a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, také letos přišly začátkem roku do
našeho města pozitivní dotační zprávy.
Jste zvědavi, ve kterých žádostech na
poli ochrany památek a rozvoje kultury
jsme byli úspěšní?

Dotace na Křížovou cestu
Vzpomínáte si na loňský nález Křížové cesty malířské a tiskařské rodiny Rugendasů z 18. století v našem kostelíku
Nejsvětější Trojice? Jedenáct vzácných
obrazů z celkových šestnácti bylo nalezeno 22. 2. 2017 na půdě při stavebně-historickém průzkumu Mgr. Augustinkovou.
Nyní jsme dostali na restaurování těchto
obrazů dotaci z Moravskoslezského kraje
ve výši 161 000 Kč. Společně s plátnem
svaté Barbory, také nalezeným v kostelíku, je budou restaurovat do konce roku
2019 odborníci z Fakulty restaurování

duben 2018
pardubické university na svém pracovišti
v Piaristické koleji v Litomyšli. Až budou
mít členové našeho Pěveckého sboru tu
čest vystupovat právě v Litomyšli v rámci
představení Evangelium podle houslí
na letošním jubilejním 60. ročníku Smetanova Litomyšl v sousedním Piaristickém
chrámu Nalezení sv. Kříže, mohou si tam
připadat jako u nás doma v kostelíku.
K povzbuzení jejich motivace důstojně
reprezentovat naše město na vrcholném
hudebním festivalu letošní kulturní sezony jim rád domluvím prohlídku našich
restaurovaných děl. Vím, že jim budeme
společně 20. a 21. června vždy od 20.30
hodin držet palce!
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Dotace na krov zámku
Další dotaci ve výši 270 800 Kč jsme
obdrželi z Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na akci
Sanace krovu zámku v Klimkovicích.
Konečně se nám tak podařilo ﬁnančně

zajistit poslední etapu obnovy dřevěného krovu zámku, který byl vybudován
v časové tísni po požáru zámku v roce
1945. Předchozí dvě etapy byly ﬁnančně
podpořeny Ministerstvem kultury.

Dotace na Knihovnu 21. století
Letos si připomínáme 100. výročí vzniku Československa – obnovení naší historické státnosti a identity. V našem městě
připravila jako každý rok knihovnice Zuzana Konvičková populární akci Zámecká
literární noc, tentokrát s podtitulem Osudové osmičky. Zároveň byla úspěšná
v podání žádosti o dotaci z Ministerstva
kultury ČR ve výši 18 000 Kč na tuto akci,
takže se můžeme těšit na autorské čtení
Tomáše Glocknera (hypotéza o Masarykově původu) a na herečku Pavlínu Kafkovou (role Soudkyně Barbara). Děkuji
paní knihovnici za všechny dosavadní
úspěšně podané žádosti o dotace na tyto
hojně navštěvované osvětové akce.
Přijďte zažít netradiční atmosféru našeho
zámku letos 15. června.
Vítání jara v Klimkovicích v tradičním pojetí CVČ MOZAIKA Klimkovice.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Kanalizace Josefovice
Dlouho očekávaná a náročná stavba
splaškové kanalizace a výstavby čističky odpadních vod v Josefovicích se
blíží, neboť jsme zahájili výběrové řízení
na zhotovitele tím, že rada města 28. 3.
2018 schválila zadávací podmínky soutěže. Pokud bude vybrána vítězná stavební ﬁrma bez zdržení do poloviny roku,
můžeme uzavřít se zhotovitelem smlouvu,
kterou musí dostat na posouzení poskytovatel dotace – Státní fond životního prostředí. Po jeho souhlasném stanovisku
pak můžeme předat staveniště zhotoviteli a ten tak může zahájit stavbu. Termín
zahájení stavby v tomto případě můžeme
očekávat nejdříve na podzim tohoto roku,
ukončení o rok později.
Občané Josefovic budou o tom, jak se
tato stavba dotkne jejich dosavadního
způsobu likvidace odpadních vod, jaká
vzniknou dočasná dopravní omezení po
dobu výstavby a jakým způsobem si mají
na vlastní náklady zajistit přepojení nebo
vybudování svých kanalizačních přípojek,

Pozvánka
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včas informováni prostřednictvím informačního letáku do svých schránek a na
vývěsce u bývalé hasičské zbrojnice.
Dále budou občané průběžně informováni ve Zpravodaji. Předpokládá se také
uspořádání informačních setkání přímo
v Josefovicích.

Kamínky vděčnosti
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) za zorganizování Hasičského plesu v sokolovně. Touto společenskou akcí
nám SDH symbolicky připomněl, že už
140 let v našem městě zajišťuje požární
bezpečnost prostřednictvím své jednotky.
Na hlavní oslavu tak významného jubilea
se můžeme těšit letos 16. června.

Kulturní vábení
Ocenění významných osobností města
v naší sokolovně se pomalu stává tradicí
a poděkováním našim spoluobčanům za
příkladnou prezentaci města a za jejich
přínos společnosti. Díky těmto akcím se
tak sokolovně vrací i její společenský účel
poté, co jsme se museli smířit se ztrátou
Kulturního domu. Přijďte tedy zatleskat

a případně pogratulovat oceňovaným.
Pozvánku najdete na této straně pod
úvodníkem.
Památník osvobození bude i letos tradičně svědkem našeho vděku osvoboditelům našeho města a obětem II. světové
války v netradičním čase – v neděli 29. 4.
již ve 13.30 hod. proběhne pietní akt. Je
to dáno mimořádnou přítomností motorizované jednotky historických vozidel před
zámkem, která doufám přitáhne pozornost i mladších generací.
Ty si naopak jistě nenechají ujít zábavu
při stavění máje a pálení čarodějnic na
koupališti. Držme palce pořadatelům, ať
je vše bezpečně připraveno jako každý
rok.
Vážení spoluobčané, přijďte 4. 4. ve
čtyři odpoledne na již 30. zasedání zastupitelstva. Budeme se mimo jiné zabývat
stavem projektu rekonstrukce sokolovny,
postupem zpracování změny územního
plánu č. 1 nebo dalším osudem bývalé
Hospodářské školy.
Na vaši účast se těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z městského úřadu

Lipová alej
V letošním roce začnou práce na úpravě lipové aleje. Projekt nese název Revitalizace lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích.
Cílem revitalizace je upravit zachovalý
úsek původní úvozové cesty se stromořadím v délce cca 750 metrů souladu
s přírodními principy pro vytvoření dlouhodobě udržitelného krajinného prvku,
který spojuje historické i environmentální
chápání kulturní krajiny.
Původní stromy stromořadí budou ošetřeny, porosty náletových dřevin budou
z větší části zachovány, kácení a odstranění bude provedeno jen v nejnutnějším

rozsahu, kdy dřeviny zasahují do proﬁlu
původní cesty. Do nižšího porostního
pláště, který oddělí alej od pole, bude
vysazen pás keřů. Práce v lipové aleji
budou probíhat do konce roku 2018.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Marta Křivdová,
Hospodářsko-technický odbor

ZO Český zahrádkářský svaz

Zájezd do Polska a na jarní Floru Olomouc
Letos připravujeme netypický zájezd
do zahradnictví v Polsku a současně
chceme navštívit Floru Olomouc.
Navštívíme vyhlášené zahradnictví Zabelkow – Olza, kde jsou výslovně zavedeni na návštěvníky z Česka. Je to kousek
za hranicemi u Chalupek, takže po návštěvě zahradnictví velmi pohodlně po dálnici dojedeme do Olomouce, kde nám na
návštěvu Flory bude zbývat dostatečný
časový prostor, nejméně 3 hodiny.
V Polsku dobře nakoupíme hlavně balkónovky, pelargonie apod. a případně přísady nebo sazeničky za velmi přijatelné
ceny v korunách. Směna na zloté není
nutná, je možná i platba kartou, což doporučujeme. Pokud bude zájem, navštívíme
i tržiště v Zabelkowě, ale v každém případě se dlouho nezdržíme a nejpozději ve
12 hod. budeme na výstavišti v Olomouci
Zájezd se ukuteční v sobotu 28. dubna,
autobus od ﬁrmy Galeja má 50 míst.
Odjezd od Hrušky v Klimkovicích bude
v 7 hodin. Zastavíme se podle zájmu ve
spřátelených ZO v Příboře, Libhošti, případně Novém Jičíně a poté přes Frýdek-Místek zamíříme na dálnici a do Chalupek. Odjezd z Chalupek bude asi v 11
hodin. Odjezd z Olomouce v 15.30 hod.
Návrat domů po stejné trase do Klimkovic, kde budeme v 17 hodin.
Přihlášky v infocentru na zámku nebo
u paní Hradské. Cena zájezdu je 210 Kč.
K hojné účasti zvou zahrádkáři.

