í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, na úvod prázdnin mám pro vás
další výzvy z oblasti kamionové dopravy.

Klimkovice v zajetí
logistických center?
Občané Václavovic si zaslouží ochránit
před nadměrnou dopravou, hlukem a emisemi stejně jako všichni občané našeho města. S plánovanou stavbou druhé
etapy logistického centra mezi Porubou
a Klimkovicemi vedle toho stávajícího
a s dostavbou Prodloužené Rudné hrozí
ještě větší dopravní zátěž příslušné části
komunikace č. 647 a odpovídající zvýšení
hluku a emisí. Podali jsme proti Územnímu plánu Ostravy, který tyto stavby logistických center dovolil, ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje přezkum a přišla odpověď: Krajský úřad jen sdělil, že
si vyžádal podklady od Magistrátu města Ostravy v určité lhůtě, ve které tento
útvar nebyl podle svého sdělení podklady
dodat, Krajský úřad mu vyhověl a lhůtu

červenec – srpen 2017
prodloužil a poté, až podklady Magistrát
konečně poslal, už nám jen Krajský úřad
oznámil, že přezkum nestihnul zahájit
v zákonné lhůtě! Evidentně se Krajský
úřad vyhýbal přezkum zahájit a nám
nezbývá, než se bránit právní cestou.
Aby toho nebylo dost ze strany kamionů jezdících do a z překladišť, na území
Bravantic u nájezdů na dálnici, se připravuje z hlediska územního plánu plocha
pro stavbu montovací haly na auta a jak
jinak – dalšího logistického centra, proti
kterému jsme podali na odbor územního
plánování v Bílovci námitku. Developeři
se usilovně snaží udělat z okolí Klimkovic krajinu podobnou jako před vjezdem
do Prahy po D1 ze směru od Jesenice.
To chceme, abychom vypadali podobně?
Obludné hranaté monstra kolem našeho
lázeňského města, na které se ze sanatorií budeme dívat? A pendlující kamiony mezi překladišti nás ještě více než
dnes budou v našem městě ohrožovat?
Pochybuji totiž, že je slibované dopravní značení na jejich vymístění zastaví,
pokud v našem městě nebude fungovat
kontrola dopravní policie a nevybudují

Kvůli nepříznivému počasí proběhl letošní Tátafest netradičně v kině.
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se pro účel dopravní kontroly a vážení
nákladu odstavné plochy. Je zde evidentní tlak developerů udělat si kvůli svého
zisku výrobní linku z dálnice, kolem které
se postaví montovny a překladiště a tím
výrobním pásem posouvajícím součástky
a komodity mají být právě kamiony, vyhýbající se mýtu přes naše obce.

Ukliďme Česko!
Žijeme v podivném světě. Letošní regulérní rozhodnutí orgánu demokraticky
zvolené samosprávy Klimkovic účastnit
se celosvětové a celorepublikové akce
Ukliďme svět – Ukliďme Česko! srovnává v minulém čísle Zpravodaje radní
Jakub Unucka s akcemi „Z“ z doby před
30 lety a se socialistickými agitkami.
Současná uklízecí akce, zaměřená na
úklid skládek, se celosvětově koná (pod
názvem Let’s do it! – v překladu Jdi do
toho!) v mnoha dalších zemích světa
obdobným způsobem a je zcela běžné,
že vedle ﬁrem, škol a zájmových skupin
je organizují i samosprávy obcí. Dobrovolnost účastníků je samozřejmost. Jen
za duben a květen minulého roku se
Pokračování na další straně
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jarního úklidu zúčastnilo 2,4 milionu obyvatel naší planety z takových zemí, jako je
Brazílie, Argentina, Francie, Itálie, Švédsko, Island, Turecko, Indie, Afghánistán,
Madagaskar... Ti všichni se asi nepoučili
o nebezpečnosti Akce „Z“ a dál páchají
zlo tím, že dobrovolně přijali odpovědnost
za stav životního prostředí na naší Zemi
a uklízejí odpadky po ostatních, kteří si
tuto odpovědnost neuvědomují… Nebylo by pro město užitečnější, kdyby nám
dopravní náměstek hejtmana kraje účinněji pomohl s vymístěním kamionů z Prodloužené Rudné, než aby torpédoval
moji snahu uklidit skládky odpadků? Za
dva roky, co jsme se připojili k této akci,
se podařilo uklidit dvě nelegální skládky s minimem účastníků. To jsou jasné
a měřitelné výsledky!

Letmá pozvání
z radničního okénka
Mám pro vás lákavou prázdninovou
nabídku. Letošní jubilejní 40. ročník fotbalového Lázeňského poháru se koná
v Janských Lázních. Shodou okolností
tam v té době bude už 14 dní otevřena
na Hoffmannových boudách atrakce prv-

ního řádu – Stezka v korunách stromů,
již druhá v Česku. Můžete tedy ve známém krkonošském lázeňském městě
a v okolí strávit krásnou a bezpečnou
dovolenou a zároveň povzbudit naše
nadějné fotbalisty o víkendu 22.–23. 7. na
stadionu V Klusu.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Blahopřeji našim fotbalistům z TJ Klimkovice k postupu do vyšší soutěže. Naše
město jim neplánovaně připravilo odměnu v podobě nové klubovny nad pódiem
sokolovny. Poděkování za její vybudování a dokončení celého zadního traktu
sokolovny patří především Thanasovi
Kotupasovi, Jaromíru Kostkovi, Lukáši
Lyčkovi a dalším „srdcařům“. Poděkování patří fotbalistům i za pořádání turnaje
Klimkováček a Fotbalové školičky pro
naše nejmenší fotbalisty a fotbalistky
z širokého okolí. Jen tak dál…
Děkuji umělcům Řezbářského sympozia na koupališti za díla vytvořená k tématu Cesta ke kořenům. Po jejich odborném ošetření a nátěru se umístí na tzv.
promenádě pod památnou lípou, která
tyto kořeny našeho města symbolizuje.

Děkuji všem účinkujícím a organizátorům Slezské muzejní a Zámecké literární noci, v jejímž rámci byl hostem
autorského čtení na pozvání naší paní
knihovnice publicista a reportér Českého rozhlasu Dvojka Václav Žmolík. Ten
byl, díky výkladu našeho pana kronikáře,
naším zámkem a jeho historií tak okouzlen, že slíbil natočit či napsat o našem
městě magický příběh.
Děkuji všem členům Marathon Teamu!
Nejen, že úspěšně reprezentují město
při běžeckých vytrvalostních závodech,
ale sotva sestoupí ze stupňů vítězů, jdou
budovat retro chodník břehů nádrží na
koupaliště. Přijďte se ostatně sami přesvědčit, v době začátku prázdnin už bude
malý a velký bazén napuštěn průzračnou
vodou, a to díky včasnému a obětavému každoročnímu úsilí správných mužů
s ocelovými nervy: hasičů v čele s Ondřejem Míkou, pana „domácího“ Edlera se
svými syny a pana stavitele Petra Teichmana se svým parťákem.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodovou dovolenou, dětem dobrodružné
zážitky a všem šťastný návrat domů!
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Seriál o třídění odpadů

Jak správně naložit s bioodpadem?
Papír, plasty, sklo a nápojové kartony už
docela samozřejmě třídí 7 Čechů z 10.
Separovat i zbytky z kuchyně a zahrady, které lze ještě dále zpracovat, se
ale teprve učíme. Přitom tzv. bioodpad
tvoří až pětinu objemu v našich popelnicích, za jejichž svoz platíme.
Vše, co má přírodní základ a co se
v přírodě samo rozloží – tak lze velmi
zjednodušeně deﬁnovat bioodpad. Bioodpad tvoří jednak kuchyňské odpady
(jde o zbytky ovoce a zeleniny, zbytky jídel…) a zároveň jsou to odpady vznikající
při údržbě zeleně (zbytky rostlin, ostříhaný živý plot, ořezané větve, posekaná tráva nebo shrabané listí).

Jak bioodpad třídit?
Bioodpad lze třídit různými způsoby. Na
venkově si lidé často na svých zahrádkách – po vzoru našich babiček a dědečků – zakládají tzv. kompost, kam všechen „zelený“ odpad dávají. Ve městech
bylo donedávna třídění bioodpadu skoro
nemožné – teď už má ale zelenou. Od led2

na 2015 mají totiž obce povinnost zajistit
mimo jiné i sběr biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu. Jaký způsob
zvolí, je ale na uvážení obce. Někde tam
sbírají bioodpad prostřednictvím sběrného dvora, někde obce přistavují velkokapacitní kontejnery, jinde zas rozmístily na
sídlištích a u rodinných domů speciální
nádoby na bioodpad a někde pak dokonce rozdávají občanům i tzv. kompostéry.
Celá řada obcí si vybudovala i vlastní
kompostárny, v nichž bioodpady přijímají
a rovnou je tam i zpracovávají.

Proč třídit bioodpad?
O tom, že tříděním bioodpadu šetříme
místo v popelnici na směsný odpad, a tím
pádem i vlastní peníze v podobě poplatku
za svoz komunálního odpadu, jsme se už
zmiňovali. Existují ale i další důvody. Třeba fakt, že bioodpady uložené na skládku
při svém rozkladu uvolňují velké množství
metanu a oxidu uhličitého, tedy skládkové
plyny. Tomu se snaží Ministerstvo životního prostředí zabránit omezováním uklá-

dání bioodpadů na skládky, od roku 2024
by mělo být skládkování pro bioodpad
zcela zapovězeno.
V našem městě třídí bioodpad do 61
hnědých plastových nádob občané, kteří si tuto službu zaplatili u OZO Ostrava,
které dále sváží za peníze města kontejnery na bioodpad, které jsou ostatním
občanům zdarma k dispozici v provozních
hodinách ve dvoře naší Technické správy.
Za rok 2015 se takto u nás vyseparovalo
asi 150 tun bioodpadu.
Do nádoby na bioodpad PATŘÍ
• veškeré rostlinné zbytky
• pytlíky s čajem, lógr z kávy
• pečivo, skořápky od vajíček
• větvičky, kořeny
• popel ze dřeva
Do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ
• maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
• rostliny, které jsou napadené chorobami
• exkrementy živočišných zvířat
• popel z uhlí
• nedopalky cigaret
Zpracoval EKO-KOM, a. s.
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Využijte dotaci až 150 000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve
vašem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na
pevná paliva v rodinných domech. Je
poskytována díky Ministerstvu životního
prostředí z Operačního programu Životní
prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy
spalinových cest.

Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky
rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy,
napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.
Za rodinný dům je pro účely dotace
považován také bytový dům maximálně
se 3 bytovými jednotkami a obytná část
zemědělské usedlosti, která splňuje deﬁnici pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj
tepla, kterým může být:
• kotel pouze na biomasu (automatický
i s ručním přikládáním)
• kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
(pouze automatický)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných
z kotlíkové dotace – Seznam výrobků
a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese: https://
svt.sfzp.cz.
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je
povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen
výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1 100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).
Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7.
2015. Nejpozději musí být výměna kotle
provedena do 13. 12. 2019, do tohoto
data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

V rámci kotlíkové dotace je
možné uplatnit náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související
stavební úpravy
• novou otopnou soustavu nebo její
úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný
bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením
majetku do stavu způsobilého k užívání
– revize komínu, kotle
• projektovou dokumentaci (není podmínkou)

V rámci kotlíkových dotací
NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle
(musí dojít k výměně starého kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním)
• stávajících kamen (kachlová, krbová,
litinová)
• stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám, společných programů
na výměnu kotlů realizovaných MŽP
a krajem, z programu Kotlíkové dotace
v MSK nebo v rámci individuální dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory – část nákladů, která bude proplacena žadateli:
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného
kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však
75 tis. Kč
• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle,
nejvýše však 95 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč
• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na
biomasu nebo tepelného čerpadla,
nejvýše však 120 tis. Kč
Podpora bude navýšena o částku 7 500
Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí
najdete na adrese: http://www.opzp.cz/
vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na
http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími
7 500 Kč.

Posledním způsobem, jak snížit míru
vlastních prostředků na výměnu kotle, je
případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je
uveden na adrese: http://lokalni-topeniste.msk.cz.

Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany bude
vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti
budou přijímány do vyčerpání alokace,
která činí pro Moravskoslezský kraj téměř
900 mil. Kč.
Žádost o poskytnutí dotace bude
podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Kotlíková dotace
dostupné na adrese: https://kotliky.msk.
cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné
registrační číslo, a to podle času odeslání
žádosti v aplikaci.
Žádost bude možné si připravit a uložit
již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září
2017 v 10 hodin.
Od tohoto okamžiku bude možné
žádost v elektronické aplikaci odeslat.
Následně je nutné žádost vygenerovanou
z aplikace vytisknout, podepsat a tuto
listinnou podobu žádosti, včetně všech
relevantních příloh, doručit (osobně nebo
poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání.
Obálka musí být označena podle podmínek dotačního programu, vzor najdete
v jeho přílohách.
Na výměnu 1 zdroje tepla je možné
zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!
Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat
(tlačítko F5 nebo symbol šipky v levém
horním rohu webové stránky).
Jaké doklady jsou potřebné k získání
dotace?

K žádosti o dotaci
je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu
a provozu stávajícího (měněného) kotle
Pokračování na další straně
3

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2017
Pokračování z předchozí strany
– jedná se o revizi, kterou byli všichni
majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu
10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu
povinni si nechat zpracovat do konce
roku 2016. Doklad slouží k prokázání
třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn
do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným
dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotograﬁí štítku kotle,
technickou dokumentací apod.). U kotlů
vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného
prohlášení, že třída kotle je neznámá.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více
pohledů a z fotograﬁí, musí být zřejmé
napojení kotle na otopnou soustavu
i spalinové cesty!
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo
Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace
žadatel doloží:
• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotograﬁí musí
být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotograﬁe jste přikládali k žádosti).
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese: http://lokalni-topeniste.
msk.cz).
• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
• Kopii protokolu o revizi spalinové
cesty.
Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 2. výzva, který bude po vyhlášení
dotačního programu dostupný na adrese:
http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje: www.
msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž
na kotlíkové kontakty Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Telefon: 595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz
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Z redakční pošty

„Ano“ pro uklizený svět,
pro uklizené Česko
Ráda bych reagovala na příspěvek pana radního Jakuba Unucky z minulého čísla
Zpravodaje, ve kterém se vyjádřil k celorepublikové akci Ukliďme Česko.
Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky.
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. Já osobně si
myslím, že není potřeba hodnotit, zda se
jedná o komunistický přežitek, ani zvažovat pro a proti této akce. Jediné, co je
důležité, je výsledek. A tím jsou uklizené
černé skládky.
Já osobně si velmi vážím přístupu pana
starosty, jeho iniciativy a podpory této
akce, i jeho víry v zodpovědnost každého z nás. Kdyby se této akce zúčastnilo
jen 200 obyvatel Klimkovic, což je 5 %
z celkového počtu, tak jsou zlikvidované
všechny černé skládky. A stačilo by jedno
dopoledne.
Protože těch 6 hodin úklidu přece věnujeme přírodě, sami sobě a našim dětem.
Kdo chce pomoci, kdo se chce zapojit, ten
neposuzuje, ale přidá ruku k dílu. Protože
jediné, co je měřitelné, je to, co je vidět.
Co se vykonalo. A co přineslo nějaký jasný, hmatatelný výsledek.

Jaký je důvod, proč lidé nepřišli a nepodpořili akci Ukliďme Česko? Byl to
opravdu jen čistý nesouhlas s touto akcí?
Nebyla to spíš naše lenost, pohodlnost
a nezájem? Naše neochota vzít zodpovědnost za společný prostor? Ale to by
si musel každý sáhnout do svého svědomí.
Zdá se mi, že většina našich myšlenek
je zaměřena na to, kdo s kým nebo čím
souhlasí nebo naopak nesouhlasí, kdo
co podporuje, nebo s čím bojuje. Na tom
je založen celý společenský i politický
život. Ale kdybychom se nad to dokázali
povznést a přijali bychom zodpovědnost
nejen za naše životy, ale i za prostor kolem
nás a dělali bychom věci jen tak pro čirou
radost z aktivního zapojení a dobrého
pocitu z pozitivního výsledku, žilo by se
nám možná lehčeji a jednodušeji. Možná
bychom méně mluvili a posuzovali a více
konali sami pro sebe, pro ostatní, pro uklizený svět.
Mgr. Martina Wilczkeová,
lektorka Lidé ZEMĚ, z. s.

Jsou spolky městu na obtíž?
Jakožto člen a zástupce jednoho z klimkovických spolků si jen krátce dovolím
reagovat na článek pravidelného přispěvatele pana Pavla Bálka v červnovém
klimkovickém Zpravodaji (6/2017, str. 6, Pomníky, oslavy, spolky).
Píše, cituji: „Na této pietní vzpomínkové akci (72. výročí osvobození města od
nacistů) mě zarazila neúčast... většiny
nejrůznějších spolků a sdružení, které
město každoročně štědře podporuje celkem milionovými částkami na úkor ostatních obyvatel města a na úkor údržby
a rozvoje města.“
Osobně pana Bálka neznám, proto
nemohu soudit jeho spolkovou minulost
či aktivitu v nějakém sdružení, ale zejména závěr této citace je pro mne a troufnu
si říct i pro desítky dobrovolníků, kteří pro
klimkovické spolky bezplatně věnují ročně
stovky hodin svého volného času, jen pro
to, aby děti ve městě měly kde a jak trávit
své volnočasové aktivity, velmi znepokojující. Desítky trenérů, vedoucích a orga-

nizátorů v klimkovických spolcích to vše
většinou dělají jen pro to, aby se děti, ale
i dospělí měli kde bavit, scházet a trávit
svůj volný čas společně se zábavou, udělat něco pro město nebo pro jeho dobré
jméno. Nejde jen o sport, jsou zde hasiči, skauti, zájmové kroužky a tito všichni
mají za cíl jediné, spojovat lidi a naplňovat jejich volný čas.
Tuto nenahraditelnou činnost město Klimkovice ročně podporuje částkou
představující 1 % rozpočtu města. Jestli
je to hodně nebo málo nebudu soudit, ale
určitě vím, že to není na úkor ostatních
obyvatel či dokonce údržby města, ba
naopak.
Lukáš Lyčka, člen a jednatel
spolku TJ Klimkovice, z. s.
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Knihovna

Zámecká literární noc 2017
V pátek 16. června proběhla v klimkovickém zámku tradiční akce. Opět se
v jeden celek spojila hudba, čtené slovo i kino.
O letošní program se postarali – Famózní klimkovické pjenice, Stanley's Dixie
Street Band, pan kronikář prováděl návštěvníky po zámku, na nádvoří se uskutečnilo letní kino a děti si mohly zasoutěžit
v hledání schránek s úkoly. Hlavním hostem akce byl televizní a rozhlasový moderátor Václav Žmolík. O občerstvení se
postarala originální kafírna, zámecký vin-

ný sklep a klimkovická cukrářka. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku
k dílu pro zdárný průběh akce. TS Klimkovice za přípravu mobiliáře k sezení, panu
Petrovi Jiříčkovi za zajištění promítání
letního kina, KIS za spolupráci v organizaci, vystupujícím umělkyním a umělcům
a hlavně všem dobrovolníkům z řad studentů za zdárný průběh soutěží pro děti
a výpomoc při uvádění návštěvníků. Co
jsme nemohli ovlivnit, bylo počasí, ale
platí, že: „konec dobrý, všechno dobré“.
Zuzana Konvičková

Provozní doba
o letních prázdninách
Celý červenec bude knihovna UZAVŘENA z důvodu čerpání dovolené. Půjčovní doba platí od 1. do 31. 8. 2017.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-12
13-17
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9-12
13-17
9-12
13-15

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Ondřej Hubálek
ˇ
Amálie Cadová
Ondřej Cindler
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Novinky ze základní školy

Čas prázdnin právě začal…
Škola vydala vysvědčení, která jsou odměnou za celoroční vzdělávací úsilí žáků,
učitelů a rodičů. Školní povinnosti vystřídají letní dobrodružství, poznávací výlety, letní sporty.
Ve 21 třídách školu navštěvovalo 460
žáků, které vyučovalo 34 pedagogů. Provoz školy zabezpečovalo 14 správních
zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, administrativní pracovnice, školník). Ve školní
družině se 146 dětí věnovalo zájmovým
aktivitám. V pěti odděleních působilo pět
vychovatelek, které pro děti organizovaly
zajímavé akce, můžete se o nich dočíst
na školním webu.
Žáci byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice, který se zaměřuje na rozvoj znalostí
a dovedností žáků potřebných pro život.
Vzdělávací aktivity byly realizovány prostřednictvím projektů. Projekty celoškolní,
ročníkové, ale i předmětové se zaměřením na ekologickou, literární, dějepisnou
či přírodovědnou oblast se staly součástí
celoročního plánu. Mezi celoškolní projekty patří Vánoční strom, Den Země,
Branný den, Finanční gramotnost, Den
prevence, Adopce na dálku, Velikonoční
kraslice, Sportovní trojutkání Mikolow x
Ilava x Klimkovice v Mikolowě. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě
proběhla motivační hodina německého
jazyka, kterou vedla Doc. Dr. Gabriela
Rykalová, Ph.D., se svými studenty. Do
výuky anglického jazyka 4., 5., 8. a 9. ročníků byli přizváni rodilí mluvčí.
Součástí výuky byly návštěvy divadelních a ﬁlmových představení a výchovných koncertů. Využili jsme také koncertů pořádaných ZUŠ Klimkovice. Obzory
žáků rozšířily pořádané besedy a exkurze zaměřené na probíraná témata (návštěva památníku v Hrabyni, exkurze do
Osvětimi, návštěva technických expozic
VŠB a oblasti Dolní Vítkovice…). Využili
jsme nabídky paní Konvičkové, která pro
všechny ročníky připravila velmi zajímavé
akce v městské knihovně.
Školní aktivity, literární a výtvarné práce
prezentovali žáci ve školních časopisech
Klimkováček pro I. stupeň a Klimix pro
II. stupeň.
Škola se zapojila v několikaletém partnerském projektu Spoluprací k profesionalitě realizovaným Společností pro kvalitu
školy, o. s., který umožňuje pedagogům
naší školy vzdělávat se a rozvíjet se
v nových metodách a trendech vzdělá6

