í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Původně jsem plánoval, že se s vámi
podělím o pokračujících jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s vymístěním kamionů, nicméně nejnovější
škody na majetku města a pohrdání naší
snahou zabránit vjezdu aut do lesa mne
přiměly apelovat na naše slušné spoluobčany, aby tento čin odsoudili a pomohli
při dohledání pachatele.
Znáte ten pocit bezmoci, kdy chcete budovat infrastrukturu města, chránit
ji před poškozením a přesto se najdou
takoví, kteří se do historie města chtějí
zapsat tím, kolik toho dokáží zničit, ukrást
nebo znehodnotit? Nyní nám někdo zničil zábrany na nové cyklostezce č. 6140

červenec – srpen 2016
Radegast – Slezsko z lázní na Mexiko.
My všichni jsme prostřednictvím našich
daní na tuto veřejnou stavbu přispěli.
Zábrany tam instalovalo město, neboť po
vybudování cyklostezky si mnoho řidičů
zkracovalo cestu do lázní právě po této
cyklostezce. Vjezd auty je zde povolen
jen vlastníkům nemovitostí u této komunikace, myslivcům, Lesům ČR a složkám
integrovaného záchranného systému
(hasiči, policie, záchranka). Jak vidíte na
smutných obrázcích (na str. 2), pachatel
si na provedení svého díla dal záležet,
vytrhnul dopravní značku a rozbil i kámen
(svou pěstí asi těžko), na kterém byla
umístěna tabulka, označující přispění
dotace z evropských fondů na tuto cyklostezku. Ostrý řez pilkou na železo, kterým oddělil zábrany od sloupků, svědčí
o tom, že svůj čin naplánoval do detailu
i s nezbytným nářadím. Škoda, že tolik

Z OBSAHU:
Informace z městského úřadu

3

Knihovna

5

Novinky ze základní školy

6

Mateřská škola

8

Sanatoria Klimkovice

10

Kulturní kalendář

13

Kino Panorama

14

Sport

16

Pozvánky

26

energie a času nevěnoval spíše sesbírání odpadků v okolí. Špatný pocit ze sebe
sama a strach z odhalení, který bude mít
pachatel až do smrti, za tu chvilku rádoby uspokojení, že si prosadil svou, za to
nestojí. Dopustil se protiprávního jednání,
které bylo ihned státní policií na našem
nově zřízeném kontaktním místě Policie
ČR podrobně zaevidováno, a za které ho
bude příslušný policejní útvar stíhat. Kdo
má informaci vedoucí k odhalení a dopadení pachatele, podejte zprávu na našem
nově zřízeném kontaktním místě Policie
ČR – Obvodního oddělení Ostrava-Poruba 1 v budově Městského úřadu v Klimkovicích na zámku.
Jak jsme již uvedli v červnovém Zpravodaji, v době od 8.00 do 14.00 hod.
v pondělí, středu a pátek jsou vám
k dispozici vždy dva příslušníci Policie ČR
k podání vysvětlení, výpovědi nebo k učinění oznámení mimo jiné právě tohoto
protiprávního jednání. Můžete také posílat zprávy a fotograﬁe na e-mail: mrpo.
oo.poruba1@pcr.cz nebo zavolat na tel.
čísla: 974 727 501 a 596 911 333.

Tátafest – svátek řádných, mimořádných i neřádných otců proběhl v CVČ Mozaika.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Porušování zákona
v okolí sběrných nádob
na separovaný odpad
Jak je vidět na dalších fotograﬁích,
nešvar odkládat u separačních hnízd
nevhodný odpad se rozšířil z centrální části Klimkovic i do Josefovic. Přitom
ještě v květnovém Zpravodaji pan místostarosta poukazoval ve svém článku
a na fotograﬁích na nepřípustnost odkládání velkoobjemového odpadu u separačních nádob vedle sokolovny a u hostince Verdun. Místo vyhozených matrací
se zde pro změnu objevily pneumatiky,
stejně jako nyní v Josefovicích. Podle

zákona o odpadech a naší odpadové
vyhlášky č. 8/2005 (vyvěšena na webu
města) má občan povinnost odkládat
odpad v místech určených pro odkládání komunálního odpadu. Velkoobjemový
odpad se podle naší vyhlášky musí likvidovat v našem sběrném dvoře. Dalším
porušením zákona je ukládání stavební
sutě do modrých kontejnerů na papír, jak
je vidět ve Václavovicích u garáží nebo
do žlutých nádob na plasty – to je vidět
tradičně v separačním hnízdě u ZUŠ.
V kontejneru na plast asi těžko lze uvítat
stavební suť – byť v plastových kbelících
a s vyhozenými oděvy. Abychom nepřišli
o odměnu za separaci, musí pak naši pracovníci z Technické správy takový kontejner odvézt do sběrného dvora k vyčištění

a přetřídění a dovézt zpět. Tato situace
se právě ve Václavovicích u garáží a u
kontejnerového hnízda u ZUŠ opakuje
v poslední době každý týden, takže si
dovedete představit, kolik času by naši
zaměstnanci mohli věnovat užitečnějším
činnostem. Porušením vyhlášky se může
občan dopustit přestupku proti pořádku
v územní samosprávě, za který může být
v přestupkovém řízení uložena pokuta do
výše 30 000 Kč. Jestli to takto půjde dál,
budeme muset nakoupit drahé fotopasti
kvůli důkaznímu břemenu a častěji posílat
obecní strážníky na tato místa v nočních
hodinách. Od separace odpadů upouštět
nebudeme s ohledem na rok 2024, kdy
nastane povinnost třídit veškerý využitelný odpad a jeho ukládání na skládku bude
zakázáno.

Připomínka 70. výročí akce
Budujeme Slezsko
18. červenec je v naší klimkovické
historii významné datum hned dvakrát.
Před 22 lety v tento den v roce 1994
u nás zahájily provoz Jodová sanatoria.
Dohlédneme-li dále do poválečné historie před 70. lety, 18. července 1946 jsme
přivítali na Vřesinské ulici v Klimkovicích
krátce po poledni delegaci hlavního města Prahy v čele s primátorem Dr. Václavem Vackem. V 15 hodin pak proběhla
slavnostní schůze Místního národního
výboru, na které byli jmenováni čestnými
občany města primátoři Prahy Dr. Václav
Vacek a Dr. Petr Zenkl. Na tehdejším klimkovickém náměstí T. G. Masaryka pak od
16 hodin proběhl samotný slavnostní akt
převzetí kmotrovství a ochrany nad válkou zničenými Klimkovicemi.
U příležitosti tohoto významného výročí bychom rádi přivítali v Klimkovicích
zástupce pražského zastupitelstva, vyjádřili jim vděčnost za jejich nezištnou a velkorysou pomoc naší tehdy těžce válkou
poškozené obci. Dále bychom jim předali
čestné občanství města Klimkovic, původně udělené primátoru Dr. Petru Zenklovi,
které mu bylo po únorových událostech
roku 1948 z politických důvodů dne 22. 3.
1948 naším Místním národním výborem
odebráno. Současné zastupitelstvo města
2
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Klimkovic proto 16. prosince minulého
roku rozhodlo o znovuudělení čestného
občanství Dr. Petru Zenklovi. Vzhledem
k tomu, že Dr. Zenkl po sobě nezanechal
žádné žijící potomky, bude předání čestného občanství do rukou pražských zastupitelů nejdůstojnější. Stane se tak 1. října
2016 od 11.30 hod. v průběhu Klimkovických farmářských trhů na Náměstí. V průběhu celého dne bude připraven kulturní
a společenský program, o kterém budete
informováni v zářijovém Zpravodaji. Pro
zájemce o podrobnější informace o okolnostech pomoci Prahy Klimkovicím informuje velmi erudovaně náš pan kronikář
Ing. Pillich ve své knize Klimkovice Dny
zkázy a nové naděje (období let 1938 až
1946), kterou si můžete zakoupit v našem
Informačním centru na zámku.

45. výročí opětovného
povýšení Klimkovic na město
Náš pan kronikář Ing. Pillich mne upozornil, že v letošním roce si připomínáme
další významné výročí – 45 let od doby,
kdy nám byl opětovně přiznán historický

statut města. Stalo se tak na slavnostním
zasedání tehdejšího Místního národního
výboru dne 27. 6. 1971. Tento statut nám
byl přidělen rozhodnutím rady severomoravského Krajského národního výboru
dne 22. 4. 1971 na doporučení Okresního národního výboru v Novém Jičíně. Od
této doby působil v Klimkovicích Městský
národní výbor a naše obec se tak může
dodnes znovu pyšnit prestižním historickým titulem „město“.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Kulturní spolupráce města s lázněmi
v rámci Lázeňského kulturního léta přináší dostatek kulturního vyžití po celé
léto už pět let. Ani letos si nenechte ujít
takové každoroční akce jako Oldies Party,
Gulášfest nebo Rybářské víkendy v parku. Kdo má sportovního ducha, jistě ocení
tradiční soutěž mladých hasičů před zámkem nebo přijde fandit ocelovým mužům
do lázní ve stejný den 27. 8. Také pramenitou vodou napuštěné bazény v našem
koupacím místě čekají na vaši návštěvu.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji našim lékařským odborníkům,
kteří v těchto měsících opouštějí svou
dlouholetou praxi – praktické lékařce
MUDr. Haně Nenckové, praktickému
lékaři MUDr. Petru Kaštovskému a zubní
lékařce MDDr. Šárce Friedlové za to, jak
se starali o naše zdraví a zdraví našich
dětí. Přeju jim v jejich další životní etapě
rodinnou pohodu, zasloužený odpočinek
a pevné zdraví do dalších let.
Děkuji všem účinkujícím a organizátorům Slezské muzejní a Zámecké literární
noci za magický prožitek z našeho zámku. Ten jsme si zopakovali o týden později, tentokrát v našem parku Renesanční
kratochvílí.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
pohodovou dovolenou, šťastný návrat
domů, dětem spravedlivé vysvědčení
a dobrodružné prázdniny.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Informace z městského úřadu

Novinka v KIS – omalovánka
Klimkovice mýma očima
Jak omalovánka vznikla? Děti ze Základní školy v Klimkovicích namalovaly
obrázky na téma Klimkovice mýma očima.