FLORA OLOMOUC
a

ZABELKOW – OLZA
sobota 28. dubna 2018 • 7.00–17.00 hodin
Odjezd od Hrušky v Klimkovicích. Cena 210 Kč.
Přihlášky a platby v KIS Klimkovice v přízemí zámku.
bilkova@mesto-klimkovice.cz • tel.: 556 420 005
Pořádají klimkovičtí zahrádkáři.

www.zahradkari-klimkovice.webnode.cz
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Novinky ze základní školy

Den prevence v naší škole
Ve středu 14. února proběhl v naší škole projektový den – Den prevence, zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let. Každý
ročník se snažíme realizovat jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné a zajímavé.
V tomto školním roce žáci pracovali
v jednotlivých třídách. Každý ročník měl
jiné hlavní téma. Pro všechny byla ale
připravena jedna část stejná, a to bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu,
sociálních sítích, zabezpečení osobních
údajů a projevech kyberšikany. Žáci se
seznámili s webovými stránkami, které se
zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy
týkající se dané problematiky.
Žáci 6. a 7. ročníků měli připravenou
besedu na téma Drogy, kterou pro ně
zprostředkovala Poradna pro primární
prevenci Bílovec. Beseda se všem dětem
moc líbila. Další hodinu pro děti připravila
školní psycholožka, která se s nimi bavila
o zdravém životním stylu. Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Zde žáci
vyráběli plakátky a seznámili se se škodlivostí kouření. Sedmý ročník se zaměřil
na návykové látky a závislosti. Zde se
seznámili s rozdělením návykových látek,
se vznikem závislostí, vypracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o škodlivosti drog.
Pro žáky 8. a 9. ročníků jsme připravili
besedu o problematice drog s Policií ČR.
Žáci se dozvěděli zajímavé informace
o legislativě související s drogovou tematikou. V 8. ročníku se žáci dále věnovali
tématům z problematiky zabývající se
poruchami příjmu potravy a zdravé výživy.
Viděli zajímavý ﬁlm o anorexii, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky.
A hlavním tématem v 9. ročníku byla
problematika týkající se viru HIV a AIDS.
Žáci zhlédli výukový ﬁlm, seznámili se
s rizikem nákazy a přenosu, vyrobili plakátky o AIDS.
Mgr. Jana Glombová,
metodik prevence
Pár postřehů od žáků:
Žáci 7.A:
• Projektový den mě moc bavil, byla sranda. Nejvíce mě asi bavila beseda, bylo
to zajímavé a taky mě bavila hodina
s paní psycholožkou, protože jsme hráli
zábavné hry.
• Nejvíc mě bavila hodina, kde jsme vytvářeli plakát, zaujala mě beseda o drogách
4

Pestrý týden
s Edisonem
a z Projektového dne jsem si odnesla
spoustu nových věcí.
• Projektový den se mi celkově hodně
líbil, nejvíce se mi líbila videa.
Žáci 6.B:
• Na projektovém dni se mi líbilo, že jsme
dostali důležité informace o drogách
a kouření. Také mě bavila hodina s paní
psycholožkou. Bylo super, že jsme se
nemuseli učit, a i tak jsme dostali spousty informací. Vím, že nechci nikdy kouřit
a propadnout drogám.
• Líbil se mi komunitní kruh s panem
psychologem. Dozvěděl jsem se něco
nového a bylo to super!
• Na Projektovém dni se mi moc líbilo,
s paní psycholožkou jsme hráli hry a s
panem psychologem jsme se učili o drogách. Byl to super den.
• Celý Projektový den bych zhodnotil velice kladně a poučně.
Žáci 6.A:
• Projektový den se mi moc líbil, líbila se
mi spolupráce ve skupinách v poslední
hodině.
• Bavilo mě vyrábět plakát, který upozorňuje na škodlivost kouření.
Žáci 7.C:
• Líbilo se mi vyrábění plakátů.
• Bavila mě přednáška o drogách.
• Líbily se mi hry s paní psycholožkou,
a že jsme se naučili plno věcí.
• Líbil se mi film o šikaně.
Žáci 9. ročníků:
• Líbil se mi zajímavý výklad, který jsme
poslouchali celý den.
• Bylo to pojato celkem s humorem a zároveň to bylo poučné.
• Líbila se mi prezentace Policie a různé
nové informace.

Projekt Edison je zaštiťován mezinárodní organizací AIESEC (největší
studenty řízená organizace na světě).
Ta zaručuje, že školy navštěvují zodpovědní mladí lidé, kteří mají za úkol
seznámit ostatní se svými kulturami,
porozumět jejich odlišnostem, naučit
je toleranci a omezit předsudky a stereotypy.

V týdnu od 19. do 23. 2. naše škola
hostila 8 zahraničních studentů z různých
částí světa (Čína, Rusko, Kyrgyzstán,
Gruzie, Ukrajina, Indonésie, Turecko),
kteří se během dne v jednotlivých třídách
střídali, aby představili žákům naší školy svoje země, kulturu, ale i svůj vlastní
život – rodinu, přátele, koníčky. Společným dorozumívacím jazykem byla po
celý týden angličtina. Pro mnohé žáky to
byla první zkušenost s cizinci. Atmosféra
ve třídách byla velmi příjemná a přátelská. Studenti nás obohatili o mnohé informace, snažili se aktivně zapojit žáky do
svých prezentací a hráli s nimi různé hry.
Tento multikulturní projekt přispívá k rozšíření znalostí žáků, zlepšuje jejich komunikativní dovednosti a motivuje je k výuce
angličtiny. Jsme rádi, že jsme mohli být
součástí tohoto projektu.
V závěru bychom touto cestou chtěli
poděkovat všem rodičům a dalším dobrovolníkům, kteří u sebe ubytovali zahraniční studenty z projektu Edison.
Mgr. Markéta Strakošová
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Robotický interaktivní workshop
V únoru měli žáci pátých tříd možnost vyzkoušet si moderní a atraktivní stavebnice Lego Mindstorms. Cílem workshopu bylo seznámit žáky se systémem EV3
a zkusit si vlastního robota také postavit a naprogramovat.

Všichni po celou dobu velmi aktivně
a nadšeně pracovali, ve skupinách řešili
konstrukční i technické problémy, rozvíjeli manuální zručnost a spolupráci. Podle
zadání se jim podařilo sestrojit lego robota, naučili se, jak přehrávat zvuky, reagovat na okolí a pohybovat se.
Chuť objevovat něco nového byla
obrovská a odměnou na konci interaktivního programu byl pro všechny zúčastněné vlastnoručně vytvořený robot, kterého
se děti naučily ovládat za pouhé dvě hodiny.
Dětem se akce moc líbila a doufáme,
že v budoucnu se nám podaří stavebnice
zakoupit a budeme je moci využívat ve
výuce všichni.
Děkuji DDM v Ostravě-Porubě a zejména paní Ing. Věře Mrkvové za tuto skvělou aktivitu, kterou jsme mohli v naší škole zcela zdarma uskutečnit.
Mgr. Lucie Kovařčíková

První pomoc na Wigymu

Kurz lyžování
na Skalce
V týdnu od 5. do 9. března se děti ze
školní družiny zúčastnily lyžařského
kurzu na Skalce.
Děti byly rozděleny do tří skupin podle
úrovně lyžování, od začátečníků, mírně
pokročilých až po děti, které již umí lyžovat. Každý den začínal rozcvičkou s maskotem dinosaurem Skaláčkem a poté už
hurá na svah. Dětem to šlo na výbornou
a lyžovat se naučil každý.
Pátek, poslední den kurzu, byl ve znamení velkých závodů a své děti přijeli podpořit také jejich rodiče. Nejlepší závodníci
byli odměněni diplomem, medailí a sladkou odměnou. Ostatní lyžaři nepřišli
zkrátka a odjížděli domů také s medailí
a malou odměnou, ale hlavně s dobrým
pocitem, že se naučili lyžovat.

