a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den Klimkovice,
jsme na prahu měsíce, který odstartuje
jednu z největších akcí v našem městě za
poslední, troufnu si říct, desetiletí. Stavba okružní křižovatky. S kolegy z vedení
města a se zaměstnanci města jsem se
snažil ještě na poslední chvíli vyjednat
u všech dotčených orgánů co nejlepší
podmínky objížďky tak, aby zátěž všech
občanů, ale hlavně obyvatel ulic Polní
a Havlíčkova, byla co nejmenší. Nic není
ideální, ale mohu vás ujistit, že jsme udělali maximum a stále, i v době uzávěrky
tohoto čísla Zpravodaje, ještě děláme.
Přípravné práce na stavbě již probíhají a vlastní realizace by měla vypuknout
za pár hodin. Všechny důležité informace jsou v tomto čísle uvedeny na dalších
stránkách. Snažili jsme se využít i dalších
způsobů, jak vás všechny co nejlépe informovat o situaci, která nás bude všechny
ovlivňovat následující dva měsíce. Do
schránek jste jistě dostali letáky, informace
jsou uveřejněny na webových stránkách

červen 2019
města, stanice LTV přináší také aktuality.
Pokud jste mě kontaktovali s dotazem
e-mailem, snažil jsem se odpovědět co
nejdříve. Informace byly průběžně zveřejňovány a aktualizovány také na sociálních
sítích. Věřím, že ﬁrma, která stavbu realizuje, dodrží všechny dohodnuté termíny
a v srpnu už bude vše veselejší.
Nicméně stavba okružní křižovatky není jediná událost, která nás v posledním
měsíci zaměstnala. V průběhu měsíce
května proběhla výběrová řízení na tři
pracovní místa (2x TS a 1x HTO). Všechny pozice byly kvaliﬁkovaně obsazeny
a věřím, že dojde ke stabilizaci jednotlivých úseků a noví kolegové budou pro
Klimkovice velkou pomocí a přínosem.
Ani další stavby a investiční akce nestrádají a byla u nich zahájena kompletní
kontrola. Je nutno pojmenovat veškeré
důvody, proč zatím nedochází k jejich
realizaci. Nové vedení města intenzivně
pracuje na urgentním zahájení staveb.
Jako příklad intenzivně řešených akcí lze
uvést chodník 28. října, rekonstrukci nádvoří zámku, napojení MŠ Josefovice na
kanalizaci, zajištění koupací sezóny na

koupališti a další. O postupu těchto i dalších akcí vás budu průběžně informovat.
Rada města se v květnu mnohokrát
sešla nejen na řádných, ale i na pracovních jednáních. Došlo k přerozdělení
úkolů mezi jednotlivé členy, doplnily se
chybějící komise a nastavil se systém
komunikace mezi radou města a městským úřadem tak, aby přenos informací
byl efektivní, např. pomocí zápisů.
Avšak nejen prací je člověk živ. Naše
město má také bohatý kulturní a společenský program, který dokresluje atmosféru
v našem městě. Namátkou mi dovolte
zmínit kladení věnců u příležitosti osvobození Klimkovic s ukázkou historické
vojenské techniky, Jarní koncert, stavění
májek a pálení čarodějnic v různých částech města, otvírání studánek, zahájení
lázeňské sezóny, řezbářské sympozium
a mnoho dalších zajímavých akcí.
Děkuji všem nadšeným dobrovolníkům,
umělcům a organizátorům, kteří se podílejí na přípravě všech těchto akcí, protože
bez jejich nápadů, snahy, času a zápalu
by tyto akce nikdy realizovány nebyly.
Také v nadcházejícím měsíci proběhnou jistě zajímavé a vydařené akce, ale
měsíc červen je již tradičně spjat se slavnostním ukončením studia žáků devátých
ročníků v naší základní škole. Rád bych
při prvních
jim všem popřál, hodně
krůčcích ve velkém světě, splnění všech
snů a ideálů a pokud možno žádné
karamboly, které by jim ukázaly, že život
bohužel také někdy není fér.

Poděkování

Klimkovické farmářské trhy a jeden z mála slunečných květnových dní.

Rád bych touto cestou poděkoval Haně
Kubzové, Janě Gramelové a Daně Číhalové za jejích dlouholetou a neúnavnou
práci pro město a v jejích nové životní ka, zdraví a spopitole jim přeji hodně
kojenosti.
S přáním krásných červnových dnů
váš starosta Jaroslav Varga
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Dopravní omezení

Výstavba okružní křižovatky
Pro zlepšení dopravní situace v centru města bude vybudována v místě křižovatky ulic Lidická a Čs. armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě. Navíc při havarijní situaci na dálnici D1, zejména
při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním řidičům.
Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje a město Klimkovice, zhotovitelem stavby ﬁrma Jankostav s. r. o., se sídlem na Štěpaňákově ulici
v Ostravě-Kunčicích.
Realizace stavby je rozdělena do 5 etap:
0. etapa: 15.–31. 5. 2019 přípravné práce bez omezení provozu (mimo sil. II/647,
sil. III/4654 a MK ul. Lidická, uzavřeno pro
pěší).
1. etapa: 1. 6.–14. 7. 2019 stavební práce
levé strany kruhového objezdu (ve směru
od Bílovce do Ostravy) s omezením provozu.
Provoz po provizorní komunikaci pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez
možnosti odbočení a umožněno pravé
odbočení pro BUS při výjezdu od MK
ul. Lidická. Zbytek uzavřen vč. pěších –
viz objízdné trasy. Autobusová zastávka
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„Klimkovice centrum“ na ul. Lidické směr
Ostrava dočasně zrušena.
2. etapa: 15. 7.–4. 8. 2019 stavební práce pravé strany kruhového objezdu (ve
směru od Bílovce do Ostravy) s omezením provozu.
Provoz po levé straně sil. II/647 pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez
možnosti odbočení a umožněno pravé
odbočení pro BUS při výjezdu od MK
ul. Lidická. Zbytek uzavřen vč. pěších –
viz objízdné trasy. Autobusová zastávka
„Klimkovice centrum“ na ul. Lidické směr
Ostrava dočasně zrušena.
3. etapa: 5.–9. 8. 2019 do 16.00 hodin

provedení podkladních i obrusné asfaltové hutněné vrstvy.
Provoz po levé straně sil. II/647 pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez
možnosti odbočení. Zbytek uzavřen vč.
pěších – viz objízdné trasy. Obě autobusové zastávky „Klimkovice centrum“ na
ul. Lidické zrušeny, přesun zastávek na
ul. Požárnickou.
4. etapa: 12.–31. 8. 2019 bez omezení provozu (mimo sil. II/647, sil. III/4654
a MK ul. Lidická, uzavřeno pro pěší).

