a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Počasí nám ukazuje, že se snad pomalu blíží očekávané jaro. Můžeme ve vzduchu vnímat záchvěvy jeho vůně a užívat
si prvních hřejivých slunečních paprsků. A já si říkám, jestli naše děti budou
v dospělosti zažívat jaro tak, jak jej známe nyní my…
„Zemi jsme nezdědili od předků – půjčujeme si ji od našich dětí.“
Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou
zemi zanecháme po sobě našim dětem?
Jaké životní podmínky jim připravíme?
Jakým výzvám a problémům budou
muset v budoucnosti čelit, pokud se nezastavíme a nezpomalíme tempo našeho
rozvoje tak, aby se stal trvale udržitelným
a pokud nezměníme své myšlení a cho-

březen 2019
vání od konzumního směrem k zodpovědnému, šetrnému a respektujícímu přírodní
zákonitosti? Možná to zní jako klišé, ale
stačí mít oči otevřené... Rychlé vymírání
živočišných druhů, masivní kácení pralesů, zamoření plastovým odpadem, tání
ledovců a klimatické změny, znečištěné
ovzduší, sucho a záplavy. Vědci podávají
alarmující zprávy o tom, že do 12 let globální oteplování dosáhne kritické hranice.
Co nám to může přinést? Co to může přinést našim dětem? To si neumíme nebo
raději ani nechceme představit. Přitom
naším každodenním jednáním připravujeme našim dětem životní podmínky, které budou určovat kvalitu či nekvalitu jejich
života.
My všichni žijeme ve městě, které je
vybaveno téměř všemi službami, a které nemáme, najdeme si v blízkém okolí.
Dálnice nám zajišťuje spojení se světem
a docela pohodlně se můžeme dopravit,

Z OBSAHU:
Kotlíkové dotace

3

Kino Panorama

4

Knihovna

5

Novinky ze základní školy

6

Sanatoria Klimkovice

10

Kulturní kalendář

11

Mozaika

14

Sport

19

kam potřebujeme. Můžeme se pyšnit lázněmi a maloměstským charakterem města. Pomalu se ale i nám začínají kupit problémy. Máme tak málo vody v krajině, že
se našim rybářům dusí ryby v zámeckých
rybnících a naopak tolik dešťové a balastní vody odtéká jednotnou kanalizací, že
nám hrozí placení neúměrných milionů
korun za odvádění těchto vod ﬁrmě
OVaK na ústřední čističku odpadních vod
v Ostravě. Neubránili jsme se negativním
vlivům dálnice v podobě hluku, emisí,
dopravních problémů s objízdnou trasou
tunelu či záboru blízké krajiny logistickými centry. Také parkování nejen v centru
města už dávno narazilo na své limity.
Již brzy budeme řešit, kolik si maximálně
můžeme dovolit zastavět území města při
územním plánování.

Další rozměr našeho města?
Žlutá škola, Modrá škola, zámek
s parkem, lázně, kostel s věží, kostelík,
náměstí, sokolovna, Památná lípa, kino,
koupaliště... To jsou symboly našeho
města, které nás odlišují od ostatních
obcí a měst a které určují jeho historický ráz. Každý z nás pak svým postojem
V zámku probíhá stavebně-historický průzkum pravděpodobně přikládacího portálu.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
tvoří další osud těchto lokalit a u těch
pamětihodností, které město vlastní, bychom měli být příkladem a zachovat jejich
atmosféru – genia loci místa.
Každý z nás si může vybrat, jestli podpoří úsilí o udržení či rozvoj dané lokality
nebo se připojí k těm, kteří mají problém
na každé řešení. Přitom se stačí zeptat
sám sebe: jak můžu pomoci i já? Podotýkám, že prodej lokality nemá s tvůrčím
přístupem nic společného, je to zbavení
se odpovědnosti za svěřený majetek, který s velkým úsilím vybudovaly předchozí
generace. Je to až poslední možnost,
pokud je město v extrémních nesnázích.
Proto se ptám: Stalo se něco tak hrozného, že jsme si ponechali budovu Žluté školy v našem majetku? Není to spíše šance zde konečně vybudovat něco,
co prospěje našim dětem v souvislosti
s aktuálními problémy, které už v blízké
budoucnosti naše město čekají? Bylo by
naivní se domnívat, že při stále stejném
chování nás všech se v okolním životním
prostředí dostaví jiné výsledky a příroda
bude rozvíjet svoji druhovou rozmanitost,
zabrání vymření hmyzu, zabrání suchu,

znečištění vzduchu a vody, extrémním
změnám počasí, zvyšujícím se teplotám
či úbytku kvalitní orné půdy. Protože za
klimatickou změnu může jednoznačně
člověk, je třeba s železnou logikou začít
u sebe a naše děti na budoucí nevyhnutelné změny připravit, nebo jim pokud
možno ještě lépe předcházet.
Z tohoto hlediska se v této chvíli jeví
jako nejdůležitější výchova a vzdělávání
našich dětí, aby z nich vyrostli sebevědomí dospělí lidé, kteří se dokáží správně
a zodpovědně rozhodovat nejen ve svůj
vlastní prospěch, ale v souladu s celkem.
A my máme k dispozici Žlutou školu a přilehlý areál s ideální polohou na kraji města právě pro takovou výchovu. V budově
Žluté školy mohou vzniknout 2 oddělení
mateřské školy s ekologickým zaměřením. Ta podporuje děti, aby poznávaly
samy sebe jako součást přírody a byly
aktivními a vědomými tvůrci a rozvíjí tvořivý, zodpovědný a laskavý přístup k nám
samotným a k životnímu prostředí. Školka může pro své aktivity využívat blízký
park, a pokud by se ji podařilo do budoucna získat do majetku města, tak i přilehlou
zahradu. Zde můžeme vybudovat ukázkovou přírodní zahradu s možností komunit-

ního pěstování zeleniny a ovoce, o kterou
by se částečně staraly i děti a učily se zde
pěstovat podle zásad permakultury nebo
biodynamického zemědělství.
Součástí školky je i zdravá školní jídelna, která nabízí dětem i veřejnosti jídlo,
které je chutné, zdravé, připravené z kvalitních, čerstvých, sezonních a lokálních
potravin, z části vypěstovaných trvale
udržitelným způsobem na školní zahradě.
V bývalém hospodářském zázemí školy
by vznikly stáje se zázemím pro hospodářská zvířata, chovaná pro terapeutické
a vzdělávací účely, kde by mohly děti každý den prožívat přímý kontakt se zvířaty,
díky kterému by rozvíjely svou citlivost,
empatii i vnímání přírody...
Tento návrh jsem prezentoval na svolaném Kulatém stole k využití areálu Žluté
školy 12. 2. 2019 včetně dotačních možností v nejbližší době. Děkuji všem účastníkům za jejich podněty a návrhy, budou
se jimi zabývat zastupitelé na svém 4.
zasedání zastupitelstva 27. února. Všechny náměty jsou zveřejněny na straně 5.
Přeji nám všem takové krásné jaro,
jaké důvěrně známe.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Omezení autobusové dopravy v Josefovicích
Investiční akce ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice–Josefovice se letos
v období od 1. 4. do 31. 8. 2019 dostane do své hlavní stavební fáze. Bude se
budovat hlavní kanalizační řad položením potrubí v hlavní komunikaci, což přinese zásadní dopravní omezení pro všechny naše občany i pro ty, kdo se dosud
k trvalému pobytu na josefovických adresách nepřihlásili. Budou odkloněny linky č. 674 a 679 úplně mimo Josefovice, proto prosím zdejší obyvatele, aby si
pozorně přečetli úryvek z vyjádření dopravního úřadu.

Vyjádření dopravního úřadu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor dopravy, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zák.
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, a jako dotčený dopravní úřad podle ustanovení § 39
odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, vydává pro potřeby
omezení obecného užívání při provádění stavby: ČOV A KANALIZACE PRO
OBEC KLIMKOVICE – JOSEFOVICE
souhlas s uzavírkou sil. III/46417 v úseku mezi křižovatkou se sil. II/647 a sil.
III/4654. Termín uzavírky: od 1. 4. do
31. 8. 2019.
Po dobu uzavírky nebudou obslouženy
zastávky Klimkovice, Josefovice, Jednota a Klimkovice, Josefovice, rozcestí. Na jednání bylo domluveno nově
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obsluhovat zastávku Klimkovice, u rybníčku, která musí být vložena do licence
a následně předložit ke schválení výlukový jízdní řád.
V době uzavírky od 1. 4. do 8. 6. 2019
bude níže uvedené linky obsluhovat dopravce ARRIVA MORAVA a. s.
Linka 880674: Hlubočec – Pustá Polom
– Kyjovice – Zbyslavice – Olbramice –
Klimkovice – Ostrava, dopravce ARRIVA
MORAVA a. s.
Linka 880679: Zbyslavice – Olbramice –
Klimkovice – Vřesina – Ostrava, dopravce ARRIVA MORAVA a. s.
Linka 882679: Zbyslavice – Klimkovice
– Vřesina – Ostrava, dopravce ARRIVA
MORAVA a. s.
Následně v době uzavírky od 9. 6. do
31. 8. 2019 bude výluku veřejné linkové
osobní dopravy obsluhovat dopravce
Transdev Morava s. r. o.