Vybraní žáci 9. tříd se ve čtvrtek 22. února zúčastnili soutěže První pomoc na
Wigymu.
Na ostravském gymnáziu se potkali
studenti základních škol celého ostravského regionu a vzájemně si poměřili
síly v poskytování první pomoci – úkoly
byly náročné, žáci museli rozpoznat příznaky nemocí a poranění, poskytnout
první pomoc – jak po stránce teoretické,
tak praktické, důležitá byla samozřejmě
i pružnost a koordinace celého týmu.
Organizátoři měli soutěž velmi dobře

Lucie Petrovič Fabiánková

připravenou, studenti v roli zraněných byli
od opravdových poraněných k nerozeznání a porota hodnotila výkony a znalosti velmi přísně.
A jak jsme obstáli? Přivezli jsme si
krásné 1. místo a už nyní se těšíme, jak
zúročíme nabité zkušenosti pro žáky naší
školy v rámci projektu Dne zdraví.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová
5
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Mateřská škola

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

www.kis.mesto-klimkovice.cz
a na facebooku: Elektrotaxi Klimkovice

DAJMND BRAND s. r. o.
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Knihovna

Vyhlášení soutěže Klimkovice 2118
Během uplynulých měsíců se mohli všichni, kteří se nebáli zapojit svou fantazii,
zúčastnit výtvarné a literární soutěže Klimkovice 2118.
Jak budou vypadat Klimkovice za
100 let? Většinou tvořily děti, ale máme
i jednoho dospělého odvážlivce, který
napsal krátkou povídku. Někteří účastníci soutěže si dali práci a vytvořili prostorový model města, včetně budov, aut,
městského mobiliáře, lidí a zvířat. Jak si
tedy děti představují město v budoucnosti? Budeme mít metro, provoz budou
řídit roboti, budeme využívat tzv. teleport,
chodit budeme do roboknihovny a snow
parku, nadále bude fungovat „mléko do
škol“ a ve městě přežije jeden obchodní
řetězec, i za 100 let zde budeme nakupovat. Budeme také běžně jezdit pod
vodou nebo naopak cestovat do vesmíru. Nebudou samozřejmě chybět zvířata
a oblíbené animované postavičky. Zkrátka, o svou budoucnost se bát nemusíme.
A jak to dopadlo?

Výtvarný nápad:
1. Marek Neuvirt, Jan Novák
2. Helena Schmeisterová, Vendula
Mináriková, Natálie Kostková
3. Matouš Ujfaluši
Literární část:
1. Roman Hudeček
2. Adam Socha, Kristián Kaštovský
3. Tadeáš Kahaj
Cena návštěvníka knihovny:
1. Tomáš Martiník, Petr Martiník,
Adam Svoboda, Matěj Bárta
Vítězům blahopřejeme a ceny byly
osobně předány v knihovně (volné vstupenky do kina, knižní odměny, drobné
předměty pro radost).
Zuzana Konvičková

Prostorové modely:
1. Tereza Jiříčková, Eliška Faberová
2. Tomáš Martiník, Petr Martiník,
Adam Svoboda, Matěj Bárta
3. Přemysl Vaňhara, Adélka Šišková,
Klára Ležatková, Isabela Siudová
Výtvarná část:
1. Dominik Jansa
2. Šimon Krayzel, Jakub Křivda,
Jakub Parchanski
3. Eva Neuwirthová
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Tip na výstavu

Poděkování

Chtěli bychom klimkovické občany ještě na poslední chvíli upozornit na končící výstavu fotograﬁí autorské dvojice
Burger–Ščepko, která je instalována
na obvyklém místě v Sanatoriích Klimkovice (přízemí Café – kolonáda).

Diakonie Broumov a Český červený kříž Klimkovice děkují touto cestou všem spoluobčanům, kteří se podílejí na humanitárních sbírkách. Tyto věci slouží lidem, kteří se
ocitnou v tíživých situacích (dětské domovy, domovy důchodců, domovy pro týrané
matky...). Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s vámi.

Dvacet leteckých fotograﬁí o rozměru
50 x 70 cm, pořízených dronem, navazuje volně na předchozí výstavu stejných
autorů, kteří na tomto místě podobný žánr
prezentovali před necelým rokem.
Současné letecké snímky jsou zařazeny tematicky z našeho regionu. Ačkoli
fotograﬁe kostelů a zámků pořizovaných
z „2D perspektivy“ jsou jinak dostatečně
frekventované a dostupné v knižní, letákové i elektronické podobě, pohled z ptačí perspektivy na tytéž artefakty převážně
historické architektury je natolik jiný, že
většina návštěvníků výstavy bude obtížně ztotožňovat svou představu vytvořenou a zaﬁxovanou s tím, co právě vidí na
vystavených fotograﬁích.

Vyhlašujeme HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Mgr. Radim Satola
LOCAL TV PLUS spol. s r. o.

Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony – nepoškozené
Domácí potřeby – funkční
Přikrývky, polštáře, deky

Hračky

Obuv

Sbírka se uskuteční v kině Panorama.

pátek
sobota

6. dubna
7. dubna

8.00–18.00 hod.
8.00–18.00 hod.

Za vaši pomoc děkuje Český červený kříž a Charita Broumov.

Charita
Poradna radí bezplatně
Poradna Charity Ostrava poskytuje
zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální
zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní
vztahy a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se
specializuje na rodinné právo, bydlení,
zadlužení atd. Nově ve spolupráci se spotřebitelskou poradnou organizace dTest
konzultujeme dotazy klientů z oblasti spotřebitelských práv. Zájemci o poradenství
nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou
neumí řešit vlastními silami.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.:
599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.
poradna@charita.cz, www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby.

Hledáme zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa
na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle
8

dohody. Podrobnější informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista.

Výstava tapisérií
Dne 12. dubna od 10.30 hod. proběhne
vernisáž výstavy tapisérií Emílie Střebovské v galerii G, kterou provozuje Charita
Ostrava v Charitním středisku Gabriel,
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední
den od 8 do 16 hodin do 15. května.

Bezplatný seminář
Jak pečovat o nemocného
v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní
hospicové poradny a Mobilního hospice
sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné
účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na
setkání s profesionálními zdravotními
sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace
o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí
osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také
praktické ukázky. Jsou připraveny infor-

mace o možnostech získávání příspěvku
na péči nebo využívání kompenzačních
pomůcek, které mohou být nápomocné
při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno
zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další
informace můžete nalézt na webu Charity
Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/
pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně,
nejbližší termín je 19. 4. od 14.00 hod.
v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Přihlásit se můžete u Bc. Anny Štefkové, tel.:
599 508 533, 731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Homeless Cup Morava 2018
Fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2018 týmů klientů a pracovníků azylových domů se uskuteční v ostravském
Trojhalí Karolina ve středu 24. dubna od
9 do 15 hodin. Turnaj je organizován Charitou Ostrava, Armádou spásy a Trojhalím
Karolina. Smyslem turnaje je prostřednictvím fotbalu zvyšovat povědomí o problému bezdomovectví a chudoby ve společnosti. Přijďte podpořit lidi bez domova
– vstup pro veřejnost zdarma. Více na:
www.ostrava.caritas.cz.
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Nové apartmány budou sloužit zahraničním
i českým klientům na delších pobytech
Deset nových apartmánových domků vyrostlo od loňského
dubna do letošního února v areálu Sanatorií Klimkovice.
Budou sloužit pro zahraniční, ale i české klienty, kteří přijíždějí například na delší dobu, či s větším doprovodem, pro
klienty, o které v lázních pečuje rodina.