Výstava byla instalována na zámku
a účastníci Zámecké literární noci, která
se uskutečnila na nádvoří zámku v pátek
17. června, měli možnost rozhodnout
o vítězi této soutěže.

Všechny obrázky jsou krásné, nejvíc
hlasů ale získal obrázek Alžběty Friedrichové ze IV. A. Blahopřejeme!
Omalovánku můžete pro děti zakoupit
v KIS a připomenout sobě i svým dětem,
jak krásné je naše město!
Mária Bílková

Oznámení pro pozůstalé
Městský úřad v Klimkovicích sděluje občanům, že 22. října 2016 ve 14.00 hodin
se uskuteční ve smuteční síni a na městském hřbitově v Klimkovicích slavnostní
vsyp zpopelněných ostatků zesnulých.
Prosíme zájemce o tento pietní akt, aby se nejpozději do 5. října 2016 přihlásili na MěÚ v Klimkovicích, odboru správním, u paní Marie Obstové, která s nimi
dohodne podrobnosti tohoto smutečního obřadu. Bližší informace obdrží přihlášení
zájemci v pozvánce.
Odbor správní MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Šimon Sehnal
3
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Lázeňská inspirace

Losinské termály otevřely venkovní akvapark
Pro rodiny s dětmi mám na prázdniny tip, jak rodiče svým ratolestem za vysvědčení mohou dopřát něco originálního pro jejich zdraví a zároveň je nalákat na
herní prvky, na které jsou v akvaparcích zvyklí. Minerální termální sirná voda je
vhodná pro jejich kožní, neurologické a pohybové ústrojí.
Hledáte-li v Česku autentický venkovní
akvapark, který používá pravou minerální
a termální vodu, jak je to běžné na Slovensku a v Maďarsku, zatím jste žádný
takový najít nemohli. Až nyní konečně
provozovatel lázní ve Velkých Losinách
letos koncem dubna otevřel v Termálním
parku svůj nový venkovní areál – první
svého druhu v České republice. Návštěvníci se tak ke koupelím v minerální sirné
vodě dostanou bez nutnosti absolvovat
léčebný nebo samoplátecký pobyt v lázních.
Podle zástupců parku jsou již dokončeny veškeré terénní práce a úpravy.
Návštěvníci se mohou těšit na čtyři ven-

kovní bazény s teplou termální vodou,
dva relaxační bazény s hydromasážními
sedátky a lehátky nebo aktivní bazén či
dětské brouzdaliště. Výstavba termálního
parku v lázních Velké Losiny, jehož vnitřní
část se otevřela již loni v srpnu, si dosud
vyžádala přes 160 milionů korun.
„Počasí se sice příliš neumoudřilo a je
stále chladno, ale voda v losinských termálech má pořád příjemných 30 stupňů.
Jsme rádi, že se nám po všech komplikacích, které provázely dostavbu projektu,
konečně podařilo otevřít i venkovní část,“
uvedl jednatel Lázní Velké Losiny Martin
Plachý.
V prostorách lázní se začal budovat
termální park na konci roku 2013, otevření jeho vnitřní části mělo kvůli technickým potížím několikaměsíční zpoždění.
Během prvního měsíce navštívilo park
18 000 návštěvníků. „Návštěvnost losinských termálů je vysoko nad očekáváním.
Zatím každý měsíc byla nad plánem, stále se stojí fronty. Není výjimkou, když termály navštíví denně až 1 000 lidí,“ doplnil

Plachý. Ve vnitřní části termálů je kapacita nastavena na 350 lidí v jeden okamžik,
po otevření venkovní části se zvýší na
1 000 lidí. Převažuje domácí klientela, ale
přijíždějí i lidé z Polska.
Celý areál zabírá více než 6 000 metrů
čtverečních. Termální park nabízí celkem
devět bazénů různé velikosti a teploty, pět
vnitřních a další čtyři venkovní. Všechny
bazény jsou naplněny sirnou vodou z termálního minerálního pramene Žerotín.
Lázně Velké Losiny patří do sítě lázeňských a wellness hotelů Royal Spa, jejíž
součástí jsou také lázeňské komplexy
v Luhačovicích, Mariánských Lázních,
Ostrožské Nové Vsi a wellness hotel
v Rožnově pod Radhoštěm.
Na základě materiálů z internetu
zpracoval Ing. Zdeněk Husťák

Z deníku občanky
Název akce: Čumím na drát
Dne: 16. až 17. 6. 2016
Místo průběhu: Klimkovice
Povětrnostní podmínky:
silný vítr, vedro
Doba trvání: téměř 24 hodin
Účastnili se jí muži v uniformách i bez, já
jsem vařila kafe a uháněla ČEZ.
Průběh akce:
12.30 nacházím drát el. vedení ležící
přes ulici, volám 112 v domnění,
že si to zintegrují... NE!
12.35 volám ČEZ, hlásím drát, utrácím
30 Kč nad paušál, říkají, že přijedou, a ať se k tomu nepřibližuju
12.40 volám starostovi, že drát...
12.45 zabezpečujeme se sousedem
drát výstražnými trojúhelníky
13.00 přijíždí PČR hlídat drát ve dvou
lidech v autě
4

14.00 volám ČEZ, co s drátem
a chystám ledové kafe. Je vedro,
klima jede, motor běží...

0.30

příjezd hasičů, 2 velká auta
s majáky, dobrovolní i státní,
celkem asi 12 chlapů,
čumí na drát, opáskují drát,
naši několikrát volají ČEZ,
hlídají drát, odstraní ho z ulice

7.00

výměna stráží PČR

9.00

urgence na ČEZ, jsou
překvapení, že tu máme drát

16.00 výměna stráží PČR
s obhlídkou drátu
16.30 přijíždí starosta a sleduje drát,
fotí
19.00 výměna stráží PČR, fotbal
Chorvatsko–Česká republika

10.00 příjezd ČEZ, vše opraveno,
odjezd PČR
11.30 příjezd ČEZ – asi pro jistotu
Tak funguje integrovaný systém, když
hodně fouká. Drát byl celou dobu pod
proudem.
Díky starostovi, že poslal na místo policii, hasičům, kteří se o všem dozvěděli až
v noci a dělali, co mohli, policii, že pomáhá a chrání.
Časy i počty lidí uvádím přibližně.
(iks)
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Knihovna

Zámecká literární noc
V pátek 17. června se klimkovický zámek stal již potřetí hostitelem Zámecké literární noci.

Začali jsme již v dopoledních hodinách divadelním představením pro děti z mateřské školy v Klimkovicích a odpoledne pro
žáky z družiny základní školy. Děti se bavily při pohádce o drakovi a princeznách, v podání umělců ze Studia bez kliky.

Po odpoledních přípravách mohla naše akce v 18.00 hodin
začít, a když se na všechny usmálo podvečerní sluníčko a vítr
ustal, návštěvníci si mohli začít vychutnávat příjemnou atmosféru. Bohatý program zahájil svým vystoupením Ženský pěvecký
sbor Duha z Ostravy pod vedením PaeDr. Pavla Režného. Děti
z literárně-dramatického oddělení při ZUŠ Klimkovice zahrály
obrazy ze života Karla IV. a toto divadelní představení se jim
opravdu povedlo. Výkony malých herců byly úžasné.

Během celého večera mohli návštěvníci ochutnat čerstvě
upraženou kávu, připít si výtečným vínem ze zámeckého sklepa,
děti soutěžily v hledání schránek s úkoly, které byly rozesety po
celém areálu zámku, v pobočce Muzea Novojičínska probíhala zároveň Slezská muzejní noc, tentokrát s podtitulem Příroda
všemi smysly, na nádvoří si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu dokumentující památné stromy z celé České republiky.
Na své autorské čtení s promítáním všechny přítomné pozval
pan Jiří Jilík a svým „žítkovským čarováním“ všechny zaujal. Také pan kronikář rád provedl návštěvníky klimkovickým
zámkem a erudovaně vyprávěl o historii Klimkovic a okolí.

Na závěr celého večera bylo na nádvoří zámku připraveno
letní kino a promítání ﬁlmu Noc na Karlštejně. Vše se díky dobrovolníkům vydařilo a především děkuji zaměstnancům technické správy za jejich obětavou práci v chystání mobiliáře, děkuji
kolegyním z TIC za spolupráci při organizaci a všem, kteří se
jakoukoliv měrou zasloužili o zdárný průběh akce.
Mgr. Zuzana Konvičková

Půjčovní doba po dobu letních prázdnin
od 1. do 31. srpna 2016
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9–12 13–17
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9–12 13–17
9–12 13–15

V červenci je knihovna z důvodu čerpání dovolené
uzavřena. Přeji všem krásnou a ničím nerušenou dovolenou
a dětem zasloužené prázdniny.
5
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Novinky ze základní školy

Začínají letní prázdniny…
Škola vydala vysvědčení, která jsou odměnou za celoroční vzdělávací úsilí žáků,
učitelů a rodičů. Školní povinnosti vystřídají letní dobrodružství, poznávací výlety, letní sporty.
Ve 20 třídách školu navštěvovalo 460
žáků, které vyučovalo 32 pedagogů.
Ve škole působil školní psycholog, který pracoval s žáky a třídními kolektivy,
řešil s mnohými žáky jejich vzdělávací
a osobní problémy, poskytoval konzultace rodičům. Provoz školy zabezpečovalo
14 správních zaměstnanců (uklízečky,
kuchařky, administrativní pracovnice,
školník). Ve školní družině se 120 dětí
věnovalo zájmovým aktivitám. Ve 4 odděleních působily 4 vychovatelky, které pro
děti organizovaly úspěšné 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
nejúspěšnější projekty patří Vánoční
strom, Den Země, Branný den, Finanční
gramotnost, Den prevence, Adopce na
dálku, Velikonoční kraslice, Sportovní trojutkání Mikolow–Ilava–Klimkovice v Ilavě.
V rámci projektu Vzdělávání pro život
vycestovali žáci školy do Anglie, v průběhu vyučování probíhaly čtenářské dílny.
V měsíci dubnu a květnu bylo umožněno
zájemcům z 6. až 8. ročníků absolvovat
týdenní konverzační kurz anglického
jazyka s rodilým mluvčím. Ve spolupráci
se Slezskou univerzitou v Opavě proběhla motivační hodina německého jazyka,
kterou vedla Doc. Dr. Gabriela Rykalová,
Ph.D. se svými studenty.
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
6

Klimkováček pro I. stupeň a Klimix pro
II. stupeň.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly 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
rekreačním středisku Setina.
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 na str. 8).
Výsledky žáků 5. a 9. ročníků byly
hodnoceny v rámci testování společnosti
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. Přestože byly výsledky
žáků podprůměrné, odpovídá hodnocení úrovni studijních předpokladů, studijní
potenciál je využíván optimálně. Zařadili
se mezi 20 % škol s nejslabšími výsledky.
Žáci 5. ročníků ověřovali své schopnosti
a dovednosti v oblasti českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky v českém jazyce
jsou nadprůměrné, jsou na vyšší úrovni,
než jaká odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů, učitelé s potenciálem žáků
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad
své možnosti. V českém jazyce byli lepší
než 70 % zúčastněných škol. V matematice byly výsledky žáků průměrné, žáci
využívají svůj potenciál optimálně. Byli
lepší než 60 % zúčastněných škol.

