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Klimkovice – foto Franz
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a vážení lázeňští hosté,
rozšířeným oslovením Vás vítám u čtení prázdninového
zpravodaje. Právě náš společný měsíčník města a lázní může být
podnětem v nastávajícím čase dovolených k zamyšlení u kávy, čaje
nebo sklenky vína nad dalším směrem rozvoje našeho města.
Potřebujeme vize, kterými bychom nadchli naše obyvatele
k aktivní účasti na připravovaném Strategickém rozvojovém plánu
našeho lázeňského města. Když se podíváte na ostatní lázeňská
místa, většina z nich je předurčena patřit ke klenotům českých,
moravských a slezských měst, ty nejobdivovanější mají
sebevědomí ve svazku tzv. Lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) nebo samostatně
(Luhačovice) stát se dokonce součástí světového kulturního
dědictví (UNESCO). Neznám zdravější směřování města, než
založené na lázeňství, cestovním ruchu a s navazujícími službami.
V takovém městě se podle mne budeme cítit ještě lépe, podobně
jako se cítíme v nově budovaném Lesním parku, jehož první etapu
jsme otevřeli 4. června jako další společný projekt našeho města,
lázní, Lesů ČR a občanského sdružení Čisté Klimkovice. Podobně
jako jsem do Lesního parku zval starosty a primátory na XVII.
Kongresu starostů dne 12.6. v kinosále lázní,
zvu i Vás
k pohodovým
procházkám
lázeňskými
vizemi.
Panu
místostarostovi děkuji za úspěšnou dotaci 236 000,-Kč z Nadace
OKD, kterou tuto akci přes o.s. Čisté Klimkovice podpořil.

První Klimkovické farmářské trhy a Letní slavnosti vína
s bohatým kulturním programem vkusně oživily Náměstí a
nádvoří zámku. Za to děkuji Renátě Návratové, Miroslavě
Hoňkové, Martině Seidlerové, Ivě Křížkové-Šipulové, Alici
Chlebovské, Vladimíru Rimmelovi a dalším organizátorům, bez
jejichž nápadů a obětavého organizačního úsilí by trhy nevznikly.
Už nyní se těším na Vaši účast na následujících Klimkovických
farmářských trzích v sobotu 30.7.2011.
Když se dne 15.6. ve 23.00 hod. rozcházeli zastupitelé ze 6.
zasedání zastupitelstva, měli za sebou maraton 24
projednávaných bodů. Vedení města chce předejít těmto dlouhým
a náročným jednáním, neboť se vytrácí smysl veřejnosti
zastupitelstva v tak pozdních hodinách.
Proto městská rada přichází s návrhem kulatých stolů, které by se
konaly za účasti veřejnosti vždy ve čtvrtek před jednáním
zastupitelstva a na kterých by se hledal konsenzus u sporných
projednávaných bodů mezi zastupiteli. První kulatý stůl připadá
v úvahu 8.9. v 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva a jste
k němu srdečně zváni.
Z výše uvedeného zastupitelstva vybírám:
- souhlas s výstavbou dvou polyfunkčních domů na Husově ulici a
s pořízením změny územního plánu na tomto pozemku na
rodinné, bytové, polyfunkční domy a penziony,
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- rozhodnutí pořídit změnu územního plánu pro golfové hřiště
pod lázněmi,
- přijetí daru – tzv. Modré školy od Moravskoslezského kraje,
- uvolnění 240.000,- Kč na zřízení nového oddělení mateřské
školky v Josefovicích pro dalších 16 dětí,
- schválení záměru vypracovat Strategický plán rozvoje města,
- zvýšení koeficientu z daně z nemovitosti z 1 na 3.
Na závěr bych chtěl připojit dvě dobré zprávy:
- krajské zastupitelstvo nám dne 22.6. odsouhlasilo 4.000.000,Kč na asanaci vlhkého zdiva a novou zdravotechniku Domova
pro seniory,

- byli jsme úspěšní žadatelé o dotaci na rozvoj lázeňství v našem
městě - byla nám odsouhlasena dotace 1.000.000,- Kč na
turistický vláček.
Za schválení a vyjednání obou dotací chci poděkovat našemu
krajskému zastupiteli doc. MUDr. Michalovi Hladíkovi, PhD.,
jehož osobní angažovanost nám pomáhá v jednáních s vedením
kraje i s krajskými úředníky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastný návrat do Vašich domovů
ze spokojených dovolených a po prázdninách se těším na
spolupráci s Vámi u kulatého stolu.
Váš starosta

Informace Měú

Informace z Rady a Zastupitelstva města Klimkovic
• Rada města revokovala své původní usnesení a souhlasila se
zpevněním městského pozemku na ulici Palackého. Podmínkou
je náhradní výsadba.

Rada se koncem května a v červnu sešla na 4 řádných schůzích,
zastupitelstvo rokovalo jednou řádně a jednou mimořádně. Na
základě připomínek občanů i úředníků se schůze rady nově budou
konat v neúřední dny. Rada rovněž navrhuje před každým
jednáním zastupitelstva pořádání kulatého stolu, kde bude
předkladateli vysvětleno pozadí bodů předkládaných na jednání
zastupitelstva a bude mezi zastupiteli a občany zjišťován názor na
předkládanou problematiku. Rada předpokládá, že tyto schůzky
položí základ ke komunitnímu přístupu plánování budoucnosti
Klimkovic a to pak bude využito ke tvorbě Strategického plánu
města Klimkovic.
Předmětem jednání byla následující témata:

STRATEGICKÝ PLÁN
Zastupitelstvo na návrh rady souhlasilo se záměrem vytvoření
Strategického plánu města, který určí směr vývoje našeho města
na delší období. Vedení města chce rovněž využít zvýšené aktivity
a podnětů občanů při závěrečné fázi schvalování územního plánu,
který by měl být přijat na konci příštího roku.
STAVEBNÍ ČINNOST
Po několikaměsíčním jednání a zkoumání mnohdy rozdílných
stanovisek orgánů státní správy zastupitelstvo podalo návrh na
změnu územního plánu pro část pozemku u ulice Husovy, aby na
ní mohly být postaveny polyfunkční domy v souladu se záměrem
prodeje a kupní smlouvou, uzavřenou před několika lety se
společností Logic Build Invest a.s. Rovněž byl dán souhlas ke
změně stavby z jednoho na dva domy.
S touto lokalitou rovněž souvisí rozhodnutí zastupitelstva o
vypracování studie, která by navrhla urbanistické a ekonomické
využití jednoho z posledních pozemků ve vlastnictví města mezi
ulicí Husovou a Olbramickou. K jednání budou přizváni i vlastníci
přilehlých pozemků. Cílem záměru je mimo maximalizace příjmu
pro město i možnost ovlivnit charakter budoucí výstavby v této
lokalitě. Bližší informace jsou k dispozici v prezentaci na
internetových stránkách města v sekci Projekty.

FINANCE MĚSTA
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města a jeho hospodaření
za rok 2010. Rozpočet města byl zhruba 50 mil. Kč a jeho plnění
bylo shledáno auditory jako bezchybné. Příspěvkové městské
organizace (ZŠ, MŠ a DPS) hospodařily vyrovnaně. Výsledky
hospodaření za první měsíce letošního roku poukazují na nižší
příjmy z výběru daní, což je bohužel jev nepříjemný a může mít
vliv na plánované investiční akce.
Rada města rozhodla v letošním rozpočtu o přesunu finančních
prostředků na financování jarmarku, který byl v minulosti vždy
financován z příspěvku sdružení obcí Bílovecka, což se v letošním
roce bohužel nepodařilo.
DOTACE
Rada města vzala na vědomí analýzu možností získání dotace na
revitalizaci zeleně na ulici Lidické, která poukázala na nízké
bodové hodnocení a pravděpodobný neúspěch při podání žádosti.
Rada města vyslechla neoficiální informaci o mimořádně
úspěšném zastupitelstvu MSK, které schválilo pro Klimkovice
dotaci 4 mil. Kč na asanaci zdiva DPS a 1 mil. Kč na turistický
vláček.
Rada města vzala na vědomí dotaci 236 000Kč na herní prvky
v Lesním parku Klimkovice z nadace OKD, kterou získalo
občanské sdružení Čisté Klimkovice. Tento projekt je realizován
ve spolupráci s městem Klimkovicemi a může podle rozhodnutí
Rady používat znak města Klimkovic.

KOUPALIŠTĚ
Rada rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu prostoru bývalého
koupaliště za účelem provozování koupaliště nebo požární nádrže.
Tímto se navazuje na aktivitu občanského sdružení VIZE
Klimkovice 2020, které navrhuje postupným způsobem
revitalizovat toto chátrající území. Zastupitelstvo podpořilo tuto
myšlenku, ale odložilo rozhodnutí o finanční účasti do doby
vyřešení všech právních úkonů v souvislosti s čerpáním vody
z přírodního zdroje. Byly tedy učiněny další kroky, které snad
povedou ke smysluplnému využití této oblíbení plochy.
Rada města rozhodla o snížení nájmu restaurace v areálu
koupaliště pro rok 2011 jako protihodnotu využívání tohoto
prostoru pro akce města při budování parčíku a jiných akcích
města.

POZEMKY
• Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem prodeje pozemku – lesní
cesty mezi Sanatorii a Mexikem. Důvodem je příslib Lesů ČR
opravit tuto cestu a tak se brzy dočkáme kvalitní zpevněné
komunikace pro pěší, vozíčkáře i cyklisty na této oblíbené trase.
• Zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem pozemku u benzínové
pumpy z důvodů rezervy pro budoucí přečerpávací stanici.
• Zastupitelstvo naopak souhlasilo s prodejem pozemků v centru
města, kterým se napravuje letitá chyba v katastru.
Zastupitelstvo rovněž pověřilo starostu jednáním o převodu
částí pozemků „žluté školy“ do vlastnictví města.
• Rada rozhodla o připojení zhruba desítky novostaveb na
inženýrské sítě města a naopak v případě vyčerpané kapacity
ČOV Hýlov zamítla několik žádostí v této lokalitě.
• Rada města odložila opětovnou žádost investorů o výstavbu
rodinných domů pod novou prodejnou Hruška, neboť tato
plocha je určena k výstavbě domů bytových. Návrh bude
součástí projednávání nového územního plánu.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ
S ohledem na neklesající křivku porodnosti, rostoucí počet
„přistěhovalců“ a konstantní přebytek poptávky nad kapacitou
všech tří klimkovických předškolních zařízení navrhla rada
nejpřijatelnější variantu navýšení kapacity – rozšíření MŠ v
Josefovicích. Zastupitelstvo tuto myšlenku jednomyslně podpořilo
a vyčlenilo z rozpočtu potřebné finance. Díky investici 240 000Kč
bude možno přijmout dalších 16 dětí. Rozšíření kapacity
v půdních prostorách budově na ul. 28. října by bylo
mnohonásobně dražší, vytvoření nového oddělení v budově
„modré školy“ rovněž, navíc jen s polodenním provozem.
Předpokládá se, že rozšířený provoz bude zahájen s novým
školním rokem.
MODRÁ ŠKOLA
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí daru – budovy a pozemků
„modré školy“ od MSK. Od 1. 9. 2011 tak bude budova patřit
městu. Od besedy u kulatého stolu, která definovala nejvhodnější
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Felicia Kombi je používán 11 let, při rozhodování byla zohledněna
aktuální tržní cena, za kterou lze stávající auto prodat, možné
náklady na opravy v příštích 2 letech a náklady na případnou
likvidaci. Rada následně po zvážení nabídek leasingu (přeplatek
více než 45 000Kč) rozhodla o zakoupení vozidla bez leasingu
nebo úvěru a prodej stávajícího automobilu.

využití této budovy, rada jedná s případnými uživateli. Velmi
pravděpodobné se jeví využití části patra pro potřeby Střední
soukromé školy podnikatelské. Tímto se do Klimkovic opět vrátí
jeden z atributů města – střední školství. Rada města rovněž
předpokládá, že tento subjekt bude poskytovat různá školení a
rekvalifikace a tím umožní získat dotace na rekonstrukci a provoz
budovy a posílit tím možnosti uplatnění klimkovických občanů na
trhu práce.