Objízdná trasa výše uvedených linek
bude vedena obousměrně po silnici II/647
– ul. Lidická – ul. Olbramická – ul. U Fary
– ul Klimkovická (sil. III/4654).
Na jednání ze dne 19. 11. 2018 bylo
dále domluveno, že bude do uslepeného úseku silnice III/46417 zajíždět pouze
jeden spoj mezi 7.00–7.30 hod. a jeden
spoj mezi 15.30–16.00 hod. pro odvoz
dětí do / z mateřské a základní školy.
V případě nutnosti objednání kyvadlové
dopravy upozorňujeme, že není hrazena
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Žádáme, aby byla s tímto opatřením
v maximálním možném předstihu informována cestující veřejnost. Žádáme také,
aby zhotovitel stavby po ukončení prací,
příp. změně harmonogramu, neprodleně
informoval dopravce.
Tolik citace Odboru dopravy Krajského
úřadu MS kraje. Dopravce nám odmítl
otáčení autobusů linek č. 674 a 679 na zastávce Klimkovice, Josefovice, rozcestí, proto jednáme dál o zmírnění tohoto
opatření státní správy. Dopravní obsluha linkami č. 677, 678, 231 zůstává na
zastávce Klimkovice, Josefovice, rozcestí zachována! Více se dozvíte v dubnovém Zpravodaji a na webu města.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Kotlíkové dotace

Z redakční pošty

Kotlíkové dotace z kraje
a možnost předﬁnancování pořízení
nového kotle od města
Moravskoslezský kraj vyhlásí v dubnu
2019 již 3. výzvu pro podání žádostí
o dotaci na výměnu kotle, který nesplňuje požadavky minimálně 3. třídy
podle ČSN EN 303-5 a patrně to bude
poslední výzva tohoto rázu.
Bude podporována výměna starého
kotle za nový plynový kondenzační kotel,
za kotel na biomasu (automatické i ruční plnění) nebo za tepelné čerpadlo ze
seznamu výrobků a technologií (https://
svt.sfzp.cz/).
V této výzvě již není podporován nový
kotel na spalování uhlí a ani kombinovaný
kotel.
Žádosti budou jako v minulé výzvě
podávány elektronicky. Město Klimkovice je opět připraveno žadatelům pomoci
s vyplněním žádosti a další administrací.
Město Klimkovice dále zvažuje pomoci
majitelům starého kotle také s předﬁnancováním výměny kotle za nový, a to bezúročnou půjčkou až na 100 % nákladů na
pořízení nového kotle, kterou by čerpalo
z dotace poskytnuté z Ministerstva životního prostředí.

Pro poskytnutí zápůjčky ve výši 150 000
až 200 000 Kč každému žadateli (podle pořizovaného nového kotle) musí mít
město Klimkovice seznam žadatelů, kteří podají žádost do 3. výzvy kotlíkových
dotací z Moravskoslezského kraje, aby
mohlo o příslušné ﬁnance žádat Ministerstvo životního prostředí.
Proto žádáme zájemce, který má zájem
o předﬁnancování výměny kotle, aby vyplnil níže uvedený formulář a odevzdal jej
na podatelně Městského úřadu Klimkovice nebo v kanceláři č. 12 u Bc. Marty Křivdové, kde může zájemce získat další informace, případně naskenovaný poslal na
adresu: krivdova@mesto-klimkovice.cz
do 20. 3. 2019. Pro zájemce, kteří nebudou uvedeni v seznamu žadatelů, nebude
možnost poskytnutí půjčky na předﬁnancování. Děkujeme.
Bc. Marta Křivdová

Jméno a příjmení:

Adresa místa výměny kotle:

Adresa trvalého pobytu (není-li shodná):

Datum narození:

Telefonní kontakt:

E-mail:

Datum, podpis:
Vyplněním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů v souladu s platnou
legislativou.

Vody je málo
Jsme zachráněni. Nedostatek vody
v krajině je minulostí, v Praze vymysleli dotační program Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích. A tak za miliony
z dotace můžeme napravit to, co jsme
v minulosti zanedbávali.
Jestli jde o rybníky, to nevím. Požární
nádrž na Hýlově má poškozenou hráz,
na Mexiku je od povodně v r. 1997
z rybníka docela pěkný náletový les.
Vytéká z něj Rakovec, jehož napřímený regulovaný tok dávno opustil meandry v lese Pod Chmelníkem, protéká
nevšímavě Tisovým rybníkem, mine
prázdný Písečňák a míří k Polančici.
Jen dva malé rybníčky nad Tisovcem
jsou zpola zaplaveny, více chátrající
stavidla nedovolí. Osamělý vodník tam
smutně vzpomíná na své dobrodince,
kteří se o rybníčky starali. V Tisovci
bují rákos a stromořadí okolo prázdného Písečného rybníka se změnilo
v „boubínský“ prales. Podobný osud
stihl i „Píšťany“, jinak Benův rybník.
Tam v suchu snad vymřela i chráněná
kuňka. S výjimkou rybníků na Hýlově
a na Mexiku, které jsou městské, se
o ostatní rybníky má starat jako vlastník Chov ryb Jistebník, samozřejmě
oba vlastníci s péčí řádného hospodáře. Ale rybníky již rybu drahně let
nehostily. Asi se to v malém nevyplatí.
A tak jedinou malou vodní plochou
s nadějí na opravu je malý bazén koupaliště. Nerezová vana odolá povodni,
rozmarům počasí a snad i příležitostným sběračům kovů, bude-li řádně
ukotvena. Ve všech zmíněných rybnících se v 60. letech minulého století
v létě koupalo a ne jenom jednotlivci.
Břehy byly obleženy naháči, pravda,
některé museli z rybníka vytáhnout,
ale to je riziko volného koupání. A v
zimě se bruslilo, státní trenér by mohl
povídat, jak na Mexiku začínal. Vůbec
nevadilo, když při cestě pro zbloudilý
puk do rákosí jsme po kolena propadli
do vody a bahna.
Malé vodní nádrže podle cíle dotace, „posílí retenci vody v krajině a zvýší bezpečnost při zvýšených průtocích“. Těšme se, snad se dočkáme
více vody v okolí. Jinak při suchu v létě
bude praskat zem jako v r. 1947, kdy
hrozilo odtržení od Sovětského svazu.
Ladislav Besta
3
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Knihovna

Jen si odskočíme do Afriky
Co byste dělali, kdyby vám v noci zaklepal na okno slon? Děti z MŠ Josefovice
v tom měly jasno. Nejdříve musíte slona zamaskovat barevně tak, aby splynul
se zahradou a potom mu už jednoduše
pomoci do Afriky za jeho rodinou.
S malými čtenáři jsme pracovali s knihou Olivera Scherze Za chvíli jsme doma,

jen si odskočíme do Afriky. Poznávat
africká zvířata byla pro děti hračka, a tak
si mohly prohlédnout další dětské knihy
v městské knihovně.
A protože se na nás za oknem usmívalo jarní sluníčko, chvílemi jsme v té Africe
skutečně byli.
Zuzana Konvičková

Březen – za kamna vlezem
To ovšem neplatí pro knihovny napříč
celou republikou, protože březen patří
odjakživa knihám a čtenářům.
Každým rokem vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků originální
autorský plakát, vztahující se k probíhající akci.
V březnu navštíví knihovnu spousta
žáků ZŠ Klimkovice, budou pro ně připraveny edukační programy, a také děti z MŠ
Klimkovice a blízkého okolí.
Pro dospělé uživatele knihovny jsme
připravili skvělou besedu se známým
fotografem nebo knižní bazar v prostoru
knihovny. Samozřejmě na své čtenáře
budou čekat nové tituly ve fondu knihovny. A kdo má zájem rozšířit naši čtenářskou základnu, bude srdečně vítán. Jarní
měsíc je k tomu přímo předurčen.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Kulatý stůl

Výsledky Kulatého stolu k areálu Žluté školy
Dne 12. února proběhl za účasti 40
občanů Kulatý stůl k areálu Žluté školy,
od kterého si zastupitelé města slibovali zjistit názor spoluobčanů na další využití budov bývalé Hospodářské
a hospodyňské školy a bývalých stájí.
Diskusi řídil starosta města. Seznámil
přítomné s lokalitou a dosavadními
kroky, které vedly k současné situaci.
Náměty přítomných by se daly rozdělit
do dvou základních skupin:
A. Budova zůstane majetkem města:
• Ekoareál Žlutá škola – zahrnuje
v sobě MŠ, muzeum, Informační
centrum Poodří.
• Dům s pečovatelskou službou.