V devíti domcích jsou apartmány, desátý domek slouží k technickému zázemí. Navrhoval je Ateliér pod věží z Frýdku-Místku
tak, aby byly v souladu s originální architekturou sanatorií. Veselé barevné řešení zjednoduší orientaci klientů. Umístění bylo
zvoleno s ohledem na to, aby nové objekty nenarušily parkový
areál a odpočinkovou zónu lázní. Jsou situovány tak, aby z nich
byly lehce dostupné obě léčebny, dětská i dospělá, hned naproti
je parkoviště. První klienti začali apartmánové domy využívat od
začátku března.
(iga)

„Zejména pro takové případy dosud našim lázním chyběly
ubytovací kapacity apartmánového typu s vyšším ubytovacím
komfortem, s klimatizací, s plně vybavenou kuchyní, pračkou
a sušičkou. Zároveň jsme potřebovali vysokou variabilitu ubytování, protože k nám jezdí děti i dospělí s doprovodem, který
se během pobytu může střídat. Mnozí z nich si potřebují samostatně vařit a prát, což dosud nebylo možné,“ objasnil prokurista
Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

V květnu zahájíme lázeňskou sezonu 2018
První květnovou sobotu bude slavnostně zahájena lázeňská sezona roku 2018 v Sanatoriích Klimkovice. Hosté se
dozvědí užitečné informace o lázních, léčebných novinkách
a mnoho procedur si také sami vyzkouší!

Po celý den budou probíhat prohlídky lázní s průvodcem,
v rámci kterých návštěvníci uvidí také nové apartmánové domky. U příležitosti zahájení lázeňské sezony bude otevřena nová
stezka zdraví, která vede lázeňskou zahradou. Návštěvníci si
10

pod vedením terapeuta projdou stezku, na jednotlivých stanovištích protáhnou svá těla v jednoduchých jógových pozicích
a procvičí svůj dech.
Na kolonádě lázní budou probíhat po celý den koncerty,
vystoupí Porubští trubači, dechová hudba Veselka a další účinkující. Hlavní hudební hvězdou bude známá zpěvačka, ﬁnalistka
soutěže Československo hledá Super Star, Markéta Konvičková. Nebude chybět ani zábava pro děti, nejmenší si užijí projížďky na konících a kreativní dílnu. Těšíme se na vás 5. května
v Sanatoriích Klimkovice.
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Pozvánky na kulturní akce do lázní
Lázeňské kino – Eric Clapton
Dokumentární ﬁlm Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády. Celý
dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn o vyprávění
samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené z historických
i nově zaznamenaných rozhovorů. Divákům se naskytne možnost nahlédnout do Ericova osobního archivu, ve kterém jsou
videozáznamy z jeho nejlepších koncertů a ze zákulisí, domácí videa, soukromé fotograﬁe, dopisy a osobní zápisky z jeho
deníků. Claptonův talent je zde znázorněn upřímně a pravdivě,
bez pozlátka. Za jeho úspěchy totiž stojí zejména ambice, tvrdá
práce a bohužel i životní tragédie.
Dokumentární, Velká Británie, 2017, 135 minut.
Úterý 3. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Travesti show Divoké kočky
Lázeňské kino – Zahradnictví: rodinný přítel
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných ﬁlmů
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999).
Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegraﬁsty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví.
Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých
časech prožít nejlepší léta svých životů. Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři
mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů
a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde
o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.
Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Klára Melíšková, Gabriela Míčová, Josefína Marková, Samuel Budiman,
Lenka Krobotová, David Novotný, Sabina Remundová, Karel
Dobrý, Jiří Macháček, Johana Suchá, Dalibor Vinklát, Richard
Stanke, Jakub Zindulka, Barbora Milotová, Josefína Krycnerová,
Rozálie Krycnerová, Šimon Baloun.

Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět také pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy, ale i pánové.
Čtvrtek 12. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 109 Kč, v prodeji na recepci.

Drama, Česko, Slovensko, Polsko, 2017, 130 minut.
Úterý 10. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Lázeňské kino – Zahradnictví: Dezertér
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných ﬁlmů
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999).
Vypráví o třech
rodinách: rodině leteckého radiotelegraﬁsty, rodině majitele kadeřnického
salonu a rodině
majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let
života postav, které musely v těchto
pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů.
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na
pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde
zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po
všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se
svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti
svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď
všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom
po únorovém komunistickém puči. Ottova ﬁrma je vyvlastněna
státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. Tentokrát jsou
však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Anna Geislerová, Martin
Finger, Klára Melíšková, David Novotný, Lenka Krobotová, Karel
Dobrý, Sabina Remundová, Anežka Rouhová, Kryštof Racek,
Miroslav Táborský, Zuzana Konečná, Štěpán Kozub, Anna Kratochvílová, Patrik Böhm.
Drama, komedie, Česko, Slovensko, Polsko, 2017, 115 minut.
Úterý 17. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

One man show Ivo Šmoldase
Pořad plný inteligentního humoru známého glosátora a publicisty Ivo Šmoldase.
Ten ve své one man show probere různá
témata s humorným nadhledem. Říká se,
že smích prodlužuje život… Pokud chcete toto tvrzení otestovat na sobě, můžete
vsadit právě na tento pořad!
Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada, vstupné 149 Kč, předprodej na recepci –
556 422 106.

Lázeňské kino – Zahradnictví: Nápadník
Filmová trilogie Zahradnictví
se skládá ze tří samostatných ﬁlmů odehrávajících
se na pozadí nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází
oblíbenému snímku Pelíšky
(1999).
Vypráví o třech rodinách:
rodině leteckého radiotelegraﬁsty, rodině majitele
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kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20
let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít
nejlepší léta svých životů.
Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem.
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi
předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou
komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich
dětí.
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger,
Filip Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý,
David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Vendula
Svobodová, Miroslav Táborský, Jáchym Kučera, Kryštof Michal.
Drama, komedie, romantický, Česko, Slovensko, Polsko, 2017,
115 minut.
Úterý 24. dubna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Příběh radosti, který začal slzami. Třetí představení Léčivého
divadla na motivy knižního bestselleru zaznamenává pozoruhodné vyprávění o životě po životě. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají světlo na tajemství posmrtného života.
Tyto poznatky mohou být zdrojem porozumění velmi potřebného
pro dnešní svět a zejména pro ty, jejichž blízcí již odešli. Podle
skutečné události. Ve druhé části představení: Hovory s Gabrielou o onom světě s praxí.
Čtvrtek 26. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, rezervace vstupenek: tel.: 737 980 125, www.
sylvahankeova.cz.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

neděle

1. 4.

KONCERT

Oldřiška Honsová –
Výběr písní od Bacha a Vlacha

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

2. 4.

HUDBA

Podvečerní klavírní melodie J. Hanibala

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

3. 4.

LÁZEŇ. KINO

Eric Clapton

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

4. 4.

KINO

Ready to Player One: Hra začíná

kino Panorama

18.00

120,-

čtvrtek

5. 4.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny Bingo

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

10,- / los

pátek

6. 4.

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

8. 4.

HUDBA

Koncert bluesové kapely Zezadublues

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Včelka Mája: Medové hry

kino Panorama

16.00

110,-

HUDBA

Posezení s harmonikářem

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný
50,-

pondělí

9. 4.

úterý

10. 4.

LÁZEŇ. KINO

Zahradnictví – Rodinný přítel

SK, společenský sál

18.00–19.30

středa

11. 4.

KINO

Tátova volha

kino Panorama

18.00

KONCERT

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

120/60,-

čtvrtek

12. 4.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.00–20.30

109,-

pátek

13. 4.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

15. 4.

KONCERT

Hudba v myšlenkách Masarykových

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

DIVADLO

Kutloch, aneb I muži mají své dny

kino Panorama

16.00

pondělí 16. 4.

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

17. 4.

LÁZEŇ. KINO

Zahradnictví – Dezertér

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

18. 4.

KINO

Pro náročného diváka – Planeta Česko

kino Panorama

18.00

100,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

vyprodáno

čtvrtek

19. 4.

ZÁBAVA

One man show Ivo Šmoldase

SK, společenský sál

19.00–21.00

149,-

pátek

20. 4.

TANEC

Taneční country večer s Gigim

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

22. 4.

KONCERT

Španělská a jihoamerická hudba

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KONCERT

Jarní koncert

kostel Nejsv. Trojice

16.00

22. 4.–4. 5.

VÝSTAVA

Mikolowské nálady

kostel Nejsv. Trojice

16.00–18.00

volný

pondělí 23. 4.

HUDBA

Poslech. večer s kapelou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

24. 4.

LÁZEŇ. KINO

Zahradnictví – Rodinný přítel

SK, společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

25. 4.