SPORTOVIŠTĚ – GOLFOVÉ HŘIŠTĚ
Velmi bouřlivá diskuze na jednání zastupitelstva se rozproudila
nad prezentací záměru vybudovat na pozemcích pod lázněmi
veřejné golfové hřiště. Návrh prezentovala Dr. Vávrová, další
důvody a souvislosti pak prezentoval místostarosta. Zejména byl
zdůrazňován veřejný charakter hřiště a jeho vliv na podporu
turistického ruchu v Klimkovicích a na podporu lázní jako
největšího místního zaměstnavatele. Byla prezentována i negativa
a nekoncepčnost v navrhované změně územního plánu.
Zastupitelé nakonec revokovali původně negativní stanovisko a
schválili pořízení změny územního plánu. Nyní se k záměru
vyjádří architekti a posoudí jeho vhodnost pro Klimkovice a
zastupitelé následně rozhodnou o případné změně územního
plánu, která na této ploše umožní výstavbu golfového hřiště bez
trvalých staveb.

SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR
Tato organizace, která sdružuje lázeňská místa celé ČR a které
v minulosti předsedal klimkovický starosta, vypracovala projekt
na podporu návštěvnosti měst, ve kterých lázně sídlí. Bohužel díky
procedurálním úřednickým průtahům, které dobře známe z naší
žádosti o dotaci na kanalizaci, bylo vyplacení dotace za projekt
posunuto o mnoho měsíců. Hrozila tak ztráta již proinvestovaných
peněz a krach tohoto prospěšného projektu. Proto se sdružená
města rozhodla půjčit sdružení (tedy sama sobě) přiměřenou část
prostředků. Zastupitelstvo rozhodlo o úročené půjčce 200 000Kč
z rezervy města Klimkovic na financování tohoto projektu.
VYHLÁŠKY MĚSTA
Na základě upozornění MV ČR muselo zastupitelstvo upravit
městskou vyhlášku o místních poplatcích. Nově byla např.
upravena některá osvobození z poplatku za užívání veřejného
prostranství a sazby poplatků.

RŮZNÉ
• Zastupitelstvo rozhodlo o přistoupení k projektu elektronizace
spisové služby ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy za
velmi výhodných podmínek.
• Zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování dosud nepojmenované
ulice názvem „Ke Statku“
• Zastupitelstvo schválilo záměr města postoupit v rámci
AGENDY 21 do kategorie „D“. Tento dlouhodobý projekt OSN v
rámci udržitelného rozvoje podporuje myšlenky komunitního
plánování. Naše město již neformálně tyto podmínky splňuje a
byla by škoda nevyužít všech možností čerpání finančních
prostředků z tohoto štědře dotovaného programu.
• Rada vzala na vědomí důsledky povinné digitalizace kin v ČR,
která s sebou nesou náklady vysoko přes 2 mil. Kč a povinné
vstupné přes 150Kč. Přeloženo do běžného jazyka to
pravděpodobně znamená zánik promítání v klimkovickém kině
na konci roku 2012.
• Rada města postoupila připomínku jednoho občana
k návaznosti linek MHD Koordinátoru ODIS. Protože na výzvu
se přihlásil pouze 1 občan, lze usuzovat, že návaznost linek
vyhovuje všem ostatním.
• Rada města rozhodla o přemístění radaru od ZŠ na ulici Husovu
po dobu školních prázdnin.
• Rada města rozhodla o společném postupu obcí Bílovecka ve
věci výběrového řízení na dodavatele elektrické energie
prostřednictvím elektronické aukce. Tento způsob by měl
přinést výrazné snížení nákladů na provoz města.
• Rada města souhlasila s pronájmem parku chovatelům pro
potřeby tradiční výstavy drobného zvířectva u příležitosti
jarmarku.
• Rada města na základě zjištěných skutečností vypověděla
stávající pojistné smlouvy a navrhla uzavřít nové. Za stejný
finanční objem je pojištěno více majetku a ve větší míře. Rovněž
je zvýšeno pojištění odpovědnosti.
• Rada města uzavřela mandátní smlouvu na výkon funkce
„Správce stavby“, která posílí dozor města nad touto stavbou.
• Rada města podpořila finančně zástupce klimkovických skautů
na celosvětovém setkání skautů Jamboree ve Švédsku za
podmínky viditelné reprezentace města Klimkovic.
• Rada města souhlasila s využitím pozemků města pro potřeby
konání Slavností vína.
• Rada města rozhodla podpořit soutěž „Paměť Klimkovic“
částkou 2 000Kč.
• Rada vzala na vědomí informaci společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. o postupném rušení nevyužívaných
veřejných telefonních automatů - nejbližší zrušení v lokalitě
Klimkovice, Václavovice, na ul. Polanecké.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Velmi diskutovaným bodem, ale přijatým téměř jednomyslně jak
radou, tak i zastupitelstvem, je zvýšení koeficientu, kterým se
násobí daň z nemovitosti (netýká se orné půdy nebo zahrad)
z hodnoty 1 na hodnotu 3. V praxi to znamená, že kdo platil daň
z nemovitosti 400Kč, bude platit 1 200Kč.
Toto jistě nepopulární opatření souvisí s probíhající opravou
kanalizace. Jak je možno vidět na mnoha ulicích, téměř všechny
povrchy jsou zničeny a je nepředstavitelné, že by se měla opravit
pouze rýha po výkopu kanalizace, jak je uvedeno v projektu a jak
nám velí podmínky ministerstva. Po důkladné analýze bylo
zjištěno, že se započtením reklamací za zničené povrchy a díky
využití techniky na místě, existuje reálná možnost opravit povrchy
všech klimkovických ulic zasažených kanalizací v plné šíři vozovky
za částku cca 6 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že výstavba,
plynofikace a kanalizace je v centrální části města prakticky
ukončena, mohou opravené povrchy vydržet desítky let bez
porušení. Bohužel město toto částkou nedisponuje a získání
komerčního úvěru je díku výstavbě kanalizace prakticky nemožné.
Prakticky jediným zdrojem zvýšení příjmů tedy je zvýšení daní
z nemovitosti a snížení výdajů města.
Příští rok tedy bude ve znamení úspor v provozu města na jedné
straně a vyššího výběru daní od občanů na straně druhé.
Výsledkem budou opravené cesty v téměř celém městě, což jistě
většina z vás ocení. Pojistkou pro občany bude, že celé navýšení
bude převedeno na samostatný účet, ze kterého bude možno
hradit pouze povrchy komunikací a nic jiného. Tímto budou mít
občané plnou kontrolu nad použitím vybraných daní.
FOND OPRAV A REZERV MĚSTA
• Zastupitelstvo na návrh rady rozhodlo o změně podmínek
čerpání z fondu oprav tak, aby mohla být hrazena projektová
dokumentace pro případné dotace na opravy městských
bytových domů.
• Zastupitelstvo na návrh rady rozhodlo o poskytnutí jednoho
úvěru z tohoto fondu na úpravu fasády ve výši 200 000Kč.
• Zastupitelé nesouhlasili s návrhem rozpustit finanční
prostředky z tohoto fondu do rozpočtu z důvodu možného
čerpání na kanalizační přípojky.
JARMARK
Na návrh kulturní komise rada upřesnila podmínky konání
Jarmarku města 10.9.2011. Stále silněji zaznívá názor, že se jedná
spíše u kulturní den města. Rada města žádá občany o vyjádření
k tématu jarmarku na internetových stránkách města.
TECHNICKÁ SPRÁVA
Zastupitelstvo rozhodlo nerevokovat své usnesení o nákupu
nového užitkového automobilu pro potřeby technické správy i
přes rozdílné stanovisko finančního výboru. Stávající automobil

Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub
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Unucka, místostarosta

Život města

Co uděláme s ovzduším v Klimkovicích?
 Ovzduší v Klimkovicích je každý rok od podzimu do jara špatné!
Co s tím, sousedé, uděláme??
 V současné době máme ideální podmínky pro řešení - ovzduší
patří mezi priority vedení města, byl vyhlášen Akční plán pro
MS kraj a další nástroje, které obsahují potřebné finanční zdroje
pro řešení situace, existuje tým odborníků schopný zpracovat a
následně realizovat projekty ke zlepšení ovzduší (to zaznělo na
semináři 7.6. 2011).
 Komise životního prostředí s podporou vedení města navrhuje
následující postup/strategii:

Projekt bude zahrnovat:
1) Informační kampaň o možných způsobech vytápění (praktické
informace o výhodách a nevýhodách používání nízkoemisních
zdrojů tepla).
2) V domácnostech klimkovických občanů, kteří o to projeví
zájem, bude provedena výměna současných starých a často
dosluhujících kotlů na uhlí nebo dřevo za nové nízkoemisní kotle
nebo tepelná čerpadla za dotované ceny z Operačního programu
životní prostředí. U kotlů bude možnost použití různých paliv dle
požadavků občanů (plyn, uhlí, dřevo, dřevěné pelety, atd.).
3) Měření a porovnání znečištění ovzduší v Klimkovicích v topné
sezóně před a po provedené výměně kotlů, využití výsledků a
praktických zkušeností pro modernizaci vytápění v jiných obcích
kraje.

o Analýza současné situace – nalezení lokalit na území města
s nejhorším ovzduším a nalezení hlavních zdrojů znečištění
o Informování veřejnosti a její zapojení do řešení
o Návrh opatření ke snížení emisí i koncentrace škodlivin
v ovzduší a výběr těch nejúčinnějších
o Nalezení finančních zdrojů
o Postupná realizace vybraných opatření
o Monitoring (sledování) účinnosti prováděných změn

 Zapojení veřejnosti: Informační kampaň bude zaměřená na
optimalizaci procesu zatápění a topení ve stávajících
topeništích, na ekonomické i ekologické přínosy projektu
občanům a upozorní také na sankce uplatňované při porušování
platných předpisů; Informace budou pravidelně zveřejňovány
ve Zpravodaji; na Jarmarku (10.9.) budou předvedeny
moderní kotle a možnosti jejich výhodného pořízení.

 Seminář dne 7.6. 2011 byl úvodním krokem. Vystoupení 4
pozvaných odborníků (RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., doc. Ing.
Petr Jančík, Ph.D., Ing. Anna Nezhodová, Ph.D., Ing. Radim
Seibert) poskytla dostatek odborných informací a podnětů pro
následnou diskusi. Té se však zúčastnilo pouze 14 občanů a
hostů, z toho 3 členové komise ŽP. To bohužel o příliš velkém
zájmu zatím nesvědčí!
 Je navrhován projekt: „Zlepšení ovzduší v Klimkovicích
modernizací vytápění domácností“ aneb „VYMĚNTE SI
STARÝ KOTEL (skoro) ZADARMO“.

Prosíme všechny zájemce o zasílání námětů a návrhů na emailovou adresu: rimmel@rceia.cz,
Vladimír Rimmel, Radim Seibert, 23.6. 2011

Názor účastníka semináře a jednoho z organizátorů:
 Prezentace a ostatní vystoupení jasně potvrdily názor, že na
ovzduší v Klimkovicích mají velcí ostravští znečišťovatelé
zanedbatelný vliv a vzduch si kazíme jen my sami občané
Klimkovic;
 Stát, kraj ani žádná jiná organizace nám v boji za čistý vzduch
v Klimkovicích nepomůže, všichni mají plno řečí, ale skutků
málo;
 Zákonem a sankcemi lze situaci řešit pouze přímým „udáváním“
sousedů, což by výrazně poznamenalo mezilidské vztahy
v našem městě;
 Jediným světlem na konci tunelu je možné využití nově
upravené zákonné povinnosti pravidelných revizí komínů pro
všechny majitelé domů a jejich striktní vyžadování ze strany
MěÚ Klimkovice, včetně požadavku na prokázání faktur za
schválené palivo. Z rozboru sazí lze určit i zpětně, co bylo
spalováno, a to následně pokutovat;
 Nejvíce používanou metodou zlepšení ovzduší je morální apel
na ty bezohledné sousedy, kteří topí, čím nemají;
 Správně spalované černé nebo hnědí uhlí má výrazně méně
emisí, než mokré dřevo.