• Prostory pro spolkovou činnost, školky,
nahodilé aktivity, služby, lékaři...
• Muzeum motocyklů.
• Ze stávajících bytů v areálu stájí
vytvořit 3 startovací byty.
• Z budov stájí vytvořit bydlení
pro seniory (malé byty bez služeb).
• Do areálu stájí přestěhovat
Technickou správu města Klimkovic
a z jejich stávajícího sídla vytvořit
bydlení pro seniory.
• Budova školy zůstane v majetku města
a případná škola bude v nájmu.
B. Budovu školy prodat:
• Budovu školy prodat nějaké škole,
aby tam vznikla zase škola.

• Pokud nebude komerční využití školy,
náklady na počáteční opravu, provoz
i následnou údržbu bude platit město.
• Zachráníme majetek města, ale
budeme jej splácet majetkem města.
Jiné náměty:
• Rozdělit areál na školu a provozovat ji
jako školu (v majetku města či budovu
prodat) a stáje prohlásit za brownﬁeld,
ze kterého následně vybudovat cokoliv,
nabídnout zájemcům o provozování
odpovídající činnosti – např. koně,
chov, ekologická výchova apod.
• Areál nedělit, rozhodnout o celkové
koncepci a té se držet.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
5
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Novinky ze základní školy

Národní testování 9. ročníku
Každoročně v listopadu umožňujeme žákům naší školy v rámci přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ srovnání znalostí z matematiky, českého a anglického
jazyka s odpovídajícím vzorkem stejně starých spolužáků z celé republiky prostřednictvím testů společnosti SCIO.
V letošním roce se Národního testování
žáků 9. ročníku účastnilo 537 základních
škol a 18 gymnázií. Součástí testování je
test OSP (obecných studijních předpokladů), který žákům pomáhá označit vzdělávací oblasti, ve kterých mají rezervy a ve
kterých naopak vynikají.
Účelem testování je také přiblížit žákům
skutečnou přijímací zkoušku s obdobnými
pravidly, navodit srovnatelnou míru nervozity a řešení v časovém stresu. Vyhodnocení, které si každý žák odnáší s pololetním vysvědčením, dává informaci, jak
je dítě schopné obstát v konkurenci svých

vrstevníků. V anglickém jazyce zařadí
podle testu žáka do kategorie na základě Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. Výstupní zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu
pro školu i rodiče.
V letošním roce žáci ZŠ Klimkovice velmi dobře obstáli v celorepublikové konkurenci. Výsledky žáků v českém jazyce
byly lepší než u 60 % zúčastněných škol,
výsledky žáků v matematice byly lepší
než u 80 % zúčastněných škol a 75 %
žáků splnilo očekávaný výstup v anglickém jazyce.

V závěrečné zprávě bylo dále konstatováno: „Porovnáním výsledků testu
z matematiky s výsledky testu OSP jsme
zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí
a žáci pracují nad svoje možnosti.“
Podrobnější analýzu včetně grafů můžete najít na: www.zsklimkovice.cz.
Děkujeme žákům za zodpovědný přístup k testování a přejeme jim, aby stejně
úspěšně zvládli skutečné přijímací zkoušky, které budou skládat v dubnu.
Mgr. Jana Sýkorová

Den prevence – rizikové chování žáků
Ve středu 13. února proběhl v naší škole projektový den – Den prevence zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let. Každý
rok se snažíme realizovat tento den 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. K ní 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. ročníku měli připravenou
besedu na téma kouření, drogy a zdravý

životní styl, kterou pro ně zprostředkoval
pan Velička z Poradny pro primární prevenci. Beseda se všem moc líbila.
Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Žáci vyráběli plakátky a diskutovali
o škodlivost kouření.
V 7. ročníku se zaměřili na projevy šikany, návykové látky a závislosti. Seznámili se s rozdělením návykových látek, se
vznikem závislostí, vypracovali pracovní
listy a vyráběli plakátky o škodlivosti drog.
Viděli ﬁlm, který řešil problematiku šikany
mezi žáky.
Pro žáky 8. a 9. ročníku jsme připravili

besedu o problematice drog s Policií ČR.
Dozvěděli se zajímavé informace o legislativě související s drogovou tematikou.
V 8. ročníku se žáci dále věnovali tématům, které se zabývají poruchami příjmu
potravy a zdravé výživy. Viděli zajímavý
ﬁlm o anorexii, zpracovali pracovní listy
a vyráběli plakátky.
Hlavním tématem v 9. ročníku byla
problematika týkající se viru HIV a AIDS.
Žáci zhlédli výukový ﬁlm, seznámili se
s rizikem nákazy a přenosu a vyrobili plakátky o AIDS.
Mgr. Jana Glombová,
metodik prevence
Pár postřehů od žáků:
Dozvěděli jsme se hodně nového.
Nic bych neměnil, líbilo se mi vše.
Líbila se mi přednáška o anorexii,
protože jsme se dozvěděli, čemu se
vyhnout.
Opravdu jsme se něco dozvěděli,
a to mnohem více, než ve škole jindy
za týden.
Nejvíce se mi líbila beseda s policistou,
protože věděl, o čem mluví.
Ve filmu o AIDS nám ukázali krutou
realitu.
Líbila se mi komunikace pedagogů
s žáky.
Líbila se mi výroba plakátů, byla to velice
pohodová hodina.
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Další úspěch žáků naší ZŠ
Dne 29. ledna pořádala Slezská univerzita v Opavě soutěž pro žáky základních
škol a studenty středních odborných škol a gymnázií Wer wird Lese-Superstar –
soutěž ve čtení německých textů.
V letošním roce naši základní školu jeli
na univerzitu do Opavy reprezentovat Tereza Fešárková z IX. A, Tereza Rykalová
a Matyáš Cron z IX. B a jako náhradnice
Andrea Anna Fialová z třídy VIII. A.
Soutěžící do Opavy přijeli z Krnova,
Města Albrechtic, Karviné, Ostravy, Klimkovic, Háje ve Slezsku, Štěpánkovic, Holčovic a Oder. Zastoupeno bylo také devět
opavských škol. V kategorii žáků základních škol soutěžilo 29 výborně připravených soutěžících a tentokrát byla konku-

rence opravdu velká. Klimkovice však na
své němčináře mohou být právem pyšné,
neboť z Opavy přivezli hned dvě umístění na stupních vítězů (Tereza Fešárková
– 2. místo, Tereza Rykalová – 3. místo)
a z krásného 8. místa se mohl radovat
Matyáš Cron (na snímku).
Děkujeme žákům za úspěšnou reprezentaci školy a doc. PhDr. Gabriele Rykalové, Ph.D., za pomoc při přípravě soutěžících.
Mgr. Jana Bravanská

Od národního obrození
po vznik České republiky
Ve středu 23. ledna všechny děti z 5. A nasedly do pomyslného stroje času
a vydaly se na cestu do minulosti. Už název našeho projektového dne napovídá,
že cesta vedla hned několika stoletími.
Celé pololetí jsme se věnovali vybraným
kapitolám z dějin české země. Začínali
jsme národním obrozením, pokračovali
přes revoluční rok 1848, hospodářský,
společenský i kulturní rozvoj 19. století,
vznik Rakouska-Uherska, I. světovou válku, vznik Československa a období první
republiky, protektorát, 2. světovou válku
a události po Únoru 1948, život v totalitním státě, až po obnovení demokracie
a vznik České republiky. Hry a soutěže
nám pomohly si mnoho informací připomenout, utřídit. A jak se projektový den
povedl? Zeptejme se dětí...
Mgr. Naďa Danková
Sice nemám úplně v oblibě vlastivědu,
ale projektový den se mi líbil. Bavily mě
otázky a odpovědi ano – ne a hra Riskuj.
Těším se na další projekt a doufám,
že bude sranda.
Andreas Pesch
Projektový den se mi moc líbil. Časová
osa se mi moc nedařila, ale i tak se mi
líbila. Výborná byla hra Riskuj, kdy jsme
vyplňovali pracovní list a dostávali za to
body. Dobrá byla práce ve skupinách, ale
úplně nejvíce se mi líbily šifry, co jsme
dělali úplně nakonec.
Antonín Muczka
Projektový den byl fajn. Líbilo se mi, jak
to paní učitelka vymyslela. Skoro všechno se mi dařilo, luštění mě bavilo ze
všeho nejvíce. Projektový den hodnotím
na jedničku.
Marek Sedláček

První pomoc
Dne 18. 2. se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili soutěže 1. pomoc na Wigymu.
Na ostravském gymnáziu se potkali
studenti základních škol celého ostravského regionu a vzájemně si poměřili síly
v poskytování 1. 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 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
3. místo a už se nyní těšíme, jak zúročíme nabité zkušenosti pro žáky naší školy
v rámci projektu Dne zdraví.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Zita Nyklová