Z celkového počtu 460 žáků prospělo
149 z toho 35 na I. stupni a 114 na II. stupni, neprospěla 1 žákyně. S vyznamenáním prospělo 309 žáků, z toho 211 na
I. stupni, 98 na II. stupni. Za obě pololetí byla uložena 14 žákům důtka ředitelky
školy, 8 žáků bylo hodnoceno 2. stupněm
z chování, 1 žák byl hodnocen 3. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 241
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 soutěžích.
V dubnu žáci devátých tříd procházeli velkou životní zkouškou – přijímacím
řízením na střední školy nebo učiliště. Ze
46 žáků bylo 25 přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 8 na gymnázia.
Na odborná učiliště bylo přijato 11 žáků
a vybrané obory budou zakončeny výučním listem. Uměleckou školu si vybrali
a byli přijati 2 žáci. Na osmiletá gymnázia
bylo přijato 6 žáků (z 5. ročníku) a jeden
žák přestoupil na šestileté gymnázium
(ze 7. ročníku).
V Sanatoriích v pátek 24. června proběhla závěrečná taneční lekce, na níž
předvedli žáci zvládnuté taneční kreace,
soutěžili o nejlepší taneční pár a vrcholným zážitkem byl tanec s rodiči. V pondělí
27. června bylo organizováno v kině Panorama slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd. Žáci si připravili zábavný
program pro své rodiče a vyučující.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost
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, Honební společenství Jistebník, Aspectus, s. r. o., Květiny Radim
Zapletal, Cukrárna Karolína, Cukrárna
na náměstí, Pekaři a spol. s. r. o., Ovocentrum V+V, s. r. o., Mikes, s. r. o., MG
Press, Hruška, s. r. o., Truhlářství Bajgar,
Truhlářství Miroslav Kaňa, ARION – CZE,
s. r. o., KLIMNET.
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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 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 2016/2017.
Žákům školy přeji hezké prázdniny,
rodičům příjemné chvíle se svými dětmi,
zaměstnancům hezkou dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Družina se také
zajímala o Karla IV.

Pamětní list
IX. A školní rok 2015/2016
Třídní učitelka: Mgr. Radana Albrechtová
Bartonec Jan, Boháč Jiří, Flössel Dominik, Gabriel Tomáš, Gebauer Denis, Koleček
Martin, Kváš Jiří, Mrovec Jiří, Pachota Dominik, Panáček Adam, Šimko Aleš, Šolc
Daniel, Tomášek Daniel, Jašíková Nikola, Klanicová Nikola, Kochová Elisabeth,
Kubečková Adéla, Ondrová Eva, Polášková Hana, Sulavová Veronika

IX. B školní rok 2015/2016
Třídní učitelka: Mgr. Alena Kamarádová
Bajgar Jiří, Bárta Daniel, Bláha Jiří, Buchta Radek, Havelek Patrik, Hutník Petr,
Hynčica Dan, Karkoška Jan, Kofránek Martin, Machala David, Nejezchleba
Jakub, Řeháček Matouš, Sikora Petr, Teichmann Adam, Ulman Viktor, Větěch
Jan, Votoček Tomáš, Boráková Lucie, Eliášová Tereza, Kováčová Michaela,
Kubzová Lucie, Mušková Kristýna, Schülerová Aneta, Stařičná Lucie, Thanheiserová
Natálie, Závodná Adéla

I ve školní družině se k výročí 700 let od
narození Karla IV. děti celý půlrok dozvídaly zajímavosti o středověku. Přečetli
jsme si nejprve knihu Po stopách Karla
IV. a děti tato knížka velmi zaujala. Něco
nového se dozvídaly děti i ve školním
vyučování nebo v besedách v knihovně,
a tak jsme si dělali postupně obrázek té
doby. Mnoho dětí vidělo i nový ﬁlm v televizi a mohlo nám vyprávět. Někteří dokonce ve vědomostech soutěžili.
A tak jsme po celou dobu kreslili obrázky krále, jeho čtyř žen, rytířů, korunovačních klenotů, hradů… Věděli jsme, že jimi
paní knihovnice vyzdobí chodbu na zámku při Zámecké literární noci (jako vloni).
Za odměnu jsme byli pozváni na pohádku o princeznách, kterou pro nás zahrálo
Studio bez kliky. Děkujeme tímto za pěknou spolupráci s naší knihovnou.
Lenka Buroňová, vedoucí ŠD
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Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Připravovala
p. učitelka

Umístění
v okresním kole / aj.

Hledáme mladého chemika ČR

Řeháček Matouš

IX. B

Chrapková

6.

Zeměpisná olympiáda

Gráf Adam
Kaštovský František
Neuwirthová Jana

VI. A
VIII. B
VII. B

Nyklová
Kamarádová
Nyklová

4.
17.
18.

Matematická olympiáda

Němcová Dominika
Chmelová Julie

VII. A
VII. A

Glombová
Glombová

12.
17.

Matematický Klokan

Chmelová Julie

VII. A

Sýkorová

8.–9.

Fyzikální olympiáda

Dostalík Marek

VII. B

Nejezchlebová

2.

Dějepisná olympiáda

Hlubková Kristýna
Větěch Jan

VIII. B
IX. B

Řeháčková

6.
16.

Finanční gramotnost

Larischová Marta
Petráš Martin
Větěch Jan

VI. A
VIII. B
IX. B

Glombová

2.

První pomoc na WIGYMU

družstvo

9. roč.

Petrušková

4.

Zdatný páťák

Hoňková Tina
družstvo dívek

V. A
5. roč.

Kamarádová a Nyklová

1.
2.

Kopaná

družstvo chlapců

6. a 7. roč. Kamarádová a Nyklová

4.

Turnaj ve ﬂorbalu

družstvo dívek

6. a 7. roč. Kamarádová a Nyklová

4.

Minikopaná

družstvo chlapců

7.–9. roč.

Kamarádová a Nyklová

3.

Trojutkání Klimkovice-Mikolow–Ilava

družstvo

5.–7. roč.

Kamarádová a Nyklová

1.

Mateřská škola

Babičkám a dědečkům pro radost a úsměv
Nejlepší způsob, jak začít nový den,
je po probuzení myslet na to, zda dnes
můžeme udělat radost alespoň jednomu
člověku.
(Friedrich Nietzsche)
Dne 7. června se ve spolupráci MOZAIKY a MŠ Komenského uskutečnil Den
pro radost. Naše pozvání přijali babičky
a dědečkové z DPS v Klimkovicích.
Pro milou návštěvu bylo připraveno
posezení, malé občerstvení a vystoupení
dětí. Rázem se naše zahrada proměnila

v louku plnou broučků a berušek s křidélky a tykadélky. Děti ukázaly, že celý
rok opravdu nelenily a svými písničkami
a básničkami rozzářily už tak krásné a slunečné dopoledne. Odměnou pro nás byly
úsměvy spokojených babiček a dědečků.
Ke konci děti předaly přáníčka, společně
jsme poseděli a příjemně si popovídali.
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům DPS za to, že takováto zpestření
seniorům umožňují.
Nikola Sequensová

Indiánský dětský den
Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi. (Martin Luther)
Ve středu 1. června ve spolupráci MŠ
Komenského a MŠ Glazarové jsme pro
děti k jejich svátku připravili indiánské
dopoledne plné zábavy a her. Už od rána
se nejen děti, ale i paní učitelky a školnice připravovaly – vyráběly se indiánské
čelenky či převleky a poté následovalo
malování na obličej. Všichni náčelníci,
indiáni a indiánky se sešli u totemu a při8

vítali se indiánským pokřikem. Společně
jsme zakopali válečnou sekeru a sjednali mír bafáním dýmky přátelství. Celým
dopolednem nás doprovázela indiánská
hudba. Na děti čekalo několik úkolů –
např. prolézání tajemné jeskyně, střílení
z luku, hod oštěpem, jízda na divokém koni
a jako „praví indiáni“ jsme se procházeli
bosýma nohama po hmatovém chodníku.
Po splnění všech úkolů se děti vydaly hledat indiánský poklad a jeho nalezení bylo

oslaveno indiánským tancem. Celé dopoledne jsme završili procházkou městem
a návštěvou kamarádů z MŠ 28. října.
N. Sequensová, D. Jedličková
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Školní rok 2015/2016 v MŠ 28. října

Plavecký kurz v bazénu ZŠ Brušperk, podzim 2015.

Škola v přírodě, výlet k Radegastovi a na Radhošť, květen 2016.

Andělský den, prosinec 2015.

Výlet do Zoo Ostrava, červen 2016.

Kloboučková zahradní slavnost, červen 2016.
Lyžařský kurz na Skalce, leden 2016.