Výše uvedené vede k jednoduchým závěrům návrhu strategie
města Klimkovic za čistější vzduch:
1. Přesvědčit občany, aby pochopili, že špatným zatápěním,
spalováním odpadů nebo používání jiného paliva, než pro který
byl kotel vyroben, vznikají jedy, které dýchají všechny
klimkovické
děti,
včetně
jejich.
Je
jen
otázkou
pravděpodobnosti, u koho vyvolají rakovinu a u koho ne.
2. Naučit všechny občany Klimkovic správně zatápět. Včetně těch,
kteří si myslí, že to umí nejlépe. Těm, kteří toho nejsou schopni,
nabídnout asistenci.
3. Vyměnit občanům pokud možno zdarma staré kotle za tuhá
paliva za moderní, která mají podavač a znemožňují různé
pyromanské experimenty.
4. U těch, kteří na to nepřistoupí pak přes státní správu striktně
vyžadovat dodržování zákona, který jim nesprávné používání
kotle nebo spalování odpadu řádně prodraží.
Ing. Jakub Unucka, předseda OS Čisté Klimkovice

Dárci krve patří poděkování nás všech
Český červený kříž vyznamenal stříbrnou a bronzovou medailí prof. MUDr. Jana Jánského našeho spoluobčana pana Jiřího Halfara ml.
z Klimkovic. Tato ocenění uděluje Český červený kříž za 20 a 10 bezpříspěvkových odběrů krve. Vážíme si jeho ochoty darovat krev pro
zdraví a často i záchranu života spoluobčanů.
Vyznamenanému blahopřejeme a děkujeme za jeho hluboce lidský postoj, kterým přispívá k záchraně zdraví a životů svých
spoluobčanů.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Kanalizace města Klimkovic
V měsíci červenci budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat převážně v ulicích Palackého, Vřesinská, Husova,
Kotkova, U Barevny, Havlíčkova, Komenského, Jarmily
Glazarové, Hradilova, 28. října (ve směru od restaurace Verdun
do Klimkovic). V měsíci srpnu dále přibudou ulice Lagnovská,
Revoluční a Boženy Němcové. Případný jiný postup může nastat
z důvodu dohody se SFŽP ČR o změně technologie provádění
oprav kanalizace.

ihned napojena na nově vybudovanou revizní šachtici napojenou
na hlavní kanalizační řad.
Činnost septiku však nesmí být vyřazena do doby oznámení
možnosti přímého vypouštění odpadních vod, což si musí zajistit
vlastník nemovitosti sám, může však už využívat přípojku novou a
funkce stávající kanalizační přípojky může být zrušena. Vlastníci
žump budou postupovat obdobně, tzn. vybudují kanalizační
přípojku, kterou dodavatel stavby napojí na kanalizační řad, ale
vypouštět odpadní vody do kanalizačního řadu mohou rovněž až
po oznámení o možnosti přímého vypouštění.
Při provádění výstavby nové kanalizace může dojít k destrukci
původních vedení kanalizace a odvod splašků a dešťových vod
touto částí kanalizace může být problematický, ne-li nemožný.

Znovu upozorňujeme občany, že pokud požadují přípojku pro
svou nemovitost v jiném místě než je stávající připojení,
měli by si kanalizaci na svém pozemku připravit podle již dříve
sepsaného „Protokolu o jejím umístění“ tak, aby mohla být při
provádění stavby „Kanalizace města Klimkovic“ v konkrétní ulici

Petr Bílý, referent HTO MěÚ

Mapování zájmových organizací na území našeho města
V těchto dnech Komise pro spolky a sdružení při Radě města
Klimkovice oslovuje všechny formální i neformální organizace,
sdružení, spolky na území Klimkovic s žádostí o vyplnění
dotazníku. Ten slouží k mapování jejich činnosti a k jejich
případnému zájmu o užívání prostor Modré školy. Dotazníky
budou jedním z podkladů pro tvorbu nového grantového

programu, k žádosti o finanční příspěvek města pro příští rok.
Prosíme ty organizace, spolky a sdružení, kteří doposud dotazník
nevyplnili, aby nás kontaktovali na r.navratova@seznam.cz.
V příštím Zpravodaji zveřejníme výsledek našeho mapování.
Za Komisi pro spolky a sdružení Renata Návratová

Stávka v Dopravním podniku Ostrava
Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část zaměstnanců Dopravního
podniku Ostrava a.s. ve stávce za navýšení platů. Městská
hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze
v redukované míře, a tak se stávka ať už přímo anebo nepřímo
dotkla prakticky všech cestujících. I přes usilovnou snahu vedení
společnosti a statutárního města Ostravy se před zahájením ani
během prvních dnů stávky nepodařilo dosáhnout mezi
stávkujícími odboráři a vedením dopravního podniku dohodu.
Autobusová a tramvajová doprava byla po celou dobu
provozována podle nedělního jízdního řádu, ovšem s občasnými
výpadky v autobusové dopravě, ale zase navíc s četnými posilami
v tramvajové dopravě. Trolejbusová doprava byla provozována
téměř bez omezení podle normálních jízdních řádů. Vedení
dopravního podniku se snažilo komplikace cestujících eliminovat
maximálním informačním servisem o konkrétních jízdních řádech
na internetu a personálním posílením non-stop telefonní linky.
Složitá situace se změnila až po víkendu, který si obě strany
vyhradily na stanovení kompromisní varianty svých návrhů, resp.

požadavků. Vedení dopravního podniku, ve spojení s náměstkem
primátora Alešem Boháčem, který se procesu vyjednávání
s odboráři intenzivně věnoval od počátku, využilo tento čas na
hledání možných zdrojů v hospodaření společnosti. V pondělí, 6.
června, představilo vedení Dopravního podniku Ostrava
odborářům návrh řešení, který předtím projednalo s vedením
města. Na schůzce, které se jako hosté účastnili také primátor
města Ostravy Petr Kajnar i náměstek primátora Aleš Boháč,
zástupci stávkujících odborářů návrh vedení společnosti přijali a
stávka byla o následující půlnoci ukončena.
Vedení dopravního podniku Ostrava by rádo využilo tohoto
prostoru a omluvilo se všem čtenářům a občanům za komplikace,
které jim mohly být způsobeny konáním stávky a omezenou
nabídkou přepravních služeb.
Ing. Miroslav Albrecht

MUDr. Petr Kaštovský
oznamuje svým pacientům,
že od 1. září 2011 bude ordinace
přemístěna do prostor bývanéspořitelny
– Náměstí č. 31.

Veterinární ordinace MVDr. Miroslav Andrle
Změna ordinačních hodin platná od 07-2011:
PO 17:00 – 19:00
Út 7:00 – 9:00
St –
Čt 17:00 – 19:00
Pá 7:00 – 9:00
Jinak ordinace po dohodě, tel. 603 735 160.

Ordinační hodiny se nemění.

MUDr. Nencková – prázdninové ordinace:
pro nemocné
Pondělí

7:30 - 14:00

Úterý

7:30 - 11:00

Středa

7:30 - 11:00

Čtvrtek

7:00 - 09:30

Pátek

7:00 - 12:00

KNIHOVNA OZNAMUJE
Po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba
v Městské knihovně v Klimkovicích.
Pondělí 9-12 a 13-17, Úterý a Středa – zavřeno, Čtvrtek 9-12 a
13-17, Pátek 9-12 a 13-15.
Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna
od 1.8. - 12.8.2011 UZAVŘENA.
Přeji všem dětem krásné prázdniny
a dospělým zasloužený odpočinek.
Konvičková Zuzana - Městská knihovna Klimkovice,
knihovna@mesto-klimkovice.cz

poradna

11:00 - 12:00

10:00 - 13:00
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Základní škola Klimkovice ve školním roce 2010/2011
Dnešní škola už dávno není o každodenním „biflování“, běžnou
součástí se stalo činnostní učení, skupinová práce, zadávání
dlouhodobých a komplexních úkolů či projektů a přenášení větší
zodpovědnosti ve vzdělávání na žáky. A co pro dosažení těchto cílů
dělá Základní škola Klimkovice?
Když si odmyslíme každodenní mravenčí práci, kdy učitel vede
žáky přes aktivizující a motivující činnosti k poznání,
k vědomostem, postojům a hodnotám důležitým pro osobní rozvoj
a uplatnění ve společnosti, nabízíme žákům celou řadu aktivit a
činností, pomocí kterých realizujeme náš školní vzdělávací
program Tvořivá škola. Kdybych vás nyní chtěla seznámit se
všemi akcemi, třídními aktivitami, projekty a výukovými
programy uplynulého školního roku, seznam by byl velmi dlouhý.
Takže čísla, fakta a aktivity, které by vás mohly zaujmout:
- v tomto školním roce školu navštěvovalo 376 žáků, ve škole
vyučovalo 24 pedagogických pracovníků. Čistotě školy,
zabezpečení školního stravování a administrativě školy se
věnovalo 13 správních zaměstnanců;
- 60 žáků I. stupně navštěvovalo po vyučování školní družinu.
Provoz ve dvou odděleních zabezpečovaly 2 vychovatelky;
- výchovně vzdělávací proces probíhal
podle školou
zpracovaného školního vzdělávacího programu Tvořivá škola, a
to v 1. – 4. ročníku na I. stupni a ve všech ročnících na II.
stupni, pouze pro žáky 5. ročníku výuka ještě probíhala dle
programu Základní škola. Všem žákům pomocí nově
zpracovaných, každoročně vyhodnocovaných a dle potřeby
upravovaných plánů učiva poskytujeme příležitosti, aby se
naučili samostatně pracovat a objevovat své možnosti, rozvíjeli
svou tvořivost a pozitivní mezilidské vztahy;
- k rozvoji specifických zájmů žáků jsme v tomto školním roce
nabízeli výuku v 9 volitelných předmětech (informatika,
konverzace v anglickém jazyce, netradiční sporty, literární
seminář, matematická praktika, chemicko-biologická praktika,
literárně dramatický seminář, seminář z českého jazyka a
seminář z matematiky) a ve 3 nepovinných předmětech
(náboženství, zdravotní tělesná výchova a zájmová tělesná
výchova);
- i v letošním roce jsme žákům nabízeli širokou škálu
volnočasových aktivit, a to v podobě zájmových kroužků, které
byly vedeny jak učiteli školy, tak i rodiči. V odpoledních
hodinách mohli žáci navštěvovat tyto kroužky: 2 kroužky
novinářské, 2 keramické, 2 kroužky míčových her, počítačový,
pěvecký, taneční a kroužek mažoretek;
- v nabídce jazykového vzdělávání se snažíme uspokojit současný
požadavek žáků, a protože již několik let přetrvává téměř u
všech žáků zájem o výuku anglického jazyka, umožňujeme toto
jazykové vzdělávání všem dětem již od 1. ročníku. Od 7. ročníku
nabízí škola výuku dalšího cizího jazyka, dle zájmu žáků
poskytujeme výuku německého popřípadě ruského jazyka;
- individuální přístup jsme věnovali nejen žákům mimořádně
nadaným, ale i žákům s vývojovými poruchami učení. 30 žáků
se vzdělávalo podle školou vypracovaného a pedagogickopsychologickou
poradnou
schváleného
individuálního
vzdělávacího plánu;
- škola se již léta cíleně zaměřuje na projektové vyučování. A to,
že naši žáci s projekty umí pracovat, nám potvrzuje skutečnost,
že i v tomto roce se ve škole realizovala celá řada projektů
celoškolních, ročníkových, ale i předmětových se zaměřením na
ekologickou, literární, sportovní, dějepisnou, přírodovědnou aj.
výchovu. Mezi nejúspěšnější projekty tohoto školního roku
můžeme zařadit ekologický projekt Mysli globálně, jednej
lokálně, projekt Připravujeme se na Vánoční strom, Branný
den, Den zdraví, Sportovní trojutkání, Šikovné ruce,
Velikonoční kraslice, Adopce na dálku, Den stromů, Malujeme
pro radost – Oživlé ovoce, Hrací kniha, Dopravní týden, Svatý
Václav, Zdravé zuby, Zima Josefa Lady, Odpady, Moje město,
Evropský den jazyků, Almanachy literárních prací, Okrasné
zahrady aj.;
- žáci dvou tříd, a to IV. A a VI. A, a jejich třídní učitelé jsou
zapojeni do dvouletého projektu Rosteme spolu pod vedením
odborných lektorů občanského sdružení AVE Český Těšín.
Jedná se o ucelenou koncepci práce s žáky v oblasti prevence