Řemeslo
má zlaté dno
Žáci 9. ročníku stojí před prvním
důležitým rozhodnutím v životě. Volí
střední školu a s ní i budoucí profesní
zaměření. Naše základní škola pomáhá žákům při volbě povolání, organizuje každý rok Profesní týden, během
něhož se prezentují střední školy
s nabídkou studijních oborů z Ostravy
a blízkého okolí.
V rámci Profesního týdne jsme se
23. ledna zúčastnili akce Řemeslo má
zlaté dno. Soutěž v praktických dovednostech pro žáky základních škol ve
spolupráci s odbornými učilišti a středními školami se snaží pozvednout u žáků
zájem o učební obory. Projekt se koná
pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení
podnikatelů v pohostinství a ubytovacích
službách ČR, UNIHOST.
Naši školu reprezentovala čtyři šestičlenná družstva žáků 9. ročníku, která
musela splnit celkem osmnáct úkolů. Každé stanoviště připravila jedna ze zapojených středních škol či učilišť. Hodnocení
splněného úkolu zahrnovalo, jak žáci
pochopili zadání i jak spolupracovali jako
tým při vlastním provedení úkolu. Žáci
potřebovali zručnost, ale také vědomosti
– např. lepili dlaždici, smažili palačinku,
zapojovali obvod se zvonkem a žárovkami, zatloukali hřebíky či poskytovali první
pomoc.
Pro nesoutěžící žáky byl připraven doprovodný program – ukázky sebeobrany,
modelování marcipánu, ukázky česání
a líčení nebo focení a úpravy fotograﬁí na
PC.
Celé soutěžní dopoledne završilo slavnostní vyhlášení, které přineslo jednomu
z našich týmů skvělé 2. místo. Naši žáci
tak dokázali, že jsou zdatní v praktických
dovednostech i týmové spolupráci. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy.
Mgr. Monika Richterová
7
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Úspěch žákyň Stop zbytečným plastům
ve ﬂorbalu

Každý z nás ročně spotřebuje přes čtyři stovky jednorázových plastových sáčků.
Na rohlíky, na chleba, sladké pečivo, ovoce a zeleninu.

Naše žákyně si v soutěži vedly opravdu skvěle. Vyhrály obvodní kolo Poruby a postoupily do ﬁnále porubských
škol, kde opět zvítězily.
Tímto umístěním si zajistily postup do
okresního kola mezi nejlepších šest týmů
Ostravy. I když v našem školním týmu
není žádná závodní ﬂorbalistka, vedla si
děvčata v turnaji opravdu výborně. Se
všemi týmy hrály dívky vyrovnaně a dokázaly mnohé i porazit (3 vítězství, 1 remíza
a 1 prohra). Celkově se v turnaji umístily
na skvělém 2. místě, což je výsledek, který nás velmi potěšil. Děkujeme děvčatům
za vzornou reprezentaci školy.

Základní sestavu tvořily: Hrabovská Klára, Hrabovská Kristýna, Zbořilová Eliška,
Kuncová Adéla, Chaloupková Elen, Ulmanová Klára. Brankářky: Eliášová Sandra,
Bartková Bára. Náhradnice: Janusová
Natálie, Cipielová Kristýna, Kejdová Elen,
Hoňková Tina, Dubnová Tereza.
Zita Nyklová, Alena Kamarádová

Vycházka
ke krmelci
Jednou z mnoha pravidelných každoročních vycházek školní družiny je
také vycházka ke krmelci.
V pondělí 28. ledna se děti z 2. a 4. oddělení vydaly na vycházku do zasněženého
lesa, s cílem navštívit krmelec a přilepšit
lesním zvířátkům v tomto zimním období. U krmelce jsme si udělali pár pěkných
fotek a řekli si, co je vhodné lesní zvěři
dávat a co ne. Cestou zpátky ke škole děti pozorovaly stopy zvířat ve sněhu
a nechyběla ani závěrečná koulovačka.
Mgr. Martina Habustová,
Bc. Romana Matějová
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Ač se to může zdát neuvěřitelné,
ani čistý, ničím neznečištěný pytlík pro
svou nepatrnou hmotnost nespadá do
recyklovatelných plastů, a tak při třídění
ve sběrných dvorech končí na hromadě
komunálního odpadu. Avšak na rozdíl
od vysokého procenta tohoto smíšeného
smetí se jeden takový igelitový pytlík rozkládá zhruba 25 let, a pokud přihlédneme
ke způsobu jejich výroby (vysoký podíl
ropy) a výšce zbytečné spotřeby, nelze
než se nad tímto obchodním systémem
vážně zamyslet.
Celkový model ani populační nákupní
návyky vypěstované za dlouhá desetiletí
u nás ve škole asi nezměníme, můžeme
však začít u sebe a sami přispět svojí
troškou ke zlepšení budoucích vyhlídek
naší planety.
V předmětu environmentální výchovy často diskutujeme se žáky 9. ročníku
o aktuálních environmentálních problémech. V minulém pololetí jsme si dali

výzvu omezit používání jednorázových
plastových láhví a nosit do školy pití v láhvích ze skla, nerezu a kvalitního plastu.
V tomto pololetí jsme se zaměřili na již
zmiňovaný problém se sáčky.
V hodinách pracovní výchovy se děvčata 9. ročníku seznamují se šicím strojem a mají možnost si ze staré záclony
ušít sáček, který je pratelný, lehký a může
se opakovaně používat.
Na trhu se již objevují tzv. „frusacky“,
které jsou i kompostovatelné, ale jejich
cena je dost vysoká.
Sáčky ušité ze starých, již nepoužitelných záclon představují ideální náhradu
igelitu (pevnost, průhlednost) s výrazně
vyšší životností. Pokud se pytlík ušpiní,
vyperete jej v ruce či s ostatním prádlem
a druhý den jej opět můžete využít. Ušijte
si vaše vlastní sáčky na zeleninu, připojte
se k naší aktivitě, a přispějte tak ke zlepšení našeho životního prostředí.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Záškolácký
ples podruhé
V sobotu 16. února se v Sokolovně TJ
Klimkovice konal 2. záškolácký ples,
který zorganizovala ZŠ Klimkovice
a Spolek rodičů při základní škole ve
spolupráci s městem Klimkovice.
Skvělá atmosféra a výborná nálada
panovala od začátku plesu až do samého
konce díky skupině Pro-Lok, profesionálním tanečníkům Janu Viláškovi a Kateřině Duškové, klimkovickým břišním tanečnicím AIŠA, ale především díky celému
týmu organizátorů.

Ráda bych touto cestou poděkovala
všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci plesu, vedení základní školy
a všem zaměstnancům za jejich maximální podporu a velkou pomoc a také všem
sponzorům, kteří věnovali dárky do bohaté tomboly.
Děkujeme všem, kteří nám drželi palce, těm, kteří přiložili ruku k dílu, všem,
kteří i když mají povinností plné zuby,
hodili starosti za hlavu a přišli, protože na
dobrou zábavu mají dobrý nos, děkujeme
všem, kteří nám neukázali záda, a podali pomocnou ruku. Budeme se těšit na
setkání na některé z dalších akcí školy.

Mateřská škola

Gabriela Rykalová, předsedkyně
Spolku rodičů při ZŠ Klimkovice
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňská tančírna
Přijďte k nám oslavit se svou drahou polovičkou MDŽ. Zveme
vás na lázeňskou kolonádu, kterou bychom znovu rádi roztančili
v rytmu klasických společenských tanců! K tanci vám bude hrát
kapela LUCKY BAND.
Pátek 8. března v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstupné 50 Kč.

Domácí zabijačka
V našich sanatoriích můžete ochutnat zabijačkové speciality
a budete mít možnost podívat se i na jejich výrobu. O dobrou
náladu se postará harmonikář.
Sobota 9. března, 9.00–17.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
vstup volný.

Koncert: 88 TWICE – dva klavíry

Zveme vás na koncert dvou skvělých klavíristů – Vladimíra Jakuba Knápka a Vladimíra Najdekra. Hrát a zpívat budou jazzové,
bluesové, R&R a jiné písničky z repertoáru Osvobozeného divadla, Semaforu, Raye Charlese, Franka Sinatry a dalších.
Čtvrtek 14. března v 18.15 hodin, Sanatoria Klimkovice,
kolonáda, vstupné zdarma.

Přednáška: Nové trendy ve výživě –
Ing. Petr Havlíček
Přijďte si poslechnout informace o výživě a nových trendech
v oblasti výživy a zdravého životního stylu, o střevním mikrobiomu, o dietách a půstech, o psychice.
Vstupenky je možné koupit online v síti Ticketon.
Úterý 26. března v 17.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál A, vstupné 300 Kč.
10
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

pátek

1. 3.

HUDBA

Diskotéka DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

sobota

2. 3.

TRADICE

Masopust

průvod od zámku do kina

14.00

neděle

3. 3.

KONCERT

Lodí kolem světa
s Jerry Erbenem

SK, kolonáda

15.00–16.30

KINO

Ženy v běhu

kino Panorama

18.00

VSTUP
30,volný
zdarma
100,-

pondělí

4. 3.