vání. Dalším projektem Vzděláváním ke
kvalitě získala škola více než 1 000 000
Kč na vzdělávání pedagogů a na školní
pomůcky. V rámci dotačního programu
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
škola získala 60 000 Kč a realizovala projekt Společně to dokážeme, jehož koordinátorkou byla Mgr. Jana Glombová,
metodik prevence. Jeho prostřednictvím
byly ﬁnancovány celoškolní akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu,
budování a upevňování pozitivních vztahů, rozvoj osobnosti.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky
učitelek, které několikrát společně s dětmi navštívily školu. Také proběhly schůzky rozvíjející spolupráci se spádovými
školami, abychom ověřovali návaznost
vzdělávacích programů a usnadnili adaptaci přestupujících žáků. Pro stmelování
kolektivu 6. tříd byly organizovány pobytové semináře v hotelovém komplexu
Relax Kyčera.
Pedagogicko-psychologická poradna
a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé
působili na žáky s poruchami učení a chování. Škola spolupracovala také s orgánem sociálně právní ochrany dětí.
Žáci školy se podle svých zájmů
a schopností zapojili do školních soutěží
a olympiád (literární, recitační, pěvecké,
matematické, výtvarné, sportovní chemické, fyzikální, dějepisné, přírodovědné, zeměpisné, jazykové). Nejúspěšnější postupovali do okresních, krajských
i celostátních kol, ve kterých svými dovednostmi a umístěním prokazovali kvalitu
(výsledky v tabulce).
Výsledky žáků 5. a 9. ročníků byly hodnoceny v rámci testování společností
SCIO. Žáci 9. ročníků testovali své schopnosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky, angličtiny a obecných
studijních předpokladů a měli příležitost
si vyzkoušet přijímací zkoušky na střední školy nanečisto. V českém jazyce byly
výsledky žáků lepší než 70 % zúčastněných škol, podle studijních předpokladů
pracovali žáci nad své možnosti. V mate-

matice byly výsledky žáků lepší než 50 %
zúčastněných škol, potenciál žáků je optimálně využíván. V angličtině 60 % žáků
splnilo očekáváný výstup. Žáci 5. ročníků
ověřovali své schopnosti a dovednosti v oblasti českého jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů. Jejich
výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné, byly lepší než 70 % zúčastněných
škol, potenciál žáků je optimálně využíván. V matematice byly výsledky žáků
lepší než 80 % zúčastněných škol, jsou
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé
s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí
a žáci pracují nad své možnosti. Byli lepší
než 60 % zúčastněných škol.
Z celkového počtu 460 žáků prospělo
149, z toho 30 na I. stupni a 118 na II. stupni, 1 žák bude vykonávat opravné zkoušky. S vyznamenáním prospělo 311 žáků,
z toho 208 na I. a 103 na II. stupni. Za obě
pololetí bylo uložena 5 žákům důtka ředitelky školy, 2 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 279
pochval žákům za úspěšnou reprezentaci
v soutěžích nebo za aktivní práci pro třídu
a 1 žákyni byla udělena pochvala ředitelky
školy za úspěšnou reprezentaci školy.
V dubnu žáci devátých tříd procházeli
velkou životní zkouškou – přijímacím řízením na střední školy nebo učiliště. Z 56
žáků bylo 30 přijato na obory ukončené
maturitní zkouškou a 15 na gymnázia.
Na odborná učiliště bylo přijato 10 žáků
a vybrané obory budou zakončeny výučním listem. Talentové zkoušky absolvoval
1 žák a bude studovat na Sportovním
gymnáziu Dany a Emila Zátopkových. Na
osmiletá gymnázia bylo přijato 11 žáků
(z 5. ročníku) a 2 žáci přestoupili na šestileté gymnázium (ze 7. ročníku).
V Sanatoriích v pátek 23. června proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd. Žáci se rozloučili s vyučujícími a rodičům připravili zábavný program.
Po této slavnostní události následovala
závěrečná taneční lekce, na níž předvedli
žáci zvládnuté taneční kreace, soutěžili
o nejlepší taneční pár a vrcholným zážitkem byl tanec s rodiči.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost
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školy, některé akce rodiče sami pořádali.
Proběhl cyklovýlet, kuličkiáda, výlet pro
nejúspěšnější žáky školy, kurz předtaneční výchovy. Spolek podporoval třídní kolektivy, ﬁnancoval odměny žákům za
úspěchy v soutěžích. Děkuji všem rodičům – členům výboru, kteří se aktivně do
činnosti SRZŠ zapojili.
Sponzoři školy: 3EPROJEKT, a. s.,
SRZŠ Klimkovice, Honební společenství
Klimkovice, Aspectus s. r. o., Cukrárna na
náměstí, Ovocentrum V+V s. r. o., Kartonáž BOS Ostrava, s. r. o., MG Press, WOMEN FOR WOMEN o. p. s., KLIMNET.

Děkuji za ﬁnanční a materiální příspěvky.
Finanční příspěvky byly použity na nákup
školních pomůcek a modernizaci počítačového vybavení. Materiální dary byly využity
pro výuku v praktických předmětech.
V měsíci červenci bude škola zázemím pro Mezinárodní setkání mládeže,
které letos organizuje město Klimkovice.
Také žáci školy se svými pedagogy jsou
účastníky tohoto setkání. Předpokládáme, že setkání bude příležitostí k poznávání odlišností kultur, výměně zkušeností, navázání nových přátelství a prožití
zábavných chvil.

V době prázdnin budou probíhat služby
na školním pozemku (zalévání zahrady,
kypření, protrhávání plevele…). Služby
budou probíhat každé pondělí od 8.00 do
10.00 hodin pod dohledem vyučujícího.
Věříme v aktivní zapojení žáků školy, nejaktivnější děti budou odměněny na začátku školního roku 2017/2018.
Žákům školy přeji hezké prázdniny,
rodičům příjemné chvíle se svými dětmi
a zaměstnancům hezkou dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Připravovala
p. učitelka

Umístění
v okresním kole / aj.

Biologická olympiáda

Jan Todter

IX. C

Petrušková

9.

Zeměpisná olympiáda

Daniel Lochman
Adam Gráf
František Kaštovský

VI. C
VII. A
IX. B

Kamarádová
Nyklová

8.
6.
12.

Matematický Klokan

František Kaštovský

IX. B

Sýkorová

2.

Fyzikální olympiáda

Kateřina Brandlová
Veronika Dejlová
Jakub Nejezchleba
Dan Hynčica

VIII. B
VIII. B
VIII. B
VIII. B

Sýkorová

7.
14.
17.
19.–20.

Dějepisná olympiáda

Jana Drábková
Dominika Němcová

VIII. B
VIII. A

Řeháčková

4.
7.

Lesewettbewerb

Kristýna Hlubková

IX. B

Bravanská

9.

První pomoc na EXILU

družstvo

9. roč.

Petrušková

2.

Řemeslo má zlaté dno

družstvo

9. roč.

Řeháčková

1.–2.

Turnaj ve ﬂorbalu

družstvo dívek

6.–8. roč.

Kamarádová, Nyklová

4.

Házená

družstvo chlapců

8.–9.

Kamarádová, Nyklová

1. OK / 4. kraj

Trojutkání Klimkovice–Mikołów–Ilava

družstvo

5.–7. roč.

Kamarádová, Nyklová

2.

Poděkování sponzorům 2016/2017: SRZŠ Klimkovice, WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Aspectus s. r. o., Kartonáž BOS Ostrava,
s. r. o., 3E Projekt, a. s., Honební společenstvo Klimkovice, Petr Honěk, MG PRESS CZ, s. r. o.

Tabla žáků 9. tříd si můžete prohlédnout ve výlohách
na Náměstí v Klimkovicích.
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Den dětí ve škole
Škola, ve spolupráci s ﬁrmou Akcičky, s. r. o., připravila pro
školní děti zážitkovou akci ke Dni dětí nazvanou Den pro
vaše děti ve stylu Rainbow Run.
Hřiště se proměnilo v závodní dráhy, na kterých děti proháněly své imaginární formule. Obrovský úspěch sklidila vodní skluzavka, kterou zprovoznili členové Sboru dobrovolných hasičů
Klimkovice vodou z hasičského vozidla. V rámci duhového běhu
museli všichni proběhnout duhovou zónou, která na všech zanechala barevné a mokré stopy.
Největší vřava nastala v obrovské vodní bitvě. Nastoupil tým
„záporáků“ složený z organizátorů, dobrovolníků a některých
členů pedagogického sboru. Největší odměnou celého dne byly
šťastné obličeje dětí.
Děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří akci podpořili. Také pedagogům, kteří jsou ochotni prožít legraci společně se svými žáky.
Mgr. Miroslava Hoňková