rizikových projevů chování. V rámci tohoto projektu i všichni
pedagogové školy prošli v průběhu školního roku odborným
proškolením v oblasti prevence při práci s dětmi se zaměřením
na právní povědomí, prostředí internetu z pohledu práva a
kyberšikanu;
- od 1. září škola realizuje projekt MŠMT pod názvem Šablony
v rámci
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost. Jeho záměrem je zlepšení podmínek
vzdělávacího procesu na základních školách. Škole bude
v průběhu realizace projektu, což jsou 2 roky, přidělena finanční
částka 1 951 200,- Kč, která bude sloužit k materiálnímu
zabezpečení této interaktivní výuky. V rámci projektu škola již
zakoupila 4 interaktivní tabule, interaktivní učebnice,
počítačové vybavení a počítačové programy. Součástí projektu je
i vytváření digitálních učebních materiálů učiteli školy, které
slouží ke zkvalitnění výuky;
- v září žáci VI. tříd absolvovali třídenní výjezdní seminář ve
středisku Bílá Holubice v Moravici – Mokřinkách pod vedením
odborných lektorů z Eko–info centra Ostrava. Seminář byl
zaměřen na adaptaci a přechod žáků z I. na II. stupeň;
- v prosinci se všichni žáci školy podíleli na našem již tradičním
Setkání u vánočního stromu, v tomto školním roce již po
sedmnácté. Opět se na jedno odpoledne otevřely dveře školy
všem, kteří chtěli zhlédnout zábavný program žáků, koupit si
žákovský výrobek na vánočním trhu či si jen prohlédnout školu
a společně s dětmi a se zaměstnanci školy strávit příjemné
předvánoční odpoledne;
- v druhé polovině ledna proběhl ve škole zápis žáků do I. tříd.
Děti a jejich rodiče vítali ve škole již tradičně naši šesťáci,
provedli je školou, seznámili s třídami, odbornými učebnami a
se zajímavou interaktivní výukou pomocí interaktivních tabulí.
A když poté děti dokázaly paním učitelkám, že mají všechny
dovednosti potřebné pro zápis do I. třídy, nebránilo již nic
tomu, aby pro školní rok 2011/2012 bylo zapsáno 49 prvňáčků,
pro které budeme otvírat v září 2011 dvě první třídy;
- v únoru absolvovalo 33 žáků VII. tříd lyžařský výcvikový kurz
v rekreačním středisku Polanka, Písek u Jablunkova. Sněhové
podmínky v průběhu kurzu byly téměř ideální, což se odrazilo i
v kvalitě lyžařských dovedností, které si zde žáci osvojili;
- v dubnu 2011 žáci IX. tříd procházeli svou první velkou životní
zkouškou – přijímacím řízením na střední školy či jiné zvolené
formy vzdělávání. Z 42 žáků IX. tříd bude 33 žáků od září 2011
studovat na středních školách – z toho 6 na gymnáziích a jen 9
žáků se rozhodlo dále pokračovat ve studiu na různých učebních
oborech;
- a protože víceletá gymnázia jsou i šestiletá a osmiletá, po zdárně
absolvovaném přijímacím řízení na těchto gymnáziích budou
studovat po prázdninách i naši 3 žáci ze 7. ročníku a 4 žáci z 5.
ročníku;
- zapojením žáků V. a IX. tříd do celostátního testování SCIO
každoročně zjišťujeme kvalitu vzdělávání na škole,
porovnáváme získané znalosti a dovednosti našich žáků se
vzorkem zapojených škol. V letošním roce se do tohoto
testování zapojilo 715 škol s 1 004 třídami a s 16 524 žáky. Velmi
nás těší, že nejen žáci 5. ročníku, ale i žáci 9. ročníku byli při
testování v českém jazyce, ale i v matematice zařazeni mezi
úspěšné školy s lepšími výsledky než 80% zúčastněných škol.
Toto hodnocení našim pedagogům sděluje, že to v klimkovické
škole dělají dobře, neboť v konkurenci mnohdy i výběrových
škol velmi dobře obstáli;
- žáci i v tomto roce pokračovali ve vydávání dvou školních
časopisů. Klimkováček vychází již od roku 1995 a nyní se na
jeho tvorbě podílejí žáci I. stupně. Klimix je svým obsahem
určen žákům II. stupně. Prostřednictvím školních časopisů děti
zveřejňují nejen novinky ze školního dění, ale i své literární a
výtvarné práce. Samotná tvorba časopisů se realizuje
s podporou
pedagogických
pracovníků
v novinářských
kroužcích;
- již tradiční a pravidelnou součástí výuky v průběhu školního
roku byly i návštěvy divadelních a filmových představení a
výchovných koncertů, které jsou se záměrem vybírány
k tématům probíraného učiva. V rámci environmentální
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výchovy, obzvlášť na I. stupni, jsme využívali ekoprogramy Vity
Ostrava a Eko–info centra Ostrava. V oblasti protidrogové
prevence jsme spolupracovali s Renarkonem v Ostravě.
Tradičně
spolupracujeme
i
s Městskou
knihovnou
v Klimkovicích, která pro žáky I. stupně připravila zajímavé
knihovnické lekce a jiné aktivity, pomocí kterých děti rozvíjely
své čtenářské dovednosti;
- ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR Ostrava-Poruba
žáci II. tříd absolvovali celoroční projekt Ajaxův zápisník.
Projekt byl zaměřen na sociální prevenci a dopravní výchovu;
- na škole již léta pracuje žákovský parlament. Děti se
spolupodílely na řízení školy. Samy sobě zorganizovaly mnoho
zajímavých akcí – Barevné dny, Pohádkový den, v rámci
ekologických aktivit organizovaly celoroční sběr hliníku a víček
z PET láhví, zapojily se do Projektu mobility – sběr starých, již
nepoužívaných mobilů. Podpořily projekt ADRA sbírá
lékárničky pro ITIBO v Keni. Výtěžek ze sběru starého papíru
posloužil k zaplacení celoročního školného pro našeho

adoptivního chlapce v africké Ghaně a zbytek částky putoval do
ostravské ZOO na adopci lemura korunkatého. Děti si připravily
mikulášskou nadílku, vánočního Santu, valentýnskou poštu a u
příležitosti Dne učitelů si na chvíli vyzkoušely, jaké to je být
učitelem. V anketě o nej učitele si na konci školního roku
ocenily své pedagogy. Na pravidelných schůzkách se pokoušely
hledat možnosti, jak zkvalitnit nejen školní prostředí, ale i
samotný život školy. Velmi nás těší, že se naše děti takto učí
sounáležitosti se svou školou, samostatnosti a zodpovědnosti;
- v průběhu školního roku proběhla celá řada soutěží a olympiád
(literární, recitační, matematické, pěvecké, výtvarné, sportovní,
fyzikální, chemické, přírodovědné, zeměpisné, jazykové aj.), žáci
s nejlepšími školními výsledky postupovali do okresních kol, a
dokonce prorazili i do kol krajských. Svými umístěními dokázali
kvalitní přípravu a široký rozsah vědomostí.
- Poděkování náleží všem vyučujícím, kteří soutěže a olympiády
ve škole organizovali, ale i žáky připravovali. Zde jsou ti
nejúspěšnější:

Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Připravoval

Umístění
v okresním kole

Chemická olympiáda

Petráš Radek

IX. B

p. uč. Teichmannová

okres. 1. / kraj.1.

Zeměpisná olympiáda

Socha Marek

VI. B

p. uč. Škutová

7.

Finanční gramotnost

Lochmanová Nikol

IX. A

p. uč. Glombová

10.

Lazecký Petr

IX. A

Drábková Adéla

VIII. A

Vavrečková Eliška

IX. B

p. uč. Sýkorová

1.

Krejčí Dominik

VIII. B

p. uč. Sýkorová

2.

Petráš Radek

IX. B

p. uč. Sýkorová

7. – 9.

Mladý zahrádkář

Mlčoch Patrik

VI. A

p. uč. Teichmannová

9. – 10.

Logická olympiáda

Prudká Johana

V. B

p. uč. Friedlová

kraj. 2./celost. 3.

Ostravské kvítko (aranžování)

Černý Lukáš

VIII. B

p. uč. Teichmannová

1.

Somerlíková Martina

VIII. B

p. uč. Teichmannová

4.

Steckerová Eva

IX. B

p. uč. Teichmannová

5.

Dostálová Ivana

VIII. B

p. uč. Teichmannová

6.

Kaniová Pavlína

VIII. A

p. uč. Teichmannová

8.

Krejčí Dominik

VIII. B

p. uč. Teichmannová
p. uč. Kamarádová,

10.

družstvo chlapců

V. A,B

družstvo

Fyzikální olympiáda

Zdatný páťák

4.
p. uč. Nyklová

družstvo dívek

V. A,B

4.

Vybíjená

družstvo chlapců

VI. A,B

4.

Volejbal

družstvo dívek

8. a 9. r.

4.

Malá kopaná

družstvo chlapců

6. a 7. r.

4.

Turnaj Poodří

družstvo

8. a 9. r.

6.
p. uč. Petrušková,
p. uč. Kamarádová,
p. uč. Nyklová

Dopravní soutěž
-

družstvo

8. a 9. r.

5.

Rozloučení proběhlo již tradičně v nádherném prostředí
jódových sanatorií. „Deváťáci“, již všichni přijatí na střední

tak jako každým rokem i letos se vycházející žáci loučili se
základní školní docházkou, se svou školou a učiteli.
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-

-

školy či učební obory, si opět připravili svůj program, ve
kterém se předvedli jako téměř dospělí, zodpovědní mladí lidé,
hodnotící s nadhledem základní školní docházku, svou školu a
své pedagogy;
další částí programu byla závěrečná lekce předtaneční
výchovy, kterou žáci od dubna navštěvovali. Děkujeme
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Klimkovice, které se na
této akci podílelo jak sponzorsky, tak i organizačně;
30. červen - poslední den školní docházky - již tradičně začínal
slavnostním setkáním všech žáků v atriu školy. Vyhodnocoval
se uplynulý školní rok, oceňovali se nejaktivnější žáci. Žáci II.
stupně ocenili své nejoblíbenější pedagogy. A když se rozdalo
ve třídách vysvědčení, nemělo už žádné z dětí v hlavě nic
jiného než prázdniny!

roku svou aktivní činností podporovalo a obohacovalo život školy.
Vzniklo několik velmi zdařilých akcí, jako např. Průvod bludiček,
Aprílový večírek, Kuličkiáda, cyklistický výlet, předtaneční
výchova aj. Poděkování náleží všem rodičům – členům výboru,
kteří v průběhu školního roku akce připravovali, jmenovitě paní
Martině Maternové - předsedkyni SRPŠ.
Děkujeme sponzorům školy, a to Fa 3E PROJEKT, a.s.; Fa
Pekařství Illík spol. s.r.o.; OS KlimNet; Fa Zahradnictví Zapletal;
Honebnímu společenství Klimkovice; p. Petru Ježkovi, p. Davidu
Häringovi, p. Marku Pospíšilovi, p. Kamile Solanské, p. Ing.
Jakubu Unuckovi, p. Petru Gebauerovi za finanční a věcné dary,
které od nich v průběhu roku škola obdržela.
Zřizovateli – Městu Klimkovice, jmenovitě panu starostovi Ing.
Zdeňku Husťákovi a členům Rady města, za podporu, spolupráci a
vstřícné jednání v průběhu školního roku 2010/2011.
Mgr. Anna Kudelová, ředitelka školy

V závěru mého příspěvku nelze nevzpomenout naše partnery –
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Klimkovice, které v průběhu

Zdařilá spolupráce
Městská knihovna v Klimkovicích a Základní škola v Klimkovicích
úzce spolupracují již dlouhou dobu. V letošním roce však proběhlo
mnoho aktivit nad obvyklý rámec.
První ročníky se účastnily projektu Knížka pro prvňáčka, žáci 2.
ročníku besedovali se spisovatelkou Petrou Braunovou a v rámci
týdne knihoven zhlédli divadelní představení. Třeťáci, čtvrťáci a
páťáci absolvovali zajímavé knihovnické lekce, které jim přinesly
poučení a také jim ukázaly, že historická literatura vůbec nemusí
být nudná.
Zcela výjimečná a originální byla následující akce. Klub dětských
knihoven severní Moravy ve spolupráci s nakladatelstvím B4U
Publishing připravil soutěž Knihy plné dobrodružství. Úkolem
přihlášených dětí (v našem případě žáků 3. - 5. ročníku) bylo

vyrobit hrací knihu na jakékoliv téma. Paní knihovnice dostala
nápad, že literární partu kamarádů můžeme nechat putovat časem
do historie Klimkovic. Vymyšlený text děti obohacovaly
ilustracemi a řadou příloh – různými úkoly, dopisy,
doplňovačkami atp. Více než tři měsíce se žáci podíleli na vzniku
knihy. Na konci června byla jejich práce vystavena na společném
setkání všech zúčastněných v Hradci nad Moravicí. Klimkovice
tam povezou celkem tři hrací knihy. Jestli uspějeme, to se teprve
dovíme. Ale už dnes je jasné, že zvítězila chuť zapojit se do tvořivé
práce a že se některým dětem otevřel nový pohled na knihy.
Děkujeme za hezké chvilky, které jsme letos v knihovně mohli
díky paní knihovnici Bc. Zuzaně Konvičkové prožít.
Mgr. Hana Friedlová, učitelka ZŠ