HUDBA

Evergreen boys

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

středa

6. 3.

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

pátek

8. 3.

TANEC

Lázeňská tančírna k MDŽ

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

sobota

9. 3.

AKCE

Domácí zabijačka

SK, Restaurace Zahrada
a CINEMA BAR

9.00–17.00

zdarma

neděle

10. 3.

KONCERT

Dechová hudba Nový Jičín

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Captain Marvel

kino Panorama

18.00

110/130,-

pondělí

11. 3.

HUDBA

Hudební večer s BOSSOBOS

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

úterý

12. 3.

DIVADLO

ZASetiTUPITELÉ

kino Panorama

18.00

50,-

středa

13. 3.

KINO

Film pro náročného diváka:
Marie, královna skotská

kino Panorama

18.00

60/100,-

TANEC

Taneční večer s Jerry Erbenem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

čtvrtek

14. 3.

KONCERT

88 TWICE – dva klavíry
(V. J. Knápek a V. Najdekr)

SK, kolonáda

18.15–20.00

zdarma

pátek

15. 3.

TANEC

Taneční večer s GOOD MATES

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

17. 3.

KONCERT

VŘESBANDa

kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Jak vycvičit draka

kino Panorama

16.00

100/120,-

KINO

Skleněný pokoj

kino Panorama

18.00

130,-

pondělí

18. 3.

HUDBA

Poslech. večer s DUO HALATA

SK, Restaurace Zahrada

19.00–20.30

zdarma

středa

20. 3.

TANEC

Taneční večer s DUO KOLORIT

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

čtvrtek

21. 3.

DIVADLO

Divadlo Vřesina: Zasetitupitelé

SK, společenský sál A

19.00–20.00

50,-

pátek

22. 3.

TANEC

DJ Karlson – hity, co vás chytí

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

24. 3.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

LOVEní

kino Panorama

18.00

120,-

pondělí

25. 3.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

úterý

26. 3.

PŘEDNÁŠKA

Nové trendy ve výživě
– Ing. Petr Havlíček

SK společenský sál A

17.00–19.00

300,-

DIVADLO

Doktor v nesnázích

kino Panorama

18.00

270,-

středa

27. 3.

TANEC

Taneční večer s Jerry Erbenem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

neděle

31. 3.

KONCERT

Famózní klimkovické pjenice

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
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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Historie

Vzpomínka na Josefa Tisovského
...zahradníka, šlechtitele a zahradního architekta, realizátora
poválečné přestavby bývalé zámecké zahrady na městský
park, dlouholetého předsedy místní organizace zahrádkářů,
ochránce přírody a krajiny, člena okrašlovací komise, milovníka výtvarného umění a činorodého lidového malíře.
Pocházel z Velkých Albrechtic u Bílovce, kde vyrůstal s dalšími šesti sourozenci v rodině místního mlynáře. Po absolvování prvorepublikové měšťanské školy studoval na Bezpečnostní
akademii v Brně. Do Klimkovic se Josef Tisovský s rodinou přestěhoval v roce 1946 a působil zde ve funkci štábního strážmistra Sboru národní bezpečnosti (SNB). Po roce 1948 však ze
státní služby odstoupil na vlastní žádost, a to z důvodu svého
náboženského přesvědčení. Již od mládí měl velmi kladný vztah
k přírodě, zajímal se hlavně o zahradnictví a lesnictví, jeho velkým koníčkem byla také zahradní architektura. Z tohoto důvodu
se po doplnění odborného vzdělání v oboru zahradnictví, lesnictví a rybníkářství stal zaměstnancem Státního rybářství Jistebník
a v podnikové pobočce v Klimkovicích pracoval jako technik. Na
starosti měl rozvoj rybníkářství a chov sladkovodních ryb v rozlehlém regionu Poodří.

V Klimkovicích byl zakladatelem menšího plůdkového rybníka
v povodí potoka Rakovce, pojmenovaného podle jeho příjmení jako „Tisův rybník“, v některých pramenech uváděného jako
rybník „Tisovec“. V rámci poválečné obnovy Klimkovic se pan
Tisovský aktivně zapojil do odstraňování válečných škod v okolí
zámku. Organizoval a řídil přípravu a realizaci přestavby válkou
zničené původní zámecké zahrady na zcela nově koncipovaný
přírodně krajinářský městský park, kde byl v letech 1946–1954
jako předseda místního okrašlovacího spolku hlavním architektem zahradních a prostorových úprav. V zahradních odbornostech mu v této činnosti dlouhodobě pomáhali také manželé
Helena a Eduard Jedličkovi a částečně i zahradník pan Vytřas.
Součástí přestavby byl i nový mobiliář (hudební a taneční pavilon, lavičky, dětský koutek apod.), pořízený z prostředků ﬁnanční
kmotrovské pomoci Prahy Klimkovicím, leknínové jezírko s pestrými květy a barevnými rybkami, stejně jako voliéra s ukázkou
srnčí zvěře (viz obrázek).
Před šedesáti lety, v září 1959, společně s další šesticí přátel
a průkopníků organizovaného zahradničení (J. Nitka, St. Bálek,
V. Bálek, M. Gelnarová, F. Kubíčková, F. Kučínský), zakládal

Josef Tisovský v Klimkovicích Základní organizaci ČSOZ, jejímž
se také stal prvním předsedou, přičemž v této funkci působil
nepřetržitě úctyhodných třicet let, do roku 1988. Tehdy měl spolek organizovaných místních zahrádkářů již 245 registrovaných
členů. Pan Tisovský byl též aktivním členem místní organizace
včelařů a působil jako člen Mysliveckého sdružení pro Klimkovice a okolí. V odbornostech všestranného zahradníka, pěstitele i zahradního architekta se podílel mimo jiné také na řešení, zvelebování a okrašlování řady dalších míst v Klimkovicích
(kromě parku také na řešení ozelenění náměstí, areálu místní
základní školy, výstavby exteriéru nového hřbitova, okolí farního
kostela, zámku, zahrádkářské kolonie Viola a dalších). Po roce
1989 aktivně vykonával činnost odborného instruktora Českého
zahrádkářského svazu (ČZS). V r. 1963 obdržel Čestné uznání
Čsl. svazu ovocnářů a zahrádkářů (ČSOZ) a další vysoká ocenění mu za jeho přínos k rozvoji organizovaného zahrádkářství
udělil ÚV ČSOZ v letech 1964 a 1969.
Pan Josef Tisovský byl činorodým zastáncem ochrany přírody a krajiny, stejně tak byl i zaníceným vyznavačem výtvarného a malířského umění. Kresbám a malování obrazů se aktivně
věnoval již od svého mládí. Jako umělecký samouk byl členem výtvarné skupiny „Jaroněk“ a absolventem výtvarné školy
v Ostravě, kde malířské dovednosti získával u akademických
malířů Josefa Drhy a Jana Obšila. Nejčastěji maloval krajinu
a zátiší. Své obrazy vystavoval na výstavách v Klimkovicích
i jinde v okolí. Poprvé se jeho obrazy objevily v Klimkovicích
v prosinci 1946, kde v sále místní sokolovny probíhala společná
výstava obrazů akademických malířů H. Salichové, prof. J. Lubojackého a J. Bajgara. V letopisech Kroniky města Klimkovic je
o této události následující zmínka: „také zdejší strážmistr SNB
vystavoval několik vkusně provedených kreseb, které budily velkou pozornost přesto, že jeho jméno nebylo ve výstavním katalogu zapsáno“. Pan J. Tisovský se angažoval i ve snaze obnovit
činnost klimkovických divadelních ochotníků, když se v květnu
r. 1955 s J. Peřichem ujali režie dvou divadelních představení
Jiráskovy Lucerny. Přesto, že obě tato představení měla tehdy
velký divácký ohlas, k obnově ochotnického divadla v našem
městě to bohužel nevedlo.
Josef Tisovský se dožil požehnaného věku 86 let. Zemřel před
dvaceti lety dne 16. dubna 1999.
Ing. Jiří Pillich

Křest nové knihy J. Pillicha Pověsti z Klimkovic a okolí.
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Z redakční pošty

Swing v sanatoriích: Jak cestovat v čase
Pošmourné nedělní odpoledne 3. února, psa by člověk nevyhnal. Ale na kolonádě sanatorií se projasnilo, zpívaly „naše“
pjenice ve swingovém rytmu, v dobových kostýmech a s radostným nadšením.
Přenesly se v písních do doby, kdy ženy nosily módní účesy,
apartní kloboučky a ke kabelce byly nutností rukavičky. Dbalo
se na detaily a doplňky, muži byli elegantně galantní, nosili společenské obleky s kravatou či motýlkem a byli hladce oholeni.
Bylo to sváteční, byl to únik ze starostí všedního dne a nebylo to
každý den. A do této doby pjenice vtáhly svým zpěvem i divačky,
diváků bylo méně, jakoby muži pamětníci vymírali. Slyšeli jsme
písně Inky Zemánkové, Jiřiny Salačové, R. A. Dvorského, VaW,
Jaroslava Ježka, sester Allanových a mnoha jiných známých
autorů minulého století.
A co by to bylo za pjenice bez pořádného kosa. Toho zastoupil
ve zpěvu i konferování pan Ryba. Roztomile roztržitým projevem
sekundoval při uvádění radostně dynamické Lence Večerkové,
která oživila celé pásmo i reklamními přestávkami, samozřejmě
z doby první republiky, na Alpu a krémy na jemnou pleť.