Velký úspěch na
Hello Games 2017
Mezinárodní trojutkání
Každoročně se naše škola účastní trojutkání se školami ze
slovenské Ilavy a polského Mikołówa. Trojutkání není jen
o sportovních výkonech a úspěších, ale i o setkávání se
s novými lidmi, hře fair play.
Letos se konalo 1. června ve městě Mikołów, kde jsme dosáhli
mnoha pěkných výsledků. Začali jsme atletikou. Zúčastnili jsme
se tří disciplín, mezi které patřil běh na 60 metrů, skok do dálky a vytrvalostní běh na 600 metrů a 1 000 metrů. V běhu na
60 metrů nám za chlapce vybojoval Adam Gráf 2. místo a za
děvčata Daniela Dutková 1. místo. Poté následoval skok do dálky a Daniela Dutková byla opět úspěšná – tentokrát obsadila
2. místo. A jako poslední přišel na řadu běh na 600 metrů, ve
kterém získala Kristýna Hrabovská 3. místo.
Po malé přestávce následovala přehazovaná a fotbal. Dívky
vybojovaly krásné 2. místo za přehazovanou a chlapci 3. místo
za fotbal. Potom mimo soutěž jsme si zahráli ﬂorbal, kde jsme
poměřili naše síly s ostatními soupeři, a chlapci i dívky z naší
školy obsadili 1. místo. Poté byly vyhlášeny výsledky všech
disciplín. Také byli oceněni i nejlepší sportovci, mezi které se
zařadili Adam Gráf a Daniela Dutková. Během sportovních utkání jsme si našli čas i na povídání s ostatními sportovci z Ilavy,
Mikołówa a s některými jsme se i spřátelili.
Mezinárodní trojutkání bylo realizováno za podpory Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit
v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
na školní rok 2016/2017. Přejeme spoustu štěstí budoucím sportovcům a děkujeme za možnost účastnit se trojutkání v Polsku.
Sandra Eliášová, 7.B a Eliška Zbořilová, 7.A
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Ve středu 14. června se v atraktivní oblasti Dolních Vítkovic
a U6 naše škola zúčastnila již 5. ročníku jazykové, umělecké
a vědomostní soutěže Hello Games.
Tato soutěž je určena šestičlenným týmům žáků z 1. stupně
základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, které byly
zastoupeny těmito dětmi z naší školy:
1. Hra na hudební nástroj – Jan Matuška, 2.B
2. Mladý zdravotník – Eliška Stejskalová a Barbora Siejová, 3.A
3. Zábavná matematika – Jan Novák, 4.B a Jakub Dlabaja, 4.A
4. Spelling Race – Marek Krpec, 5.B
Po úvodním přivítání v kavárně U6 se děti odebraly na jednotlivá stanoviště, kde pod drobnohledem odborné poroty plnily své
úkoly. Ve volných chvílích mezi disciplínami a po vyhodnocení
jsme měli možnost neomezeně využít expozice ve Světě techniky, a to jsme si všichni náležitě užili.
Jelikož si naše děti vedly ve svých disciplínách opravdu skvěle, získaly tolik bodů, že se naše škola umístila na celkovém
2. místě. Děti si kromě pěkných zážitků odnesly za svůj výkon
i krásné ceny. Moc všem dětem děkuji, že tak skvěle reprezentovaly naši školu, a přeji jim mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Soutěž Zoo Ostrava o originální hmyzí hotel
V rámci projektového dne ke Dni Země se žáci 8. ročníku
pustili do výzvy Zoo Ostrava a v týmech se zhostili výroby
originálních hmyzích hotelů podle vlastních návrhů.
Jejich práce nebyla snadná. Museli si předem připravit materiál, domluvit se na svých rolích v týmu a celý svůj průběh práce
natočit. Každý tým svůj „hotel“ umístil na školní zahradě a soustředil se na poslední soutěžní prvek. Tím bylo video o maximální délce tří minut. Ze školního kola postoupila a své video zaslala do zoo šestice děvčat
z 8. A (Dominika Němcová, Jolana Petroušová,
Lucie Hurníková, Veronika Chromíková, Vanesa
Lagonikasová a Natálie
Ondrová) se svým hotelem Hvězda. Děvčata
v konkurenci 28 základ-

ních škol vybojovala 2. místo a převzala si ocenění na slavnostním vyhlášení v Zoo Ostrava!
Všem týmům 8. ročníku patří poděkování za jejich zapálení
a poctivou práci. Jejich hmyzí hotely dotvářejí přírodní zahradu
ZŠ Klimkovice a čekají na osídlení.
Mgr. Kateřina Chrapková

Chemická besídka
K příležitosti čarodějnického projektu prvních tříd si žáci 8.
ročníku připravili pro prvňáčky chemickou besídku. Představili
dětem své znalosti z chemie formou pokusů, díky nimž se na
chvilku ocitli v čarodějném obydlí, a mohli tak pozorovat přípravu
kouzelných lektvarů. Největší odměnou pro starší děti byly nadšené a ohromené pohledy jejich mladších spolužáků.
Mgr. Kateřina Chrapková

Mateřská škola

Škola v přírodě
Rok se s rokem sešel a už tradičně se všechny starší děti
z mateřských škol z Klimkovic a Josefovic společně vydaly
směr Horní Bečva na školu v přírodě do rekreačního střediska Retaso.
Každé školce byla první den pobytu přidělena chatka společně
s motivačním programem.
Děti z MŠ 28. října byly motivovány vládcem Beskyd Radegastem a jeho dary z hor – kostičkami, které postupně dostávaly za
splnění úkolů zaměřených na chování v přírodě a její ochranu.
Každý den na děti čekaly nové a nové zážitky, jako třeba výlet
k přehradě Bečva, hry v lesíku,vycházky a prozkoumávání okolí,
výšlap na Radhošť, řádění v bazénu, stezka odvahy, hry u chatiček a zažily spoustu dalších zajímavých činností.
Odměnou pro ně byly již zmíněné kostičky, které si sbíraly do
svých krabiček a v pátek si tak udělaly krásný náramek. Vždy
večer se zhodnotil daný den, rozdaly se diplomy, přečetla se
doručená pošta a šlo se spát s očekáváním, co se bude dít další
den. Celý týden jsme ukončili společným táborákem a večerní
pyžamovou párty. Nejen diplomy a dárečky, ale hlavně zážitky
a krásné dojmy si pak odvážely děti do svých domovů.
Děti ukázaly svou odvahu a chuť dozvědět se něco nového
a také samostatnost, přátelství, vytrvalost a lásku k přírodě.

Pruhovaná slavnost
V rámci oslav Dne dětí jsme pro naše nejmenší připravili
na čtvrteční odpoledne 8. června na zahradě MŠ 28. října
zahradní slavnost s podtitulem Proužků není nikdy dost.
Po odpolední svačince si rodiče začali vyzvedávat své ratolesti, které oblékali do pruhovaného oblečení v duchu názvu slavnosti a odváděli je na zahradu. Zde už na všechny čekalo interaktivní představení Nezapomenutelná holka a po jeho ukončení
se děti se svým doprovodem odebraly na předem připravená
stanoviště k plnění úkolů, jejichž absolvování bylo odměněno
bublifukem a malou sladkostí. Následovalo taneční vystoupení
starších dětí.
Slavnost pak vyvrcholila diskotékou pro všechny a volnou
zábavou. V tomto slunečném odpoledni měli dospělí i děti
možnost občerstvit se u improvizovaného stánku, kde se o ně
postaraly naše usměvavé a ochotné správní zaměstnankyně.
Bez jejich pomoci a naší vzájemné spolupráce by určitě nebyla
tato akce tak úspěšná. A o tom, že se opravdu povedla, svědčily
pochvalné projevy rodičů i spokojené děti. Doufáme, že i ta příští
bude stejně zdařilá.
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Dětský den v sanatoriích
I přes nepřízeň počasí jsme v Sanatoriích Klimkovice oslavili Den dětí bohatým programem pro malé i větší diváky.

Den byl zahájen ukázkou práce policejních pejsků, následovalo vystoupení bojového umění juniorů a předvedli se také tanečníci a mažoretky z Mateřské školy Klimkovice.
Ve venkovních prostorách si Klub vojenské historie spolu s jezdeckým klubem připravili tematickou scénku na koních
a v dobových uniformách. Vojáci 7. mechanizované brigády měli
připraveny statické ukázky pásové a kolové techniky, lanové
centrum či ukázky zbraní a výstroje. Děti plnily úkoly na soutěžní
stezce a za své snažení byly odměněny dárečky. Pro nejmenší
byla připravena show kouzelnice Radany.
Děkujeme všem návštěvníkům, vystupujícím a vojákům
7. mechanizované brigády Dukelská. Již nyní vymýšlíme téma
dětského dne pro příští rok a je jisté, že to opět bude velké!

10

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2017

Pozvánky na prázdninové kulturní akce

Poznávací procházka po historickém centru
Klimkovic s průvodcem

Slavné tenorové árie a písně pro tenor
a klavír v pořadu Já trubadur

Příjemnou procházkou se dozvíme mnohé zajímavé informace
o historii města Klimkovic. Provede nás kronikář pan J. Pillich.
Odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice bude v 18.10 hodin.

Umělecký pořad je koncertním vystoupením, ve kterém uslyšíte
nejznámější a nejoblíbenější melodie. Zazní nádherné tenorové árie ze světových i našich oper, například Tosca, Rigoletto,
Pagliacci, Trubadur, Rusalka a mnohé další. Můžete se také těšit
na písně od legendárních zpěváků A. Bocelliho a L. Pavarottiho
v podání operního zpěváka Vítězslava Víta.

Čtvrtek 20. 7. v 18.10 hod., Sanat. Klimkovice, vstup volný.

Neděle 2. 7. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino – Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou pohledné
třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města.
Linda je rozvedená, vzdělaná,
praktická, má malou dceru a pocit
zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé,
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její
živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. V obchodě
s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale
jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický
developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý
profesor z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, „protože
ji má rád“. A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi...
Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali...
Komedie, romantický, Česko, Slovensko, 2017, 107 minut.
Úterý 4. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.
Čtvrtek 13. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Zloději zelených koní
Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba
těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy... Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do speciﬁcké a unikátní společnosti nelegálních
prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední
Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do
hořkého vystřízlivění.
Drama, Česko, 2016, 86 minut.
Úterý 18. 7. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Vypouštění zachráněného ptactva
Záchranná stanice Bartošovice je součástí Českého svazu
ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizací v České
republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Ve spolupráci se záchrannou stanicí uskutečníme
na prostranství mezi dětským sanatoriem a lesním parkem dne
25. 7. vypouštění zachráněných a vyléčených dravců.
Úterý 25. 7. v 15.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstup volný.