Aktivity SRPŠ
mohla zvolit individuální plán své cesty s cílem v Žimrovicích, kde
na nás čekaly autobusy. Mě i vedoucího zájezdu p. K. Černíka se
v cíli našeho výletu zhostil příjemný pocit při pohledu na úsměvy
na rtech všech malých i velkých cyklistů. Před nástupem do
autobusů jsme si sdělili zážitky z vlastních tras a k radosti nás
všech pokropily první dešťové kapky skla autobusu až při zpáteční
cestě. Jsem přesvědčena, že si všichni zúčastnění výlet patřičně
užili a těším se na opětovná setkání na dalších akcích tohoto typu.
V červnu jsme zorganizovali celodenní výlet pro nejlepší žáky
klimkovické školy. Vybraní žáci navštívili Technické muzeum
v Kopřivnici i mini ZOO Aqua terra ve Štramberku. V tomto
malebném městečku je pak čekala exkurze v pekárně
štramberských uší a celý výlet završili návštěvou Štramberské
Trúby.
Závěrečnou akcí školního roku, na které se SRPŠ podílí, je
každoročně slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a závěr společenské a
předtaneční výchovy.
Z tohoto výčtu akcí uskutečněných ve školním roce 2010/11 je
patrné, že rodičovské sdružení na naší škole pracuje aktivně a ve
výboru tohoto sdružení se sešla parta iniciativních, spolehlivých a
nápaditých třídních důvěrníků.
Závěrem bych chtěla všem členům výboru SRPŠ i vedení školy
velmi poděkovat za příjemnou spolupráci a čas věnovaný výše
uvedeným akcím.

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Klimkovicích připravilo ve
školním roce 2010/11 opět několik zajímavých akcí pro žáky školy.
Žákům 6. tříd jsme financovali dopravu na adaptační kurzy a
,,sedmákům“ cestu na lyžařský výcvik. V listopadu se ulicemi
našeho města prošly bludičky i čarodějnice všech kategorií a
odměnou jim bylo malé občerstvení i velkolepý ohňostroj.
Dobrá spolupráce našeho sdružení se školou byla patrna také na
Vánočním stromu, kde jsme pro žáky a jejich rodiče i prarodiče
připravili bohaté občerstvení.
Zajímavé akce se uskutečnily i ve 2. pololetí již uplynulého
školního roku. Rodiče se např. mohli pobavit na Aprílovém
večírku 1. dubna na Myslivně v Klimkovicích. V pátek 6. května si
p. H. Strakošová udělala čas na akci, kterou nazvala ,,Kosmetické
minimum“. Věnovala se žákyním 9. tříd a ty byly s průběhem i
náplní jejich setkání velice spokojené.
Mladší žáci si mohli opět po roce vyzkoušet, kolik času potřebují
k tomu, aby našli dostatečný počet skleněných kuliček na letošní
,,Kuličkiádě“. Organizátorky B. Postavová a H. Strakošová si
počkaly na příjemné jarní odpoledne 10. května a 80 dětí si hezky
zasoutěžilo a pochutnalo na sladkých odměnách.
Další úspěšnou květnovou akcí byl v sobotu 14. května cyklovýlet.
Výbor SRPŠ potěšil velký zájem přihlášených účastníků (81) a
doufali jsme jen v to, že jsme si spolu s autobusy přiobjednali i
cykloturistice vyhovující počasí. V den ,,D“ jsme k naší velké
radosti spolu se slunečními paprsky vyrazili od zámku
v Klimkovicích směr Vítkov. Každá rodina obdržela mapku, aby si

Martina Maternová, předsedkyně SRPŠ

Vítáme nové občánky našeho města:
Valentina Pitelová
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Etapová hra Paměť Klimkovic zahájena
V neděli 19. června jsme zahájili první etapu týmové etapové hry Paměť Klimkovic. Účastníci
prokázali bravurní schopnost zachytit krásy Klimkovic na digitální fotoaparát, a to i během kličkování
mezi kapkami deště. Mohli jsme tak na mapu klimkovických pamětihodností zařadit již téměř 50
záznamů.
Tento výčet ale určitě není kompletní a každý dobrý snímek je možné překonat záběrem ještě lepším.
Stále se tedy můžete připojit a třeba i získat prvenství a hlavní cenu - digitální fotoaparát.
Galerii fotografií, mapu pamětihodností i pokyny, jak se zapojit, najdete na stránkách
www.pametklimkovic.webnode.cz
A jako bonus jsme pro vás připravili malý kvíz: poznáte, jaký objekt je zachycen na vedlejší fotografii?

Pěvecké sdružení Klimkovice bilancuje
Zkušebna zněla dobovými skladbami, proběhly zábavné soutěže,
nechyběla radost ze zpěvu a ani veselí…
A jaký je výhled do měsíců příštích?
3. září vystupujeme v rámci festivalu Visegrádské čtyřky
v Sanatoriích společně s pěveckým sborem Mladosť ze Slovenska,
v říjnu nás čeká soustředění, Klimkovický podzim, v listopadu
první vystoupení s Kyticí, Svatomartinské hody a celý rok
zakončíme Vánočním koncertem.
Na všechny tyto koncerty jste, milí příznivci, srdečně zváni.
A pokud byste našli v sobě trochu odvahy vystupovat, máte
hudebního ducha, chcete se setkat s tvůrčími lidmi a máte ve
středu večer čas, přijďte mezi nás – najdete nás ve zkušebně
zámku každou středu od 18.00.

Uplynulo šest měsíců letošního roku 2011 a je tedy čas se zastavit
a zhodnotit činnost našeho Pěveckého sdružení Klimkovice za toto
období. Bylo pro nás, pro členy, dosti pestré.
Už od ledna jsme začali pilně s nácvikem skladeb Evangelia podle
houslí pod taktovkou ostravského hudebního skladatele Pavla
Helebranda. Dvě veřejná představení se konala 13. dubna
v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Věříme, že se všem
divákům líbila a že jim přinesla nezapomenutelný zážitek stejně
jako nám, účinkujícím. Zároveň jsme přijali nabídku tohoto
skladatele k další spolupráci, tentokrát bychom měli
spoluúčinkovat v divadelně-hudebním představení Kytice podle
Karla Jaromíra Erbena, s jehož nácvikem začínáme již v letních
měsících. První ochutnávka tohoto zhudebněného díla by se měla
uskutečnit u nás v Klimkovicích pravděpodobně v měsíci
listopadu.
27. května jsme účinkovali na Jarním koncertě, na němž jsme
střídavě vystupovali se ZUŠ Klimkovice. Tento koncert byl
věnován 100. výročí založení parní dráhy v Klimkovicích. A
nechybělo ani překvapení pro diváky v podobě dvou skladeb z 20.
a 30.let minulého století. Ženské komorní seskupení zazpívalo
v dobových kostýmech písně: Svítá a Jen pro ten dnešní den. O
slovní doprovod a navození dobové atmosféry se postarala p.
Květa Dostálová, klavírní doprovod zabezpečila p. Ivana
Neuwirthová. Děkujeme jim, stejně tak jako naší paní dirigentce
Mirce Habustové…
Ale čas šel dál a o týden později jsme vystupovali v Opavě v rámci
festivalu „Slezský Trojok“. Náš koncert proběhl v přírodním areálu
Arboreta Nový Dvůr u Stěbořic.
V době, kdy budete číst tyto řádky, budeme mít za sebou
„Dozpěvnou“, tj. rozloučení se zpěvem před letními prázdninami,
ale pro nás tyto měsíce příliš prázdninové nebudou, vždyť nás čeká
nácvik již výše zmíněné Kytice. Dozpěvná se nesla v duchu
nezapomenutelné atmosféry 20. a 30. let uplynulého století.

Za PS Klimkovice Mgr. Hana Petrová

poprvé
V sobotu 18. června 2011 dopoledne jsme měli jedinečnou příležitost uvidět naše klimkovické náměstí v slaměné výzdobě a plné života,
v očekávání příchodu léta. Ve 30 stáncích nabízeli regionální farmáři, výrobci, prodejci a řemeslníci své produkty - např. ovoce,
zeleninu, vejce, sýry, med, víno, uzeniny, zabijačku, zdravé potraviny, koláče, ovocné šťávy. Nechyběly košíky, textilní a tkané výrobky,
keramika. Férová kavárna nabízela kromě fair traid nápojů také jiné dobroty, občerstvit jsme se mohli i na dalších místech.
První Klimkovické farmářské trhy navštívilo kolem 1000 obyvatel Klimkovic, blízkého i vzdálenějšího okolí. Přišli si nakoupit a taky jen
tak pobýt.
Trhy doprovázel bohatý program, kde se představila naše dechová hudba Veselka, historická hudební společnost Camerata, se svými
písněmi vystoupily děti ZŠ Klimkovice pod vedením paní učitelky Jindřišky Lazecké a přihlížející diváky roztancovaly klimkovické
břišní tanečnice svým tancem slunovratu.
Velkému zájmu se těšily tvořivé dílny a slámové hřiště v centru náměstí. Děti si mohly vytvořit panáčky či panenky ze sena, tvořit z
těsta, zahrát si na zahradníky a zasadit si kytičku nebo vyrobit veselý zápich do květináče. Na slámovém hřišti si děti i někteří dospělí
užívali jízdy na koni po slámové spirále či skotačení v slámovém bazénu. Nechybělo malování na zemi.
K příjemnému hukotu trhů se přidala také zvířata na Dvorečku, který pro nás připravili klimkovičtí chovatelé. Klícky s králíky, činčilami
a drůbeží či holuby byly neustále v obležení dětí i dospělých.
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Atmosféra toho dopoledne byla plná nákupní pohody, vzájemného setkávání a povídání, hudby, dětského skotačení. Přímý kontakt
návštěvníků trhů s regionálními farmáři, výrobci i řemeslníky má prostě své kouzlo.
Rada města Klimkovice přišla s myšlenkou farmářských trhů v našem městě. K jejich realizaci však ještě vedla půlroční práce týmu lidí,
kterého jsem ráda součástí. Děkuji za příjemnou spolupráci Alici Chlebovské (město Klimkovice), Martině Seidlerové a Ivaně Sikulové Křížkové (obě za RC Želvička). Poděkování patří také místním organizacím zahrádkářů a chovatelů, dalším příznivcům RC Želvička, ZŠ
Klimkovice, Zámeckému vinnému sklepu, dechové hudbě Veselka, AIŠE - klimkovickým břišním tanečnicím, Zahradnictví Zapletal,
paní Martiníkové, panu Vargovi, zvukaři Janu Hanzlovi, Autodopravě Pesch, Restauraci Retro, Pekárně Na Rynku, Technické správě
města Klimkovic a také všem dalším dobrovolníkům z řad našich sportovců z TJ a TJ Sokol i dalším jednotlivcům za skvělé technické
zajištění trhu.
Jak vidíte, daří se nám komunitně = společně, vytvářet novou tradici na našem náměstí. Svým dílem můžete přispět i vy:

pokud máte přebytky ovoce či zeleniny na zahradě, můžete je na trzích prodávat

uvítáme vaše tipy na farmáře, výrobce, řemeslníky

uvítáme vaše tipy do doprovodného programu

přivítáme vaše náměty a dojmy k trhům

můžete se zapojit do přípravy trhů - pomoc v tvořivých dílnách, technické zajištění

můžete přispět finančně či materiálně k zajištění trhů
Dění kolem trhů můžete sledovat na www.natrhu.eu. Kontaktovat nás můžete na trhy.klimkovice@centrum.cz nebo na KIS města
Klimkovic. Děkujeme.
V neděli po trzích jsem na naše náměstí zavítala znovu. Opět se proměnilo v téměř lidmi opuštěné parkoviště. Jen občasná stébla slámy
na dlažbě připomínaly rozvernost předešlého dne. Příjemné je vědět, že se zde zase společně sejdeme na dalších Klimkovických
farmářských trzích, tentokrát VE ZNAMENÍ LÉTA V SOBOTU 30. ČERVENCE 2011 a na SLAVNOSTI JABLEK 1. ŘÍJNA
2011. TAK NEZAPOMEŇTE- PŘIJĎTE SI NAKOUPIT A NA KUS ŘEČI.
Za realizační tým Klimkovických farmářských trhů Renata Návratová
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Proběhl 12. ročník Klimkovického Kytarobití

Trio Ivana Hlase a dalších pět kapel

Více na www.mesto-klimkovice.cz
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Kulturní kalendář – léto ve městě a lázních Klimkovice
pátek

1.7.

sobota

2.7.

neděle

3.7.

pondělí

úterý

4.7.