Planetárium, březen 2016.

Noc pro odvážlivce – přespání v MŠ, stezka odvahy v parku
Petra Bezruče, červen 2016.
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Velký cirkusový dětský den ve fotogalerii
Krásný slunečný den v Sanatoriích Klimkovice plný her
a zábavy v cirkusovém stylu – to byl Dětský den, který se
uskutečnil první červnovou sobotu.
Děti soutěžily „o stošest“, bavily se na kolotočích, skákacích
hradech a na zábavném komponovaném programu v manéži na
louce. Maskotem letošního ročníku dne dětí byla lama Nikolka,
se kterou se děti mohly seznámit a pohladit si ji. Tvořilo se v kreativní dílničce, tancovalo, jezdilo se na konících, skákalo. Prostě
parádní den v Klimkovicích! Děkujeme všem, kteří přišli!

Už jste vyzkoušeli
bambusovou masáž?

Přijeďte k nám na piknik
s výhledem na hory

Pokud ne, můžete to změnit a vyzkoušet ji u nás! Bambusová masáž je relaxační, drenážní a uvolňující. K této masáži se
využívají skutečné bambusové tyče a teplý bambusový olej. Tyče
se před masáží nahřívají a speciálními pohyby se masíruje celé
tělo. Na záda a nohy jsou určeny tyče větší, naopak na obličej
a chodidla se používají úplně malé rozměry bambusu. Speciální
tahy dřevěnou tyčí stimulují nejen svaly, ale zároveň podporují
pohyb lymfy, takže dochází i k drenážnímu účinku – odvedení
škodlivin. Silnějším přítlakem na tyč docílíme hlubšího působení
na sval, takže dochází i k většímu prokrvení samotného svalu.
Masáž obličeje je naopak jemná a relaxační. Ošetření díky tomu
splňuje jak odpočinek, tak i zdravotní účinek na organismus.

Originální dárek pro vaši drahou polovičku? Překvapení pro
kamarády? Nebo hezký víkendový zážitek. To vše může být
piknik v areálu Sanatorií Klimkovice. Každý si zde najde to své
oblíbené zákoutí – posezení ve stínu pod stromem, nebo na louce na sluníčku, v soukromí i mezi lidmi. K dokonalosti už chybí
jen ten piknikový koš plný dobrot. Ten si můžete hravě objednat
přímo u nás (556 422 106, gastro@sanklim.cz), avšak alespoň
s 24hodinovým předstihem.
A co v piknikovém košíku najdete? Lahev vína, nebo sektu,
2x espresso s mlékem, nebo čaj s citronem, 2x domácí buchtu,
nebo zákusek, 2x sendvič se šunkou, 1,5 l vody neperlivé nebo
perlivé, sezonní ovoce podle denní nabídky. Cena piknikového
koše je 340 Kč / 400 Kč (koš
s vínem / koš se sektem). Vratná záloha za košík, sklenice,
hrníčky a deku činí 600 Kč.
Věříme, že vás tato nová
služba zaujme a vyzkoušíte ji
na vlastní kůži. Garantujeme
vám, že budete spokojeni!

Kromě klasických kontraindikací pro masáže je ještě
drobné doporučení… Není příjemná příliš štíhlým osobám.
Rezervace na recepci:
tel.: 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz
10
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Lázeňské kino

Dánská dívka
Film vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století. Einar
Wegener (E. Redmayne) patří k nejlepším dánským malířům své
doby, jeho žena Gerda (A. Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka.
Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu odstartuje banální
příhoda – Gerdě, která připravuje sérii baletních portrétů, nedorazí
ﬁgurantka, a Einar svolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečený do baletního kostýmu. Intenzivní spojení s ženským elementem v Einarovi rozpoutá obrovský emocionální zmatek, s nímž se
vyrovnává nejprve „nevinnou“ hrou na tajemnou dánskou dívku
Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením, že pouze jako žena
dokáže být šťastný. Během proměny ho věrně provází jeho Gerda,
která díky své nové múze Lili sice konečně prorazila jako umělkyně, ale zároveň ztratila svou životní lásku.
Romantický, životopisný. Velká Británie, Belgie, USA, Dánsko,
Německo, 2015, 119 min. Režie: Tom Hooper.
Úterý 12. července v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Králové hor
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím
odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas (M. Camacho) nezná lásku,
ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec (T. Moretti) uzavřel
do sebe a utápí se v zármutku. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Ve společnosti mladého dravce nachází lásku
a přátelství, které mu chybí. S pomocí starého lovce Danzera
(J. Reno) učí Abela létat a lovit. Jak dravec sílí, blíží se den, kdy
chlapec bude muset svého přítele vypustit zpět do divočiny.
Drama, Rakousko, 2015, 97 min.
Úterý 26. července v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Dvojníci
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník,
který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače,
elektroniku a auta. Právě mu teče do bot, protože ho má v hrsti

maﬁán Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne
z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání
ho náhoda – do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání,
a těm dvěma se zázračně změní život. Zatímco si Honza užívá
v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován
maﬁány, protože mu nevěří, že není Honza. A když se jim do
rukou dostane i Richardova dcera Natálka, tak mu nezbývá, než
zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak vyzrát na
maﬁána a dostat nejen obraz, ale i dceru do bezpečí.
Komedie, Česko, 2016, 103 min. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub
Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, Miroslav Etzler, Petr
Čtvrtníček, Milan Šteindler, Miroslav Táborský, Zuzana Slavíková, Simona Krainová a další.
Úterý 9. srpna v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Teorie tygra
Veterinář Jan (J. Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička
(I. Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřben. Nerespektovala žádná jeho
přání, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro
něj dobré a správné. A Janovi začíná být jasné, že je na té samé
cestě. Jeho žena Olga (E. Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií
malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí
svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už
takto dál nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako
tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Prvotní inspirací mu byl jeden
z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan
se tak i díky němu vydává na cestu za naplněním toho, o čem
se domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta nemůže být
snadná, stává se její součástí také stádo koz a později i krav,
psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi.
Road movie, komedie, Česko, 2016, 101 min. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka a další.
Úterý 30. srpna v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Přijďte ochutnat
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Květy paní operety

Cestopis – Patagonie

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.

Nevšedně krásnou divokou krajinou se zaledněnými
štíty hor, skalními věžemi,
hustými pabukovými lesy
i nekonečnou rovinatou
pampou, okolo tyrkysových
jezer i větrným pobřežím,
krajinou plnou zvěře i osamělých estancií vás provede Darina Klichová.

Čtvrtek 7. července v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.

Cestopis – Kambodža a Vietnam
Naše putování s Markem Císařem po jihovýchodní Asii začínáme v hlavním městě Vietnamu v Hanoji. Odtud se přesuneme do nádherné zátoky Ha Long, kde budeme obdivovat nejen
z moře vyrůstající skalnaté scenérie, ale prozkoumáme i některé
místní jeskyně. Cesta povede podél pobřeží směrem na jih přes
města Hue, Danang, Hoi An a pak dále na jih Vietnamu, který se
může chlubit krásnými plážemi jako například Nha Trang, nebo
Mui Ne s úchvatnými písečnými dunami. Cestu po Vietnamu
zakončíme v Ho Chi Minově městě, odkud vyrazíme přes hranice dál do chudé, ale zajímavé Kambodže. Zde se podíváme do
známých turistických oblastí včetně nejznámější archeologické
lokality Angkor Wat, a také na chudý a obyčejný venkov, mezi
milé místní obyvatelstvo.
Čtvrtek 14. července v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 50 Kč.

Přisedněte si, prosím,
aneb pár slov s mimem
Písničky s kytarovým i klavírním doprovodem, propletené
nejen povídáním o tom, jak to umělci vlastně v životě mají.
Doplněno zcela novými autorskými básněmi a písněmi. Celým
večerem vás bude provázet mim, který na divadelní prkna prostě
patří. A jak bude provázet mim, který vlastně nemluví? Přijďte si
poslechnout klidné, šansonové písničky s českým textem a příběhy, které jsou o každém z nás.
Čtvrtek 21. července v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné 60 Kč.

Folklor bez hranic v sanatoriích
V polovině srpna se v Ostravě odehrává několikadenní festival
městských folklorních souborů s mezinárodní účastí. 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
četnými hostiteli festivalu. Vystoupení vybraných zahraničních
souborů proběhne v příjemných prostorách lázeňské kolonády.
Středa 17. srpna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.
12

Čtvrtek 25. srpna v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Ohnivý mexický večer
V sobotu 19. srpna od 19.00 hodin zažijete v lázních to
pravé Mexiko! Kapela Mariachi espuelas nás na vlnách hudby přenese do daleké Střední Ameriky.
Budeme tam tancovat, ochutnávat místní gastronomické
speciality, včetně výběrové tequilly a několika druhů pálivých
papriček. Muži mohou diskutovat nad tequillou, zatím co si
ženy budou vyrábět krásnou ozdobu v kreativním koutku.
Krytá letní terasa nám pak umožní vychutnat si noční letní
atmosféru jako v Mexiku plnými doušky. Rezervujte si svou
vstupenku již nyní na recepci Sanatorií Klimkovice.
Pozvánku najdete na straně 26 tohoto Zpravodaje.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
pátek

1. 7.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

TANEC

Oldies taneční zábava s Dj Paulem Doctorem

SK, terasa Cinema baru

19.30–22.30

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

VSTUP
30,-

so+ne

2.–3. 7.

neděle

3. 7.

KONCERT

Koncert Poker dixieland jazz bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

4. 7.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

čtvrtek

7. 7.

OPERETA

Květy paní operety NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–20.30

75,-

7.00–13.00

so+ne 9.–10. 7.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

neděle

10. 7.

KONCERT

Dechová kapela frýdecko-místecká Huťařka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

11. 7.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Kytarový večer

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

úterý

12. 7.

KINO

Lázeňské kino: Dánská dívka NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

čtvrtek

14. 7.

CESTOPIS

Cestopis M. Císaře – Kambodža a Vietnam

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

pátek

15. 7.

