r.o., Požárnická 140, Klimkovice, tel. 556 420 360.
Všem, kteří rádi fotografují, a chtěli by se svými podařenými záběry podělit i s ostatními spoluobčany, nabízí město možnost vystavit
tyto snímky na portálu města v rubrice: FOTOGALERIE. Podporujeme myšlenku,
"Sdělená radost - dvojnásobná radost". Udělejte radost sobě i druhým!
Podmínky k uveřejňování amatérských fotografií naleznete na webu města.
Mediální komise
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Z činnosti ZUŠ Klimkovice
Prostřednictvím Zpravodaje města bych také ráda poděkovala
rodičům za převoz dětí na soutěže a přehlídky.
Co nás ještě čeká?
Květen
Absolventský koncert
Výchovný koncert pro žáky naší školy
Hudební besedy
Školní předehrávka
Taneční koncert v divadelním sále Sanatorií Klimkovice
Krajská přehlídka tanečního oboru v Havířově
Vystoupení Klimkovického souboru akordeonů a fléten
v kostele sv.Trojice s PS
Mezinárodní klavírní soutěž v Kamenici nad Lipou
Červen
Předehrávka literárně-dramatického oboru
Třídní předehrávky
Přehlídka souborů na kolonádě Sanatorií Klimkovice

Za 2 měsíce skončí žákům i vyučujícím školní rok 2010/2011. A
jak jsme jej zvládli? Uskutečnili jsme celkem 40 třídních a
školních předehrávek, kulturních programů, pro děti MŠ a žáky
ZŠ jsme připravili hudební besídky, účinkovali na festivalových
koncertech ostravských ZUŠ.
Z těch nejvýznamnějších bych jmenovala:
- „Koncert sólistů a komorních her“ v Třebovicích
- „Koncert sólistů a komorních her“ na Radnici v Mariánských
Horách
- „Večer tance a hudby“ na Janáčkové konzervatoři a Gymnáziu -v
Ostravě
- „Vánoční koncert“ na kolonádě Sanatorií Klimkovice
- „Žákovské koncerty“ v sále školy
V tomto školním roce bylo MŠMT vyhlášeno mnoho soutěží pro
ZUŠ. My jsme se zapojili do soutěže ve hře na klavír, kytaru,
akordeon. A jak jsme dopadli?
Okresní kolo - ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava – hra na klavír 1. místo s postupem do krajského kola:
Iva Žurková – VII. kategorie
3. místo: Zuzana Janovská, Klára Diehelová – I. kategorie
Karolína Škutová – IV. kategorie
Čestné uznání: Michal Martiník – II. kategorie
Martina Neuwirthová – III. kategorie
Krajské kolo - ZUŠ Karviná – hra na klavír
2. místo: Iva Žurková
Žáky do soutěže připravily: Mgr. Alena Žurková a p.uč. Zdeňka
Neklová
Okresní kolo - ZUŠ Klimkovice – hra na akordeon
1. místo s postupem do krajského kola:
Ondřej Besta – 0. kategorie
Petr Hutník – I. kategorie
Jan Somerlík – IV. kategorie
Marie Tížková – VI. kategorie
Komorní hra – 1. místo s postupem do krajského kola
Trio: Kateřina Maternová, Lukáš Černý, Vanesa Vůjtková
– II.B kategorie
Trio: Lukáš Hamza, Marie Tížková, Anežka Dědková
– III.A kategorie
Akordeonový soubor I. kategorie – dirigent Martina Maternová –
1. místo s postupem do krajského kola
Akordeonový orchestr I. kategorie – dirigent Kateřina Majerská –
1. místo s postupem do krajského kola
2. místo: Eliška Bilíková, Tomáš Černík – 0. kategorie
Tomáš Gallischek, Jakub Láznička – II. kategorie
Lukáš Hamza – IX. kategorie
Krajské kolo - ZUŠ Klimkovice – hra na akordeon
1. místo: Akordeonový soubor I. kategorie
– dirigent Martina Maternová
2. místo: Akordeonový orchestr I. kategorie
– dirigent Kateřina Majerská
2. místo: Ondřej Besta, Jan Somerlík, Marie Tížková
3. místo: Petr Hutník
2. místo: trio Kateřina Maternová, Lukáš Černý, Vanesa Vůjtková
trio Lukáš Hamza, Marie Tížková, Anežka Dědková
Žáky do soutěže připravily p.uč.: Ivana Neuwirthová, Martina
Maternová, Kateřina Majerská
Okresní kolo - ZUŠ Ostrava-Slezská Ostrava – hra na kytaru
3. místo: Jakub Nejezchleba, Adéla Luzarová, Kateřina Petrušková
– 0. kategorie
Jakub Hurník – IV. kategorie
1. místo: trio Veronika Brydniaková, Adéla Luzarová, Jakub
Hurník
–
I.
kategorie
2. místo: kvintet Martin Bílý, Jakub Gazda, Jakub Hurník, Tomáš
Chylek, Dominik Krejčí
Žáky do soutěže připravila p.uč. Miluše Suchánková