5.7.

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Mejdan v parku

park Klimkovice

20:00

50,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Žebírka + pivko

park Klimkovice

14:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

V neděli se nedělá

park Klimkovice

14:00

volný

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:00

volný

Kino - V peřině

Klimkovice

18:00

65,-

Letní Minikino - Prázdniny pro psa

park Klimkovice

18:00 (21:00)

volný

Kino - Vévodkyně

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Taneční večer

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

středa

6.7.

Na jedno do parku - škola origami

park Klimkovice

14:00

volný

čtvrtek

7.7.

Divadlo devítka - Jo, není to jednoduché..?

Společenský sál

19:00

60,-

pátek

8.7.

Taneční večer s Pete saxem

Společenský sál

19:30 - 23:00

30,-

Letní Minikino - Staří a neklidní

park Klimkovice

18:00 (21:00)

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Klimkovický Sranda Stahovák

park Klimkovice

14:00 (21:00)

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

14:00

volný

sobota

9.7.

neděle

10.7.

Veřejný grilovací festival

park Klimkovice

pondělí

11.7.

Country večer s Tulákem

Cinemabar

19:00 - 22:00

volný

úterý

12.7.

Kino - Poznáš muže svých snů

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

13.7.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

14.7.

Den krásy s Mary Kay

Klubovna

17:00

volný

pátek

15.7.

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Letní minikino - Kawasakiho růže

park Klimkovice

18:00 (21:00)

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

REZON - Letní rocková zábava

park Klimkovice

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

Neděle se Šimkem a Grosmanem

sobota

16.7.

neděle

17.7.

20:00
15:00 - 17:00

volný

park Klimkovice

15:00

volný
volný

pondělí

18.7.

Beseda : přírodní léčba pohybového aparátu

Společenský sál

19:00

úterý

19.7.

Kino - Útěk ze Sibiře

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

20.7.

Taneční večer

Společenský sál

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

21.7.

Travesti šou Šemerón

Restaurace Zahrada

19:00

70,-

pátek

22.7.

Taneční večer s Pete saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Letní minikino - Kung Fu Panda

park Klimkovice

18:00 (21:00)

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Openair československá videodiskotéka

park Klimkovice

19:00

volný

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

sobota
neděle

23.7.
24.7.
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Neděle pro děti - žonglování, chůdy, soutěže

park Klimkovice

15:00

volný

19:00

volný

pondělí

25.7.

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

úterý

26.7.

Kino - Rudý Baron

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

27.7.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

28.7.

Klavírní koncert

Kolonáda

19:00

Taneční večer s Pete Saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Letní minikino - Velcí bratři

park Klimkovice

18:00 (21:00)

volný

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Klimkovické farmářské trhy

náměstí Klimkovice

9:00 - 13:00

volný

Oldies Party - Queen Revival!

park Klimkovice

18:00

60,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

V neděli se nedělá - výtvarná dílna pro děti

park Klimkovice

14:00

volný

19:00

volný

pátek

29.7.

sobota

30.7.

neděle

31.7.

dobrovolné

pondělí

1.8.

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

úterý

2.8.

Kino - Edith Piaf

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

3.8.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

4.8.

Přednáška - Co všechno dělá ženu krásnou

Společenský sál

pátek

5.8.

Taneční večer s Pete saxem

Kolonáda

sobota

6.8.

Diskotéka s videoprojekcí
neděle

7.8.

pondělí

19:00

dobrovolné

19:30 - 23:00

30,-

po celý den

volný

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Hudební kavárna s klavírem

kolonáda

15:00 - 17:00

volný

8.8.

Country večer s Tulákem

Cinemabar

19:00 - 22:00

30,-

úterý

9.8.

Kino - Sexy 40

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

10.8.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

11.8.

Koncert Baetless revival

Společenský sál

19:00

60,-

pátek

12.8.

Taneční večer s Pete saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

13.8.

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

neděle

14.8.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

pondělí

15.8.

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

19:30 - 21:50

50,-

úterý

16.8.

Kino - Útěk ze Sibiře

Společenský sál

19:30

30,-

středa

17.8.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-

čtvrtek

18.8.

Letní kreativní dílna - 18.8. - 28.8.

Areál SK

po celý den

volný

Folklór bez hranic

kolonáda

19:00

Ocelový muž - Komplexní test fyzické kondice Areál SK

dobrovolné

pátek

19.8.

Taneční večer s Pete saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

sobota

20.8.

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

neděle

21.8.

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Country večer s Tulákem

Cinemabar

19:00 - 22:00

30,-

18:00

60,-

pondělí

22.8.

Kino - Kung Fu Panda 2

Klimkovice

úterý

23.8.

Kino - Vévodkyně

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

středa

24.8.

Taneční večer

Kolonáda

19:00 - 22:00

30,-
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čtvrtek

25.8.

pátek

26.8.

sobota

27.8.

neděle

28.8.

Beseda: přírodní léčba pohybového aparátu

Společenský sál

19:00

volný

Taneční večer s Pete saxem

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Kino - Šmoulové

Klimkovice

18:00

60,-

Diskotéka s videoprojekcí

Kolonáda

19:30 - 23:00

30,-

Hudební kavárna s klavírem

Kolonáda

15:00 - 17:00

volný

Kino - Harry Potter a relikvie smrti - část 2

Klimkovice

18:00

70,-

19:00

volný

pondělí

29.8.

Posezení s harmonikou

Restaurace Zahrada

úterý

30.8.

Kino - Lidice

Společenský sál

19:30 - 21:50

50,-

Bližší informace o programech v lázních: tel. 556 422 360. Bližší informace o programech ve městě: tel. 556 420 005

Kino Panorama Klimkovice – program na červenec - srpen
Kino.Klimkovice@seznam.cz, tel. 556 420 036, http://www.mesto-klimkovice.cz
V PEŘINĚ
Pondělí 4. července v 18:00
Velká hudební komedie. Magický svět dobrých i zlých snů, který
se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F.
A. Brabce. Hraji: Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek Polívka, Jiří
Mádl, Eliška Balzerová, Anna Stropnická, Arnošt Goldflám, aj.
Mládeži přístupno, ČR, 105 minut
65,- Kč

ŠMOULOVÉ
Pátek 26. srpna v 18:00
Připravte se na šmoulí šílenství ! Jsou malí, modří, roztomilí a
nešťastnou náhodou se ocitnou přímo uprostřed New Yorku
s Gargamelem v patách. Najdou cestu zpět do své kouzelné
vesničky ?
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění
60,- Kč

5. ČERVENCE – 21. SRPNA 2011 EHRAJEME - DOVOLENÁ

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2
Neděle 28. srpna v 18:00
Poslední dobrodružství ságy o Harrym Potterovi. Ve výpravném
finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války
čarodějného světa. Nikdo už není v bezpečí. Bude to Harry Potter,
kdo podstoupí oběť největší ? Fantasy. Dobrodružný. Širokoúhlý.
Dop.přístupnost od 12 let, USA, 140 minut, české znění
70,- Kč

KUNG FU PANDA 2
Pondělí 22. srpna v 18:00
Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po překonal
sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem
Taj Langem. Animovaná komedie dvojnásobně pandastická, kde
nebude chybět Tygřice, Zmije, Opičák, Kudlanka ani Jeřáb.
V českém znění: Saša Rašilov, Nela Boudová, Tereza Bebarová, aj.
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění
60,- Kč

Rodinné centrum Želvička
2. patro Městského úřadu v Klimkovicích, Lidická 1.
Tel. 606 905 026, herna 773 182 082,
email: rc. zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info
vstupné je 30,-Kč, není-li v programu uvedeno jinak.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ HERNY
ČERVENEC, SRPEN 2011:
V měsících červenci a srpnu bude herna RC Želvičky otevřena
každý čtvrtek od 9:00 do 11:30. Ostatní dny bude zavřeno.
V případě, že si nikdo nepřijde pohrát, do 10:00 herna se zavírá.

PŘIPRAVUJEME: AUTA 2, MUŽI V NADĚJI.

Občanské sdružení Strom
oznamuje,
že od září 2011 zahájí provoz dětský klub
inspirovaný lesní mateřskou školkou.
Děti se budou setkávat jednou týdně
pod vedením zkušeného kvalifikovaného
a nadšeného pedagoga.
Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího
programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku.
Děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v
prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Pouze
při velmi nepříznivém počasí se i s pedagogy schovají pod
zastřešené místo.

V září se na vás a vaše nejmenší budeme těšit s novým zajímavým
programem.

Táta dnes frčí
Děkujeme našim tatínkům za tajuplnou pirátskou stezku v neděli
26. června 2011 odpoledne u Myslivny. Jako piráti jste byli úžasní
a my se těšíme, co zase vymyslíte příští rok.
Přejeme všem příjemné prázdniny a hodně
společných rodinných zážitků.
RC Želvička

Více informací na www.dk-strom.ic.cz. Schůzka pro rodiče
přihlášených dětí se uskuteční 5. září 2011 v prostorách
RC Želvička v Klimkovicích (2. patro zámku). Prosíme zájemce,
aby nás do konce srpna kontaktovali na dk-strom@centrum.cz.
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Dětský den v lázních
V sobotu 4.6. se v lázních uskutečnil dětský den. Počasí nám přálo, i když k večeru trochu zabouřilo a spadlo i pár kapek. Nám to však
nevadilo, protože lázeňské prostory dovolily přesunout se s programem pod střechu. Na kolonádě jsme tedy shlédli vystoupení
pistolníků a kankánových tanečnic. K tanci se posléze přidali malí i velcí.

Všichni jsme si tento den hodně užili. Samozřejmě, největší radost měly děti. Pro ně byla připravena řada aktivit. Kromě lanového
centra a lanové dráhy se mohly projet na koni, ti menší na poníkovi, zapráskat si bičem, nebo se svést na dětském vláčku, či originálním
dřevěném kolotoči. Skákací hrad byl v obležení celý den. Pro děti byla připravena zábavná soutěžní stezka, na které dětští návštěvníci
plnili řadu úkolů, za které je čekala odměna.
Pro všechny bylo přichystáno výborné občerstvení. Dostatek nápojů pro malé i velké. Naši kuchaři připravili grilované speciality,
cukráři měli přichystané rozmanité zákusky a jiné pamlsky, samozřejmě nechyběl velký výběr mražených výrobků, které v tom teple
určitě přišly vhod. Bohatý sortiment výrobků už tradičně nabídli stánkaři. Od perníkových výrobků, přes sladké i slané dobroty až po
různé druhy řemeslných výrobků.
U příležitosti dětského dne jsme slavnostně otevřeli v součinnosti s Občanským
sdružením „Čisté Klimkovice“ a s Lesy ČR nový Lesní park Klimkovice. Park není
úplně dokončen. Čeká nás ještě hodně práce. Musíme umístnit lavičky, aby si bylo
kde odpočinout,a posedět, užít si stínu v horkých dnech. Také přibudou další
informační tabule a musíme dobudovat dvě přístupové cesty od hlavního vchodu
budovy A i od dětské léčebny. Doufáme, že se nám podaří park i dále rozšiřovat, a
nabídnout tak našim návštěvníkům možnost příjemné relaxace a procházky
v lese, která by měla mít také osvětový charakter. Návštěvníci určitě ocení
blahodárný vliv klidného prostředí lesa ne jenom na životem zkoušené nervy, ale
také plíce dostanou drahocennou dávku čistého vzduchu. Děti zase mají
dostatečný prostor a možnost se na dřevěných hracích prvcích v lese se dosytnosti vydovádět. Snad se lesní park stane místem, které
budete s oblibou navštěvovat. Věříme, že pokud jste Den dětí v lázních navštívili, byli jste spokojeni a přijdete příště zase. Určitě si
najdete příležitost a vyberete si z řady akcí, který pro Vás po celý rok připravujeme.