Objízdná trasa
Zahájení stavebních prací oddálilo řešení objízdné trasy při výstavbě, objížďka potrvá od 1. 6. do 9. 8. 2019 do 16.00
hodin.
Objízdná trasa je vedena ve dvou směrech.
1. Směrem od Bílovce do Ostravy povede
objízdná trasa ulicí Čs. armády po stávající silnici II/647 přes staveniště okružní
křižovatky podle etap výstavby po levé či
pravé straně bez možnosti odbočení na
ul. Lidickou.
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2. Opačným směrem z Ostravy na Bílovec
povede objízdná trasa ze silnice II/647 po
ulici Polní na Vřesinskou, přes stávající
okružní křižovatku, dále ulicí Olbramickou do Olbramic a přes Bravantice zpět
na silnici II/647. Výjimkou budou autobusy jedoucí směr Bílovec přes zastávku
„Klimkovice Josefovice rozcestí“, které
z ul. Olbramické odbočí vlevo na ul. Havlíčkovu, kterou se napojí zpět na ul. Čs.
armády.
Objízdná trasa rovněž umožní projet
vozidlům ze směru od Olbramic nebo ze
Sanatorií stávajícím kruhovým objezdem
přes ulici Vřesinskou a následně z ulice
Polní odbočit na ulici Čs. armády vlevo na
Ostravu nebo vpravo do centra města.
Plně uzavřena bude ulice Lidická
v úseku od staveniště nového kruhového objezdu po stávající kruhový objezd
u starého hřbitova a také kratičký úsek od
ulice Požárnické po staveniště kruhového objezdu s výjimkou vjezdu autobusů.
Parkoviště před obchodem Hruška bude
zpřístupněno z ulice Lidické odbočením
vlevo ze směru od náměstí.
Objízdnou trasu by neměla užívat těžká
nákladní vozidla nad 12 tun. Pouze v případě nenadálé havarijní situace na dálnici D1, nebo také v době uzavírky obou
tubusů při rekonstrukci klimkovického
tunelu tj. 9. 8. od 20.00 do 12. 8. 2019 do
4.30 hod. bude umožněn průjezd vozidel
včetně kamiónů obousměrně po silnici
II/674 přes bezprostředně zprovozněné
staveniště kruhového objezdu.
Vzhledem k obavám z objízdné trasy
zejména vedené po místních komunikacích, které nejsou na předpokládaný provoz stavěny, požádalo město Klimkovice
ve spolupráci s MSK o vedení objízdné
trasy ze směru od Ostravy přes dálnici
D1 Ministerstvo dopravy. Pokud bude
naše žádost vyřízena kladně a zejména
rychle, mohli bychom očekávat převedení
zejména projíždějících vozidel mimo území města, a tím odlehčit provozu vozidel
po našich ulicích.

Objízdné trasy autobusů
1. Autobusy ze směru od Bílovce pojedou
po objízdné trase ulicí Čs. armády po stávající silnici II/647 přes staveniště okružní
křižovatky a za ní odbočí na ulici 28. října, pak odbočí vpravo na ul. Požárnickou
a opět vpravo na ulici Lidickou, kde přijedou na zastávku „Klimkovice centrum“.
Následně ze zastávky budou autobusy
odjíždět směrem k ul. Čs. Armády, kde
odbočí vpravo na objízdnou trasu směr
Ostrava.
2. Autobusy ze směru od Olbramic
přes zastávku „Klimkovice U Rybníčku“

pojedou po objízdné trase ulicí Olbramickou přes stávající kruhový objezd u starého hřbitova po ulici Vřesinské pak odbočí
vpravo na ul. Polní, ze které odbočí vpravo na ulici Čs. armády. Následně odbočí
vlevo na ulici 28. října, hned pak odbočí
vpravo na ul. Požárnickou a opět vpravo
na ulici Lidickou, kde přijedou na zastávku „Klimkovice centrum“. Následně ze
zastávky budou autobusy odjíždět směrem k ul. Čs. Armády, kde odbočí vpravo
a budou pokračovat po ul. Čs. armády
směr Ostrava.
3. Autobusy ze směru od Ostravy pojedou po objízdné trase ulicí Čs. armády po
stávající silnici II/647, neodbočí na ul. Polní a odbočí vlevo až na ul. 28. října, pak
hned vpravo na ul. Požárnickou a opět
vpravo na ulici Lidickou, kde přijedou na
zastávku „Klimkovice centrum“. Následně ze zastávky budou autobusy odjíždět
směrem k ul. Čs. Armády, kde odbočí
vpravo na objízdnou trasu směr Ostrava
a pak odbočí vlevo na ul. Polní a budou
pokračovat po objízdné trase směr Bílovec. Ty autobusy, které mají zastávku
„Klimkovice Josefovice rozcestí“, odbočí
z Olbramické ulice vlevo na ul. Havlíčkovu, kterou se vrátí na ul. Čs. armády.
4. Pro autobusy příměstských linek bude
zastávka „Klimkovice centrum“ ve směru k náměstí dočasně ZRUŠENA a pro
oba směry jízdy bude užívána zastávka
„Klimkovice centrum“ ve směru k ulici Čs.
Armády. Autobusy budou na zastávku
přijíždět z ul. Čs armády, odbočí na ulici
28. října, pak odbočí vpravo na ul. Požárnickou a opět vpravo na ulici Lidickou,
kam přijedou na zastávku „Klimkovice
centrum“. Autobusy budou odjíždět směrem k ul. Čs. armády, kde bude vždy
zachováno pravé odbočení ve směru jízdy na Ostravu.
5. V době pokládky živičných vrstev na
pravé straně kruhového objezdu ze směru od Bílovce na Ostravu tj. 5.–9. 8. 2019
do 16.00 hod. bude zastávka „Klimkovice
centrum“ v obou směrech dočasně ZRUŠENA a nahrazena pro oba směry jízdy
zastávkou „Klimkovice Požárnická“ na ul.
Požárnické.
6. Autobusy linky 679 Zbyslavice – Klimkovice – Vřesina – Ostrava všech spojů
včetně školních NEBUDOU zajíždět na
zastávku „Klimkovice výkupní závod“ ani
na zastávku „Klimkovice centrum“, obě
nahradí stávající zastávka „Klimkovice
starý hřbitov“.
7. Po celou dobu objížďky bude pro autobusy DPO zrušena zastávka „Klimkovice
centrum“, kterou nahradí zastávka „Klimkovice Požárnická“.