Bräuerová Blažena, ředitelka školy

ZUŠ v Klimkovicích a SRPDŠ zve všechny rodiče a přátele
školy na

Večer tance
a hudby
Čtvrtek 19. května v 18,15 hodin
divadelní sál Sanatorií Klimkovice
V programu vystoupí žáci tanečního a hudebního oboru

Žáci Michal Martiník, Klára Diehelová a Martina Neuwirthová se
zúčastnili nesoutěžní přehlídky „Máme rádi baroko“ v Opavě.
Děkuji žákům za úspěšnou reprezentaci školy a města a blahopřeji
k výborným výsledkům. Rovněž děkuji vyučujícím za vzornou
přípravu.
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Muzeum Novojičínska, p. o.
se již podruhé zapojí do projektu

Slezská muzejní noc 2011,
která se uskuteční
v pátek 27. května 2011 do 18.00 do 22.00
v pobočkách novojičínského muzea - Muzeum v
Klimkovicích, Muzeum v Bílovci, Kostel sv.
Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku a
Památník J. A. Komenského ve Fulneku.
V Muzeu v Klimkovicích
bude pro návštěvníky připravena
komentovaná prohlídka stálé expozice
a rozšířený výklad odborných pracovníků
Muzea Novojičínska
- zoologa Mgr. Václava Mikeše
a botaničky Mgr. Petry Mičkové.
Pro příjemnou atmosféru bude pro
návštěvníky připraveno malé pohoštění.
Více na www.muzeum.novy-jicin.cz
tel: 556 701 156, 731 170 378, e-mail:
ovmnj@atlas.cz

Jarní koncert

Do celorepublikové i nadnárodní akce
se letos poprvé zapojil i

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
a kostel Nejsv. Trojice v Klimkovicích.

Pěvecké sdružení Klimkovice
a Soubor akordeonů a fléten

Kostely budou zpřístupněny široké veřejnosti,
program začíná v 19:00
desetiminutovým zvoněním našich zvonů
sv. Kateřina, sv. Antonín, sv. Václav a Panna Marie.

Kostel sv. Trojice
v Klimkovicích
27.5.2011 v 17:00

Kostel sv. Kateřiny
Otevřeno 19:00 – 23:00
Krátký varhanní přednes
Prohlídka liturgických oděvů
Otevřena kaple
V každou celou hodinu výklad o historii kostela
Zpřístupněn kůr

Kromě zpěvu a hudby si
připomeneme

100. výročí

Kostel Nejsvětější Trojice
Otevřeno 19:00 – 23:00
V každou celou hodinu výklad o historii kostela
Zpřístupněn kůr

existence parní dráhy
(později tramvajové trati)
v Klimkovicích.
(Nečekané překvapení není vyloučeno...)