Soutěžní stezka. Roztáčení talířů, chůze po kladině, hod míčkem na klauna, chytání rybiček v neckách a mnohé další úkoly.
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Novinky pro Vaši krásu v nabídce Sanatorií Klimkovice
Pevné a krásné tělo po celý rok s cvičícími stoly
Cvičící stoly Vám pomohou pohodlně snížit Vaši nadváhu, zlepšit tělesnou kondici, posílit
zádové a břišní svaly. Cvičení je též vhodné pro zlepšení pohyblivosti kloubů, pro ženy po
porodu, astmatiky, nemocné s poruchami krevního oběhu. Na každém stole ležíte 10
minut a stoly cvičí s Vámi. Po každém cvičení budete pociťovat nárůst energie a zároveň si
odpočinete a uvolníte se. K dispozici jsou dva typy stolů.
Stůl č. 1 pro pasivní gymnastiku je určený pro cvičení bez zatížení. Posiluje, zeštíhluje a
stimuluje svaly dolních končetin, procvičuje kolenní a kyčelní klouby, zlepšuje krevní
oběh dolních končetin. Zeštíhluje a posiluje také břišní svaly a boky. Stůl č. 2 pro pasivní gymnastiku je určený pro cvičení bez zatížení.
Formuje hýždě, posiluje stehenní, břišní a zádové svaly. Cena: 20Kč; délka procedury: 15min; doporučené opakování: 3krát týdně
Modelace postavy pomocí elektrostimulace
Modelaci postavy si mohou dopřát nejen ženy, ale i muži, kterým záleží na tom, jak jejich postava vypadá. Při této proceduře svaly
pracují bez námahy - kontrakce (svalový stah) je podněcována prostřednictvím elektropřístroje. Aplikace svalovými elektrostimulátory
je plnohodnotná náhražka za cvičení (např. jedna aplikace na břišní svaly představuje až 1200 sklápěček; jedna aplikace na hýžďové
svaly nahradí 30 km jízdy na kole).
Po absolvování série nejméně 10 aplikací si uměle vybudujete tělesnou kondici, zpevníte si břišní svaly a zredukujete problémy s
bolestmi zad, zaktivujete elastická a kolagenní vlákna v podkoží, čímž podpoříte znovuobnovení elasticity u ochablé a povislé kůže. Kůže
se vypíná, je hladší a působí mladistvěji. Cena: 92Kč; délka procedury: 30min; efekt již po 8 až 10 aplikacích

Psychoharmonizační cvičení a pro tělesnou i duševní vitalitu
Cvičení čínského systému čchi-kung
Jde o prastarý systém cvičení vycházející ze zkušeností tradiční čínské medicíny a
praktikovaný již celá tisíciletí. Toto cvičení je v Číně velmi populární a bývá spolu
se známějším taj-či provozováno za účelem udržení zdraví i dobré fyzické kondice
až do pozdního věku. Má výrazný léčivý a harmonizační efekt, zlepšuje rovnováhu
a jemně posiluje všechny svalové skupiny. Patří sem například Osm kusů brokátu,
Wu-ji nebo také Pět tibeťanů. Principem těchto cvičení jsou pomalé, nenáročné
pohyby umožňující propojení důležitých energetických center a uvolňující tak
vnitřní energetické blokády. Energie potom může proudit i tam, kde se jí
nedostává, což má léčivý efekt na příslušné orgány a funkce. Cvičení je ideálním
doplňkem pro toho, kdo chce obnovit tělesnou i duševní vitalitu a získat více než jen krátkodobé cvičební návyky. Hledejte v nabídce
volně prodejných procedur v rámci SKUPINOVÉ PSYCHORELAXACE-HARMONIZACE. Cena: 100Kč; délka procedury: 30min
Relaxační pyramida
Speciální nadstandardní procedura využívající působení tzv. tvarové energie
generované za určitých podmínek pyramidou. Nejde o žádnou „mystickou
záležitost“. S účinky tvarové energie se setkáváme v každodenním životě, aniž si je
uvědomujeme. Hlouběji tyto aspekty zkoumá čínský systém feng-šhui. Z tohoto
hlediska naše zdraví ovlivňuje nejen správná strava či kvalita ovzduší, ale také
poloha našeho obydlí, uspořádání nábytku, tvary a barvy. Jsou-li přesně dodrženy
poměry stran pyramidy, tak jak je tomu u Velké pyramidy v Gíze, a zajištěna
správná orientace v ose sever-jih, potom se uvnitř pyramidy kumuluje zvláštní
druh energie, která má velmi široké uplatnění, neboť působí nejen na živé organismy, ale ovlivňuje i kvalitu nejrůznějších látek, mimo
jiné také potravy, vody, léků atd. Nejzajímavější jsou však její pozitivní vlivy na lidské zdraví. Výzkumy dokládají harmonizaci psychiky,
zejména díky hluboce relaxačním účinkům, ale i zkvalitnění spánku, posílení sebeuzdravujících sil, imunity, rychlejší hojení ran, jakož i
pooperačních stavů, prokazatelný psychosomatický léčebný efekt, posílení vitality a celkově stimulační účinek. Cena: 120Kč; délka
procedury: 50min

Bližší info na recepci Sanatorií Klimkovice, tel.č. 556 422 111, nebo na www.sanatoria-klimkovice.cz
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Šéfkuchař Lázní Klimkovice pro vás o prázdninách připravuje
Ne, každý rád vaří a to zejména v létě, kdy nás lákají úplně jiné aktivity, nežli stát v kuchyni a vyvařovat. Využijte proto naši nabídky
dobrého, kvalitního jídla, příjemné obsluhy a zajděte si do restaurace Zahrada v lázních. Určitě vás osloví naše široká nabídka
v průběhu celého léta. Kuchaři připravují každý týden výtečné menu, z kterého si vybere určitě každý.
Letním hitem je grilování a to u nás také nesmí chybět. Grilovací sezóna je v plném proudu. Kdy jindy si vychutnat masové, zeleninové
či jiné chuťovky, připravované pod širým nebem, než v létě? U nás si můžete užít dobrého grilování bez shonu kolem přípravy a
následního úklidu po grilovačce.

Ti, kteří přeci jen zůstanou doma,
se mohou inspirovat receptem

šéfkuchaře Jana Černého.
Grilovaná makrela
Recept:
Celá makrela 300g-400g
Česnek -dva stroužky
Sůl
Cayennský pepř
Paprika sladká
Citrónová kůra
Čerstvé bylinky - kopr, tymián, rozmarýn
Olej
Vykuchanou a řádně vymytou makrelu potřeme česnekem a okořeníme směsí koření a bylinek a poté necháme hodinu odležet.
Mezitím si připravíme gril, jehož mřížku potřeme olejem, aby se ryba nepřichytila. Rybu potřeme olejem z obou stran a položíme na
rošt. Rožníme za stálého obracení a potírání, dokud se maso nezačíná oddělovat od kostí.
Dobrou chuť a zábavu při grilování Vám přeje šéfkuchař Černý Jan.

Lázeňský areál nabízí mnoho aktivit pro malé i velké, jako je tenis, minigolf, nebo klidná procházka v krásném prostředí, či odpočinek
v novém lesním parku, který zatím čeká na své dokončení. Oba dva bazény (velký i ten malý v budově B) poslouží letním vodním
radovánkám. Myslíme si, že zejména letní prázdniny jsou tím obdobím, kdy vaše ratolesti potřebují vyžití a vy po práci spíš odpočinek a
proto jsme tady my, abychom všem připravili příjemné chvíle takové, jaké k prázdninám patří. Těšíme se na vás!

Kurzy pro šikovné ruce v lázních i v době letních prázdnin
Už téměř rok v Sanatoriích Klimkovice fungují pravidelné kreativní kurzy, které jsou
navštěvovány nejen pacienty, ale i širokou veřejností. Kreativní pondělní odpoledne jsou určena
pro všechny, které nebaví sedět s rukama v klíně, ale rádi tráví svůj volný čas aktivně a tak
rozvíjejí svou kreativitu a šikovnost … a to i v době letních prázdnin. Šikovná a trpělivá lektorka
Lenka s vámi projde každou kreativní techniku krůček po krůčku.
Jednotlivé techniky jsou voleny tak, aby je byly schopny zpracovat jak zdravé ruce, tak i ty, které
se v lázních právě rehabilitují.
Přehled témat:
4.7., 11.7. Pletení z papíru I., II.

18.7. Organzový květ

25.7. Vyšívání na papíře

1.8., 8.8. Pletení z papíru I., II.

15.8. Organzový květ

22.8. Vyšívání na papíře

Kurzy pro vás pořádáme každé pondělí od 15 do 17hod v klubovně ve vestibulu budovy A. Symbolický poplatek na
pokrytí použitého materiálu a práce lektora je 75Kč.
Informace o aktuálních tématech a přihlášky na 556 422 360, nebo na phamplova@sanklim.cz
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Pozvánka do lázní za zábavou
Divadlo Devítka - Jo, není to jednoduché
Komedie, která Vám nedá vydechnout. Eduard je vysokoškolský profesor a rozvedený stárnoucí muž. Jako
milenku má mladou studentku Sáru, kterou původně doučoval matematiku. Jeho bývalá žena Mariana mu
přichází oznámit, že by ho ráda seznámila se svým novým, mladým milencem. Sára je dcera Marianiny
nejlepší kamarádky. A aby to nebylo tak jednoduché, přichází za Eduardem ještě jeho dcera Julie, také
mladá studentka a přítelkyně Sáry, s požadavkem, zda by u něj nemohla dočasně bydlet se svým milencem
Markem, o jehož existenci neměl Eduard do té doby ani ponětí a který je navíc ve stejném věku jako on.
Eduard tak musí čelit složitým situacím a jeho zpočátku malé lži mu postupně přerůstají přes hlavu, až v
nich nakonec rezignovaně sám uvízne.
Čtvrtek 7.7., 19:00, Sanatoria Klimkovice, Společenský sál, vstupné 60Kč
Travesti šou Šemerón – stále oblíbenější šou stálic večerní zábavy v lázních. Travesti šou Šemerón
z Havířova opět předvedou to nejlepší ze svého repertoáru. Uvidíte a uslyšíte hity českých i zahraničních
pěveckých hvězd, překrásné kostýmy a obdivuhodné taneční kreace. Lucie Bílá, Helena Vondráčková,
Miluška Voborníková a další star české i zahraniční scény. Více než hodinová přehlídka zábavy Vás jistě
zaujme. Možnost focení s protagonisty. Počet míst omezen – rezervujte si proto svou vstupenku včas – na
telefonu 603 299 138.
Čtvrtek 21.7., 19:30, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Zahrada, vstupné 70Kč

Ocelový muž – test fyzické kondice
Komplexní test fyzické kondice závodníků (silových i vytrvalostních). 5 sportovních disciplín na 13.
ročníku prestižního veřejného (otevřeno všem věkovým kategoriím) celorepublikového závodu.