Uzavírky chodníků, přechodu
pro chodce, cyklostezka
Chodníky, přechody pro chodce a cyklostezka v prostorách staveniště, a také
schody u prodejny Hruška, budou dočasně zrušeny po celou dobu výstavby tj.
15. 5. 2019–31. 8. 2019.
Chodci mohou použít přechodu u Parku
Petra Bezruče a přechodu pod kinem.

Rekonstrukce
klimkovického tunelu
Situaci s objízdnou trasou velmi komplikuje souběh s rekonstrukcí klimkovického
tunelu, kterou ŘSD ČR plánuje od roku
2016. Rekonstrukce se uskuteční v době
od 8. 7. do 9. 9. 2019 a bude mít také
několik etap, navíc před samotnou stavbou musí být provedena diagnostika stávajícího systému za úplné uzavírky obou
tubusů.
Etapa 0: 25. 5. 2019 od 22.00 hod. –
26. 5. 2019 do 5.00 hod. – úplná uzavírka
obou tubusů (náhradní termín 31. 5. 2019
od 22.00 hod. – 1. 6. 2019 do 5.00 hod.).
Etapa 1: 8. 7. 2019 od 0.01 hod. – 9. 8.
2019 do 20.00 hod. – uzavírka levého
tubusu.
Etapa 2: 9. 8. 2019 od 20.00 hod. – 12. 8.
2019 do 4.30 hod. – úplná uzavírka obou
tubusů.
Etapa 3: 12. 8. 2019 od 4.30 hod. – 6. 9.
2019 do 20.00 hod. – uzavírka pravého
tubusu.
Etapa 4: 6. 9. 2019 od 20.00 hod. – 9. 9.
2019 do 4.30 hod. – úplná uzavírka obou
tubusů.
Objízdná trasa při úplné uzavírce obou
tubusů je vedena z D1 na MÚK 342 Bravantice po silnici II/647 přes Josefovice,
Klimkovice, Václavovice na MÚK 349
Klimkovice a zpět.
Objízdná trasa při úplné uzavírce jednoho tubusu je vedena po druhém jízdním pásu D1.

Rekonstrukce polanecké točny
autobusů DPO
1. Rekonstrukce točny autobusů DPO
v Polance n. O. proběhne v termínu od
29. 7. 2019.
2. V době rekonstrukce točny budou autobusy odstavovány na ul. Požárnické.
3. Po celou dobu objížďky, tj. 1. 6.–9. 8.
2019, bude pro autobusy DPO zrušena
zastávka „Klimkovice centrum“, kterou nahradí zastávka „Klimkovice Požárnická“.
Jaroslav Varga,
starosta města
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Změny v jízdních řádech autobusů
Upozorňujeme občany a návštěvníky
našeho města, že z důvodu změny
dopravce budou stávající jízdní řády
autobusů projíždějících Klimkovicemi
platit pouze do 8. 6. 2019. Od 9. 6. 2019
dojde k větším či menším změnám
u těchto příměstských autobusů:
Linka 679: Zbyslavice – Klimkovice –
Vřesina – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, žádný spoj
nepřidán. Minutové rozdíly.
Linka 678: Vítkov – Bílovec – Ostrava
Výrazně změněn jízdní řád.
Linka prodloužena z Fulneku do Vítkova.
Nutno prostudovat samostatně každý
spoj.

Linka 677: Nový Jičín – Studénka –
Klimkovice – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, žádný spoj
nepřidán. Minutové rozdíly.
Linka 676: Klimkovice – Vřesina –
Ostrava
Žádný spoj nezrušen, žádný spoj nepřidán. Minutové rozdíly. Mírně upraveny
průjezdy zastávkami v O.–Porubě,
dojezd do Ostrava–Svinov nádr.
Linka 675: Hradec nad Moravicí,
Jakubčovice – Skřipov – Bílovec, Výškovice – Těškovice – Bítov – Bílovec –
Olbramice – Klimkovice – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, žádný spoj nepřidán. Minutové rozdíly. Jinak beze změn.

Informace z MěÚ

ČOV a kanalizace pro obec
Klimkovice – Josefovice
• Žádáme občany, aby respektovali ztížené podmínky pokládky kanalizace ve
velkých hloubkách v hlavní komunikaci
a vyhýbali se blízkému kontaktu s výkopem pro bezpečnost svou i stavebníka.
• Dovolujeme si připomenout občanům
Josefovic, že realizace neveřejných
(soukromých) částí kanalizačních přípojek může nastat až po vydání územního
souhlasu stavebního úřadu v Bílovci za
stanov podmínek. Hromadný územní
souhlas je v současné době zajišťován
městem Klimkovice (podle vyjádření
projektanta bude cca v 9/2019).
• Informace pro realizaci přípojek na
soukromých pozemcích vlastníků
objektů: do listopadu 2019 je plánována hlavní realizace akce ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice – Josefovice.
Poté bude zažádáno o kolaudaci celé
stavby a bude zahájen zkušební provoz.