Beseda se záchranářem, aneb
umíte poskytnout první pomoc?
Jak vyšetřit raněného, rozpoznat interní stavy – infarkt myokardu,
mozkovou příhodu či kolaps? Základy poskytnutí první pomoci
s praktickou ukázkou. Všechny tyto životně důležité informace
se dozvíte na besedě se záchranářem. Závěr programu bude
patřit diskuzi, kde vám odborník zodpoví veškeré dotazy.
Čtvrtek 27. 7. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Miluji tě modře
Sympatický malíř a kunsthistorik
doktor David Bárta se blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl
mít „ustálenou“ podobu a pevné
obrysy. Opak je pravdou. Právě
teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď
z Národní galerie, žije stále pod
jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví Bárta dívku Terezu,
krásnou aranžérku – tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromládenecký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je dívka jeho snů – ale
je tu ještě ten třetí – přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec,
který nedokáže pochopit, že lásku si nelze udržet ostřím nože.
Vztah Terezy a Igora pomalu končí, i když se to neobejde bez
bouřlivých a citově vypjatých scén. Na Davidovi je, zda dokáže
ustát všechny karamboly rozchodu Terezy s Igorem a zda si
dokáže získat Terezinu přízeň... Není to lehké, protože Tereza
jednoho dne záhadně zmizí...
Komedie, romantický, Česko, 2017, 90 minut.
Úterý 8. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Poznávací procházka po historickém centru
Klimkovic s průvodcem
Příjemnou procházkou se dozvíme mnohé zajímavé informace
o historii Klimkovic. Provede nás kronikář města pan J. Pillich.
Odjezd ze zastávky Sanatoria Klimkovice bude v 18.10 hodin.
Čtvrtek 10. 8. v 18.10 hod., Sanat. Klimkovice, vstup volný.
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Nestárnoucí evergreeny se saxofony
Karla Cahy a Dáši Čočkové
V hudebně-zábavném pořadu Karla Cahy a Dáši Čočkové zazní
orchestrální i zpívané světoznámé skladby – Tenkrát na západě, S láskou, Krev toulavá, Nádherná láska, Loudá se půlměsíc,
Gigolo, New York, ale i písničky J. Ježka a O. Nového…
Neděle 13. 8. v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Lázeňské kino – Dítě Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget
Jonesová je stále bez chlapa. Tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit
i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým
počala. Stačí navštívit odvázaný hudební festival a v jeho průběhu se vyspat s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když
se záhy na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že
stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár lety deﬁnitivně
skončila, je „štěstí“ hotovo. Protože jí s rozluštěním zapeklitého
rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka (spoluscenáristka Emma Thompson), ocitne se Bridget ve velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník Mark Darcy, tak úspěšný
provozovatel internetové seznamky Jack Quant se sice k situaci
postaví jako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem
vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že jejich šance na
otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude muset s pravdou ven...
Komedie, romantický, Velká Británie, Francie, Irsko, USA, 2016,
123 minut.
Úterý 15. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Folklor bez hranic
V polovině srpna se v Ostravě odehrává několikadenní festival
městských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklor bez
hranic. Samotný program této zajímavé přehlídky je sestaven
z vystoupení několika zahraničních souborů, jednoho českého
a několika ostravských. Celkový počet vystupujících skupin se
pohybuje okolo počtu 12. Většina koncertů a vystoupení probíhá v samotné slezské metropoli a klimkovické lázně budou také
letos mezi čestnými hostiteli festivalu. Vystoupení vybraných
zahraničních souborů proběhne v příjemných prostorách lázeňské kolonády.
Středa 16. 8. v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda,
vstup volný.

Divadelní spolek Klikadlo – Láska z masáže
Hudební komedie Láska z masáže zavede diváka do doby
nedávno minulé. Neplatí zde známé pořekadlo „za vším hledej
ženu“, i když ženami se to v představení jenom hemží. Tady se
spíše nabízí „za vším hledej muže“. Každá z protagonistek by
ráda v rámci privatizace získala masérnu do svého vlastnictví,
nicméně bez bohatého ženicha to půjde těžko. Která z dam si
získá lásku z masáže a stane se paní nového soukromého salonu? To se dozvíte, pokud se na představení přijdete podívat.
Autorkou scénáře je ostravská spisovatelka Kateřina Tomanová,
která představení také režíruje. Hudebních korepeticí se zhostil
zpěvák Hudebního divadla v Karlíně Jaroslav Beneš. Hrají herci
Divadelního spolku KLIKADLO z Klimkovic.
Čtvrtek 17. 8. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.
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Travesti show Divoké kočky
Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 24. 8. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Zahradnictví –
Rodinný přítel
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří ﬁlmů odehrávajících
se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegraﬁsty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne dvacet
let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít
nejlepší léta svých životů. Příběh je melodrama odehrávající se
ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti
čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel
a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna,
vypráví o věrnosti, touze, vině, o odchodech a návratech, o rodičích a dětech. Jde o pohled žen, které osud svedl dohromady.
Drama, Česko, Slovensko, Polsko, 2017, 130 minut.
Úterý 29. 8. v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský
sál, vstupné 50 Kč.

Cestopis – Neuvěřitelná Indie
Indie je plná překvapení na každém kroku od himálajských štítů
po nejjižnější mys Kumárí. Příroda, památky a především lidé
vytvářejí neuvěřitelný barevný svět, který je velmi vzdálen našemu způsobu života. V prezentaci z cest po Indii se můžeme fotograﬁemi a videi podělit o řadu dojmů a příběhů, které ilustrují
výjimečnou kulturu, životachopnost, hrdost a sílu obyvatel tohoto
„incredible“ subkontinentu.
Čtvrtek 31. 8. v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Přijďte ochutnat
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

sobota

1. 7.

ZÁBAVA

Oldies Party

park

20.00–2.00

80,-

neděle

2. 7.

KONCERT

Já trubadur – slavné árie a písně

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

3. 7.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

úterý

4. 7.

LÁZEŇ. KINO

Všechno nebo nic

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

6. 7.

EXKURZE

Za poznáním klimkov. dechovky

město Klimkovice

18.10–20.10

volný

pátek

7. 7.

TANEC

Oldies diskotéka s DJ Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

neděle

9. 7.

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

11. 7.

LÁZEŇ. KINO

Padesát odstínů temnoty

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

13. 7.

OPERETA

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.30–21.00

75,-

neděle

16. 7.

KONCERT

Koncert dechové kapely Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

18. 7.

LÁZEŇ. KINO

Zloději zelených koní

SK, společenský sál

18.00–20.30

50,-

čtvrtek

20. 7.

VÝLET

Historie Klimkovic s průvodcem

město Klimkovice

18.10–19.45

volný

pátek

21. 7.

TANEC

Taneční country večer

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

úterý

25. 7.

BESEDA

Vypouštění zachráněného ptactva

SK, areál SK

15.30–16.30

volný

LÁZEŇ. KINO

Masaryk

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,50,-

čtvrtek

27. 7.

BESEDA

Umíte poskytnout první pomoc?

SK, společenský sál

19.30–21.30

pátek

28. 7.

ZÁBAVA

Garden party v americkém stylu

SK, u cukrárny Panorama

19.30–00.00

neděle

30. 7.

KONCERT

Lidové písně – Oldřiška Honsová

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 31. 7.

HUDBA

Poslech. večer se sk. BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

úterý

1. 8.

LÁZEŇ. KINO

Egon Schiele

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

3. 8.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

los / 10,-

neděle

6. 8.

KONCERT

Cimbálová muzika Lipla

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

8. 8.

LÁZEŇ. KINO

Miluji tě modře

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

10. 8.

VÝLET

Historie Klimkovic s průvodcem

SK, kolonáda

18.10–19.45

volný

pátek

11. 8.

TANEC

Oldies diskotéka s DJ Doctorem

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

neděle

13. 8.

KONCERT

Evergreeny saxofonů

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

15. 8.

LÁZEŇ. KINO

Dítě Bridget Jonesové

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

16. 8.

FESTIVAL

Folklor bez hranic

SK, kolonáda

19.00–20.00

volný

čtvrtek

17. 8.

DIVADLO

KLIKADLO: Láska z masáže

SK, společenský sál

19.30–21.30

75,-

neděle

20. 8.

KONCERT

Argentinská hudba – loutna

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Pes ro(c)ku

kino Panorama

18.00

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.30

volný

pondělí 21. 8.

70,-

úterý

22. 8.

LÁZEŇ. KINO

Andělé všedního dne

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

23. 8.

KINO

Zahradnictví: Rodinný přítel

kino Panorama

18.00

80,-

čtvrtek

24. 8.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.30–21.00

89,-

sobota

26. 8.

ZÁBAVA

Youngies Party

park

20.00–2.00

80,-

neděle

27. 8.

KONCERT

Poker Dixieland Jazz Band

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 28. 8.

KINO

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

kino Panorama

18.00

70,-

úterý

29. 8.

LÁZEŇ. KINO

Zahradnictví – Rodinný přítel

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

čtvrtek

31. 8.

CESTOPIS

Neuvěřitelná Indie

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

Před každým večerním programem promítáme 15minutový propagační ﬁlm o Klimkovicích!

V ČERVENCI NEHRAJEME, TĚŠÍME SE NA VÁS V SRPNU
Pondělí 21. srpna v 18.00 hod.

PES RO(C)KU
Je tu pes, co hraje rock. Hlavním hrdinou animovaného ﬁlmu je poněkud naivní pes, tibetský mastif,
kterému jednou doslova z nebe spadne rádio. Rodinný, dobrodružný, USA, 85 minut, vstupné: 70 Kč.

Středa 23. srpna v 18.00 hod.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Zahradnictví není jen místem, kde najdete květiny, je to také křižovatka mnohých lidských osudů. Tři
mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě pomáhá rodinný přítel a lékař. Hrají: O. Sokol, K. Melíšková, A. Geislerová,
D. Novotný, S. Remundová, L. Krobotová aj. ČR, Slovensko, Polsko, 130 minut, vstupné: 80 Kč.

Pondělí 28. srpna v 18.00 hod.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Na své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě největšího Šmoulího tajemství. V českém znění: J. Lábus, P. Novotný, I. Korolová, R. Štabrňák, L. Pavlásek, D. Gránský, O. Jirák,
J. Prachař aj. Rodinný, dobrodružný, pohodový ﬁlm pro děti. USA, 90 minut, vstupné: 70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

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

Střelci

Zlatý úspěch střeleckého klubu
Dne 19. května zorganizoval Klub výsadkových veteránů
Prostějov již VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda
ve střelbě z pistole Glock, který probíhal na střelnici Policie
ČR ve Vrahovicích.
Soutěže se zúčastnilo
celkem 136 střílejících.
Střelecký klub Klimkovice spolupracuje s Klubem výsadkových veteránů Luštěnice a po
domluvě naši střelci
na závodech stříleli za
tento klub. Závodilo se
v kategoriích družstva
a také jednotlivci.
Střelecký klub Klimkovice reprezentovali Vladimír Borovička
a Antonín Kubza. V opravdu silné konkurenci se podařilo našim
střelcům společně s Tomášem Veselým v kategorii družstva
vystřílet zlatou medaili.