Benchpress, shyby na hrazdě, sed-lehy bez zarážky nohou za 2 minuty, běh na 4730 m,
cyklistická silniční časovka na 39 km.
Sobota 6.8. od 9:00, Sanatoria Klimkovice, venkovní areál

Folklor bez hranic
Vystoupení v rámci mezinárodního festivalu Folklor bez hranic 2011. Soubory domácí i ty zahraniční
předvedou své umění na venkovním amfiteátru lázní.
Hlavní myšlenka festivalu: Společnost pro kulturu a umění v Ostravě se s vervou a odvahou sobě vlastní
pustila do projektu, který by měl obohatit kulturní a společenský život našeho města o další dimenzi. Ostrava
má bohaté folklorní zázemí. Její území leží ve dvou etnografických regionech, v Lašsku a ve Slezsku. V
Ostravě také v minulosti žily a dodnes žijí příslušníci jiných národů a etnik. Z toho všeho vzniká
mnohovrstevný, barevní a košatý odkaz předků. Dnes se jím ve své tvorbě zabývá na dvacet folklorních
souborů.
Čtvrtek 18.8. 19:00, Sanatoria Klimkovice, kolonáda
Letní kreativní dílna v Sanatoriích Klimkovice
Zábavné workshopy a vystoupení pro širokou veřejnost. Seminaristé se budou po dobu kreativní dílny každý
den zabývat určitou činností, kterou večer předvede profesionál. Jsou zváni všichni, které níže uvedené
činnosti zaujmou, chtějí si je sami vyzkoušet, nebo se podívat na to, jak to jde ostatním. Seminaristé budou
pracovat v areálu lázní, takže je bude možno uvidět na více místech souběžně.
Na letní kreativní dílně budou zastoupeny tyto sekce: POHYBOVÁ-BALETNÍ, HUDEBNÍ, KOSTÝMOVÁ,
TVORBA ENKAUSTIKY A MOZAIKY, FOTOGRAFICKÁ, HERECKÁ, CHOREOGRAFICKÁ, BUBENICKÁ
DÍLNA. Bližší informace o programu na phamplova@sanklim.cz.

18.8. – 24.8.2011, Sanatoria Klimkovice, venkovní i vnitřní prostory.
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KLIMKOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2011
AREÁL PARKU P. BEZRUČE KLIMKOVICE
LETNÍ MINIKINO KLIMKOVICE 2011
PROGRAM ČERVENEC
Pá 1.7. MEJDAN V PARKU vol.2
Přijďte s námi, již podruhé, oslavit konec školního roku a přivítat léto a prázdniny!!! TOP párty tohoto léta, 2x stage s DJ´S
GIANNI a GIORGIO. Wegett chillout zone, dárky od MEATFLY streetwear, mega sounds & lights, pivko za 19,-, míchané
drinky. Start 20:00, vstupné 50,So 2.7. ŽEBÍKA + PIVKO Super akce - ke třetímu pivku porce grilovaných žebírek zadara! Otevřeno od 14:00
Ne 3.7. V NEDĚLI SE NEDĚLÁ
Letní zahrádka otevřena od 14:00, grilujeme dobroty, program nejen pro děti – turnaj v Člověče, nezlob se!
Út 5.7. LETNÍ MINIKINO – PRÁZDNINY PRO PSA
Komedie/rodinný, Československo 1980, 78min, režie: Jaroslava Vošmiková, hrají: Tomáš Holý, Bohumil Vávra, Věra
Tichánková,… Otevřeno od 18:00, projekce 21:00, vstupné zdarma
St 6.7. NA JEDNO DO PARKU
Letní zahrádka otevřena 14:00, grilujeme dobroty, program pro děti – letní škola skládání origami
Pá 8.7. LETNÍ MINIKINO – STAŘÍ A NEKLIDNÍ
Komedie/Krimi, USA, 2009, 90min, režie: Petr Hewitt, hrají: Morgan Freeman, Christopher Walken, Marcia Gay Harden,
William H. Macy,… Start 18:00, projekce 21:00, vstupné zdarma
So 9.7. KLIMKOVICKÝ SRANDA STAHOVÁK
Projekce těch nejlepších scének, vtipů, reklam a videí z internetu. Otevřeno od 14:00, start 18:00. 22:00 projekce JACKASS:
THE MOVIE vstupné zdarma
Ne 10.7. VEŘEJNÝ GRILOVACÍ FESTIVAL
Přijďte si užít s partou přátel grilování v parku!!! Grily na místě k zapůjčení – maso a partu s sebou. Otevřeno od 14:00
Pá 15.7. LETNÍ MINIKINO – KAWASAKIHO RŮŽE
Drama, Česko, 2009, 95min., režie: Jan Hřebejk, hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin Huba, Milan Mikulčík,
Antoním Kratochvíl,… Otevřeno od 18:00, projekce 21:00, vstupné zdarma
So 16.7. REZON
Letní rocková zábava v parku. Start 20:00
Ne 17.7. ZÁBAVNÁ NEDĚLE S ŠIMKEM A GROSMANEM
Přijďte si poslechnou nejlepší povídky této dvojice, grilujeme dobroty. Otevřeno od 14:00, start 15:00
Pá 22.7. LETNÍ MINIKINO – KUNG FU PANDA
Animovaný/Akční/Komedie, USA, 2008, 92min, režie: Mark Osborne, John Stevenson. Start 18:00, projekce 21:00, vstupné
zdarma
So 23.7. OPENAIR ČESKOSLOVENSKÁ VIDEO DISKOTÉKA
Nejlepší české a slovenské hity doprovázené projekcí videoklipů, ženy welcome drink zadara. Start 19:00, vstupné zdarma
Ne 24.7. ODPOLEDNE PRO DĚTI
Letní zahrádka otevřena od 14:00, grilujeme dobroty, program pro děti – letní škola žonglování, chůze na chůdách, zábavné
soutěže…Start 15:00
Pá 29.7. LETNÍ MINIKINO – VELCÍ BRATŘI
Komedie, USA/Německo, 2008, 101min., režie: David Wain, hrají: Seann William Scott, Paul Rudd, Elizabeth Banks, Jane
Lynch. Otevřeno od 18:00, projekce 21:00, vstupné zdarma
So 30.7. KLIMKOVICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY VE ZNAMENÍ LÉTA
Trhy s doprovodným kulturním programem (dvoreček s domácími zvířaty, skupina Klapeto, dechová hudba Veselka,
klimkovické mažoretky, tvořivé dílny, flašinetář). Náměstí Klimkovice, 9:00-13:00.
So 30.7. OLDIES PARTY
Hudba 60. – 90.let, od 20:00 živě QUEEN REVIVAL PRINCESS. Otevřeno od 9:00, start 18:00, vstupné 60,Ne 31.7. V NEDĚLI SE NEDĚLÁ
Letní zahrádka otevřena od 14:00, grilujeme dobroty, program pro děti – výtvarná dílna, malování na kameny

LÉTO PLNÉ ZÁBAVY
KAŽDÝ VÍKEND PROVOZ LETNÍ ZAHRÁDKY S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
AREÁL PARKU P.BEZRUČE, KLIMKOVICE 742 83
klimkovické kulturní léto 2011
VÍCE INFORMACÍ: na
nebo www.mesto-klimkovice.cz/kultura
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Sport:

Klimkovice třetí v republice
Husarský kousek se letos povedl našemu žákovskému celku do
patnácti let. V kraji prohráli pouze jednou s družstvem OrlovéLutyně 2:5 (na sety 7:10). Odveta byla pro naše barvy úspěšná a
po vítězství 5:2 (10:5) jsme teprve podruhé v jednatřicetileté
historii vybojovali titul krajského přeborníka a tím i právo účasti
na MČR smíšených družstev žáků v badmintonu. Tento cenný
úspěch vybojovalo družstvo ve složení Nikol Lochmanová, Tereza
Čajová, Zuzana Bláhová, Dominika Budzelová, Michal Vašátko,
Jan Somerlík a Filip Budzel. Ve stejném složení jsme tedy vyrazili
dále bojovat. Uspořádáním MČR žákovských družstev do patnácti
let byl pověřen oddíl TJ Deltacar Benátky na Jizerou. Ve skupině
jsme porazili domácí Benátky 6:1 a USK Plzeň rovněž 6:1. V
zápase s Českým Krumlovem jsme sice hrozivě prohráli 1:6 ale
mohlo to být klidně 4:3 pro nás vždyť třísetové zápasy Filipa,
Zuzky a Domči byly hodně vyrovnané. I čtyřhra chlapců skončila
sice na dva sety ale hodně těsně. Tento zápas však určil pouze
soupeře pro semifinále. V neděli jsme nastoupili proti Astře Praha
a za vyrovnaného stavu 3:3 rozhodl mix kde zkušenější Legát se
Zychovou těsně porazili naši dvojici. Naštěstí jsme se z porážky
rychle oklepali a porazili v zápase o třetí místo Brno-Jehnice 4:2.
Byl to horký víkend nejen venku ale i na benáteckých kurtech a
konečné třetí místo je obrovským úspěchem účastníků a pro
trenéry ta nejkrásnější odměna. Samozřejmě tento úspěch je také
zavazující a znamená pro všechny nepolevit v započaté práci, pro
trenéry to znamená nahradit hráče, kteří přecházejí do juniorů z
tohoto družstva a pokusit se navázat na tento mimořádný
výsledek.
Další super výsledky vybojovali naši hráči na otevřeném přeboru
republiky ČOS v Praze-Vinoři jehož pořadatelem byl oddíl TJ
Sokol Meteor Praha-Radotín. Naši junioři ve složení Marta
Jančatová, Tomáš Komár, Jan Vařák a Jaroslav Helštýn zvítězili
po vítězstvích ve finálové skupině nad domácím klubem 4:0 a
Českými Budějovicemi 3:1. Patnáctiletí (Filip Budzel, Jan
Somerlík, Zuzka Bláhová a Tereza Čajová) byli tentokrát druzí,
když ve finále nestačili na Dobrušku a těsně prohráli 2:3.
Nejmladší žáci (Adam Žitník, Michal Vašátko, Dominika
Budzelová a Tereza Švábíková) navázali úspěchy z minulých let a
ve finále přesvědčivě vyhráli nad Budějovicemi 4:1. Ziskem dvou
titulů přeborníka republiky a jedním druhým místem jsme se stali
nejúspěšnější výpravou z celé republiky na tomto přeboru ČOS.
V hodnocení podle zisku medailí na letošních MČR jsme obsadili
fantastické třetí místo před mnohem bohatšími a ostřílenějšími
kluby z celé ČR. Použita tabulka a hodnocení oddílu SKB Český
Krumlov:
ROK 2011 MČR dosp. MČR U19 MČR U17 MČR U15 MČR
U13 součet Celkem
Astra Praha 0/0/1 0/2/0 1/0/1 2/1/0,5 2/0,5/0 5/3,5/2,5 11

SKB Č.Krumlov 0/1/2 0/0,5/1 2,5/1/0 0/0/2 2,5/2,5/5 10
Sok.Klimkovice 0/0,5/0 0/0,5/1,5 0,5/0/0,5 1/2/1,5 1,5/3/3,5 8
Delta.Benátky 0/0/0,5 0/0/1 0/1,5/3 0,5/0,5/1 0,5/2/5,5 8
Sokol Jehnice 1/0/0,5 0/0/1,5 1,5/0/0 0/0/1 0,5/1/0 3/1/3 7
Sokol RadMet 1,5/1/2,5 1/0/1 2,5/1/3,5 7
Orlová - Lutyně 0/2/0,5 0/0,5/0 1/0/1 0/0/0,5 1/2,5/2 5,5
a dalších 24 oddílů
Potěšitelné je, že se začínají prosazovat i další mladí hráči. Tereza
Švábíková je momentálně na prvním místě v republice mezi
jedenáctiletými hráčkami. Úspěšně si vedli naši hráči na domácím
turnaji. Třetí skončil například Tomáš Twardzik ve třináctkách,
šestý byl Kryštof Budínský. V jedenátkách byli Jakub Láznička a
Adéla Bestová devátí. Na Valaškém Frgálku v Rožnově se
prosadila třetím místem Barbora Matoušová, čtvrtá byla Marika
Davidová, pátá Gabriela Peschlová a osmá Adéla Drábková. Mezi
chlapci byli čtvrtí Filip Rutar (U15) a Marek Socha (U13) a sedmý
Jan Slíva (U13). V Brně-Podolí exceloval Ondřej Besta, když
zvítězil v kategorii do devíti let. Výborně si vedli také Tomáš
Černík (třetí v U11) a rovněž bronzoví medailisté Martina
Unucková a Jan Krkoška.
Za TJ Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu Jiří Halfar

Tiráž:
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 1.800 ks. Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Tiskárna v Dubí, Ostrava

Pozvánka:
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QUEEN REVIVAL
v klimkovickém parku!

30.7.2011
Město Klimkovice
pořádá další
OLDIES PARTY!
Začínáme v 18:00
– hity 60. – 90. let
hraje Jiří Philipp.
Ve 20:00 živě
Queen revival-Princess
Od 22:00 Vás
opět bude bavit
Jiří Philipp.
Občerstvení zajišťuje
Action Sport Catering.
Vstupné 60,-Kč
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