Vstupné dobrovolné
7
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Areál sadu Petra Bezruče ožije Klimkovickým kulturním létem!
Představujeme Vám projekt Klimkovické kulturní léto a letní minikino Klimkovice 2011, na jehož realizaci se podílí město Klimkovice se
zapojením místních spolků a fyzických osob, jehož účelem je nabídnout bohatý kulturní program v doposud méně frekventované
lokalitě sadu P. Bezruče, představit veřejnosti Klimkovice jako středisko kultury a zábavy a přispět k vytvoření nové turistické lokality,
využívané jako vyhledávaný cíl příměstských výletů. Po celé léto zde pro Vás bude připraven pestrý program, nabízející vyžití pro děti,
náctileté, rodiče i seniory. Těšit se můžeme jak na akce již tradiční jako Kytarobití, Rezon a Oldiesparty, tak i na program zcela nový letní kino s volným vstupem, tématické akce aj. Vše doplněno o víkendový provoz "letní zahrádky", vytvoření nového posezení, stojanů
na kola a odpočinkových zón. Věříme v úspěšné rozšíření možnosti vyžití v našem městě a rádi se s Vámi potkáme v parku.
Martin Valenta
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Kino Panorama Klimkovice – program na květen
Kino.Klimkovice@seznam.cz , tel. 556 420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz
AUTOPOHÁDKY
Středa 11. května v 18:00
Rodinný animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných pohádek
a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Hrají a
mluví: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová, Jan Hraběta,
Pavel Liška, Mir. Táborský, Václav Preiss, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 90 minut
60,-Kč
RANGO
Úterý 17. května v 17:00
Animovaný rodinný film, neuvěřitelný příběh chameleóna, který
na svých cestách zažije nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí,
ale potká i několik nových opravdových přátel. Hrají: (v českém
znění) Ondřej Brzobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš Juřička, aj.
Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 110 minut, české znění
60,-Kč
MEDVÍDEK PÚ
Čtvrtek 19. května v 17:00
Zbrusu nová animovaná dobrodružství medvídka PÚ a jeho přátel
tygříka, prasátka, klokánice Kanga a také Ijáčka ve Stokorcovém
lese. Film je inspirován pěti příběhy v klasickém kresleném stylu.
Rodinný, mládeži přístupno, USA, 85 minut, české znění 60,- Kč

ODCHÁZENÍ
Středa 25. května v 19:00
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér
filmovou verzi své celosvětově úspěšné hry. Příběh filmu se
odehrává (ve vládní vile) ve zlomovém období života Dr. Viléma
Riegera, který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. Hrají: Josef
Abrhám, Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří
Lábus, Jiří Macháček, Jiří Bartoška, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 95 minut
65,- Kč
HOP !
Pondělí 30. května v 18:00
Rodinná animovaná komedie. Zraněný velikonoční zajíček je
hlavní hrdina nového hraného a animovaného bijáku. Hrají: (v
českém znění) Martin Stránský, Petr Burián, Jaromír Meduna,
Otakar Brousek, aj. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění
60,- Kč
ČERVEN:
7.6.2011
13.6.2011
20.6.2011
22.6.2011

Medvídek PÚ
Czech-Made Man
Rio
Piráti z Karibiku:na vlnách podivna

Sport:

Tři tituly mistra republiky pro Klimkovice
Na republikovém mistrovství v Hradci Králové kategorie do
patnácti let v badmintonu vybojoval ve čtyřhře Filip Budzel se
spoluhráčem Matějem Klupou (Orlová-Lutyně) titul mistra
republiky bez ztráty jediného setu. Postupně zdolali Brabce
s Havlenou (oba Sokol Praha Radotín) 2:0 (18,13), Loudu (BH
Plzeň) s Pistulkou (USK Plzeň) 2:0 (10,17) a ve finále pak Koňase
se Stejskalem (oba Slovan Liberec-Vesec). Filipovi, nenasazenému
hráči, se dařilo i ve dvouhře. Porazil Čtvrtečku 2:0 (8,8) a pak
v obrovské bitvě sedmého nasazeného Tichého ze Sokola Veselý
Brno-Jehnice 2:1 (22:24,17,19). Prohrál až ve čtvrtfinále se svým
partnerem ze čtyřhry Klupou o tři míčky 1:2 (15,-15,-18). Skvěle jej
doplnil teprve třináctiletý Jan Somerlík. Získal bronz rovněž ve
čtyřhře se spoluhráčem Adamem Šářecem (Slavoj Český Těšín).
Navíc vybojoval čtvrtfinálovou účast v mixu s Dominikou
Budzelovou. Totéž se Dominice povedlo i ve čtyřhře dívek
společně se Zuzkou Bláhovou.
Další MČR, tentokráte třináctiletých, bylo v Českém Krumlově.
V malebném městečku se našim barvám opět podařil husarský
kousek. Michal Vašátko s Janem Somerlíkem postupně
porazili Matěje Hubáčka (Sokol Praha-Radotín) a Tomáše Rybu
(ASTRA ZM Praha) 2:0 (12,6) a domácí Marka Jakeše s Nicolou
Sivigliou 2:0 (13,14). V semifinálové bitvě porazili nasazený pár
číslo dvě Petra Berana (Sokol Kremže) s Vojtěchem Lapáčkem
(Sokol České Budějovice) těsně 2:0 (18,19). V nedělním finále,
později se ukázalo, že to byl nejnapínavější finálový zápas, zdolali
ve třech setech nasazené jedničky Martina Kurala a Jana Loudu
(USK a BH Plzeň) 2:1 (13,-16,22:20) a stali se tak mistry republiky
pro rok 2011. Honza ještě doplnil svůj úspěch o dvě stříbra. První
ze dvouhry a druhé s Dominikou Budzelovou ve smíšené
čtyřhře. Michal získal ještě bronz ve dvouhře a Dominika bronz
ve čtyřhře. Neztratila se ani čtvrtá účastnice naší výpravy Tereza
Švábíková. Především ve čtyřhře dokázala s Valigůrovou
(Orlová) potrápit pozdější mistryně republiky Brunátovou
(ASTRA ZM Praha) a Světničkovou (Sokol Veselý Brno-Jehnice).
Postupem do 2. kola ve dvouhře si zatím neoficiálně zajistila
přímý postup na republikové turnaje v příštím roce. Ziskem sedmi
medailí se náš „trpasličí“ klub TJ Sokol Klimkovice zařadil mezi
nejlepší badmintonové kluby na tomto mistrovství a vzorně
reprezentoval naše město i ČOS.
Nesmím zapomenout i Katku Tomalovou, která získala
v letošní sezóně titul mezinárodní mistryně Chorvatska v Poreči.
Další bronzové medaile vybojovala na MMJ ČR, Slovenska a
Rakouska. Svou sbírku rozšířila stříbro a dvě bronzové na MČR
kategorie do devatenácti let v Plzni-Doubravce a stříbro na MČR
dospělých v Přerově ve čtyřhře. Družstva odehrála letos opět dresu
Deltacaru Benátky nad Jizerou. V extralize jim zlato uniklo jen o
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vlásek, když ve finále prohráli až v prodloužení 5:6 s družstvem
Sokola Veselý Brno-Jehnice. Celkem jsme tedy získali 13 medailí
na zatím odehraných republikových šampionátech. Je to určitě
nejlepší výsledek ve třicetileté historii klimkovického badmintonu,
navíc budeme ještě držet palce Martě Jančatové a Tomáši
Komárovi na MČR do sedmnácti let v Brně. Přes zdravotní obtíže,
které oba měli, věřím, že se jim podaří přesně načasovat formu.
Teprve podruhé se podařil postup družstvu žáků na MČR. Toto
mistrovství sehrají o Velikonocích v Benátkách nad Jizerou za
účasti vítězů krajských oblastí.
Bohužel kvalitní výsledky přinášejí značné náklady na cestovné,
startovné, soustředění, ubytování, nájemné a především na
badmintonové míče. Vzhledem ke snižování dotací z České obce
Sokolské a svazu badmintonu se situace stává stále vážnější a je
přenášena na hráče (rodiče) neustálým zvyšováním oddílových
příspěvků nebo nákladů, které rodiče musí hradit sami. Přes tyto
problémy značné problémy věřím, že badminton má v našem
městě budoucnost a pozici, kterou jsme si v republice vybudovali,
udržíme.