Vydařený Dětský den
Dne 27. května se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích Dětský den. Pro děti byla připravena spousta nejen
střeleckých soutěží a také mnoho sladkých odměn. Bezmála 90
dětí z Klimkovic a blízkého okolí mělo možnost zhlédnout ukázky
techniky dobrovolných hasičů z Klimkovic a Polanky, a také práci zdravotnické záchranné služby. Podle reakcí se Dětský den
povedl a všem se moc líbil. Velmi nás to těší a už se připravujeme na příští rok!
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice, p. s.
15
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Zpíváme! – A slavíme 50. výročí založení
Pěveckého sboru města Klimkovic!
Jak jinak oslavit kulaté výročí našeho sboru, než vystoupením a zpěvem?! V následujícím textu se pokusím bilancovat
činnost sboru za první pololetí roku 2017.
Oslavy byly zahájeny již 28. února, kdy proběhla beseda
o historii sboru. Klimkovický kronikář, a zároveň člen PS, pan
Jiří Pillich, doplnil svůj mluvený projev o dobové fotograﬁe a zvukový záznam některých našich koncertů. Na této besedě byly
předány upomínkové listy zasloužilým členům či sponzorům.
V očích některých pamětníků či bývalých členů PS se objevily
i slzy dojetí…
O měsíc později se konal společný koncert Hradišťanu a Pěveckého sboru města Klimkovic. Před naprosto vyprodaným
kinosálem jsme si mohli spolu s Jiřím Pavlicou a dalšími hudebníky zazpívat tři písně, a to: Kamínek na dlani, Vstávej, aleluja
a Eště vínko máme (z Evangelia podle houslí Pavla Helebranda).
Dne 14. května se konal již tradiční Jarní koncert PS města Klimkovic. Poněkud netradičně se konal v prostorách kina
Panorama. V předsálí si mohli (a doposud mohou) návštěvníci
prohlédnout kostýmy, ve kterých jsme v uplynulých letech vystupovali. Instalaci a realizaci výstavy provedla naše členka Mgr.
Hana Marie Robenková, za což jí patří náš velký dík… V rámci
samotného koncertu vystoupilo i komorní sdružení Famózních
klimkovických pjenic, dětský sbor při ZŠ v Klimkovicích pod vedením Mgr. Jany Hoňkové, a samozřejmě i PS města Klimkovic.
Naprosto dojemná atmosféra vznikla v tomto kulturním stánku
při společné skladbě dětí a dospělých. V nejedněch očích jsme
mohli spatřit slzy… My, dospělí členové sboru, vidíme v těchto dětech naději na pokračování sborového zpěvu v Klimkovicích… Jarní koncert byl doplněn o premiéru promítání nového
ﬁlmu o PS a vy si ho můžete prohlédnout na těchto stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=7pTbAVQ8J8Y&feature=yo
utu.be – ať se vám líbí…
První pololetí roku 2017 ukončíme v neděli 25. června, kdy
náš sbor zazpívá v rámci prvního ročníku Otvírání parku.
Nedílnou součástí klimkovického sboru jsou i Famózní klimkovické pjenice, které v tomto období také nezahálely. Mají za
sebou četná vystoupení. Například 24. března zpívaly s Akobandem v komponovaném pořadu Toulky Evropou v Polance nad
S Hradišťanem v kině Panorama.
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FKP na Muzejní noci v Ostravě.

Foto: P. Večerka

Odrou, 10. června účinkovaly v rámci ostravské Muzejní noci
před Novou radnicí v Ostravě, týden poté se jednalo o vystoupení na Zámecké literární noci v Klimkovicích a 25. 6. budou
rovněž součástí projektu Otvírání parku v Klimkovicích.
A na co se můžete těšit, milí posluchači a příznivci sborového
zpívání? Mohu vás pozvat na jubilejní 40. ročník Klimkovického
podzimu do sanatorií (14. října), 4. listopadu bude uveden v kině
Panorama komponovaný pořad s názvem Španělské rytmy –
v něm zazpívají FKP ve spolupráci s Akobandem, 25. listopadu
vystoupí náš sbor na festivalu Ostrava zpívá a v prosinci čeká
sbor šňůra vánočních koncertů s Rybovou Českou mší vánoční po okolních městech a vesnicích, a samozřejmě toto dílo
zazpíváme i vám, a to 27. prosince 2017. Upřesňující informace
k našim koncertům si můžete přečíst na našich webových stránkách: www.psklimkovice.cz.
Máme za sebou prozpívané první měsíce roku 2017. Věřím,
že se vám naše koncerty i repertoár sboru líbí. Děkujeme za vaši
přízeň, návštěvu i podporu. Děkujeme paní dirigentce Halatové
za neutuchající trpělivost, paní Ivaně Neuwirthové za klavírní
doprovod i kreativitu a panu Daliboru Pyšovi nejen za krásný ﬁlm
o našem tělese, ale také za dokonalý houslový doprovod.
V neposlední řadě chci poděkovat městu Klimkovice za podporu a poskytnutí zkušebny v zámku, Ing. Petru Večerkovi za
nezištné fotograﬁcké zmapování našich koncertů a paní Alici
Chlebovské a Márii Bílkové za organizační zajištění akcí…
Přeji krásné, pohodové a slunné dny nejen našim věrným příznivcům.
Mgr. Hana Petrová
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Historie

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

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

Jméno

Poznámka

Pasker Celestin

Narozen 8. 5. 1883 v Lagnově č. 83. Zedník v Josefovicích č. 17.

Pasker Eustach

Narozen 23. 2. 1880 v Lagnově č. 79. V roce 1911 bydlel v Lagnově č. 90 a pracoval jako pomocný
zámečník v mostárně železáren ve Vítkovicích. Vojín domobraneckého pěšího pluku č. 15.
Padl 22. 11. 1914 v Rawalowicích (Polsko).

Pasker František

Narozen 24. 2. 1892 v Olbramicích. Bydlel v Klimkovicích. Vojín 1. pěšího pluku.
Prohlášen za mrtvého ke dni 31. 3. 1917.

Pasker Josef

Narozen v roce 1876. Vojín pěšího pluku č. 1, 3. setnina. Zemřel 23. 10. 1916.

Pavelek František

Narozen 2. 10. 1886 v Nošovicích. V roce 1911 bydlel v Lagnově č. 86 a pracoval jako mlynářský pomocník.
Padl 27. 11. 1915 u Doberdo, okres Monfalcone (Itálie).

Perník Antonín

Narozen 9. 10. 1896 v Klimkovicích. Vojín pěšího pluku č. 1. Padl 2. 9. 1915 u Szczytowce (Ukrajina).

Peterek František

Narozen 19. 2. 1896 v Klimkovicích č. 28. V roce 1911 bydlel v Klimkovicích č. 112 a byl pekařský učeň.
Vojín zeměbraneckého pěšího pluku č. 15, 7 setnina. Padl 17. 9. 1915 u Pogorelec (Ukrajina).

Petr Alois

Narozen 14. 1. 1874 v Kladerubech u Valašského Meziříčí. Pomocný dělník v pancéřovně Vítkovických
železáren. Bydlel v Klimkovicích č. 209. Padl 24. 7. 1917 v Haliči.

Prokeš František

Narozen 1. 12. 1882 v Lagnově č. 7. Vojín 1. pěšího pluku. Zajat 15.3.1915 u Tarnova (Polsko).
V Nižnim Novgorodě vstoupil do sovětské armády. Prohlášen za mrtvého ke dni 31. 12. 1918.

Rimel Albert

Narozen 8. 4. 1888 v Bílovci č. 39. Bydlel v Klimkovicích č. 72.

Rimel Václav
Rössel Julius

Narozen 2. 2. 1887 v Trpíku (okr. Lanškroun), bydlel v Klimkovicích.
Zemřel 21. 10. 1918 v polní nemocnici v Casarza v Itálii (pravděpodobně v zajetí).

Rossmanith
Ferdinand

Narozen 20. 12. 1889 v Klimkovicích č. 66. V roce 1911 byl učitelem na soukromé německé škole.
Prohlášen za mrtvého 31. 8. 1916.

Rybka Gustav

Narozen 12. 5. 1899 v Josefovicích č. 30. Padl 10. 2. 1918 na železniční stanici Feistritz-Pulst, St. Veit
v Korutanech.

Schaffer Josef

Narozen 31. 12. 1890 v Lagnově č. 61. V roce 1911 byl pomocným dělníkem ve strojírně Vítkovických
železáren. Pěší pluk č. 1. Nezvěstný na ruském bojišti. Prohlášen za mrtvého 28. 8. 1914/1916.

Schaffer Josef

Narozen 23. 3. 1897 v Olbramicích. Padl 15. 6. 1918 u Pyramidengruppe (italské bojiště).

Schindler Adolf

Narozen 3. 8. 1895 v Klimkovicích č. 176. V roce 1911 byl stolařským učněm. Polní houfnicový pluk 12.
Padl 28. 7. 1916 v Podhajci (Ukrajina).

Slaný Arnošt

Narozen 4. 11. 1896 v Klimkovicích č. 145. V roce 1911 byl stolařským učněm.
Vojín polního dělostřeleckého pluku č. 146, 2. baterie. Padl 2. 7. 1918 u San Dona Di Piava v Itálii.

Souček Richard

(pravděpodobně Soušek)

Strakoš František

Narozen 26. 11. 1894 v Klimkovicích č. 59. Syn zdejšího měšťana padl na ruské frontě 28. 11. 1916.
V matrice narozených je datum úmrtí 28. 6. 1916.
Pokračování příště
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Sport

Vesnické sportovní hry
V sobotu 17. června 2017 jsme zakončili jarní část soutěží
Vesnických sportovních her v bloku venkovních klání –
volejbal, běh a nohejbal.
Loňský rok byl pro nás „oťukávací“, letos vše nabývá na dramatičnosti, noví účastníci dali soutěži nový impuls a náboj.
Ve volejbale naši borci úspěšně bojovali a proti loňskému
roku jsme si polepšili a obsadili krásné 4. místo. V přespolním
běhu na 4 km družstvo Klimkovic těsně obsadilo 6. místo a naše
reprezentantka Petra Bálková vyhrála soutěž žen! Nohejbalisté
skončili čtvrtí těsně za stupni vítězů.
Jaro se nám tedy vydařilo a díky všem výsledkům Klimkovice
přečkají letní přestávku spolu s Polankou nad Odrou na děleném
prvním místě.
Naši reprezentanti: volejbal družstvo – Zdenka Ulmannová,
Lumír Dobiáš, Vašek Ulmann, Petr Martínek, Zita Niklová a Petr
Bálek. Běh – Petra Bálková, Martin Bílý, Vašek Večerka a Rosťa
Homola. Nohejbal – Petr Vyorálek, Matěj Batko, Luboš Batko
a Jan Komár. Díky všem!
Petr Večerka