TANEC

Taneční večer s kapelou Proměny

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,80,-

OLDIES

Ozzy Osbourne a Jiří Schelinger revival

park P. Bezruče

20.00–2.00

so+ne 16.–17. 7.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

neděle

17. 7.

KONCERT

Plavba lodí kolem světa

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

18. 7.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Klubový večer se skupinou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

čtvrtek

21. 7.

HUDEBNÍ
DIVADLO

Přisedněte si prosím, aneb pár slov
s mimem NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–21.00

60,-

so+ne 23.–24. 7.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

sobota

23. 7.

SPORT

Ocelový muž

SK, areál lázní

celý den

ZÁBAVA

Rezon – rocková zábava

Myslivna

20.00–3.00

pondělí

25. 7.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.30–21.00

volný

úterý

26. 7.

KINO

Lázeňské kino: Králové hor

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

u organiz.

čtvrtek

28. 7.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–21.00

89,-

pátek

29. 7.

TANEC

Singer Jerry hraje a zpívá k poslechu a k tanci

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

so+ne 30.–31. 7.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

so+ne

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

6. a 7. 8.

neděle

7. 8.

KONCERT

Po stopách moravských pěveckých hvězd

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

9. 8.

KINO

Lázeňské kino: Dvojníci

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

18.10–19.45

volný

čtvrtek

11. 8.

VÝLET

Historické centrum Klimkovic s průvodcem

Klimkovice

pátek

13. 8.

ZÁBAVA

GulášFest

park P. Bezruče

so+ne 13.–14. 8.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

středa

17. 8.

KINO

Děda

kino Panorama

18.00

FESTIVAL

Folklor bez hranic

SK, kolonáda

19.00–20.00

volný

pátek

19. 8.

ZÁBAVA

Fiesta mexicana NÁŠ TIP!

SK, terasa cukrárny Panorama

19.00–24.00

199,-

7.00–13.00

70,-

so+ne 20.–21. 8.

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

neděle

21. 8.

KONCERT

Koncert dechové kapely Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

pondělí

22. 8.

KINO

Teorie tygra

kino Panorama

18.00

80,-

středa

24. 8.

KINO

Zootropolis: Město zvířat

kino Panorama

18.00

70,-

čtvrtek

25. 8.

CESTOPIS

Cestopis Patagonie

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

pátek

26. 8.

TANEC

Taneční večer s kapelou Proměny

SK, restaurace Zahrada

19.30–22.30

30,-

RYBY

Rybářský víkend

park P. Bezruče

7.00–13.00

so+ne 27.–28. 8.

volný

sobota

27. 8.

HASIČI

Večerní soutěž mladých hasičů

před zámkem

neděle

28. 8.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

pondělí

29. 8.

KINO

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek

kino Panorama

18.00

70,-

úterý

30. 8.

KINO

Lázeňské kino: Teorie tygra NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.30–21.00

50,-

volný

Změny v programu vyhrazeny.

13

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 7-8/2016

digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!

V červenci nehrajeme – DOVOLENÁ
Středa 17. srpna v 18.00 hod.

DĚDA
Velké prázdninové dobrodružství sourozenců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí
za dědečkem na Valašsko. Hrají: František Segrado, Anna Čtvrtníčková, Jáchym Dimov,
Petra Hřebíčková, David Suchařípa, Boleslav Polívka, Kristýna Frejová, Petr Čtvrtníček aj.
ČR, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Pondělí 22. srpna v 18.00 hod.

TEORIE TYGRA
Ženy si berou tygra, aby z něj postupem času udělaly králíka. Komedie s velmi povedeným
scénářem a silným hereckým obsazením. Hrají: Jiří Bartoška, Iva Janžurová, Eliška Balzerová, Tatiana Wilhelmová, Jakub Kohák, Jiří Havelka, Arnošt Goldﬂam aj. ČR, 105 minut,
vstupné: 80 Kč.

Středa 24. srpna v 18.00 hod.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Velkolepá metropole Zootropolis je město jako žádné jiné. Žijí v něm pospolu všechna zvířata bez ohledu na to, kdo je velký a silný jako slon nebo naopak malý jako myška. Zábavná
rodinná animovaná skoro detektivka nejen pro děti. USA, 110 minut, vstupné: 70 Kč.

Pondělí 29. srpna v 18.00 hod.

ROBINSON CRUSOE:
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Na malém exotickém ostrově žije papoušek Úterý ve společnosti zvířecích přátel. Po
strašlivé bouři najde na pláži stvoření, které nikdy neviděl, člověka jménem Robinson
Crusoe. Velké rodinné dobrodružství pro malé i velké diváky. Francie, 90 minut, vstupné:
70 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Informace, které se mohou hodit

Dovolená versus bezpečí domova
Technické zabezpečení
Kvalitní osvětlení prostoru před objektem, případně také společných prostor
v obytném domě, patří k zabezpečení,
které potenciálního pachatele odradí
nebo mu zamezí k násilnému vniknutí
do obydlí. Standardem je dnes pořízení
bezpečnostních vstupních dveří, opatřených bezpečnostním štítkem s proﬁlovou
cylindrickou vložkou. Také vícebodový
zámek s prvky pasivní bezpečnosti, který
například při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru. Vhodná
je instalace přídavného zámku. Okna
při odjezdu vždy uzavíráme, a to i v případě krátkodobého opuštění objektu.
V přízemních objektech bezpečnost oken
a balkonů zcela jistě zvyšují uzamykatelné kliky a bezpečnostní folie, které zpomalují postup pachatele. Žaluzie a závěsy
před odjezdem nezatahujeme. Pro navození dojmu, že byt či dům není opuštěn,
můžeme použít elektronické spínací hodiny, které nám v určitých časových intervalech budou spínat bezpečnou lampičku,
televizor či radiopřijímač.

Bezpečné chování a návyky
V době naší nepřítomnosti během
dovolené je vhodné domluvit se s oso-

bou, které důvěřujeme, aby nám dohlédla
na obydlí. Vybírala nám poštu a reklamní letáky z poštovní schránky, větrala,
zalévala květiny či u rodinného domu
sekala trávník. Na svou nepřítomnost
neupozorňujeme vzkazy na vstupních
dveřích či namluvením sdělení na telefonní záznamník. Prostor zahrady kolem
domu udržujeme uklizen, nenecháváme
zde žádné žebříky či nástroje, které by
pachatel mohl použít k násilnému vniknutí do domu. Poštovní schránku je vhodné označit pouze příjmením, uvedeném
v množném čísle, čímž neupozorňujeme
na počet osob v domácnosti.

Dovolená a sociální sítě
Základním pravidlem je, že na sociálních sítích zveřejňujeme o svých plánech
na dovolenou, jejím trvání a místě pobytu
co nejméně informací. Tato skutečnost jde
ruku v ruce s nastavením uživatelských
účtů. V případě, že je nastaveno veřejné sdílení informací, počítáme s tím, že
všechny zveřejněné informace se mohou
dostat k možným pachatelům, kteří je na
sociálních sítích cíleně vyhledávají. V případě, že máme sdílení dat nastaveno
pouze pro přátele a o své osobě nemáme na účtu zveřejněn nadbytek údajů, je

riziko zneužití informací menší. I v tomto
případě je však na místě diskrétnost. O
fotograﬁe pořízené na dovolené je přece možné se podělit i po návratu, kdy už
víme, že je náš domov bezpečně střežen.
Je vhodné o sdílení informací na sociálních účtech a bezpečném chování poučit
také své děti, u kterých je využívání multimediálních technologií a sociálních sítí
v dnešní době již běžným standardem.

A co dělat, když už je pozdě?
V rámci možností se snažte zachovat
chladnou hlavu a klid. Do napadeného
objektu nevstupujeme, a to hned ze dvou
důvodů. Uvnitř by se mohl stále nacházet
pachatel, který by vás nebo vaše blízké
při stresové situaci mohl ohrozit na zdraví
či životě. Druhým důvodem je případné
zničení kriminalisticky relevantních stop,
které by vedly k objasnění skutku. Své
cenné věci mějte vždy sepsány, včetně
uvedení výrobních čísel. Vhodné je také
pořídit si fotodokumentaci cenných věcí.
Uvedené skutečnosti mohou následně
dopomoci policii odcizené věci vypátrat.
Další informace a preventivní doporučení
lze dohledat na webových stánkách zainteresovaných institucí či subjektů.
por. Bc. Richard Palát, komisař

S cílem varovat další oběti: Lidé – dávejte bacha!
Celý včerejší večer jsem měl náladu
pod psa. Pár hodin předtím mne okradla o radost ze života jedna lidská mrcha.
Vlastně jsem měl i docela štěstí, že mne
okradla jen o dobrou náladu. Kdyby bývala měla k dispozici o vteřinu více, přišel
bych nejen o pár tisícovek, o telefon se
všemi kontakty a v něm skrytou bezkontaktní elektronickou platební kartu (výběry do 500 Kč bez znalosti PIN), ale i o
všechny možné doklady, průkazky a platební karty, o klíče od domu a také od pracoviště. Jejich obnova mne po podobném
incidentu před pár lety stála měsíc běhání
po úřadech.
Jak se vše seběhlo? Po nákupu několika krásně vzrostlých sazenic jsem s
výrazně dobrou náladou, evokovanou
ušetřenými 70 % z původně komerčně
nafouknuté ceny, přemisťoval do auta
právě bezkontaktně zaplacený nákup.
Netuším, zda jsem byl vybrán jako cíl
už při placení u pokladny, nebo jsem byl

vyhlédnut jako „oběť“ až venku na parkovišti.
Aby se již hodně vzrostlé rostliny lépe
nakládaly, odložil jsem si na levé zadní
sedadlo tašku, viditelně a na dosah ruky.
Poučen životem už nenechávám v autě
bez dozoru tašku s doklady ani na pár
vteřin.
Kde se vzala, tu se vzala, zpoza původně prázdného vnitřního prostoru auta na
mne zírala tvář asi čtyřicetilelé Romky,
která se přes celou šířku vozu natahovala
po mé tašce. Trochu jsme se vzájemně
překvapili…
Během necelých pěti vteřin odjížděl
z protilehlého parkoviště připravený nastartovaný automobil, který odvážel „páreček podnikatelů“. K mému štěstí tentokráte bez úspěšné koncovky, která by pro
ně představovala „podnikatelský efekt“
za pár tisíc. U mne ztrátu mnoha desítek
hodin, které bych obětoval na vyřizování
celého dokladového arzenálu. Jinak řeče-

no, byla by to o řád vyšší ztráta než ta,
která zajímá policii.
Uvažuji, co by následovalo, kdyby ona
mrcha byla rychlejší. Hodiny strávené
na policii, která nám ze zákona pomáhá
a chrání nás. Očekávám, že se stejným
efektem, jako i minule. „Pachatel je neznámý – případ je podle § ABC odložen.“
Ve světle současné zostřené situace,
kdy se jedná o kvótách imigrantů bez
dokladů – údajně Syřanů, reálně Afričanů
(jak ukazují policejně vyšetřené žhářské
epizody v Německu), jsou naši hodní čeští Romové, kteří pouze kradou, poměrně
akceptovatelní jako vize blízké budoucnosti.
Řezání krků je u jiných kultur poměrně
rozšířený způsob řešení drobných sporů
nebo získávání majetku.
V Česku se kvůli pár šupům prozatím
běžně nevraždí, ale můžeme se nechat
„kulturně obohatit“.
OB
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Sport