Pjenice zahájily vystoupení zády k hledišti a jako „slunečnice“
Inky Zemánkové se za zpěvu otočily k divákům. Vokální projev
doprovázeli ve swingovém rytmu na ozvučené housle pan Pyš
a za dynamickým klavírem Ivana Neuvirtová. A jak jsem zaslechl
v řadě přede mnou: „…je to vedoucí Akobendu, žádný amaterismus, ryze profesionální projev“.
Slyšeli jsme rytmické melodie, které lahodily sluchu, slova
o lásce i obyčejných věcech v písních byla srozumitelná a ještě
byla podtržena dokonalým výkonem pjenic, které viditelně zpívaly s radostí a šarmem. V sólech zaujal jasně radostný hlas Lenky
Večerkové, zastřeně swingový rytmus pana Ryby, který umí i na
trubku (s dusítkem) i sametový alt Soni Mikové. Ale nebylo by to
ono bez vitálně sdílného projevu všech pjenic, mělo to rytmus,
optimismus a poezii života. Byl i přídavek „...o Zarubku a jednym
domku, kaj žil chlopek z jednu robku“…
Bylo to zdařilé odpoledne s příjemným zážitkem a těšíme se
na opakování.
Ladislav Besta

Jednota Orel Klimkovice

Pořád se něco děje
Každý rok se sejdou členové jednoty Orla Klimkovice, aby
bilancovali, co se podařilo nebo nepodařilo uskutečnit
v předchozím roce a také, aby si naplánovali, co se bude dít
v tom novém. A tak jen v krátkosti, co organizace podnikala
v roce 2018.
Masopustní veselí se již bez naší účasti neobejde, hlavně
v kině, kde se snažíme nasytit vyhladovělé a hlavně žíznivé krky
masek a všech zúčastněných.
Svátek maminek je naší doménou, a tak každá maminka
obdrží při odchodu po první a druhé mši svaté malou kytičku.
Nezapomněli jsme ani na domov seniorů.
Svatodušní smažení vaječiny probíhá na orelské louce. Jsou
připraveny hry pro děti, smaží se vaječina a k tomu se čepuje
vychlazené pivo. Byla pozvána také Lvíčata z hasičské přípravky hasičů v Klimkovicích. Malé děti nám předvedly, co se již naučily. Bylo to velice milé.
Noc kostelů proběhla 25. května za velkého zájmu návštěvníků
místních i přespolních. Na tuto akci hned navázala Zámecká literární noc, kde se konaly komentované prohlídky v kapli hrabat
Vlčků.
Orelský tábor byl tentokrát v obci Bolatice.
Dne 1. září proběhla na orelské louce další akce – Rozloučení
s prázdninami. Děti mohly házet míčkem na cíl, shazovat plechovky, střílet z luku, skákat na trampolíně či opéct párky.
Celé naše snažení bylo zakončeno 2. prosince tradiční mikulášskou nadílkou po druhé mši svaté v kostele sv. Kateřiny
v Klimkovicích.
Musím poděkovat všem obětavým členům a příznivcům, kteří
neváhají přijít na pomoc při výše zmiňovaných akcích a zároveň
se i pobavit.
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Co chystáme v roce 2019?
2. 3.
12. 5.
9. 6.
20.–28. 7.
31. 8.
6. 12.

Masopustní veselí
Den maminek
Tradiční smažení vaječiny na orelské louce
Orelský tábor, tentokrát pojedeme do Blahutovic
Rozloučení s prázdninami na orelské louce
Mikulášská nadílka po večerní mši svaté v kostele
sv. Kateřiny v Klimkovicích

Všechny tyto akce jsou přístupné všem občanům Klimkovic,
kdo se rád baví, přijďte i s dětmi. A jestli nevíte, kde je orelská
louka, nebuďte smutní. Jedná se o oplocený pozemek, který
jednoduše najdete, když půjdete po chodníku od školky na ul.
28. října směrem na Polanku a narazíte na úzkou uličku mezi
dřevěným plotem a domem paní Gráfové, směřující vlevo. Jdete
kousek po ní a už se vám objeví dřevěným plotem obehnaný
pozemek. Dál už uslyšíte křik pobíhajících dětí a to je ono.
Jste všichni srdečně zváni!
Bohumír Kaštovský
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Házená

Putovní pohár pro střelce sezony
Nejlepší házenkářští střelci jsou zvěčněni nápisem na putovním poháru. Od sezony 2017/2018 náš tým házené zavedl
novou soutěž v každé kategorii o klubový putovní pohár.
Je to inspirace pro nastávající házenkáře a zdravá soutěživost v týmu. Někdo si řekne – proč dávat hráče pod tlak?
Ale český národ byl vždy soutěživý, a proto jsme zavedli
tuto soutěž.
Pro mladé hráče je velkou touhou zapsat se na klubový putovní pohár. Za 10, 20 a více let se svým dětem budou naši hráči
v roli rodičů chlubit, jak byli dobří ☺ . A jak dopadl první ročník
v kategoriích?

MUŽI:
Až do posledního jarního zápasu nebylo rozhodnuto o vítězi. Při
posledním hvizdu ukončeného utkání nastala kuriózní situace
a o nejlepšího střelce se podělili dva hráči. Petr PEŠL a Marek
BIENER dali shodně 32 gólů a oba si plně zasloužili stát se průkopníky na putovním poháru.
Sezona 2017/2018
Starší žáci: Prudký – 174, Lipský – 77, Hrabec Jan – 76, Malík
– 39, Kaštovský – 36, Hron – 32, Hrabec Jakub – 25
Průběžný stav podzim 2018: Hron – 78, Hrabec Jan – 72,
Glomb – 18, David – 13, Varga – 7, Vyroubal, Martiník Tomáš
– 5, Sedlár, Martiník Matyáš – 2, Vavroš, Martiník Petr, Hrabec
Jakub – 1
Š. Prudký

Petr Pešl je jedním z nejzkušenějších hráčů a pomáhá mladým hráčům zapojovat se do týmů. Je neskutečné, kolik ve svém
věku naběhá na hřišti a hlavně se nevzdává. To je jasný příklad
pro naše sportovce.
Marek Biener je zase obětavý pro kolektivní výkon a pokud
může, tak pomůže, i když je hodně pracovně vytížený. Pokud
Marka pošlu na sedmimetrové hody (penalty), předá míč jiným
hráčům, a nejde mu o to dávat za každou cenu góly.
Sezona 2017/2018
Muži: Pešl, Biener – 32, Dobosz – 29, Hrbáč Martin – 27, Gerlich
– 22, Zbořil – 20, Mikurda – 17
Průběžný stav podzim 2018: Hrbáč Martin – 35, Vajda – 27,
Dobosz – 20, Biener, Gerlich – 18, Pešl – 17, Polášek – 14,
Zbořil – 8, Mikurda – 7, Honěk – 6, Hrbáč Jakub, Janečka – 4,
Prudký, Blaha, Lipský – 3, Vyležík – 2, Kaštovský – 1

STARŠÍ ŽÁCI:
Se 174 góly jasně dominoval Šimon PRUDKÝ. Je to velice talentovaný hráč s výbornou hráčskou postavou a talentem po
mamince. Tento hráč se v házené posouvá výkonnostně vzhůru
a střílí góly už za Frýdek-Místek. Tak dobré hráče nemůžeme
držet v našem týmu a to z jednoho důležitého důvodu, nemáme
SPORTOVNÍ HALU na rozvoj talentovaných hráčů. Za poslední
3 roky jsme museli takto souhlasit s přestupem 4 talentovaných
hráčů.