Fotbalová sezona dopadla na výbornou
Skončil nám fotbalový ročník 2016/17. Byl vydařený a doufejme, že je předzvěstí dobré klimkovické fotbalové budoucnosti.
Náš oddíl kopané TJ Klimkovice má v pravidelných soutěžích
FAČR přihlášeny 4 družstva (muži, dorostenci, starší žáci a starší přípravka) a 5. družstvo (mladší přípravka) se kromě pravidelné tréninkové přípravy i nepravidelně účastní turnajů. Začněme
při hodnocení od těch nejmladších.
Mladší a starší přípravka (6–11 let), které se věnuje trojice
trenérů Stanislav Homola, Karel Pokorný a Luboš Eltner, nám
každoročně dělá velkou radost nejen svými výsledky v soutěži
a turnajích, ale hlavně svou hojností. Mladší přípravka, kluci do
9 let hrávají zatím pouze nepravidelné turnaje, starší přípravka,
kluci od 9 do 11 let, už hraje pravidelnou soutěž, vlastně nejvyšší
možnou ve své kategorii, a to TOP U11, kde se potkávají se soupeři s daleko věhlasnějšími názvy klubů, jako je Baník Ostrava,
Vítkovice, Hlučín atd.
Starší žáci (12–15 let), vede je trenér René Bilík. Mezi osmi
účastníky soutěže jsou velké výkonnostní rozdíly, takže zatímco
prvních šest týmů mezi sebou hraje většinou vyrovnané zápasy,
poslední dva týmy inkasují pravidelný příděl 10 až 20 branek za
utkání. Naši borci se po základní části umístili na 5. místě tabulky, a v následné nadstavbové části toto umístění uhájili.
Dorostenci (16–19 let), pod vedením trenérské dvojice Jirka Chorvatovič a Jirka Bajgar, nastupovali ve své premiérové
sezoně po loňském postupu do krajské soutěže s cílem soutěž
zachránit. Nikdo tak nečekal, že po úvodních kolech budou okupovat čelo tabulky této soutěže a nakonec skončí v její horní
polovině na 7. místě z 15 účastníků. Krajská soutěž dorostenců
je velmi náročná svou kvalitou, ale i nároky na cestování.
No a na závěr ta nejsledovanější kategorie, a tou jsou Muži.
Už na startu sezony před sebe sami hráči i vedení oddílu postavili jasný cíl, a to bylo vítězství v Městském přeboru Ostravy
a postup do 1.B třídy krajských soutěží. Od prvního utkání si
šli hráči jasně za svým cílem. Po podzimní části nepoznali chuť
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porážky a na čele tabulky měli desetibodový náskok. Kolo před
koncem soutěže se mohl v klimkovické kabině ozývat pokřik:
MISTŘI, MISTŘI… Cíl byl naplněn a oslavy byly velkolepé. Kdo
byl v sobotu 3. června na hřišti, může posoudit sám, kdo nebyl,
určitě zaznamenal ohňostroj na počest postupu.
Do hodnocení sezony fotbalového oddílu kromě fotbalových
utkání patří určitě také velmi povedený Fotbalový ples a dokončená II. fáze rekonstrukce sokolovny. Každé fotbalové utkání na
našem hřišti je nejen sportovní, ale pro mnohé občany i kulturní
událostí, náš oddíl nereprezentuje jen samotnou Tělovýchovnou
jednotu, ale i celé město Klimkovice.
Úplným závěrem bych jménem TJ Klimkovice rád poděkoval
všem hráčům, trenérům, členům výboru TJ, divákům a v neposlední řadě partnerům a sponzorům za jejich přízeň a za úspěšný fotbalový ročník. Bez vás všech by fotbal v Klimkovicích nebyl
fotbalem. Děkujeme.
Veškeré informace o dění v klubu a prezentaci sponzorů
najdete na: www.tjklimkovice.cz.
(Redakčně zkráceno, celé znění příspěvku na: www.mesto-klimkovice.cz/sport.)
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka
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NADACE ČEZ KLIMKOVÁČEK 2017 –
vítězství obhájili domácí kluci
Za krásného slunečného počasí se v sobotu 27. května
uskutečnil na fotbalovém hřišti v Klimkovicích 2. ročník
fotbalového turnaje přípravek, letos pod názvem NADACE
ČEZ KLIMKOVÁČEK 2017. Pro letošní rok organizátoři turnaj oproti minulému ročníku rozšířili a tak se sešlo celkem
12 týmů ve dvou kategoriích U10 (do 10 let) a U9 (do 9 let).
Už v 8 hodin ráno začal na fotbalovém hřišti u sokolovny ten
správný fotbalový rej. Sluníčko se začalo prodírat korunami přilehlých stromů, na perfektně připravené travnaté ploše byly vytyčena tři menší fotbalová hřiště, od stánku začínaly vonět klobásky, z amplionu hrála muzika a všude už pobíhaly děti.
Fotbalový turnaj odstartoval prvními zápasy o půl desáté
a konečné vyhlášení výsledků proběhlo ve dvě hodiny odpoledne. V kategorii U10 byla přihlášena družstva Polanky, Petřkovic,
Třebovic, Staré Bělé, kombinované družstvo Olbramic/Zbyslavic a samozřejmě domácí obhájci prvenství, hráči Klimkovic.
V kategorii U9 se do turnaje přihlásily družstva Polanky, Třebovic, Bílovce, Velké Polomi, kombinované družstvo Olbramic/
Zbyslavic a domácí Klimkovice. Celkem tedy na travnaté ploše sportovalo 120 nadšených malých fotbalistů, kteří odehráli
během turnaje celkem 30 velmi kvalitních utkání, při kterých jim
tu pravou fotbalovou atmosféru vytvořili jejich rodiče, kamarádi
a fanoušci. Utkání se hrála na 1x 20 minut a výsledky všech
zápasů jsou uvedeny v souhrnu níže.
Obhájci prvenství v kategorii U10 z loňského ročníku, domácí klimkovičtí hoši, pojali turnaj velmi zodpovědně a od prvního
zápasu si šli jasně za svým cílem a to obhajobou „titulu“. Osud
tomu chtěl, že v posledním utkání turnaje v souboji se Starou
Bělou šlo o opravdové ﬁnále. Vítězství v tomto zápase zajistí
vítěznému týmu prvenství v celém turnaji. Že kluci už od minulého roku fotbalově povyrostli, nebylo pochyb, a toto náročné
utkání zvládli na jedničku. Starou Bělou porazili 4:1 a fotbalovým
stadionem se tak po závěrečném hvizdu rozhodčího mohl ozývat vítězný pokřik klimkovických fotbalistů: „My jsme hoši klimkovičtí, míč na nohou jenom sviští. Síla, hbitost, šancí dost, my
hrajeme pro radost. Cigi caga cigi caga hej hej hej…“
V kategorii U9 si během celého turnaje vedli nejlépe kluci
z Bílovce, kteří ani jednou nepoznali chuť porážky a soupeřům
nadělovali vysoké příděly. Celkem za turnaj nastříleli v 5 zápasech 39 branek. Klimkovičtí kluci bojovali, co jim síly stačily

a společně s Polankou a Olbramicemi/Zbyslavicemi obsadili
dělené 4. až 6. místo, se stejným počtem získaných bodů.
Na závěr následovalo vyhlášení vítězů a předání cen. Všichni hráči obdrželi medaili, každý tým fotbalový míč, plnou tašku
sladkostí a pizzu, první tři týmy si odvezly domů pohár. Byly
vyhlašovány i individuální ocenění. Dva nejmladší fotbalisté Eva
Kovařčíková (Zbyslavice) a Filip Krejčí (Polanka), oba šestiletí,
dostali fotbalové chrániče. Nejlepší hráč z každého týmu obdržel
upomínkovou sošku s nápisem Nejlepší hráč Klimkováček 2017
a fotbalové chrániče nebo brankářské rukavice. Za to, že jsme
mohli hráče takto štědře obdarovat a možná je tím ještě o trochu
více motivovat ke sportu, vděčíme především všem partnerům
a sponzorům tohoto turnaje. Turnaj Klimkováček podpořila jako
hlavní partner Nadace ČEZ, mezi významné partnery patřili také
Moravskoslezský kraj a město Klimkovice a nemalou částkou či
věcnými cenami přispěli také pan Klapuch a ﬁrma Kasch Interiéry, pan Matras a ﬁrma Kovovýroba Vladimír Matras, pan Eliáš
a společnost 3E Projekt a Chacharova Pizza. Bez jejich podpory bychom takto kvalitní turnaj uspořádat nedokázali. Ale nejen
sponzorům patří velké díky. Díky patří i všem organizátorům
a pořadatelům z řad rodičů našich nejmenších fotbalistů, kteří
se velmi aktivně podíleli již na přípravě a poté i na samotném
konání turnaje. DĚKUJEME!
Všichni kluci na závěr předvedli, že už se umí chovat jako
opravdoví fotbaloví profesionálové a s poháry trpělivě pózovali
„davům“ fotekchtivých rodičů a fotografů. Věříme, že za pár let
tito kluci pozvednou nad hlavu třeba i pohár za vítězství například v Lázeňském poháru nebo ještě lépe v Lize mistrů.
Děti nám ukázaly, že je fotbal baví a že chtějí sportovat, a když
se jim pro to vytvoří podmínky, tak si na tablet nebo počítač celý
den ani nevzpomenou. Tímto děkujeme i klimkovickým zastupitelům, že pokračují v rekonstrukci sokolovny, která je nedílnou
součástí každodenního sportovního vyžití naší mládeže. A doufáme, že jejich snaha, dotáhnout projekt celkové rekonstrukce
sokolovny až do konce, se podaří a vytvoří se tak podmínky pro
sportovní a kulturní akce hodné 21. století.
Druhý ročník turnaje je stále jen začátkem, věříme, že dlouhodobé tradice. Již nyní mají pořadatelé nápady pro příští 3. ročník
Pokračování na další straně
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Nejlepší hráči turnaje:

a opět se pokusí turnaj zase o něco vylepšit a rozšířit o další
týmy i kategorie. Pochvalné ohlasy po turnaji jsou tím pravým
hnacím motorem.

Aleš Brázdil a Matěj Huspenina (Klimkovice), David Řepišťák
a Marek Jarecký (Třebovice), Denis Štěpán a Alex Krejčí (Polanka), Dominik Kubeš a Dominik Kret (Olbramice / Zbyslavice),
Josef Vynárek (Stará Bělá), Ondřej Pupík (Petřkovice), Dominik
Krezmer (Bílovec) a Michael Barilič (Velká Polom).

Výsledky turnaje:
Kategorie U10:
Olb/Zby – Klimkovice 1:9, Polanka – Petřkovice 4:0, Třebovice
– St. Bělá 3:7, Klimkovice – Třebovice 14:0, St. Bělá – Polanka
3:0, Petřkovice – Olb/Zby 5:2, Petřkovice – St. Bělá 2:1, Třebovice – Olb/Zby 3:3, Klimkovice – Polanka 4:5, Olb/Zby – St.
Bělá 3:6, Klimkovice – Petřkovice 7:0, Třebovice – Polanka 6:6,
Klimkovice – St. Bělá 4:1, Polanka – Olb/Zby 6:3, Petřkovice –
Třebovice 2:2
Kategorie U9:
Olb/Zby – Klimkovice 2:3, Polanka – Třebovice 3:11, Bílovec
– Velká Polom 6:1, Klimkovice – Bílovec 1:8, Velká Polom –
Polanka 5:3, Třebovice – Olb/Zby 9:2, Bílovec – Olb/Zby 7:1,
Třebovice – Velká Polom 8:4, Klimkovice – Polanka 0:4, Olb/
Zby – Velká Polom 1:10, Klimkovice – Třebovice 2:6, Bílovec –
Polanka 9:1, Klimkovice – Velká Polom 1:5, Polanka – Olb/Zby
1:3, Třebovice – Bílovec 1:9

Nejmladší hráči turnaje:
Eva Kovařčíková (Olbramice / Zbyslavice) a Filip Krejčí (Polanka) oba 6 let.