KINO

Králíček Petr

kino Panorama

17.00

100,-

TANEC

Taneční večer s Mirkem

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,300,-

dobrovolný

čtvrtek

26. 4.

DIVADLO

Léčivé divadlo G. Filippi: Dar z nebes

SK, společenský sál

19.00–21.30

pátek

27. 4.

DEGUSTACE

Leoš Horák, Vrbice

zámecký sklep

19.00

TANEC

Praskání Dj Karlsona
aneb starý desky jsou krásný

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

sobota

28. 4.

ZÁVODY

Rybářské závody

park P. Bezruče

7.00–13.00

volný

neděle

29. 4.

PIETNÍ AKT

před Památníkem osvobození

před zámkem

13.30

volný

PŘEHLÍDKA

Technika 2. světové války

před zámkem

13.00–14.00

volný

KONCERT

Koncert Swingevergreen bandu

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí 30. 4.

ZÁBAVA

Stavění máje a pálení čarodějnic

koupaliště

15.30–24.00

dobrovolný

úterý

PROCHÁZKA

Otvírání studánek – Hýlov lesopark

sraz u vstupu do lesoparku

14.30

1. 5.

volný

Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
www.sanatoria-klimkovice.cz
Změny v programu vyhrazeny.
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Badminton

Jedna, dvě – Terezka má dva tituly po sobě
Rok se s rokem sešel a z 16letého děvčátka, které začínalo se sportem v klimkovickém fotbalovém klubu a vloni získalo titul mistryně ČR ve dvouhře dospělých,
se díky těžce nabytým životním a sportovním zkušenostem stala během roku
vyspělá slečna, která na mistrovství republiky dospělých vyrazila, i přes zdravotní potíže, směle a sebevědomě s cílem obhájit titul.
O kom, že je řeč? Samozřejmě o Tereze Švábíkové, hráčce badmintonu, která si i přes svůj nízký věk svými výkony
vydobyla respekt a uznání nejen v naší
krásné zemi, ale i široko daleko za jejími
hranicemi.
Na mistrovství republiky, proběhlém
v měsíci únoru, Tereza opět potvrdila
svoji extra třídu a dokázala titul mistryně

republiky po roce obhájit, což se v tak
nízkém věku ještě žádné české badmintonistce nepovedlo.
Mimo titulu mistryně ČR přivezla Tereza
z Prahy titul nejlepší juniorka roku a stihla se také kvaliﬁkovat na Olympijské hry
mládeže do argentinského Buenos Aires.
Martin Růžička

Historický úspěch pro Klimkovice
Extraligový celek klimkovických badmintonistů dokázal v první sezoně v nejvyšší republikové soutěži vybojovat vynikající čtvrté místo po základní části.
Naši borci v 1. kole prohráli na půdě
Benátek nad Jizerou 1:7, vzápětí však
porazili v prodloužení SKB Český Krumlov 5:4. Ve druhém kole jsme prohráli se
silným celkem FSpS MU Brno 2:6. Další
zápas však znamenal vítězství nad USK

Plzeň v poměru 5:3. Vynikající výkon naši
hráči podali v Hradci Králové s domácím
TJ Montas a zvítězili 6:2, přes veškerou
snahu však přišla porážka od obhájce titulu TJ Sokol Praha–Radotín 3:5. Poslední
zápas s TJ Sokol Dobruška „A“ pozname-

Konečná tabulka základního kola extraligy 2017–2018:
Pořadí počet záp. výhra remíza–v remíza–p prohra Body Zápasy Sety Míče
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1. Badminton FSpS MU A

77000

28

42-14 88-36 2377-1877

2. BK 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou

76001

25

45-11 95-36 2575-2001

3. Sokol Radotín Meteor Praha A

75002

22

38-18 84-44 2412-2018

4. TJ Sokol Klimkovice A

72104

15

25-32 59-70 2251-2319

5. SKB Český Krumlov

71114

13

25-33 62-68 2216-2333

6. USK Plzeň

72005

13

17-39 41-88 1980-2407

7. TJ Montas Hradec Králové

71105

12

19-38 49-84 2221-2419

8. TJ Sokol Dobruška A

71024

12

16-42 38-90 1819-2477

nala neúčast klíčových hráčů a znamenalo to porážku 3:5.
Na těchto skvělých výsledcích se podílela děvčata Kateřina Tomalová, Katarína Šariščanová, Dominika Budzelová,
Zuzana Bláhová a Kateřina Frischová.
Výborně je doplnili chlapci Jan Benbenek, Atrem Pochtarev, Filip Budzel, Jan
Somerlík, Peder Sovndal, Petr Tomala,
Michal Vašátko a Jakub Láznička.
Výsadou třetího a čtvrtého celku po
základní části je domácí prostředí ve
čtvrtﬁnálových zápasech. Klimkovice tedy
měly tu čest hostit velice silný celek SKB
Český Krumlov.
Utkání byla napínavá a plná vynikajících výměn, což určitě potvrdí všichni,
kdo přišli náš celek podpořit do SC Fajne
v Ostravě-Porubě. Odměnou jim pak byla
předvedená hra všech aktérů a třešničkou
na dortu pak domácí vítězství v poměru
5:3. Čekají nás tedy ﬁnálové zápasy play-off, které se uskuteční 14.–15. 4. 2018
v Praze, s účastí čtyř nejlepších celků
z celé ČR. V sobotu to budou dvě semiﬁnále a v neděli pak zápas o 3. místo a na
závěr ﬁnále.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem hráčům za předvedené fantastické výkony, trenérům za skvělou přípravu, rodičům za báječný servis pro hráče
a všem divákům za podporu při utkáních.
Bez těchto faktorů by se bezesporu nepodařilo družstvu dostat až mezi čtyři nejlepší kluby v republice.
Jiří Halfar st.,
vedoucí extraligového celku
TJ Sokol Klimkovice
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Extraliga

Druhá liga SmBas v Omega centru
V sobotu 17. března před úspěšným čtvrtﬁnálovým utkáním extraligy proběhlo
v krásných badmintonových prostorách olomouckého Omega centra ﬁnálové
play-off druhé ligy.
Oddílové BÉČKO dospělých zde bojovalo o výhru a právo startu v kvaliﬁkaci
o 1. celostátní ligu Východní skupina.
Za náš tým pod vedením Jiřího Halfara
ml. nastoupili Zuzana Bláhová, Kateřina Frischová, Marika Davidová, Petr
Tomala, Michal Vašátko, Vladimír Kyselý a Bohumil Kašela.
Náš tým byl v roli favorita, poté co zvládl

vyhrát základní skupinu bez jediné prohry
a remízy. Jak bylo předurčeno, tak se
i stalo. Naši hráči se hned s chutí vrhli do
zápasu a v prvním semiﬁnálovém utkání
porazili tým SK P.E.M.A. Opava 5:1. Jelikož bylo druhé semiﬁnále hodně vyrovnané, museli jsme čekat na svého soupeře
z dvojice BK Kopřivnice vs. SK Badminton Přerov. Nakonec tím šťastnějším byl

SK Badminton Přerov. Finále bylo opět
zajímavé a po skvělých výkonech našich
borců nám zaslouženě patřila výhra 6:2.
Vše dopadlo dobře a byli jsme rádi, že
jsme vše zvládli na výbornou. Pak už jen
zbývalo s radostí si užívat vířivek a saun
Omega centra. Závěrem bych poděkoval
i všem ostatním hráčům, kteří se bohužel
nemohli zúčastnit ﬁnálového kola, ale byli
celý rok herní součástí týmu, a to jmenovitě Michal Nešetřil, Jakub Láznička,
Mojmír Krátký, Dominika Budzelová
a Klára Petrušková.