Úspěch střeleckého klubu Klimkovice
Dne 20. května zorganizoval Klub výsadkových veteránů
Prostějov již V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda
ve střelbě z pistole Glock, který probíhal na střelnici Policie
ČR ve Vrahovicích.
Soutěže se zúčastnilo celkem 165 střílejících. Střelecký klub
Klimkovice spolupracuje s Klubem výsadkových veteránů Luštěnice a po domluvě naši střelci na závodech stříleli za klub
Luštěnice. Závodilo se v kategoriích družstva a také jednotliv-

ci. Střelecký klub Klimkovice reprezentovali Vladimír Borovička
a Milan Karkoška.
V opravdu silné konkurenci se podařil Vladimíru Borovičkovi
výborný výsledek a v kategorii jednotlivci vystřílel krásné 2. místo. V kategorii družstva se družstvo ve složení Vladimír Borovička, Milan Karkoška a Stanislav Veselý umístilo na 3. místě.
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO Klimkovice, p. s.

Vydařený dětský den na střelnici
V neděli 29. května se uskutečnil na střelnici v Klimkovicích
dětský den. Pro děti byla připravena spousta nejen střeleckých soutěží a také mnoho sladkých odměn.
Bezmála 80 dětí z Klimkovic a blízkého okolí mělo možnost
zhlédnout také ukázky techniky a práce záchranných složek
(Policie ČR, Hasičský záchranný sbor MSK Ostrava, Zdravotnická záchranná služba a Záchranný tým ČČK Ostrava).
Podle reakcí dětí a také dospělých se dětský den povedl
a moc se všem líbil. Velmi nás to těší a už se připravujeme na
příští rok!
PhDr. Milan Karkoška,
předseda AVZO
Klimkovice, p. s.
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Velká budějovická loupež
V pátek 20. května vyrazila početná výprava klimkovických
badmintonistů do Českých Budějovic, aby zde opět po roce
svedla klání na otevřeném přeboru České obce sokolské
smíšených družstev mládeže.
Cíle nemusely být a ani nebyly skromné, protože na tomto
turnaji v loňském roce bodovali všichni klimkovičtí účastníci:
v kategorii U15 jsme získali stříbrnou medaili a v kategorii U13
patřily Klimkovicím dokonce dva stupně vítězů, družstvo A obsadilo první a družstvo B třetí místo. Letos náš oddíl ještě posílil
a nominoval rovnou dva týmy do obou kategorií, čímž se naše
šance na medailové umístění ještě zvýšily. A tak netrpělivé očekávání, jak vše dopadne, bylo ukončeno v sobotu 21. května
ráno, kdy byl turnaj, konající se v majestátním prostředí místní
sokolovny na Sokolském ostrově, oﬁciálně zahájen.

Turnaj hraný v obou kategoriích U13 a U15 spravedlivým systémem „každý s každým“ nabídl v každém kole zápasy dvouhry
dívek, dvouhry chlapců, čtyřhry dívek, čtyřhry chlapců a smíšené čtyřhry. Maximální počet deseti bodů, o které se s každým
soupeřem hrálo, pak po závěrečných součtech měl určit vítěze
a celkové pořadí. Pod vedením vážených trenérů Halfara a Slívy,
jejichž cenné rady a strategické pokyny rozdávané nepřetržitě
během celodenního badmintonového maratonu hraného paralelně na čtyřech kurtech, začaly brzy všechny naše týmy deﬁnovat pomyslnou tabulku průběžného pořadí. To samozřejmě ruku
v ruce s herní kvalitou, kterou naši hráči a hráčky mají a nebáli
se ji přijet do jihočeské metropole předvést a také ji předváděli.
Ve věkové kategorii U15 nastoupili za „béčko“ Lucie Dubská,
Veronika Dejlová, Jáchym Bláha a Filip Häring. Oddílovému
„áčku“ chyběl kvůli zranění nenastoupivší Matěj Kozelský a tak
družstvo zůstalo ve tříčtvrtinovém složení Klára Petrušková,
Marie Růžičková a David Slíva. Tato absence měla za následek jednu kontumační prohru a automatickou ztrátu dvou bodů
v každém kole z důvodu regulí turnaje a omezení každého hráče
startovat více než dvakrát v jednom kole. I tak náš osamocený
chlapecký zástupce David Slíva ani jednou nezaváhal a spolu
s Klárou a Maruškou se i s tímto handicapem dokázali nekompromisně probít všemi zápasy a dokráčet si bez porážky pro jednoznačně zaslouženou zlatou medaili. Druhé kolo zde svedlo
proti sobě oba naše týmy a družstvo B si po prvním vyhraném
kole proti domácím týmu TJ Sokol Č. Budějovice připsalo svoji
první, ale také jedinou porážku na turnaji. Následoval duel proti Sokolu Kremže, který byl velmi vyrovnaný, přestože celkové
skóre nakonec mohlo svádět k opaku. Po remíze Filipa a velmi,
velmi těsně ztracené dvouhře Lucky nás nastartovala k obratu
čtyřhra chlapců, kdy Filip s Jáchymem smetli své soupeře a poté

báječně sehrály čtyřhru i Verča s Luckou. Závěrečný mix již naše
družstvo s přehledem nepustilo. Vybojovaná cenná výhra tak
dopomohla k báječnému triumfu, a to zisku i druhého z nejcennějších kovů pro náš tým!
V souběžně hrané kategorii U13 nás v družstvu A reprezentovali Štěpán Kozelský, Adam Pospíšek, Kateřina Osladilová
a Lucie Metzová. Za družstvo B pak srdnatě bojovali Michal
Oswald, Ondra Petruška, Marta Larischová a Barča Helešicová.
První kolo turnaje přineslo vítězství pro oba naše týmy a určilo
první poražené Sokol Kremže a Sokol Radotín Meteor Praha,
i zde druhé kolo pak nabídlo vzájemný souboj klimkovických
souputníků. Zde družstvo A přehrálo své oddílové kolegy a od
tohoto momentu si již sebejistě kráčelo za celkovým prvenstvím beze ztráty vítězství v každém kole a nezastavili jej ani
hráči obou domácích oddílů TJ Sokol Č. Budějovice. Obdobně
si následně vedlo i družstvo B, kdy po dvou vítězných kolech
svedlo v posledním kole dramatickou bitvu s B týmem domácích
TJ Sokol Č. Budějovice, aby se v závěru vzájemně rozešli se
spravedlivou remízou. A i ta přispěla k tomu, aby po celkových
součtech obsadilo naše béčko druhé a áčko první místo v kategorii U13!
Předávání cen pak bylo pastvou pro oči, na nejvyšších stupních bedny stojí všichni naši hráči. A když oba týmy rozvinou
oddílovou zástavu, musí být v záplavě modrobílých barev všem
jasné, kdo ovládl sokolský přebor žáků pro rok 2016. Velké repete se opakuje i se staršími hráči a velká budějovická loupež je
dokonána. K radosti všech zúčastněných si odvážíme maximum
a úvodní očekávání jsou naplněna víc než měrou vrchovatou.
Skvělý víkend strávený v příjemném prostředí a plný parádního
badmintonu, na který můžeme být právem pyšní.
Petr Dejl
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Úspěch mladších žáků házené – vítězové
Moravskoslezské ligy skupiny B
Házená v našem městě opět po letech dosáhla významného úspěchu. Družstvo
mladších žáků se stalo přeborníkem krajské soutěže Moravskoslezského svazu
házené skupiny B ročníku 2015–2016.
V soutěži získalo 28 bodů a odešlo
pouze 2x poraženo. Za sebou nechalo
družstva SKP Frýdek-Místek B (22 bodů),
HCB Karviná B (21 bodů), SK P.E.M.A.
Opava (20 bodů), SKH Polanka n/O (19
bodů), Sokol Krmelín (19 bodů), Sokol
Ostrava B (10 bodů), KH OREL Paskov
(4 body) a TJ TŽ Třinec (1 bod). Navíc
hráč Adam Miroš se stal nejlepším střelcem soutěže se 155 brankami. Několikaletá trpělivá práce trenérů Zdeňka Zbořila,
Michala Janečky a Mário Dobosze přinesla tento zasloužený úspěch. V družstvu
se sešli velmi šikovní a talentovaní hráči
a hráčky (v kategorii mladších žáků jsou
dovolena smíšená družstva). Oporou
družstva nebyl jen Adam Miroš, výborné
výkony podával v brance Matěj Brychlec
a v poli pak další hráči a hráčky.
V sobotu 4. června sehrálo naše
družstvo na domácím hřišti poslední mistrovské utkání s TJ TŽ Třinec s vítězným
výsledkem 34:18. Po utkání následova-

lo za účasti člena Rady města Klimkovic a předsedy komise sportu ing. Petra
Večerky, zástupců Moravskoslezského
svazu házené Přemysla Fukaly a Radka
Mohyly, funkcionářů oddílu házené, rodičů a rodinných příslušníků mnohých hráčů slavnostní předání medailí a poháru
Moravskoslezského svazu házené hráčům
a trenérům družstva, pohár převzal kapitán Adam Miroš. Poté bylo ještě medailemi a diplomy s věnováním našeho oddílu
házené oceněno pět nejlepších střelců
družstva mladších žáků a dalších osm
hráčů, kteří jsou věkově již staršími žáky,
ale také hrávali za tuto mladší věkovou
kategorii a na ně mohla navázat současná úspěšná generace a budou v novém
soutěžním ročníku hrát řádnou mistrovskou soutěž starších žáků. Poté družstvu
a trenérům pogratuloval k dosaženému
úspěchu a poděkoval za příkladnou reprezentaci města člen městské rady ing. Petr
Večerka, který všem hráčům předal dárky.