Tento akt připadne patrně na leden/únor
2020. Od zahájení zkušebního provozu
bude možno se napojit do kanalizace,
tedy nejdříve začátkem roku 2020.
• Vlastníci objektů, kteří si budou realizovat přípojku na vlastním pozemku, oznámí tuto akci Městskému úřadu Klimkovice a dohodnou si termín, kdy bude
přípojku možné zkontrolovat pověřeným
pracovníkem města před záhozem. Bez
této kontroly nebude možné se napojit
do veřejné kanalizace a vlastník přípojky bude vyzván k opětnému obnažení
vedení přípojky pro kontrolu.
Pokud si vlastník bude chtít část přípojky položit již v letošním roce, nesmí dojít
k propojení s odpadem a je nutné opět si
domluvit účast pověřeného pracovníka
na kontrolu vedení přípojky a před samotným propojením v příštím roce opět.
Bc. Marta Křivdová

Linka 674: Hlubočec – Pustá Polom
– Kyjovice – Zbyslavice – Olbramice –
Klimkovice – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, přidány 2 spoje.
Ostatní spoje beze změn. Minutový rozdíl u jednoho spoje (2).
Linka 673: Fulnek – Bílovec –
Velké Albrechtice – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, přidán 1 spoj.
Ostatní spoje beze změn.
Linka 672: Slatina – Bílovec, Výškovice – Tísek – Bílovec – Olbramice –
Klimkovice – Ostrava
Žádný spoj nezrušen, přidány 2 spoje.
Ostatní spoje beze změn.
Linka 671: Skřipov – Bílovec, Výškovice – Těškovice – Bítov – Bílovec –
Olbramice – Klimkovice – Ova
Žádný spoj nezrušen, přidány 2 spoje.
Ostatní spoje beze změn.
Detailní přehled všech změn je uveden na webových stránkách města:
https://www.mesto-klimkovice.cz/mesto/
aktuality-ve-meste/zmeny-v-jizdnichradech-autobusu-372cs.html nebo pro
dohledání úplného jízdního řádu použijte
webové stránky Kodisu: https://www.
ko dis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.
html?od=613&do=699. Ostatní spoje zůstávají beze změn.
8. 4. 2019
Zpracoval: Ing. František Kopecký

Oznámení

Očkování psů
proti vzteklině
V sobotu 15. 6. 2019 proběhne očkování psů, s sebou očkovací průkaz,
náhubek. Očkování se týká psů starších 4 měsíců. Poplatek je 100 Kč.
8.00–8.30

Klimkovice, před zámkem

8.45–9.00

benzínová stanice ÖMV

9.15–9.30

Fonovice

9.45–10.00

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Projekt „ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice“
je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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Hýlov, u Hasičů

10.00–10.15

Hýlov, u lesa

10.30–11.00

Josefovice

V případě nepříznivého počasí budou
občané informováni o změně termínu.
Očkování provádí MVDr. Andrle, telefonní
číslo: 603 735 160.
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Kulturní a informační středisko Klimkovice

Poděkování

Letní turistická sezóna
Pro turisty, ale také občany, je připraveno v Kulturním a informačním středisku
několik novinek. Mezi ně patří prodloužení provozní doby o sobotách a nedělích,
kdy od 18. května do 14. září 2019 bude Kulturní a informační středisko otevřeno
od 9.00 do 15.00 hodin.
Dále jsou pro vás v hlavní turistické sezóně připraveny komentované prohlídky
města a okolí s kronikářem panem Pillichem. Prohlídky můžete absolvovat každou první sobotu v měsíci od června do
září.
Bohatá je také nabídka upomínkových
předmětů – turistické známky, vizitky,
deníky, pohlednice, magnetky, mapy,
keramika s motivem města, panenky
v klimkovickém kroji, reﬂexní přívěsky,
pastelky, omalovánky, pexeso, textilní
tašky, cyklolékárničky...

Co u nás ještě najdete a vyřídíte?
• Propagační materiály o Klimkovicích
a okolí – mapky, letáky (zdarma).
• Kopírovací a skenovací služby.
• Pokladna – místní poplatky.
• Informace o službách ve městě
a v okolí.
• Předprodej vstupenek v prodejním
systému ColosseumTicket.
• Hlášení v městském rozhlase.
• Inzerce ve Zpravodaji města.
Mária Bílková

Z redakční pošty

Schodiště ke kinu
Rozpočet města uvažuje o projektu za 150 tisíc Kč na rekonstrukci schodiště
ke kinu. Vyjde to 4 285 Kč na jeden schod a na cestě je realizace odhadem za
1,5 milionu Kč. Asi na to máme. Jinde ruší bariéry, u nás je vytváříme. Držíme
tradici.

V době, kdy vznikl Dělnický dům, dnešní kino, bylo schodiště jedinou možností,
jak z centra města vyjít na kopec. Chůze
do schodů byla namáhavá, a tak vedle
schodiště lidé vyšlapali pěšinku, dnes
povedený pěkný chodník dlážděný žulovou kostkou se zábradlím i osvětlením.
Během času na chodník navázal přechod
pro chodce, nyní zabezpečený semafory.
Praktické a účelné řešení ke spokojenosti
všech.
Schodiště je desetiletí uzavřeno pro
neschůdnost a nikomu nechybí, mizí
postupně v záplavě vegetace jako zámek
Šípkové Růženky. A staromilci ho chtějí

nyní obnovit, snad aby si chodci mohli vybrat. Buď jednoduše po chodníku,
nebo s námahou po schodech. Již vidím
chlapce v Technických službách, jak v zimě losují prémii, kdo ve sněhu půjde na
schody. Bude to pro ně radost, protože
mnoho schodů ve městě není. Ale dá se
to vyřešit cedulkou „schody se v zimě
neudržují“ a nebudou si vzájemně závidět. A občané s nákupem budou závodit,
kdo rychleji zdolá 35 schodů. Ještě, že
nahoře je lavička, tam naberou síly na
cestu k domovu.
Není účelnější schody za 150 tis. Kč
zlikvidovat, zrušit zbytečný projekt a napnout síly k účelnějším akcím pro občany? Třeba k vybudování chodníku podél
ulice 28. října do Polanky. To se za dvě
volební období nepodařilo za starosty
Malíka, Husťáka a nynější je asi překoná.
V Polance mezitím vybudovali chodník
od Odry až na hranice Klimkovic, Janová
se rovněž pyšní chodníkem. Asi tam více
chtěli zastupitelé i občané. U nás to neumíme nebo nechceme? Tak jsou po ruce
výmluvy a zdůvodnění a projekty schodů.
Ladislav Besta