Úspěchy našich jednotlivců v zahraničí
a na domácích turnajích
Skvěle si vedli členové našeho extraligového týmu i v zahraničí, kde dvojice
Sovndal–Budzel dokázala vybojovat ve
čtyřhře fantastické třetí místo na Jamajce.
Artem Pochtarev ve své zemi dokázal
získat opakovaně titul mistra republiky.
Kateřina Tomalová prohrála na mezinárodním turnaji v Karviné až po velkém
boji s Kati–Kreet Marran (Estonsko) 2:1
(12,–19,–17). Filip Budzel zde získal
fantastickou bronzovou medaili ve smíšené čtyřhře.
Vynikající představení klimkovického
badmintonu na turnaji GPB U13 v Brně
má na svědomí třináctiletý Jan Ptáček.
Zahrál skvěle a na celém turnaji ve dvouhře nepoznal chuť porážky. V turnaji
mimo jiné porazil nasazenou jedničku
Patrika Fucimana z Českého Krumlova.
Na témže turnaji si odbyli premiéru Vít

Oswald a Jaromír Kostka. Nepodařilo
se jim sice zvítězit, ale rozhodně načerpali zkušenosti, které zcela jistě zúročí
v dalším období.
Další skvělý výsledek přidala Lucie
Metzová na GP B U15 v Hradci Králové,
kde nenašla v singlu dívek přemožitelku a zaslouženě tuto disciplínu ovládla.
V deblu dívek pak s hráčkou Veronikou
Veselou (Rychnov nad Kněžnou) získala bronz. Účastníky tohoto turnaje byli
i další naši hráči Adam Pospíšek, Marta Larischová a Kateřina Osladilová.
Bohužel los byl pro naše hráče nemilostivý a proti starším a lepším soupeřům se
museli rozloučit v prvním nebo druhém
kole.
Jiří Halfar ml.,
předseda oddílu badmintonu
TJ Sokol Klimkovice

Jan Ptáček
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BOchánci slaví 1. narozeniny
Je tomu právě rok, co v Klimkovicích vznikl nový badmintonový oddíl B.O.CHANCE
(čti badmintonový oddíl Šance), jehož hráči samotní si začali říkat BOchánci.
Na samotném začátku vzniku oddílu
byly dvě hráčky, jeden trenér a obrovské
nadšení něco vybudovat a změnit.
Již po necelém roce od vzniku oddíl
čítá 50 aktivních členů a stará se o výchovu více než 40 dětí. V oddíle působí 5
reprezentantů ČR, v čele s nejúspěšnější
hráčkou Terezou Švábíkovou a trenérem
Janem Somerlíkem, který se v průběhu
roku stal také asistentem trenéra u juniorské reprezentace.

V prvním roce fungování získali BOchánci 9 individuálních medailí! na mistrovstvích ČR, reprezentovali na mistrovství Evropy a světa dospělých, mistrovství
Evropy světa do 19 let, mistrovství Evropy
do 17 let a turnaji reprezentačních výběrů
Nation to Nation do 15 let.
Tereza Švábíková – zakládající hráčka oddílu, která je jednou z nejlepších
juniorek v Evropě, v únoru tohoto roku,
ve svých teprve 17 letech obhájila titul

mistryně ČR ve dvouhře žen a je bezpochyby aktuálně nejlepší českou hráčkou.
Je velkým talentem českého badmintonu
a nadějí do budoucna. Jejím cílem je start
na OH. Mezistupněm k dosažení startu na
velké olympiádě je úspěšná kvaliﬁkace na
letní olympijské hry mládeže do argentinského Buenos Aires, kterou Tereza vládla
a stala se tak první českou hráčkou v historii, které se to povedlo.
Těchto sportovních úspěchů klubu by
nebylo možno dosáhnout bez obětavé
práce trenérů, rodičů a dalších podporovatelů oddílu, mezi které město Klimkovice patří.

Střelci

Střelecká mládež přivezla medaili z Karviné
Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě
ze vzduchové pušky. Soutěž probíhala
od prosince 2017 do března 2018 v Karviné. Celkem se střílelo 5 soutěžních kol
na vzdálenost 10 metrů vleže. Střelci byli
rozděleni podle věku a pohlaví do jednotlivých kategorií. V kategorii do 16 let
vystřílel Marek Dostalík 3. místo. Všem
dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších závodech mnoho úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška, předseda AVZO
20
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Fotbal

Klimkovičtí kluci vyhráli svou zimní ligu mistrů
Velký úspěch, který se docení až časem, zaznamenali fotbalisté kategorie mladších žáků a dorostenců v tomto zimním období. V rámci Ostravy již šestým rokem
probíhá zimní doplňková soutěž nazvaná Ostravská Zimní Liga, ve zkratce OZL,
nebo také zimní liga mistrů.

Soutěž byla před několika lety založena, aby doplňovala mistrovské soutěže
mládeže v průběhu zimního období tak,
aby sportovní příprava mládeže zahrnovala celoroční soustavnou činnost. Do
soutěže se mohou přihlásit kluby z Ostravy a blízkého okolí bez rozdílu výkonnosti.
V soutěži tak měří síly týmy z nejnižších
výkonnostních soutěží s týmy hrajícími
až 3. nejvyšší soutěž v ČR. O to více je
úspěch našich dvou mládežnických týmů
cennější. V letošním ročníku OZL měla
TJ Klimkovice přihlášeny dva své týmy,
mladší žáky a dorostence. A oba tyto týmy
své kategorie ovládly a získaly pohár pro
vítěze.

poradili i s posledním soupeřem v poměru 7:3 a po právu tak mohli zvednout nad
hlavy pohár za vítězství. Sestava mladších žáků Klimkovic během celého turnaje byla následující: Bilík Daniel, Bohoněk
Robert, Fritsch Adam, Guňka Daniel,
Habusta Ondřej, Hadanyč Valentin, Hur-

ník Filip, Lazecký Jan, Lubojacký René,
Strakoš Matěj, Svoboda Adam, Vodvářka
Pevel a Vodvářka Petr, trenér René Bilík.
Dorostenci, což je kategorie hráčů do
19 let neměli cestu za triumfem tak jednoznačnou jako mladší žáci. V základní
skupině, která se hrála na hřišti s umělou trávou ve Vřesině, byly jejich výsledky
následující: TJ Klimkovice – TJ Řepiště
3:0, – FC Ova-Jih 2:0, – TJ Ludgeřovice
4:4, – SK Ostrava Lhotka 3:0, – FC ODRA
Petřkovice 3:1. V tabulce základní skupiny tak obsadili 1. místo se ziskem 13 bodů
a skóre 15:5 a ve ﬁnále, které se hrálo
rovněž ve Vřesině v neděli 11. 3. 2018
od 10.00 hod., jim byla soupeřem, stejně jako u mladších žáků, FK Stará Bělá.
Finále to bylo napínavé až do posledních
minut. V základní hrací době skončilo
nerozhodně 2:2 a o vítězi rozhodovaly
penalty, při kterých byli úspěšnější naši
hráči v poměru 3:1. Sestava dorostenců
Klimkovic během celého turnaje: Bajgar
Jiří, Bednář Jaroslav, Böhm Jakub, Fitřík
Jan, Gelnar Dominik, Gelnar Šimon, Hutník Petr, Kváš Jiří, Mareth Daniel, Mirga
Miroslav, Sikora Petr, Strnka Václav, Šindelka Jan, Tomášek Josef a Valder Dominik, trenér Jiří Chorvatovič.
Oběma týmům, hráčům a trenérům
patří velký DÍK za reprezentaci oddílu
a GRATULACE za vítězství!
Lukáš Lyčka, TJ Klimkovice

Mladší žáci, což je kategorie hráčů
do 13 let prošli celým turnajem bez ztráty „kytičky“. V základní skupině, která se
hrála v hale Trojhalí (vedle OC Nová Karolina) si postupně poradili s těmito soupeři:
TJ Klimkovice – FC Ova-Jih 13:0, – FC
ODRA Petřkovice 3:2, – FC Heřmanice
Slezská 11:0, – TJ Sokol Krásné Pole 6:1.
V tabulce základní skupiny tak bez jediného zaváhání obsadili 1. místo se ziskem
12 bodů a skóre 33:3, což jim zajistilo
postup do ﬁnálového souboje s FK Stará
Bělá, který se hrál v sobotu 10. 3. 2018
od 15.00 hod. na hřišti s umělou trávou na
ulici Krásnoarmějců v Ostravě. V něm si
21
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Házená