Při slavnostním vyhodnocení předal
Ing. Jiří Hudeček ocenění Tělocvičné
jednoty Sokol Klimkovice dlouholetému
bývalému hráči házené a stále aktivnímu
trenéru a funkcionáři oddílu házené Radimu Neuwirthovi. Mimo jiné vychoval celé
jedno družstvo od minižáků až po kategorii dospělých, jehož hráči dnes hrají za
družstvo mužů. Ing. Jiří Hudeček vedle
gratulace hráčům vyzvedl obětavou práci
trenérů a poděkoval také rodičům, vedení
města a ZŠ za pomoc a podporu.
Záběry z posledního mistrovského utkání a ze slavnostního vyhodnocení soutěžního ročníku pořizovala slečna Karolína Škutová z LTV, která si před kameru
pozvala ke krátkým rozhovorům nejlepšího hráče a střelce družstva Adama Miroše, trenéra Zdeňka Zbořila a předsedu
oddílu házené ing. Jiřího Hudečka. Tak se
budou moci i diváci LTV při vysílání reportáže podělit o tento úspěch mládežnické
házené v našem městě.
Ing. Jiří Hudeček,
starosta TJ Sokol Klimkovice
a předseda oddílu házené

Družstvo mladších žáků i s trenéry: horní řada zleva – Patrik Vyležík, Jindřich Malík, František Kaštovský, trenér Zdeněk Zbořil,
Vojtěch Fiža, Šimon Prudký, Jáchym Bláha, Adam Miroš, Jakub Hrabec, trenér Mário Dobosz, Dominik Vyroubal a brankář Matěj
Brychlec. Stojící uprostřed zleva – Jan Hrabec, Ondřej Hron, Alexandr Lipský, Jan Glomb. Spodní řada zleva – Kristýna Hrabovská,
Eliška Zbořilová, Klára Hrabovská, Lucie Brázdilová a trenér Michal Janečka.
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22. ročník mezinárodního turnaje mládeže
Polanka CUP 2016 byl pro nás úspěšný
Ve dnech 9. až 12. června se v sousední Polance uskutečnil jeden z největších
mládežnických turnajů v házené v České republice – Polanka CUP 2016.
Zúčastnilo se ho celkem 72 družstev
v kategoriích minižáci 4+1, minižáci 6+1,
mladší žáci, starší žáci a mladší dorost.
Organizátoři měli plné ruce práce, aby
zvládli obrovské množství utkání na dvou
hřištích u Dělnického domu, na třech hřištích na hřišti kopané u základní školy a ve
sportovní hale. A nutno podotknout, že
se jim to podařilo na výbornou. Náš oddíl
házené přihlásil do turnaje tři družstva –
minižáky 4+1, mladší žáky a starší žáky.
Pro všechny je vždy tento turnaj hlavně
velkou zkušeností, vždyť zde startují
družstva jak z ČR, tak i ze Slovenska.
Výborného výsledku dosáhlo družstvo
mladších žáků, které se z 18 družstev
umístilo celkově na 5. místě, když v základní skupině C3 vybojovalo druhé místo
za SKP Frýdek-Místek, který se stal nakonec vítězem této kategorie. Výborného
výsledku dosáhl náš nejlepší hráč Adam
Miroš, který se stal nejlepším střelcem
turnaje v této kategorii.
Výsledky našeho družstva
mladších žáků:
Sokol Klimkovice–Sokol Poruba
24:9
Sokol Klimkovice–HC Zlín B
23:13
Sokol Klimkovice–ŠKH Agrokarpaty
Pezinok
23:14

Pozvánka
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Sokol Klimkovice–SKP Frýdek-Místek
10:12
V základní skupině mladší žáci podlehli
ve vyrovnaném utkání pouze SKP Frýdek-Místek. V souboji o celkové umístění
pak zvítězili nad družstvem Sokola Karviná 20:18 a podlehli HC Zlín A 13:24. Tyto
výsledky zajistily našemu družstvu krásné páté místo.
Dobře si vedlo i družstvo miniházené 4+1, které se z 20 družstev umístilo
celkově na 11. místě. V základní skupině
zvítězili naši minižáci nad Otrokovicemi
6:3, podlehli Hlučínu A 4:6 a Frýdku-Místku 2:7. V utkáních o celkové umístění
pak remizovali s Hlučínem B 3:3, zvítězili nad Polankou B 7:6 a nad Polankou C
10:3, s Pezinokem remizovali 3:3. Máme
radost, že se naši nejmenší hráči v konkurenci tolika družstev neztratili a celkové
umístění je velmi pěkné a jejich výkony
jsou dobrým příslibem pro nadcházející
nový soutěžní ročník.
Pro hráče družstva starších žáků byl
Polanka CUP příležitostí opět si po více
než roce pauzy zahrát utkání s daleko
zkušenějšími a sehranějšími soupeři.
V minulém soutěžním ročníku jsme totiž družstvo starších žáků nemohli pro

Adam Miroš je nejlepší hráč družstva
a nejlepší střelec soutěže mladších žáků
a také mezinárodního turnaje Polanka
CUP 2016 v této kategorii, na snímku
je s ním další opora družstva brankář
Matěj Brychlec.
nedostatek hráčů do soutěže Moravskoslezského svazu házené přihlásit, takže
hráči rok vůbec nehráli. Nyní po doplnění
o hráče, kteří do této kategorie přecházejí z družstva mladších žáků, budou již
mistrovskou soutěž v ročníku 2016–2017
hrát a tak utkání na Polanka CUPU byla
velkou příležitostí, aby se na hřišti sehráli
a trenéři se mohli přesvědčit, na co všechno je nutné se v tréninku zaměřit. Nevyhráli sice ani jediné utkání, ale to v tomto
případě není rozhodující, šlo hlavně o velmi dobrou přípravu.
Chtěl bych poděkovat trenérům Zdeňku Zbořilovi, Michalu Janečkovi, Mário
Doboszovi, Jaroslavu Maršálkovi a Josefu Miklašovi za třídenní starost o družstva
a za dosažené výsledky. Turnaj Polanka
CUP je již v České republice pojmem
a jsme rádi, že také náš oddíl je v jeho
historii u několika ročníků zapsán jako
spoluorganizátor této krásné akce. Bylo
to v letech, kdy v Polance ještě nebyla
sportovní hala a chtěli bychom také oddílu házené SKH Polanka n/O touto cestou
poděkovat za stálou a prospěšnou spolupráci.
Ing. Jiří Hudeček,
předseda oddílu házené
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Fotbalová sezona 2015/2016
je za námi – jaká byla?
Úspěšná nebo nepodařená? To záleží na mnoha úhlech
pohledu a každý ať si to zhodnotí sám. Krom mistrovských
fotbalových utkání, kterých bylo za celou sezonu přesně
90 a přípravných zápasů či turnajů, proběhly v této sezoně
i další významné akce.
Hned na úvod v červenci 2015 proběhla jedna z největších
akcí, jaké náš oddíl kdy pořádal, a to domácí Lázeňský pohár,
spojený s oslavou 70. let kopané v Klimkovicích. Následovala prosincová Valná hromada, která byla tentokráte důležitá
z pohledu změny legislativy, již tradiční únorový ples sportovců
v sokolovně, červnový první ročník turnaje mladších přípravek
Klimkováček a těsně před koncem sezony červencový fotbalový
kemp mladších žáků. A navíc celý průběh této sezony doprovázela rekonstrukce fotbalového zázemí v sokolovně. Sezona to
tedy byla přinejmenším plná významných událostí. A jak si vedly
jednotlivé kategorie?
Tentokrát začneme od těch nejmenších. Mladší přípravka,
hráči 9 let a mladší pod vedením trenérů Stanislava Homoly
a Jana Švabíka se ještě neúčastní pravidelných mistrovských
utkání. Své zkušenosti získávají v turnajích, ať už halových nebo
venkovních. A nezbývá než jen chválit, protože pravidelně vozili
z turnajů medailové umístění a navíc v domácím turnaji Klimkováček po bezkonkurenčních výkonech obsadili 1. místo. Jejich
o chlup starší kolegové, hráči starší přípravky 11 let a mladší pod vedením trenéra Luboše Eltnera, již hrají pravidelnou
mistrovskou soutěž a v letošní sezoně si vedli opravdu skvěle.
V konečné tabulce obsadili výborné 2. místo, když v 10 zápasech zvítězili a jen ve 4 poznali chuť porážky. Největším úspěchem obou těchto nejmladších kategorií je ale to, že to ty kluky
i holky baví, což dokazuje jejich velká účast na všech trénincích.
Vypadá to, že nám roste další úspěšná fotbalová generace.
Sotva kluci starší přípravky překročí 11 let věku, přecházejí
do kategorie starších žáků, kluků 15 let a mladších, kteří už
hrají na klasickém velkém hřišti v počtu 11 na 11. A zde je trenér
René Bilík učí velký fotbal. Kluci za sezonu odehráli 18 mistrov-