Jménem Základní a Mateřské školy při
zdravotnickém zařízení v Klimkovicích-Hýlově bych chtěla poděkovat paní knihovnici Městské knihovny v Klimkovicích Mgr. Zuzaně Konvičkové za ochotu
s jakou se věnuje žákům naší školy při
besedách. Pro naše žáky je to vítané
zpestření výuky a paní knihovnice vždy
vychází maximálně vstříc našim speciﬁckým požadavkům (děti s handicapem,
různorodé věkové skupiny). Budeme se
těšit na další setkání v knihovně.
Mgr. Karla Ondráčková

Policie ČR informuje
Děti tráví o prázdninách více času venku
a mohou nastat chvíle, kdy musí zůstat
samy, bez dozoru dospělých. Může jim
hrozit nebezpečí, kterým by měly umět
předcházet a správně je řešit. Proto jim
připomeňte základní pravidla bezpečnosti
– že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec
ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých
osob by neměly manipulovat s ohněm
a s ostrými předměty. Připomeňte jim, jak
se mají chovat při sportovních aktivitách,
na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly
k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo
k dispozici mobilní telefon, můžete tak
být nepřetržitě v kontaktu a mít informace
s kým a kde se nachází. V mobilu by dítě
mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by
nastala stresová situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout.
Por. Mgr. Petr Směták

Ministerstvo životního prostředí:
Delší vegetace lépe zadržuje vláhu
a pomáhá biodiverzitě.
Proto jak obcím, tak jednotlivcům
doporučujeme omezit počet sečí
a nechat trávu růst.
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Knihovna

Máchův Máj – symbol měsíce
května a letní lásky
Ze školních let si všichni pamatujeme
na lyrickou milostnou skladbu Máj,
která byla vydána v roce 1836, a Karel
Hynek Mácha ji napsal, když se inspiroval skutečnou událostí, která se stala poblíž Mladé Boleslavi v roce 1774.
Na pahorku zvaném Na spravedlnosti
byl lámáním v kole usmrcen Hynek Ignác
Schiffner, který zavraždil v Dubé u Doks
svého otce. Známý romantik Mácha však
ve skutečnosti moc velkým romantikem
nebyl. Když si Jakub Arbes, milovník záhad, odnášel domů lístečky se zašifrovanými záznamy z Máchova deníku,
pociťoval velké rozechvění. Chudák netušil, jaké překvapení na něj čeká. Dával
dohromady celá slova a přesmyčky a po
odhalení Máchových tajných záznamů se
upřímně vyděsil a po zbytek svého života
bojoval o to, aby se širší veřejnost nedozvěděla obsah utajených částí Máchova deníku. Básník Karel získal nálepku

neuvěřitelného výstředníka. Někteří dokonce deníky považují, ačkoliv nespatřili
ani čárku, za pornograﬁi nejtvrdšího zrna.
Mácha byl vždycky rád středem pozornosti. Liboval si v teatrálnosti, a protože
byl zároveň člověkem praktickým a progresivním, nenechával nic náhodě. Kdo
byl vlastně básník – poutník Mácha?
Máchovo životní tempo by se dalo
označit za vražedné. Snad se řídil tím,
co si sám poznamenal: „životu není přítomnost žádná, lze jen říci bude a bylo,
v životě žádná není přestávka“. Přestávkami se nezabýval, naopak vyrážel na
nekonečné pochody na hrady a zámky,
což vše souviselo s jeho touhou poznávat, a především nacházet podněty
k tvorbě. Z dnešního pohledu by se dal
Mácha považovat za obdivuhodného
výkonného turistu. Pěšky zdolával tisíce
kilometrů. Svérázný Karel si však našel
čas i na dívky. Nemohl si rozhodně stěžovat na nezájem, protože opačné pohlaví

Známý ilustrátor v knihovně
V měsíci květnu jsme hodně cestovali, a to prostřednictvím interaktivního divadla Adolfa Dudka. Známý ilustrátor
dětských knih a časopisů přivezl do klimkovické knihovny nové představení s názvem Cestovatelské pohádky. S dětmi
jsme navštívili mnoho exotických zemí

a nechyběla legrace a zábava. Program
byl připraven pro žáky prvních a druhých
ročníků ZŠ Klimkovice a do scének se
s radostí zapojily i paní učitelky. Tímto
představením jsme uzavřeli projekt tematických čtení a budeme se těšit na další.
Zuzana Konvičková, knihovnice

přitahoval přímo magneticky. Upoutal je
svou charismatickou osobností a tváří
ostře řezaných a výrazných rysů. Byl si
toho vědom a nikdy se nestavěl k ženským půvabům lhostejně. Sice byl zamilován do Lori Šomkové, ale za žádného
svatouška rozhodně považován nebyl.
Mácha opravdu vybočoval po všech
stránkách. Pozornost budil už samotným
zjevem. Chodil ve vysokých vojenských
botách, čapce a světle šedivém plášti
s červenou podšívkou. Hezky maloval,
zpíval a uměl hrát na kytaru. Sudičky ho
v umění neochudily a nešetřily na něm.
Ale kvůli Máji se zadlužil, vypůjčil si peníze od Eduarda Hindla (spolužák ze studií), protože s knihkupci nechce mít nic
společného. Romantická báseň, do níž
vkládá velké naděje, se bohužel dočká
negativní kritiky téměř od všech posuzovatelů. Netuší, že předběhl dobu, což
nepochopili ani ti, s nimiž se znal a v jejichž úsudek věřil. Události v jeho životě
dostávají rychlý spád. Chce opustit svou
ženu, je bez peněz, svým promiskuitním
životem si dělá jen samé nepříjemnosti
a to vše má vliv na jeho zdraví – oslabená
imunita a střevní katary. Navíc se stává
svědkem požáru v Litoměřicích, a protože
byl v nedalekém Radobýlu na procházce,
pomáhá hasit. Jeho dny jsou sečteny.
Zárodek choroby se poléváním vodou
a především její konzumací rychle rozbují. Zcela vyčerpaný a vysílený ve 26 letech
umírá. Pohřbí ho jako běžného úředníka.
Záhady kolem Máchovy osobnosti se vynořují neustále. Občas prosvitne informace o dalších nemanželských dětech.
I přesto je Máchův Máj skvostem v české
literatuře 19. století a jen tak nezmizí ani
z maturitní četby a otázek o romanticích.
A to je dobře.
Zdroj: Utajené životy slavných Čechů,
Martina Bittnerová, Brána, 2012

Prázdninová výpůjční doba
červenec – srpen 2019
Pondělí

9–12

Úterý

zavřeno

Středa

zavřeno

13–17

Čtvrtek

9–12

13–17

Pátek

9–12

13–15

1.–23. 8. 2019 – dovolená, zavřeno
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Novinky ze základní školy

Závěr školního roku...
...přináší nejen písemky a zkoušení
pro uzavření klasiﬁkace, ale také školní výlety a celoškolní akce:
29. 5.

trojutkání škol v Ilavě

30. 5.