O. Hron

MLADŠÍ ŽÁCI:
Od samého začátku sezony 2017/2018 bylo zřejmé, že nejlepším střelcem celé moravskoslezské ligy bude Ondřej HRON.
Tohoto hráče se zlatou střeleckou rukou by nezastavilo ani zranění. Ondřej nasázel soupeřům neuvěřitelných 152 gólů. Teď už
Ondra válí za starší žáky a s kamarádem Janem Hrabcem se
přetahují o nejlepšího střelce týmů. Je to krásný a férový souboj
těchto hráčů.
Sezona 2017/2018
Mladší žáci: Hron – 152, Martiník Tom – 42, Sedlár – 34, Martiník Petr – 26, Glomb – 23, Varga – 22, Novák – 17
Průběžný stav podzim 2018: Martiník Tomáš – 56, Martiník
Petr – 47, Novák – 35, David – 34, Varga – 26, Martiník Matyáš
– 7, Sedlár, Kaštovský, Mocsko – 2
Bez kolektivního výkonu a přihrávajících by to nešlo. Tímto
všem nejmenovitě děkuji.
Zdeněk Zbořil, předseda oddílů házené,
T. J. Sokol Klimkovice
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Badminton

Turnaj GPC U17 se hrál v Opavě
Dne 3. února se v Opavě uskutečnilo GPC U17. Na tento
turnaj přijeli Klimkovice reprezentovat: Filip Haring, Adam
Pospíšek, Honza Ptáček, Mirek Kostka, Marta Larishová,
Lucie Metzová a Veronika Dejlová.
Jako obvykle se začalo mixem. Nejlépe se asi dařilo Filipovi
s Verčou a Honzovi s Luckou Krulovou (FSpS MU Brno), kteří se
umístili na druhém a třetím místě.
Poté přišly singly. Mirek bohužel nestačil v prvním kole na
Iva Makaje (15, 12), Adam Pospíšek po těsné prohře v prvním
setu nestačil na Tomáše Urbance (21, 8), Honza Ptáček nejdříve porazil Ondřeje Lubeníka, ale potom po velmi vyrovnaném
zápase nestačil na Jana Bučka (12, 23), Filip Haring nejdříve
prošel lehce přes Antonína Kozla, ale potom již nenašel dost sil
na Jaroslava Havlíčka (19, 12).

V dámském singlu se nejdříve utkala Marta Larishová ve třísetovém boji s Helenou Ottnerovou, na kterou nakonec nestačila (-14, 17, 19). Veronika Dejlová nejdříve prošla přes Barboru
Hořanskou (11, 11) a již zmiňovanou Helenu Ottnerovou (3, 6),
ve ﬁnále ale prohrála s Lucií Krulovou (15, 18).
V pánském deblu se utkali na jedné straně Adam s Mirkem
a na druhé straně Honza s Ondřejem Lubeníkem. Těmi veselejšími se nakonec stali Honza s Ondrou, kteří pak prohráli s Tomášem Urbancem a Jaroslavem Havlíčkem (18, -16, 14).
U holek nejdříve vyhrála Marta s Verčou ve třísetovém zápase
proti Heleně Ottnerové a Veronice Pawlikové (-19, 14, 9), potom
ale prohrály proti Lucce s Valérií Žurkovou, které celý turnaj
vyhrály.
Veronika Dejlová

GPC dospělých – badmintonový maratón
48 600 sekund. 810 minut. 13 a půl hodiny. Zhruba tak dlouho trval turnaj kategorie „C“ dospělých.
Do Olomouce se totiž vydala nejen početná výprava z Klimkovic (jmenovitě Zuzana Bláhová, Kateřina Frischová, Adéla
Závodná, Marika Davidová, Marta Jančatová, Hana Otisková,
Ondřej Závodný, Jan Slíva, Petr Tomala, Ondřej Broda, Tomáš
Černík, Jiří Halfar a Michal Vašátko), ale taktéž téměř každý
v okruhu 100 kilometrů, kdo alespoň jednou v životě držel v ruce
badmintonovou raketu. Není tedy divu, že při počtu 74 hráčů byl
turnaj téměř nekonečný.
Ve smíšené čtyřhře mohlo několik našich párů pomýšlet na
přední příčky. Do čtvrtﬁnále se dostali Petr Tomala (na snímku)

s Renčou Hánovou (VSK VŠB-TU Ostrava), Marika Davidová
s Martinem Slívou (BK Kopřivnice), Katka Frischová s Jirkou
Burešem (BADMINTON FSPS MU) a Michal Vašátko se Zuzkou Bláhovou. Petr s Renčou ovšem podlehli Kubovi Sagáčikovi
a Elišce Kelnarové, Katka přehrála Mariku a Michal se Zuzkou
nestačili na Adama Szarzce a Elišku Maixnerovou. Ti poté porazili i Katku s Jirkou, a nakonec celý turnaj vyhráli.
V dámském singlu se nám, bohužel, moc nedařilo. Stopkou
bylo čtvrtﬁnále pro Zuzku, Katku a Martu. Zato z dvouhry mužů
bereme zlato, jelikož Petr Tomala v celém turnaji (čítajícím
dohromady 42! hráčů) nenašel přemožitele.
Na počet medailí nejúspěšnější disciplínou byla dámská čtyřhra. Do semiﬁnále se probojovaly Adéla Závodná s Marikou
Davidovou a Zuzka Bláhová s Kájou Trnkalovou (SK Badminton
Přerov). Brány ﬁnále ale otevřely jenom Zuzka s Kájou, které si
následně i po třech letech vyzkoušely, jaké to je zdvihnout pohár
za první místo.
Pánský debl měl obdobný průběh jako singl. Do semiﬁnále se
dostal pouze Petr Tomala s Tomášem Veverkou (S.K. P.E.M.A.
Opava) a ani zde nikomu jinému nepřipustil celkové první místo
v turnaji.
Pokud vás ovšem tolik nezajímají výsledky, ale jste spíše
na drby a zajímavosti z turnajů, tenhle odstavec je přesně pro
vás! Jak jsem se již několikrát zmínil, do Olomouce se nás tentokrát sjelo opravdu HODNĚ. Nebál bych se říct, tak moc, že
by tomu mohl závidět kdejaký áčkový či béčkový turnaj. Zatímco ti šťastnější (čti „ti, co nehráli čtyřhru“) se domů dostali už
kolem páté hodiny, ti méně šťastní (čti „ti, co vyhráli“) byli svědky
zavírání samotné haly. Z toho důvodu museli pořadatelé sáhnout i k poměrně netradičnímu kroku. Finále pánského singlu
a dámského deblu se hrálo pouze na jeden vítězný set; ﬁnále
pánského deblu se nehrálo vůbec. A jak mohl tedy Petr vyhrát,
ptáte se? Jelikož ve ﬁnále singlu i deblu stál na opačné straně
kurtu pokaždé Adam Blaník, hrálo se tzv. vabank. Kdo vyhraje
dvouhru, vyhraje i čtyřhru – 2v1; všechno, nebo nic.
Všem medailistům gratulace nejen za povedené výkony, ale
i za výdrž, kterou během tohoto dlouhého dne ukázali.
Michal Vašátko
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Namísto medailí jen příslib do budoucna
Hned pětice klimkovických hráčů se probojovala na Mistrovství ČR dospělých 2019, které se konalo v Plzni.
Silná dívčí ekipa Kateřina Tomalová, Dominika Budzelová, Kateřina Frischová a Lucie Metzová byla doplněna jediným mužem
Petrem Tomalou. A od Katky Tomalové a Domči Budzelové jsme
oprávněně čekali útok na některou z medailí. Ale Katku, nasazenou singlovou jedničku, dva dny před mistrovstvím skolila
chřipka. A aby toho nebylo málo, o den později ohlásila stejnou
diagnózu i Dominika! Trochu moc smůly na jeden oddíl.
Ve hře tedy zůstal jen nesehraný mixový pár Petr Tomala
s Katkou Frischovou, přičemž Petr se dostal i do singlové soutěže, a Lucie Metzová v singlu.
V mixu měli Petr s Katkou v prvním kole ošemetný los – sehraný pár Šída–Jeřichová, který ale nepatří do úplné české špičky.
A celý první set našemu páru trvalo, než zjistil, co na soupeře
hrát. Pak už to byl na kurtu č. 4 vyrovnaný boj se šťastnými koncovkami druhého a třetího setu pro naše borce – 16:21, 21:18,
21:17 . V dalším kole už čekal výtečný nasazený pár 3/4 – Šelong
se Šikalovou, proti kterému naši bojovali co to šlo, ale favorité
nezaváhali a pohlídali si hladké vítězství – 11:21, 15:21.
V singlu se Petr nejprve na kurtu č. 4 popasoval s plzeňským
Přemyslem Voráčem. Předpokládal se vyrovnaný souboj, ale
náš matador měl po celou dobu navrch a zvítězil 21:7, 21:15. Ve
druhém kole proti mosteckému Bedřichovi Valentovi (nasazený
jako 5/8) utekl Petrovi první set, ve druhém se držel na dostřel,
ale Valentu nezaskočil – 9:21, 16:21.
Nejmladší členka výpravy i celého šampionátu, stále ještě
14letá Lucie Metzová, se tři dny „těšila“ na 30. hráčku českého
žebříčku Matouškovou, přičemž deset minut po zahájení bojů
ohlásil vrchní rozhodčí, že „díky“ odhlášení dvou klimkovických
nasazených hráček je třeba podle pravidel ČBaS ženský sing-

lový pavouk přelosovat! A asi aby to šlo Lucce k věku, vyfasovala pro první kolo 14. hráčku českého žebříčku Annu Legátovou z plzeňské Doubravky. Lucka, pro níž bylo toto mistrovství
teprve druhým turnajem mezi dospělými, se ale nezalekla, brzy
na kurtu č. 4 setřásla nervozitu a celý první set udržovala vyrovnaný stav a v koncovce se jí podařilo soupeřce odskočit. Druhý
set přinesl podobný obrázek hry, ale se šťastnou koncovkou pro
soupeřku. V setu třetím si Lucka do pauzy vybudovala 4bodový
náskok, který si neustále udržovala a v závěru ještě navýšila –
21:16, 18:21, 21:13! Lucka jela na dospělácké mistrovství odehrát jeden zápas, ale velmi dobrým výkonem si vysloužila ještě
jednu zápasovou lekci proti loňské vicemistryni Sabině Milové.
Tady už byl Lucčin silový a dynamický deﬁcit markantní – 9:21,
6:21. No, možná kdyby se hrálo na „klimkovickém“ kurtu č. 4...
Na tomto kurtu vyhráli naši hráči všechny své zápasy...
Ing. Lubomír Metz