Jiří Halfar za TJ Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu

Klimkovičtí dálkoví běžci na Jizerské 50 2011
Závod, kde se radost rodí z bolesti. Tento slogan nás opět přilákal
na start 44. ročníku Jizerské 50. Do Bedřichova jsme vyrazili ve
středu odpoledne. Po našem příjezdu jsme se ubytovali tradičně
v chatě našeho nejlepšího „laufaře“ - Standy Řezáče. Čtvrteční
dopoledne jsme věnovali návštěvě Liberce, kde jsme nakoupili
zásoby a odpoledne už trénovali ve stopách Jizerských hor.
Počasí nám zatím přálo – zatažená obloha, teplota kolem -8°C a
sněhová pokrývka od 70cm v Bedřichově do 100cm na hřebenech.
Páteční dopoledne jsme sledovali závod na 30km volně a ladili
formu na (i přes velkou oblevu) perfektně připravených tratích
Jizerské magistrály. Odpoledne jsme zajeli do libereckého
obchodního centra Nisa na prezentaci, kde jsme si vyzvedli
startovní čísla. V sobotu už jsme se soustředili na předpověď
počasí a zvolení vhodné „mázy“. Příprava lyží probíhala opět
dlouho do noci a s vůní parafínů se dobře usínalo. V neděli ráno
teploměr ukazoval plus 2°C a bylo polojasno. Po budíčku v 6
hodin následoval tradiční rituál nanesení stoupacích vosků,
snídaně a hurá na start. Ten obstaral výstřelem z pistole
místopředseda senátu Přemysl Sobotka. Letos opět s hvězdami
běžeckého lyžování, jak se mnozí mohli přesvědčit v přímém
televizním přenosu na čt 4. Ten se oproti loňsku povedl lépe díky
kamerám na skútrech, které sledovaly celou trasu závodu a záběry
Jizerských hor z vrtulníku nadchly každého. Na trať vyrazilo
3.800 závodníků z 28 zemí. Teplé počasí a panoramata Jizerek
přilákaly i spoustu fanoušků. Do cíle na stadionu v Bedřichově
přijel jako první Anders Aukland před Oskarem Svardem a k naší
radosti třetím Standou Řezáčem. V cíli nás čekal zlepšený servis
oproti předešlým ročníkům – steak se zeleninou a chlebem a
k tomu nápoj, to vše ve vyhřívaných stanech. Během pár minut po
dojezdu každého závodníka se na jeho mobilním telefonu objevila
zpráva s výsledným časem a umístěním. To bylo pro nás obzvláště
tento rok důležité – z výsledných časů na Jizerské 50 se odvozuje
nasazení do výkonnostních vln pro start na Vasově běhu, na který
jsme jeli počátkem března. Většina z nás si zajela svá osobní
maxima.
Klimovičtí maratonci si vedli takto:
232. místo Jan Friedel
2:59:54
285. místo Tomáš Vítek
3:04:00
931. místo Mika Radomír 3:35:35
2325. místo Burda Tomáš 4:30:54

2404. místo Lyčka Lukáš
2484. místo Wagner Petr

4:34:24
4:38:02

Jan Friedel

Tiráž:
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
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tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků,
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Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Tiskárna v Dubí
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