Rainbow Run

7.–11. 6. zájezd žáků 9. tříd do Londýna
15. 6.

výlet na raftech – akce SRZŠ

19. 6.

výlet pro nejúspěšnější žáky,
branný den, Atletický den –
sportovní soutěž žáků I. stupně

21. 6.

slavnostní ukončení školního
roku žáků 9. tříd

28. 6.

poslední školní den – předání
vysvědčení

O tom, jak akce dopadly, a také o vzdělávacích výsledcích žáků, se dočtete
v příštím čísle Zpravodaje.

Anketa Mléko a ovoce do škol
Škola je zapojena do celostátního školního projektu, který vznikl sloučením projektů Ovoce do škol a Mléko a mléčné
výrobky do škol. Žáci dostávají 2x měsíčně kus ovoce nebo ovocnou šťávu, resp.
neochucený mléčný výrobek (bílý jogurt,
přírodní sýr, trvanlivé mléko), a to zcela
zdarma. Při realizování tohoto projektu
narážíme na následující komplikace, přestože jsme vyzkoušeli různé dodavatele:
- nadměrné množství obalů
(zejména plastových)
- nevhodné zacházení žáků s potravinami, plýtvání, znečišťování okolí školy

- nezájem žáků si produkt odnést domů
(neoblíbený sortiment)
- nevhodný sortiment (trvanlivé mléko,
ovocné šťávy)
- problém při distribuci, když dítě není
přítomno ve škole
- nepraktické balení (rozmačkaný jogurt
v aktovce)
- personální zátěž při distribuci
- nedostatek prostoru pro skladování
bedýnek
- obaly znečišťující všechny prostory
školy
- na projekt navazující reklamní akce,
distribuce propagačních materiálů
Obrátili jsme se na rodiče, aby se vyjádřili a odpověděli na následující otázky,
aby škola zvážila další kroky. Z celkového
počtu 481 žáků odpovědělo 271 rodičů.
1. Konzumuje / vyzvedává vaše dítě
obdržený produkt?
231 rodičů ANO
40 rodičů NE
2. Patří produkty do skupiny oblíbených
pro vaše dítě?
183 rodičů ANO
88 rodičů NE
3. Jste pro pokračování tohoto projektu?
193 rodičů ANO
78 rodičů NE
Škola bude tedy v projektu pokračovat
a bude se snažit vyjednat podmínky pro
snížení negativních dopadů. Očekávám
podporu ze strany rodičů, aby vedli své
děti k tomu, ať výrobky donesou domů,
když je ve škole nebudou konzumovat.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

SCIO testování
žáků 5. ročníku
Každoročně srovnáváme výsledky vzdělávání žáků 5. ročníku jako
výstup za první vzdělávací období
I. stupně. V letošním školním roce
dosáhli žáci skvělé úrovně.
V českém jazyce se zařadili mezi
10 % nejúspěšnějších škol a v matematice byly výsledky žáků lepší než
70 % škol. V matematice je studijní
potenciál žáků využíván optimálně,
výsledky v českém jazyce jsou na
vyšší úrovni, než odpovídá studijním
předpokladům žáků.
Z hodnocení dovednostní části vyplývá, že žáci jsou výborní ve znalostech, posouzení, interpretaci a vyhledávání informací, porozumění
a aplikaci. Učitelé s potenciálem žáků
umí pracovat a žáci pracují nad své
možnosti.
Zprávy jednotlivců mají k dispozici rodiče žáků, aby mohli motivovat
žáky k dalšímu rozvoji.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Den s rodilým
mluvčím
Britský student londýnské střední školy Timotey zavítal do naší školy. Prostřídal se ve všech třídách čtvrtých
a pátých ročníků, kde se v rámci anglického jazyka bavili o Velikonocích
a jejich odlišnostech od české a britské kultury.
Jelikož Timotey ovládá dva jazyky, ale
ani jeden z nich není čeština, s dětmi se
museli domluvit prostřednictvím anglického jazyka. Žáci tak zjistili, že když je
potřeba, domluví se i s cizincem.
Mgr. Tereza Maternová
8
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Návštěva
z Londýna
Na čtvrtek a pátek 16. a 17. května
jsme pozvali do školy do hodin angličtiny rodilého mluvčího z Jazykové
školy Hello.

Kouzlíme v kuchyni
V sobotu dne 4. května se žákyně
sedmých tříd – Kateřina Mlynková,
Simona Ševčíková, Nikola Kročková,
Tereza Bajgerová a Tereza Matoušková zúčastnily gastronomické soutěže
Kouzlíme v kuchyni, která se konala
pod záštitou Sanatorií Klimkovice ve
spolupráci se Střední školou společenského stravování v Ostravě.

studené kuchyně si odnesly 1. místo
a také celkové vítězství pro naši školu.
Simona Ševčíková navíc získala ocenění
za svou tortillu a la suschi. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Děvčata měla za úkol připravit pokrmy
studené kuchyně – slaný věneček, tortillu,
řecký jogurt a 2 míchané nealkoholické
nápoje. Hodnoceny byly nejen za přípravu pokrmů, ale také za originalitu názvu,
celkovou chuť pokrmu a celkový vzhled.
Soutěž pro ně byla o to těžší, protože vše
připravovaly před zraky diváků a odborné poroty, která vše bedlivě a přísným
okem sledovala. A výsledek? Kačka,
Simča, Nikča a Terezka přípravu na soutěž nepodcenily a za přípravu pokrmů

Dojmy oceněné Simony Ševčíkové, 7. B:
„Na soutěž Kouzlíme v kuchyni jsem se
moc těšila, i když jsem měla hroznou trému. Jakmile byla soutěž zahájena a já si
začala vážit suroviny, tak ze mě tréma
spadla a vše bylo úžasné. Všechny jsme
se snažily dosáhnout nejlepšího výkonu
a vyhrát. Proto jsme byly velice šťastné
za ocenění našeho týmu. Celá soutěž
byla velmi pečlivě připravena ze strany
pořadatelů a zároveň oceňuji i krásné
a příjemné prostředí Sanatorií Hýlov.

Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Kateřina Chrapková

Ve čtvrtek ráno se ve dveřích objevil
sympatický Kyne a po krátkém rozhovoru se vrhl do učení dětí na prvním stupni.
Měl trochu obavy, protože před tolika dětmi stál poprvé. Bezprostřednost dětí však
nervozitu velmi rychle odbourala a Kyne
s nadšením a poctivě odučil i dalších šest
hodin angličtiny na druhém stupni.
Rodilý mluvčí ve výuce se zdá být přínosem nejen nám, učitelkám angličtiny,
ale hlavně dětem. Posuďte sami.
Reakce dětí:
• Hodina se mi líbila, protože tam byl
Angličan.
• Díky této hodině se ještě víc těším
na příští rok, ve kterém budeme mít
rodilého mluvčího častěji.
• Bylo to něco nového, Kyne byl velmi
hodný.
• Hodina se mi líbila, protože jsem si
procvičila angličtinu s člověkem,
který tak mluví odmalička.
• Rozuměla jsem všemu, a když jsem
nerozuměla zadání nebo jsem měla
otázku, dokázala jsem se zeptat.
Žáci 6. A a 6. B
Mgr. Radana Albrechtová

Sběr papíru
Ve dnech 24.–26. dubna proběhl v naší
základní škole jarní sběr papíru. Celkem jsme vybrali cca 5 580 kg papíru.
Prostředky získané ze sběrové aktivity budou využity k ﬁnancování projektu
Adopce zvířete v Zoo Ostrava. V předcházejících letech jsme podporovali chov
lemura korunkatého, ten bohužel letos
zemřel. V současné době žáci prostřednictvím žákovského parlamentu rozhodují o výběru adoptivního zvířátka. Budeme
vás informovat o tom, které zvíře v zoo
bude škola sponzorovat. Všem, kteří podpořili dobrou věc a zapojili se, děkujeme.
Mezi nejlepší sběrače patří Jiří Konečný 1. B – 350 kg, Tereza Horáková 2. B
– 310 kg a Tereza Fešárková 9. A – 257
kg.
Mgr. Jana Petrušková

V těchto měsících již sklízíme jarní úrodu zeleniny, kterou jsme vysadili v únoru do
skleníku. Sklidili jsme bohatou úrodu salátů a kedlubnů, která putovala do naší školní jídelny. Ve skleníku nyní rostou saláty, ředkvičky, sazenice rajčat, paprik, cuket
a dýní.
Předmětová komise pracovního vyučování
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Den Země v Zoo Ostrava
Také v letošním školním roce proběhl projektový den ke Dni Země. Žáci
třídy 2. B a 4. B vyjeli za programem
do ostravské zoologické zahrady, kde
si zaměstnanci zoo připravili výukový
program zaměřený na téma Les všemi
smysly a Mláďata. Programy probíhaly
venku za příznivého počasí.
Les byl prožitkový program, prožití lesa
různými smysly, seznámení s pobytovými
znaky zvěře, ohrožením lesů a jejich
ochranou. Žáci se učili poznávat především stromy listnaté, a to jak pomocí listu,
tak i kůry stromu. Zjišťovali vlastním měřením stáří stromů. Pomocí ladičky poslouchali zvuky stromů. Soutěžili, poznávali,
bádali a trávili čas v přírodě.

Program Mláďata děti velmi nadchnul.
Dozvěděly se, že o mláďata se nestará
jen samička ale i sameček, že zvířátkům
člověk páchne, proto nikdy ve volné přírodě nesaháme na opuštěná mláďata
a spoustu dalších zajímavostí. Nejvíce
se dětem líbila mláďátka plameňáků, papoušků, srnečci, koloušci, opičky. Děti se
snažily důkladným pozorováním mláďat
objevovat různé zajímavosti ze zvířecího
světa.
V závěru bychom chtěli poděkovat paní
Ing. Žanetě Kurucové a společnosti Auto
Heller za sponzorování tohoto programu
pro děti obou tříd.
Mgr. Božena Gamonová,
Mgr. Renata Ottová

McDonald’s cup v Porubě
Dne 30. dubna se v ZŠ Jana Šoupala uskutečnilo obvodní kolo soutěže
McDonald’s cup v kopané. Naši školu
reprezentovali žáci čtvrtých a pátých
tříd v kategorii starší žáci.
V prvním utkání, ve kterém nebyli horším týmem, prohráli 0:2 s družstvem
z Polanky. Stejně tak v druhém zápase
proti ZŠ Porubská náš tým srazily především individuální chyby a neproměňování
šancí a opět jsme prohráli, tentokrát 1:3.
Po těchto dvou zápasech byla atmosféra

v týmu na bodě mrazu. Chlapci se však
nevzdali a v dalším zápase porazili Dolní
Lhotu i přes vydatnou podporu soupeře v hledišti 4:0. A v posledním čtvrtém
zápase už to byla exhibice a naši kluci si
s chutí zastříleli proti Velké Polomi, s celkovým výsledkem 7:1. Ani přes heroický
závěr se nám bohužel nepodařilo postoupit a skončili jsme na 3. místě ve skupině
a celkově na děleném 5. místě. Děkuji
všem za reprezentaci školy.
Mgr. Jan Škuta

Badmintonové lekce ve škole
Dne 29. a 30. dubna se v naší škole
uskutečnily badmintonové lekce pro
žáky prvního stupně pod vedením
úspěšných badmintonistů z celku TJ
Sokol Klimkovice.
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Český den
proti rakovině
Ve středu 15. května se ZŠ Klimkovice
jako jedna z mnoha dobrovolníků v ČR
zúčastnila 23. ročníku sbírkové akce
Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha.
Tématem letošní sbírky byla nádorová onemocnění plic a jejím cílem je již
od roku 1996 přinést informace a získat
prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu
a vybavení onkologických center.
Zakoupením kvítků měsíčku lékařského, které nabízeli studenti 9. ročníků
v budově školy a v centru obce, jste i vy
mohli sbírku podpořit. Rodiče, žáci naší
školy, její zaměstnanci a obyvatelé Klimkovic přispěli celkovou částkou 15 816
Kč. Všem upřímně děkujeme.
Mgr. Zuzana Malíková