Konečné pořadí turnaje:
Kategorie U10:
1. TJ Klimkovice, 2. FK SK Polanka, 3. FK Stará Bělá, 4. FC
Odra Petřkovice, 5. SK Slávie Třebovice, 6. TJ Olbramice / Zbyslavice
Kategorie U9:
1. ŠSK Bílovec, 2. SK Slávie Třebovice, 3. TJ Velká Polom, 4. FK
SK Polanka, 5. TJ Olbramice / Zbyslavice, 6. TJ Klimkovice
Fotograﬁe a další informace z turnaje naleznete zde: http://
www.tjklimkovice.cz/clanky/klimkovacek/2.-rocnik-klimkovacek2017
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

Marathon Team Klimkovice

Uspěli jsme v Čavisově
V sobotu 13. května se naši členové zúčastnili běžeckého
vytrvalostního závodu, který se konal v blízkosti Klimkovic,
a to v Čavisově, pod názvem Čavisovská stovka aneb Mlýny
v okolí.
Propozice nabízejí pro zájemce tři tratě. Na 25 km, 50 km
a 100 km. Naši dva borci Jan Friedel a Radim Pavelka se přihlásili na 50 km dlouhou trať, která startovala v 7 hodin ráno
na hřišti TJ Sokol Čavisov. Před startem kluci obdrželi mapu
s vyznačenými kontrolními body, takže nejen dobrá vytrvalost,
ale i orientace byla pro tento závod výhodou. Trasa vede převážně po značených turistických cestách a běžci na ní míjejí obce
Zátiší, Budišovice, Podvihov, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice,
Hrabství, Výškovice a Bílov. Naši dva borci tuto 50 km dlouhou
trať zvládli nejlépe ze všech zúčastněných. Honza Friedel proběhl cílem na 1. místě v čase 4:59:21 a hned o necelé 4 minuty za
ním doběhl na 2. místě Radim Pavelka. Třetí Michal Jurč z Pusté Polomi už na naše oba běžce ztrácel více než 10 respektive
15 minut. Závodu se zúčastnilo celkem 163 běžců, z toho 77
žen. Honzovi i Radimovi patří poděkování za vzorné reprezentování našeho oddílu.
Už v pátek 12. května ve 20.00 hodin odstartovala nejdelší
trať čavisovského klání, a to trať na 100 km. Tohoto náročného závodu se zúčastnilo celkem 88 závodníků, mezi kterými
nebyl žádný zástupce našeho oddílu, ale Klimkovice tam více
než dobře reprezentoval Rosťa Václavík z týmu Madeja Sport
Ostrava, který tuto trať dokončil v čase 12:29:46 na společném
prvním místě s brněnským Tomášem Klimšou. Velká gratulace
i od našeho týmu.
Sotva naši běžci dokončili maratonské závody a naši cyklisté
své bajkové vyjížďky, vrhli se společnými silami na brigádnickou
pomoc na koupališti.
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Při několika brigádách se pořádně zapotili a zároveň si tak
i zatrénovali. Výsledkem bude nový chodník okolo bazénu, který
ocení všichni návštěvníci. Děláme to pro své děti.
Za Marathon Team TJ Klimkovice
Lukáš Lyčka

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2017

Badminton

Badmintonistka Tereza Švábíková:
Uplynulá sezona byla fakt jízda...
Možná, že ti co sledují počínání klimkovické a české reprezentantky v badmintonu a místní rodačky Terezy Švábíkové,
už četli její hodnocení sezony na stránkách badmintonweb.
cz, nebo jsou i takoví, co její výsledky znají a fandí jí. Pro ty
ostatní přinášíme hodnocení tímto článkem.
Nelze začít jinak, než že v této sezoně se Tereze povedlo něco
unikátního, něco, co se doposud v historii českého badmintonu
nikomu nepovedlo. Stala se mistryní ČR nejen ve své kategorii
U17, a to jak ve dvouhře dívek, tak ve čtyřhře dívek a smíšené
čtyřhře, ale vyhrála a stala se mistryní ČR i ve dvouhře a čtyřhře
dívek v kategorii U19. Ale to nebylo vše, stala se také nejmladší
mistryní ČR v kategorii dospělých ve dvouhře žen!
Toto samotné je naprostým unikátem, ale není to opravdu
jediné, co se jí povedlo. Úspěšná byla celá sezona. Základem
úspěchu byly změny, se kterými jsme začali v její přípravě právě
už před rokem. Své úsilí směřujeme ke splnění Terezčina snu
a zároveň celkem reálného cíle, a tím je účast na LOH v Tokiu.
I z toho důvodu jsme byli donuceni založit nový klimkovický
oddíl B.O.CHANCE & Ridera Sport team z. s., kde se snažíme být nejen Tereze nápomocni v plnění hráčských přání a cílů.
Už dlouho před těmito změnami bojovala se sháněním možností
kvalitní přípravy a sparingu a pro minulou sezonu našla pomoc
díky svému kamarádu a spoluhráči v mixu Filipovi Budzelovi
v dánské Langhoji, kde o prázdninách a ještě potom dvakrát
vždy v desetidenních cyklech potrénovala kvalitněji, než byla
zvyklá. Díky dánské fyzioterapeutce lehkým cvičením odstranila
vleklé potíže se skříplým nervem na výpadové noze a do sezony
již vstupovala lépe připravena, než v minulosti. Teď v klubu usilovně pracujeme na tom, abychom Tereze byli schopni vytvořit
jejím potřebám adekvátní podmínky u nás v Klimkovicích a nejbližším okolí.
Hodnocení začnu výsledky na zahraničních turnajích v kategorii juniorů. Na MEJ do 19 let vybojovala skvělé 5. místo ve
dvouhře dívek a v soutěži družstev. Ve světovém juniorském
žebříčku je hráčkou první „patnáctky“ a v Evropě je dokonce
v první „pětce“. Stala se juniorskou mistryní Slovinska ve dvouhře dívek a juniorskou mistryní Maďarska ve čtyřhře dívek.
V juniorské kategorii získala ještě bronz na MMJ Švédska, MMJ
Maďarska ve dvouhře a bronz získala ve smíšené čtyřhře na
MMJ Slovinska.
Sezona 2016/2017 byla první, ve které se 16letá Tereza začala více věnovat kategorii dospělých na zahraničních turnajích. V českém badmintonu není opravdu moc hráčů, kteří se
úspěšně prosazují v kategorii juniorské na světové či evropské úrovni a ještě méně je hráčů, kteří se pravidelně prosazují i v kategorii dospělých. Ale Tereze se to podařilo náramně.
O jejím tuzemském super úspěchu jsem se již zmiňoval výše,

tak posuďte sami, jak se teprve 16leté slečně dařilo v zahraničí
mezi dospělými.
Do turnajů se musela od samého počátku prokousávat z kvaliﬁkací a ke konci sezony už byla na některých turnajích mezi
nasazenými. Ve dvouhře žen skončila druhá na turnaji v litevském Kaunasu, ve smíšené čtyřhře byla 4x druhá na turnaji
v Karviné, v Rumunsku, Lotyšsku a v Litvě, a ve čtyřhře žen
byla bronzová na Varcolor Polish International v Bieruni, na turnaji ve Varšavě a Karviné. Mimo to se ve své první tzv. dospělé
sezoně umístila ve čtyřhře žen se svou spoluhráčkou Kateřinou
Tomalovou na ME dospělých na skvělém 9. místě a dokázala se
kvaliﬁkovat na dospělé MS, které se bude konat ve skotském
Glasgow.
Dobrých výsledků bylo více než dost a v hodnocení jsme uvedli
pouze ty medailové. Jejího strmého vzestupu na světových žebříčcích dospělých si všimli i na oﬁciálním webu Badminton Europe, kde jí nazvaly mladou puškou valící se plnou parou vpřed.
V současnosti je v kategorii dospělých 65. na světě ve čtyřhře
žen, 139. ve smíšené čtyřhře a 200. ve dvouhře žen.
Uplynulá sezona je za námi. Tereza a my s ní jdeme nejen do
té další na plný plyn. Nebude to lehké, ale snažíme se dělat vše
pro to, aby se Klimkovice dočkaly své další olympijské reprezentantky, která i přes své mládí nyní je, a vždy bude chtít být
vzorem pro své následovníky, kteří stejně jako ona sama milují
aktivní životní styl a obzvláště jediný raketový sport, ve kterém
nesmíte nechat míček spadnout na zem.
Držte nám pěsti.
Martin Růžička
www.bochance.cz

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 19. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Skauti

Luďas 2017
Jinak taky Luďkův memoriál, který se koná každoročně
poblíž vesnice Heřmánky u Oder. Tato třídenní akce přes
víkend je super způsob, jak relaxovat a odreagovat se
v posledních dnech školy.
Jedná se o „souboj“ skupinek po čtyřech lidech v různých
věkových kategoriích. Tato soutěž se skládá z vědomostní stránky a všestrannosti. Naše středisko si vedlo velmi dobře a vyhráli
jsme dvě kategorie, a to mladší dívky a starší kluci.
Dále se zde hrají hry v mezičase, z nichž mezi nejoblíbenější
patří buldok nebo trojnožka.
Počasí nám přálo a my se tak mohli zchladit v říčce, která
tudy protéká. Krásným zakončením byl táborák, u kterého se
předváděly scénky. Hodně jsme se nasmáli a zazpívali si mnoho
písniček. Na zpáteční cestě jsme se stihli zastavit na nanuk a ve
vlaku jsme se nemačkali – co více si přát.

Skauti na OBROKu
Od 7. do 11. června se v Trutnově konalo celorepublikové
setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství,
podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.
Devátý ročník se uskutečnil na Bojišti v Trutnově. Skauti
z Klimkovic se OBROKu účastnili podruhé. Vytvořili skupinu se
skauty z Ostravy a okolí, která čítala 25 lidí.
Samozřejmě se velice zasadili o to, aby zbytek OBROKu
o Ostravsku věděl. Pozornost na sebe strhli už třeba jen příchodem ve dvojstupu za zvuku dud (moldánky, nebo též gajdy)
a zpěvu Ostrava černá od ostravského barda Jarka Nohavici.
Heslem roverů je: Sloužím, a proto byli první den rozděleni do
skupin, které pomáhaly jak lesníkům, tak v azylových domech
nebo útulcích.
Další dny získávali nové dovednosti na workshopech a diskutovali o různých problematikách na přednáškách například
Dominika Feriho nebo Karla Janečka. Poznali nové lidi a byli
inspirováni i motivováni k tomu, jak dále ve středisku fungovat.
Za dva roky pojedou určitě zas!
Barbora Blažková

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

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

NÍZKÉ CENY

Ceník a podmínky inzerce
najdete na:

www.mesto-klimkovice/
/Zpravodaj
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Pozvánky

Spolek českých výrobců a zemědělců vás zve na

SLEZSKÝ RYNEK,
který se bude konat opět v Klimkovicích
25. 7. a 22. 8. 2017 od 8 do 16 hodin před zámkem
• Potraviny a produkty slezských a regionálních výrobců
• Ochutnávky zabijačkových specialit
• Prezentace lidové tvořivos • Hudební a slovní doprovod
• Pro zákazníky losování o ceny, vždy v 15.30 hodin
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