Klimkovičtí na turnaji O pohár rytíře Vítka
V sobotu 16. února proběhl v prostorách vítkovické sportovní haly Ridera Sport již druhý letošní turnaj O pohár rytíře Vítka, pořádaný domácím oddílem B. O. Chance.
Na celkem 10 kurtech se soutěžilo v kategoriích U9, U11, U13,
U15 a U15+. Klimkovický oddíl dorazilo reprezentovat celkem
16 hráčů a pro mnohé z těch nejmladších to byla první turnajová
zkušenost vůbec. Ale nejen pro ně, svůj soutěžní křest si prožili
i Honza Poláček a Ela Kohutková mezi U13.
Turnaj, hraný švýcarem na pět kol, začal postupně zapojovat
všech 105 zúčastněných, aby v průběhu pozdního odpoledne
pevně deﬁnoval výsledná pořadí v jednotlivých žebříčcích.
V kategorii U15 vyhrává třetí místo Melánie Gráfová, která po
těžkých duelech nakonec jen o skóre neposkočila na druhou
příčku. Mezi kluky se nejvýše probojoval Jaromír Kostka, na kterého ve vyrovnané špičce žebříčku – opět jen o skóre –zůstala
nepopulární čtvrtá příčka.
V kategorii U13 vybojovala druhé místo Eliška Honajzerová
a mezi kluky se nejvýše – jako vždy a doslovně – probojoval
Daniel Mrózek, a to na celkové páté místo.
V kategorii U11, v tomto případě zároveň hrané jako kvaliﬁkační turnaj na MČR pro oblast SM, naši benjamínci Jonáš Dočkal,
Jirka Hudec, Monika Bártová a Silvie Demková přes předvedené
statečné výkony neatakovali horní části žebříčků. To se na druhou stranu plně podařilo Terce Dejlové, která se ztrátou jediného

setu suverénně ovládla svoji kategorii a odvezla si zlatou medaili.
Nejmladším bojovníkem celého turnaje se stal Filip Ivan, který
při své premiéře v kategorii U9 prokázal velikou bojovnost.
Byl to příjemný turnaj, ve kterém klimkovičtí hráči zanechali
nepřehlédnutelnou stopu. Zároveň je chvályhodné, že organizátoři pamatovali i na nejmenší hráče, protože turnajů pro nejmladší věkové kategorie není mnoho. A možnost zahrát si proti
vrstevníkům je jednoznačně přínosem a motivací pro všechny,
kteří s badmintonem začínají anebo už nějaké ty krůčky mají za
sebou.
Petr Dejl
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Marathon team TJ Klimkovice

Vesnické sportovní hry

52. Jizerská padesátka Úspěšný vstup
do letošního ročníku
Parta klimkovických dálkových běžců na lyžích z Marathon
teamu TJ Klimkovice ani letos nemohla chybět na tomto
největším a nejznámějším závodě.
Do Jizerských hor vyrážíme s předstihem po skupinách bez
dámského doprovodu. Letos zde dva naši členové oslavili svá
životní jubilea, ovšem za důkladného dozoru našeho předsedy
a poradce pro pitný režim a výživu, takže fyzická připravenost do
závodu oslavami nebyla narušena.
Od pondělka až do pátku před závodem panovalo v Jizerských horách pravé zimní počasí se sněhovou pokrývkou kolem
150 cm v místě startu a cíle v Bedřichově a 180 cm na hřebenech a užili jsme si, po několika letech horších sněhových
podmínek, parádní lyžování na prašanu. Škoda, že na víkend
se mírně oteplilo a závod na 25 km v sobotu i hlavní závod na
50 km v neděli jsme již na stoupání mazali klistry.
Během závodu bylo zataženo, později začalo sněžit a s postupným oteplováním i pršet. Náročnější podmínky nám ale
nevadily, zkušenosti ze spousty předešlých závodů se hodily
a mázu jsme treﬁli výborně. Masovost tohoto závodu (4 700
účastníků) nese i jiná rizika – nebývá nouze o kolize, pády a s tím
spojené problémy – letos měli smůlu Radim Pavelka na trati 25
km, kdy mu soupeři dvakrát přišlápli košíček hůlky a Radim se
vracel a hledal, ale potřetí už nenašel a půlku závodu absolvoval v podstatě jen s jednou holí a po bojovném výkonu s menší
závadou na jedné lyži. Na dlouhé trati byl Peťa Wágner sestřelen jedním z méně obratných, který mu zlomil hůlku a v pádu si
poranil rameno. Ostatní jsme měli štěstí a v pořádku doběhli do
cíle.
Radomír Mika a Jan Friedel
ČEZ Jizerská 50 km:
227. Jan Friedel

2:48:40

632. Tomáš Vítek

3:10:17

734. Lumír Dobiáš

3:15:19

1 621. Radomír Mika

3:54:41

1 747. Tomáš Burda

4:01:03

Ve čtvrtek 14. února se konala zahajovací soutěž letošního
ročníku Vesnických sportovních her – závody ve slalomu.
Lyžaře již tradičně přivítal lyžařský areál na Skalce v Ostravě, který i přes teplé počasí nabídl kvalitní, dobře upravenou trať, která snesla zátěž padesáti závodníků.

A je výborné, že naši lyžaři se ve vysoké konkurenci mnoha
závodních lyžařů neztratili a probojovali se na medailové pozice.
V hodnocení jednotlivců obsadil Tomáš Janalík medailové třetí
místo a také díky jeho skvělému výsledku a vyrovnanosti zbytku
týmu jsme se ukázali na stupních vítězů i v hodnocení družstev,
kde nám slušela bronzová pozice.
Takže děkuji všem lyžařům za skvělý vstup do soutěže
a můžeme se těšit na další závod 9. března na bazénu Sareza
v Porubě, kde se uskuteční závod na 100 metrů v plavání libovolným způsobem.
A na závěr ještě složení úspěšných lyžařů jmenovitě: Tomáš
Janalík, Radim Janalík, Jindřich Komár, Libor Matouš.
Petr Večerka

Hervis Jizerská 25 km:
193. Radim Pavelka

2:09:05

Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
Sledujte nás na: www.vshry.cz
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Inzerce

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

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

vám nabízí

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

NÍZKÉ CENY

• čištění koberců
a sedacích
souprav
• půjčování stroje
Kärcher
• mytí oken
Tel.:

606 363 300

NABÍZÍME PRONÁJEM
skladovacích prostor v Nové Bělé
(restaurace U Balcara – bývalý taneční sál)
Prostor je rozdělen na 2 patra, horní patro vyrobeno pomocí
ocelové konstrukce.
Celková užitná plocha je 400 m2, v prostorách je nákladní výtah,
kancelář, místnost – zázemí pro zaměstnance, k dispozici WC,
vše vytápěno.
K prostorám je samostatný vstup, nákladová rampa,
prostor pro příjezd kamionu.

Cena dohodou. Tel.: 602 283 356

Firma VLČEK – svařovací technika,
Ostrava – Polanka nad Odrou
hledá na občasnou brigádu

aktivního a zručného důchodce,
nebo invalidního důchodce
na drobnou servisní činnost

tel.: 602 720 845

Bližší informace:
e-mail: info@vlceksvt.cz

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácností!
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Pozvánky

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. 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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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KLIMKOVICE
pořádá

BURZU DĚTSKÉHO
JARNÍHO a LETNÍHO
OBLEČENÍ a POTŘEB
v HASIČSKÉ ZBROJNICI ve dnech:
pondělí

1. 4.

příjem zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

úterý

2. 4.

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

středa

3. 4.

prodej zboží

8.00–11.00 hod.
14.00–17.00 hod.

čtvrtek

4. 4.

výdej zboží

14.00–16.00 hod.

Na hojnou účast se těší výbor ČČK Klimkovice

ČČK Klimkovice a Charita Broumov pořádají

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

Sbírka se uskuteční
v kině Panorama v Klimkovicích.

pátek

12. dubna 8.00–18.00 hod.

sobota 13. dubna 8.00–18.00 hod.
Za vaši pomoc děkuje
Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov.
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