Talentovaní hráči se uplatňují v HCB Karviná
V posledních deseti letech, díky obětavé a cílevědomé trenérské práci Zdeňka
Zbořila, Michala Janečky a Mário Dobosze, kterým pomáhá také Jaroslav Maršálek, bylo dosaženo v oddíle házené Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice velmi
dobrých výsledků v práci s mládeží.
Tréninky jsou zaměřeny na všestrannou
přípravu hráčů – děti zde hrají také kopanou, odbíjenou, ﬂoorbal, věnují se atletice, cyklistice, plavání v krytých bazénech.
Tato všestrannost a trvalá aktivní péče ze
strany trenérů dokázala děti u házené
udržet a v současné době má oddíl házené v soutěžích krajského Moravskoslezského svazu házené družstvo miniházené, mladších a starších žáků. Pro ročník
2018–19 připravuje oddíl do soutěže další družstvo miniházené a snad se podaří
postavit také družstvo dorostenců, jehož
hráči by měli v budoucnu doplnit družstvo
mužů, ve kterém je již řada hráčů ve věku,
kdy uvažují o ukončení aktivní činnosti.
A bez vlastních odchovanců není možné
družstvo mužů udržet.
Postupně se podařilo vychovat řadu
velmi dobrých hráčů, z nichž mnozí nejen
díky talentu, ale také poctivé tréninkové
přípravě, upoutávají pozornost trenérů z klubů jako je HCB Karviná a Sokol
Ostrava. Dlouhodobě je na velmi vysoké
úrovni práce s mládeží v HCB Karviná,
který je regionálním házenkářským centrem, a ve kterém je propracovaný účinný
systém celoroční přípravy v jednotlivých
věkových kategoriích. Umožňuje to mimo
jiné sportovní hala a vysoce kvaliﬁkovaní
trenéři. Regionální házenkářské centrum
(RHC) připravuje pro ostatní kluby velmi
kvalitní tréninkové jednotky se zaměřením na různé herní činnosti, odborné
semináře pro trenéry a náš oddíl házené
je skutečně pravidelně využívá. Napomáhá to k růstu výkonnosti hráčů a také trenéři získávají nové podněty ke své práci.
Mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Klimkovice a RHC Karviná je na léta 2017–2020
uzavřena smlouva o spolupráci.
Je naprosto zřejmé, že možnosti našeho
oddílu jsou na venkovním asfaltovém hřišti
omezené. A pokud je o talentované výborné hráče zájem z takového známého klubu,
jakým je HCB Karviná, a pokud je zároveň
zájem samotných hráčů se výkonnostně
zlepšovat a podporují je také rodiče, pak
těmto hráčům náš oddíl házené v této cestě nebrání. Naopak, již v minulosti uvolnil
oddíl několik výborných hráčů, kteří pak
hráli za nejlepší prvoligové kluby a dokonce byli nominováni do reprezentačních
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celků – např. Zdeněk Podolský (Tatra Kopřivnice), Jaroslav Hudeček (HCB Karviná),
Miroslav Bajgar (Tatra Kopřivnice), Tomáš
Olivka (Baník Ostrava).
V tomto příspěvku bychom chtěli našim
příznivcům představit tři talentované hráče žákovských kategorií, kteří byli uvolněni v posledních dvou letech do HCB
Karviná, a kde v současné době patří
k oporám svých týmů. Jedná se o hráče
Adama Miroše, Jáchyma Blahu a brankáře Matěje Brychlece.
Adam Miroš (roč. 2003) byl z této trojice první, který přestoupil v září 2016.
V sezoně 2015–2016 se stal nejlepším
střelcem krajské soutěže Moravskoslezského svazu házené v kategorii mladších
žáků – soutěž „B“ a svými výkony významně pomohl našemu družstvu k vítězství
v této soutěži a k zisku zlatých medailí.
Jeho přístup k tréninkům, utkáním a také
k vlastní individuální přípravě nad rámec
tréninků je obdivuhodný a tak u něj během
poměrně krátké doby došlo k výraznému
výkonnostnímu růstu. Jeho výkony upoutaly pozornost trenérky RHC Karviná Jany
Hajžmanové, která o Adama projevila
velký zájem. Po přestupu do Karviné se
postupně vypracoval v oporu svého týmu
– v současné době hraje za družstvo starších žáků a prosazuje se střelecky v nejvyšší žákovské soutěži a také v žákovské lize a v česko-polsko-slovenské lize.
Pokud mu jeho přístup a zdraví vydrží, má
v HCB Karviná velkou budoucnost a my
mu to ze srdce přejeme.

Brankář Matěj Brychlec a vedle něj Adam
Miroš po převzetí zlatých medailí a poháru za vítězství družstva mladších žáků
v krajské soutěži v ročníku 2015–2016.

Jáchym Blaha (roč. 2002) začal s házenou poměrně pozdě, avšak jeho fyzické
dispozice, vysoká urostlá postava, vlastní
aktivní přístup k tréninkům a talent mu
pomohly se postupně vypracovat mezi

Jáchym Blaha
nejlepší hráče družstva mladších a starších žáků v našem oddíle. Velmi dobrým
byl zejména v obraně a účinná byla také
jeho střelba z větší vzdálenosti levou
rukou. Soupeři se na něho proto v obraně
hodně zaměřovali. Do HCB Karviná přestoupil v únoru 2017 a v současné době
patří k nejlepším hráčům družstva mladšího dorostu.
Matěj Brychlec (roč. 2004) je nejmladším z uvedené trojice talentovaných házenkářů. Již v kategorii miniházené, a poté v družstvu mladších žáků, předváděl
v brance výborné výkony a byl skutečně
velkou oporou. V brance upoutával také
svou urostlou postavou, výborným postřehem a mrštností. Také o tohoto talentovaného brankáře projevil zájem HCB
Karviná a Matěj po dohodě s rodiči do
Karviné přestoupil v srpnu 2017. V Karviné absolvuje speciální tréninky brankářů a patří k velkým nadějím, jestliže mu
vydrží jeho přístup k tréninkům i k utkáním. V současné době chytá za mladší
žáky a je také v Karviné oporou týmu.
Rozhodli jsme se o těchto třech našich
odchovancích napsat proto, abychom
poukázali na to, že také v daleko skromnějších podmínkách rostou noví a výborní hráči, pokud je jim ze strany trenérů
a za podpory rodičů věnována odpovídající péče a pokud hlavně hráči samotní
k tréninkům a utkáním přistupují aktivně a dělají pro sebe i něco navíc. Jejich
příklad by měl oslovit další děti, které se
rozhodly pro házenou. Na klimkovické
škváře, a později na asfaltu, vyrostla řada
výborných hráčů a jsme rádi, že se v této
tradici pokračuje i v současné době.
Zdeněk Zbořil a Ing. Jiří Hudeček
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Marathon Team TJ Klimkovice

Legendární Jizerská 50 s klimkovickou stopou
V neděli 18. února se v Jizerských horách uskutečnil již 51. ročník legendárního
závodu na běžeckých lyžích Jizerská 50. Parta Klimkovických borců z Marathon
Teamu TJ Klimkovice u toho opět nemohla chybět.
Dá se říci, že v neměnném složení jezdíme na tento legendární závod do Jizerek už více než 15 let. Našim „guru“ a nejzkušenějším vůdcem je předseda oddílu
Radek Mika, který zanedlouho dosáhne
úctyhodného počtu 30. startů v tomto
závodě a vstoupí tak mezi legendy Jizerské 50, do klubu mistrů s privilegiem zlatého čísla při startu.

Dobiáš, Radek Mika, Radim Pavelka
a Tomáš Burda. Všichni odevzdali na trati
úplně vše, co mohli, někteří i o něco více.
S tratí se porvali na výbornou, někteří
rychleji, jiní rychle, ale všichni na pohodu
a ve zdraví dorazili do cíle a dresu Klimkovic rozhodně neudělali ostudu. Za rok
jedeme zase, už se nemůžeme dočkat!

Mezi další členy týmu, kteří se letos vydali do Jizerek, patří Tomáš Burda, Lumír
Dobiáš, Jan Friedel, Lukáš Lyčka, Radim
Pavelka a Petr Wágner. Část výpravy si
dokázala u svých rodin vydobýt odjezd
už týden před závodem, zbytek „méně
šťastných“ byl vděčný za odjezd ve čtvrtek večer. Ubytování máme již tradičně
v nejlukrativnějším místě, hned u stadionu v Bedřichově, kde startuje samotný závod. Lepší strategické místo už
neexistuje. Vzhledem k tomu, že o ubytování v tomto komplexu je při Jizerské
50 enormní zájem, musejí naši členové
každoročně uplatňovat svůj šarm a u paní majitelky zajistit rezervaci vždy na
další rok dopředu. V Jizerkách panovalo
po celý týden nádherné azurové počasí
s ideálními podmínkami na běžky. A tak si
to kluci patřičně užívali. Výlety na běžkách
po krásách Jizerských hor končily vždy
příjemným posezením a dobitím energie
ve stylových horských „občerstvovnách“.
Týden rychle utekl a na řadu přišly samotné závody.