ských utkání, v nichž získali 22 bodů, což
jim stačilo na 6. místo. Markantní rozdíl
mezi podzimní a jarní částí. Na podzim
získali kluci jen 2 vítězství, zato na jaře už to bylo pět vítězných
utkání a jedna remíza. Snad budou i v příští sezoně pokračovat
ve výkonech z jarní části.
Kategorie dorostenců, kluci 19 let a mladší, pod vedením
trenéra Jirky Chorvatoviče slaví Mistrovský titul Městského
přeboru Ostrava. Celou sezonu předváděli chlapci výborné
výkony, ale měli v soutěži jednoho velmi houževnatého protivníka – Dolní Lhotu, se kterou se přetahovali až do posledního
kola o první místo. Vše se zdálo rozhodnuté, když naši borci
v předposledním kole podlehli Dolní Lhotě na domácí půdě 2:3
a ta je tímto výsledkem přeskočila o 1 bod na první místo. Ale
kdo se vzdává, nevyhrává. V posledním kole jsme suverénně
vyhráli na hřišti v Pustkovci 10:0, zatímco Dolní Lhota nečekaně zaváhala v domácím prostředí s Václavovicemi a prohrála
2:4. Těmito výsledky posledního kola vybojovali naši dorostenci
1. místo a postup do krajské soutěže. Všem klukům patří obrovské poděkování za předvedené výkony. Ve 22 zápasech získali
56 bodů za 18 výher a 2 remízy a 2 prohry.
Nejstarší (pokud nepočítáme aktivní „starou gardu“) a nejsledovanější kategorií jsou muži. Před sezonou si hráči sami
na sebe nakladli ty nejvyšší cíle, bohužel se je ale v soutěži
s dalšími 17 soupeři (ostravská bundesliga) nepodařilo naplnit.
Hned úvodu soutěže po 4 utkáních došlo k výměně trenéra,
kde Radima Břežného nahradil po ukončení své hráčské kariéry
Václav Prašivka ml. A i když trenéři i hráči dělali, co mohli, prostě to letos v tak nabité konkurenci nevyšlo. V konečné tabulce
skončili muži na 5. místě se ziskem 61 bodů a skóre 81:50.
V následující sezoně se z nastavených cílů nehodlá ustupovat
a tak věříme, že i díky podpoře vás fanoušků, zastupitelů města
a sponzorů, se bude všem našim týmům dařit minimálně stejně
dobře, ideálně ještě o chlup lépe.
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka
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Klimkováček 2016: vítězství
vybojovali domácí kluci
V sobotu 4. června se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Klimkovicích 1. ročník
fotbalového turnaje mladších přípravek (dětí do 9 let) pod názvem KLIMKOVÁČEK 2016. Tento turnaj se podařilo místnímu TJ Klimkovice zorganizovat poté, co
byla provedena 1. fáze rekonstrukce sokolovny, hlavně fotbalových šaten, a tím
bylo poskytnuto kvalitní zázemí pro malé fotbalisty všech týmů účastnících se
turnaje.
Už v osm hodin ráno začal na fotbalovém hřišti u sokolovny ten správný rej.
Sluníčko se začalo prodírat korunami přilehlých stromů, na perfektně připravené
travnaté ploše byla vytyčena dvě menší
fotbalová hřiště, od stánku začínaly vonět
klobásky a všude už pobíhaly děti. A že
to bude dopoledne ve sportovním areálu stadionu Dr. Vacka určené pro děti,
umocňovaly ještě zároveň probíhající
utkání házené mladších žáků na házenkářském hřišti a badmintonové souboje
těch nejmenších v tělocvičně sokolovny.
Vše se to nějak sešlo a pohromadě tak
sportovalo v Klimkovicích více než 120
dětí.
Fotbalový turnaj odstartoval prvními
zápasy o půl desáté a konečné vyhlášení
výsledků proběhlo ve dvě hodiny odpoledne. Přihlášená družstva Klimkovic, Polanky, Petřkovic, Velké Polomi, Studénky
a Olbramic odehrála během turnaje celkem patnáct velmi kvalitních utkání a ješ-

tě tři utkání navíc přidali ve vzájemném
souboji kluci a holky z Klimkovic proti
složenému týmu Olbramic a Zbyslavic
(OlbZby) ve věku do sedmi let. Utkání se
hrála 1x 18 minut. Výsledky všech zápasů jsou uvedeny v souhrnu níže.
Klimkovičtí hoši pojali turnaj velmi
zodpovědně a od prvního zápasu si šli
jasně za svým cílem. Při každém utkání
byli neúnavně povzbuzováni rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Ale nejen
Klimkovičtí fotbalisté měli v zádech podporu diváků. Fanouškovský „kotel“ rodičů doprovázel všechny týmy a tak byla
atmosféra opravdu fotbalová. Perličkou
na závěr bylo „ﬁnálové“ utkání, kdy se
shodou okolností v posledním zápase
turnaje utkaly dva týmy (Klimkovice–Velká Polom) v přímém souboji o první místo. Velmi dramatické, fotbalově i takticky
vyspělé utkání nakonec skončilo v této
kategorii málo kdy vídanou remízou 0:0.
Tento výsledek stačil domácímu mužstvu

TJ Klimkovice U9 k celkovému vítězství.
Na závěr následovalo vyhlášení vítězů
a předání cen. Všechny týmy si odvezly
pohár, medaile a hodnotné věcné ceny,
za což patří dík především všem partnerům tohoto turnaje, což jsou jmenovitě:
pan Klapuch a ﬁrma Kasch Interiéry, pan
Bača a ﬁrma Stavebnictví Josef Bača,
pan Eliáš a ﬁrma 3Eprojekt, pan Gráf
a ﬁrma AZ Autovraky, pan Vůjtek a ﬁrma
Autoservis Lubomír Vůjtek a město Klimkovice. Bez jejich podpory bychom takto
kvalitní turnaj uspořádat nedokázali.
Všichni kluci na závěr předvedli, že už
se umí chovat jako opravdoví fotbaloví
profesionálové a s poháry trpělivě pózovali „davům“ fotekchtivých rodičů. Věříme, že za pár let tito kluci pozvednou nad
hlavu třeba i pohár za vítězství v Lázeňském poháru.
Doufáme, že tímto 1. ročníkem byl
položen základ nové dlouhodobé tradici
a již nyní se těšíme na příští ročník, který budou chtít pořadatelé zase o něco
vylepšit a rozšířit. K čemuž snad dopomůže i dokončení další fáze rekonstrukce
sokolovny a stadion Dr. Vacka tak bude
vyhledávanou sportovní destinací.

Výsledky turnaje:
Klimkovice–Olbramice 9:0, Polanka–
–Petřkovice 2:5, Studénka–Velká Polom
3:1, Klimkovice–Polanka 11:0, Olbramice–Petřkovice 1:4, Klimkovice–Studénka 3:2, Velká Polom–Petřkovice 3:1,
Olbramice–Studénka 1:1, Velká Polom–
–Polanka 6:1, Klimkovice–Petřkovice
4:0, Olbramice–Polanka 1:1, Studénka–
–Petřkovice 1:2, Velká Polom–Olbramice
3:0, Studénka–Polanka 9:1, Klimkovice–
–Velká Polom 0:0
Nejlepší hráči turnaje: Aleš Brázdil
(TJ Klimkovice), Daniel Bienek (TJ Velká
Polom), Jakub Kilián (FC Odra Petřkovice), Petr Gelnar (Fotbal Studénka), Jonáš
Břežný (TJ Sokol Olbramice), Alex Krejčí
(FK SK Polanka)
Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Klimkovice, 2. TJ Velká Polom, 3. FC Odra Petřkovice, 4. Fotbal Studénka, 5. TJ Sokol
Olbramice, 6. FK SK Polanka
Fotograﬁe z turnaje naleznete na: http://
tjklimkovice.rajce.idnes.cz /2016_Mladsi_
pripravka_turnaj_v_Klimkovicich_KLIMKOVACEK_2016_4.6.2016.
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

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 1 900 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN POLAKOVIČ
Tel.: 605 37 97 99
kominictvi1@seznam.cz

Přijmeme brigádnici

Pravidelná roční kontrola
spalinových cest se zprávou
o provedení, frézování,
vložkování, čištění komínů
a kouřovodů, opravy komínů
a veškeré další
kominické práce.

na obsluhu restaurace.
Praxe nutná.
Po zapracování
možnost HPP.
Info v restauraci Klenba,
tel.: 725 505 159

NÍZKÉ CENY

HUPL CZ s. r. o.
Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec
Tel.: +420 556 410 661, mobil: +420 733 314 318
E-mail: obchod@hupl.cz

VYUŽIJTE TUTO REKLAMNÍ PLOCHU PRO SVOU REKLAMU!
Ceník a podmínky inzerce najdete na:

www.mesto-klimkovice/Zpravodaj
měsíčník • náklad 1 900 ks • ZDARMA do klimkovických domácností
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Pozvánky

Benefice Charity Ostrava
pro Mobilní hospic sv. Kryštofa
Benefiční koncert Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli...
na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa proběhne 21. 9. 2016
od 19 hodin v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Josef Špaček
& Camerata Janáček. Koncert bude vysílat v záznamu TV NOE.
Kromě benefičního účelu koncert připomene, že Charita Ostrava
poskytuje služby pro lidi v nouzi především na Ostravsku již 25
let od vzniku organizace v roce 1991. Na koncert je zvána široká
veřejnost, informace o předprodeji vstupenek budou zveřejněny
na webu: www.ostava.charita.cz. Projekt je realizován s finanční
podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a firemních partnerů koncertu.
Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdravotní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru života. Cílem služby je zajistit důstojné prožívání života, aby mohl nemocný člověk i v jeho závěru
zůstat doma, v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal
osamocen. Službu Mobilního hospice sv. Kryštofa s působností
v Ostravě a okolním regionu s dojezdem do 35 km provozuje Charita Ostrava od roku 2003 a je registrovaná dle zákona č. 160/1992
Sb. Moravskoslezským krajem pro oblast domácí zdravotní péče.
Péče je poskytována bezplatně, náklady provozu dlouhodobě ztrátové služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů.
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