Výsledky Marathon Teamu
TJ Klimkovice
na Jizerské 50 2018:

Jako první se do závodních stop vydal
v sobotním závodě na 25 km leadr našeho týmu na krátkých tratích Lukáš Lyčka.
Jelikož měl zbytek týmu svůj závod až
v neděli, jal se ho povzbuzovat na trati.
Nervozita z kladených nároků předsedy
na úspěšný výsledek byla na Lukášovi
patrná a ihned po startu bylo jasné, že
cíle nebudou naplněny. Chabý trénink,
spojený s mizerným servisem lyží a nulovou životosprávou, na nejlepší prostě nestačil. ☺
V neděli už ale na trať 50km závodu
vyjeli v našich barvách jiní dravci. Do první lajny, mezi profesionály, se zařadil Jenda Friedel a od prvních metrů dával jasně
svým soupeřům najevo, že letos má sil
a energie na rozdávání. Podobně na tom
byli postupně ve vlnách startující Lumír

Hervis Jizerská 25
442. Lukáš Lyčka

ČEZ Jizerská 50
219. Jan Friedel
623. Lumír Dobiáš
1 420. Radomír Mika
1 532. Radim Pavelka
2 935. Tomáš Burda

2:55:24
3:18:04
3:48:04
3:51:31
4:43:02

2:31:12

Jesenická sedmdesátka
V neděli 11. 3. se konal letos již 30. ročník běžkařského maratonu, který nedosahuje věhlasu Jizerské padesátky, ale délkou a náročností ji daleko předčí.
Byl populární v dobách, kdy se ještě
běžkařské stopy neupravovaly, nebo později upravovaly jen skútrem se stopovačem a závod objížděli borci jako vlasaté
máničky s knírky v šusťákách, pumpkách
s podkolenkami a v kožených Botasech,
75mm vázáním na Artiskách s laminátovou skluznicí.
Tradice závodu v běhu na lyžích klasickou technikou Jesenické 70 byla v roce
2013 obnovena znovu po čtvrtstoletí.
Podařilo se navázat na tradiční Jesenickou 70, která byla naposledy připravována v roce 1990. Závod je ojedinělý nejen
svou délkou, náročností a převýšením,
ale také tím, že v duchu návratu k tradici
jsou na trati úseky, které nejsou upraveny
strojově. Ano, jsou upraveny pouze nožně. Je to ojedinělá věc v dnešní moderní době, je to něco, čím je Jesenická 70
jedinečná. Pro závodníky je to výzva, se
kterou si musí poradit. Start závodu byl
v minulých čtyřech letech na sedle Skřítek. Letos poprvé kvalitnější zázemí startu a cíle bylo na stadionu SKP Olomouc
– Nová Ves, Dolní Moravice.
Za náš Marathon Team TJ Klimkovice
se na start 70km trasy postavil Jan Friedel a na start 40km trasy Petr Wagner.
Maraton se koná tradičně druhý březnový víkend, loni z důvodu nedostatku

sněhu byl zrušen, ale letos bylo sněhu
na hřebenech kolem 180 cm a počasí
po předešlém arktickém víkendu jarní –
v místě startu teplota šplhala k 8 °C a také
na hřebeni bylo kolem 5 °C a foukal silnější jižní vítr. K tomu zpočátku zamračená
obloha, ale během dopoledne se vyjasnilo a azuro s panoramaty nás provázelo až
do cíle.
Trasa vede z místa startu přes Alfrédku,
Velký Máj, kolem Petrových kamenů na
Ovčárnu, dále do sedla pod Pradědem na
Švýcárnu, Červenohorské sedlo a skoro totožnou cestou zpět. Celkem tedy
71,3 km a nastoupáme pěkných 1 850
metrů.
Závod si oba naši borci užili, i když
máza vyžadovala na stoupání klistry a na
jarním rozbředlém sněhu to zrovna moc
nesvištělo, takže popravdě řečeno to byla
pořádná dřina a přízvisko „nejtěžší lauf ve
střední Evropě“ si po právu zaslouží.
Odvahu sebralo zhruba 200 borců na
krátkou i dlouhou trať a přes pomalejší
sníh, podle reakcí v cíli, ze všech vyzařovalo nadšení a spokojenost s obětavými
pořadateli, výborným občerstvením na
trati i v cíli a parádním počasím.
42 km: 45. místo Petr Wagner
3:42:23
71 km: 31. místo Jan Friedel
6:08:55
Radomír Mika a Jan Friedel
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

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

731 490 561

Hledám slečnu / paní na hlídání dě
3 a 6 let na Hýlově.
Podmínkou je vřelý kamarádský vztah k dětem,
opera vnost a řidičský průkaz.

Dále hledám paní / slečnu na úklid
domu 1x týdně a péči o zahradu.
Hlídání a úklid lze spojit pro jednu osobu,
ale není to podmínkou.
Detaily zájemcům po telefonu, kontakt: 730 859 228

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

VYUŽIJTE
TUTO
REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005
Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
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Od 1. dubna 2018 nabízíme denně od 11 hodin

OBĚDOVÉ MENU
Nově s možností dovozu menu
do vašeho zaměstnání nebo domů.
Objednávky den předem na tel.: 556 420 359.
V nabídce možnost objednání
koláčů, zákusků a dortů.
Možnost pořádání
rodinných oslav, svateb a jiných příležitostí.
Penzion nabízí ubytování v 6 dvoulůžkových
a 2 třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV, wifi připojením.
Otevírací doba:

pondělí–neděle: 11.00–22.00
Husova 266, Klimkovice, tel.: 556 420 359
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HLEDÁTE BYDLENÍ V KLIMKOVICÍCH?
Nabízíme k odprodeji do osobního vlastnictví nově
rekonstruované bytové jednotky v klidném prostředí
Klimkovic na křižovatce ulic Glazarové a Tyršovy.
V domě, kde podstatnou část svého života prožila
spisovatelka Jarmila Glazarová.
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte
na tel. čísle: 603 870 663.
K dispozici jsou čtyři bytové jednotky
o velikos 4+1, 3+1 a 2+1 včetně garážového stání
nebo garáže a sklepní kóje.
Bytové jednotky k předání bez kuchyňské linky,
vestavných skříní a osvětlení.
Bytové jednotky budou k dispozici
v 11. měsíci 2018.

Pozvánky
CHOBOTNIČKY PRO MIMINKA
po předčasném porodu
v Klimkovicích podruhé
Pro velký úspěch a přání zúčastněných
na prvním setkání vyhlašujeme další
termín pro společné háčkování chobotniček. Ty napomáhají nedonošeným
miminkům k pocitu většího bezpečí.
Pozvání pla také pro ty,
kteří se chtějí naučit háčkovat.

Středa 18. dubna v 17.30 hod.
klubovna Mozaiky
Své zkušenos ráda předá Vlaďka Hradská, s sebou bavlněnou přízi a háček.
Inspirováno:
www.nedoklubko.cz/chobotnicky
Bližší informace:
Renata Návratová, tel.: 725 166 100
Centrum volného času MOZAIKA
Klimkovice, Komenského 112

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

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
28. dubna 2018 od 7.00 do 13.00 hodin
v parku Petra Bezruče

Zveme rybáře i nerybáře.
Prodej povolenek v parku u altánku
od 18. 4. 2018 vždy od 16.00 do 17.00 hodin.
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758.
Občerstvení zajištěno:
kapr, salát, grilované makrely, steaky, pivo, limo.
Sdružení rybářů se těší na vaši účast.

Město Klimkovice zve širokou veřejnost
k účas na pietním aktu
před Památníkem osvobození
v neděli 29. 4. 2018 ve 13.30 hodin.
Vzpomeneme událos , které proběhly
před 73 lety při osvobozování našeho města.
Při této příležitos bude přítomna i vojenská technika
2. světové války od 13.00 na parkoviš před zámkem.
Vhodná podívaná pro rodiny s dětmi.
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