Školní družina
ve Funparku
Ve středu 24. dubna navštívilo všech
pět oddělení školní družiny Funpark
Žirafa v Ostravě.
Od školy odjížděly dva plné autobusy
natěšených dětí do zábavního centra.
Většina dětí už věděla, co je čeká, protože již tuto atrakci navštívily dříve se svými rodiči. Na místě na nás čekala spousta
trampolín, kolotočů, prolézacích tunelů
a skluzavek. Děti si mohly koupit i různé
dobroty. Ze šťastných obličejů dětí bylo
možno vyčíst, že se jim výlet opravdu
hodně líbil.
Mgr. Martina Habustová

Na 45 minut se trenéry pro žáky stali
Jiří Halfar, Filip Budzel, Jan Somerlík,
Lucie Metzová a Klára Petrušková. Hodiny byly velice pěkně připraveny a líbily se
dětem i vyučujícím.
Trenéři dětem předvedli, jak může
vypadat badmintonový trénink a dokonale
je vtáhli do hry.
Tato akce se mi zdá velmi přínosná,
děti si mohly najít svůj sportovní vzor, jelikož klimkovičtí badmintonisté již dosáhli
řady úspěchů.
A lze poděkovat všem lidem, kteří se
ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. Takže více takových akcí do škol!

Od té doby se nám podařilo v hodinách
pracovního vyučování a v rámci projektového dne ušít téměř sto pratelných sáčků.
Také jsme s žáky 9. ročníku vyzkoušeli,
jak se do sáčků nakupuje a zbavili se
zbytečného ostychu z reakcí ostatních
nakupujících a prodavaček. V šití sáčků
budeme určitě pokračovat a můžete si je
koupit na našem vánočním jarmarku.

Mgr. Jan Škuta

Mgr. Kateřina Chrapková

Stop plastům
V březnu jsme vás informovali o naší
výzvě omezit zbytečné plasty.
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Základní umělecká škola

Úspěchy klimkovické ZUŠ
Jedním z oborů, o kterém můžete v poslední době čím dál více slyšet, je obor
literárně dramatický v místní základní umělecké škole. Žáci pracují pod vedením
MgA. Jany Přečkové a mají za sebou již několik zajímavých vystoupení.
Jedno z nich bylo tematicky zaměřeno k loňskému výročí České republiky
a skupina starších žáků se s ním zapojila
do projektu Osudové osmičky. Příběh se
jmenoval Chlapec v pruhovaném pyžamu
a paní učitelka se nechala inspirovat stejnojmennou knihou Johna Boyna. S tímto vystoupením, které nenechalo nikoho
bez emocí, se žáci literárně dramatického oboru představili na krajské soutěžní
přehlídce 5. a 6. dubna 2019 v Rýmařově
a umístili se ve Stříbrném pásmu.
O žácích soutěžících ve hře na akordeon jsem psala již v květnovém Zpravo-

daji, ale musím zde zmínit ještě jedno soutěžní klání. Tím byla Mezinárodní akordeonová soutěž OSTRAVA 2019. Letos se
ve dnech 12. až 14. dubna konal VIII. ročník a měla na něm zastoupení také naše
škola. Účastnil se jí žák paní učitelky Martiny Maternové Karel Schmeister.
Ve velké konkurenci polských, českých
i slovenských akordeonistů si odvezl
Účastnický list a spolu s ním další hráčskou zkušenost.
Nyní se vrátím k soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve výsledkové listině
z krajského kola bylo u jednoho jména naší žákyně napsáno – 1. místo s postupem
do celostátního kola. Jednalo se o žačku 3. ročníku I. stupně Evu Habustovou
ze třídy paní učitelky Martiny Maternové.
Ta si jela zahrát svůj soutěžní program
do Plzně, kde se 10. až 12. května 2019
ústřední kolo konalo. Eva zažila atmosféru, ve které se setkají ti nejlepší z celé
republiky a po koncentrovaném výkonu
obdržela diplom za 2. místo.
Všem, kteří v letošním školním roce
reprezentovali naši základní uměleckou
školu a tím i město Klimkovice v soutěžích, děkujeme za pilnou a poctivou
přípravu a gratulujeme ke krásným umístěním!
Martina Maternová
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN červen

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

sobota

VOLEJBAL

Vesnické sportovní hry

Polanka nad Odrou

9.00

volný

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka:
30 let po sametové revoluci

sraz u zámku

15.30

30,-

15.00–16.00

volný

volný

1.

neděle

2.

KONCERT

Evergreen band

SK, kolonáda

pondělí

3.

SENIOŘI

Výlet na jižní Moravu

vyprodáno

HUDBA

Trumpetové DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

úterý

4.

PŘEDNÁŠKA

Tomík na cestách –
Tuktukem z Thajska až na Moravu

SK, společenský sál A

19.00

50,-

středa

5.

KINO

Rocketman

kino Panorama

18.00

130,-

KONCERT

Taneční koncert ZUŠ Klimkovice

SK, společenský sál A

18.15

volný

čtvrtek

6.

PROCHÁZKA

Komentovaná procházka
pamětihodnostmi města Klimkovic

Klimkovice

18.00–20.00

volný

pátek

7.

TANEC

Taneční večer s GOOD MATES

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

volný

DEGUSTACE

To nejlepší ze sklepa

zámecký vinný sklep

19.00

rezervace

sobota

8.

ZÁBAVA

Otvírání parku

park Petra Bezruče

15.00–19.00

volný

neděle

9.

KONCERT

Akoband hraje ﬁlmové
a muzikálové melodie

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

10.

KINO

TV miniuni a zloděj otázek

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

Evergreeny u klavíru

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný
50,-

úterý

11.

KINO

Mama Mia! Here We Go Again

SK, společenský sál A

18.30–20.25

středa

12.

KINO

Teroristka

kino Panorama

18.00

TANEC

Taneční večer s Jerry Erbenem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

110,- / 60,-

čtvrtek

13.

SETKÁNÍ

Setkání onkologicky nemocných
žen a mužů – Poradenství AOP

SK, společenský sál A

15.30–16.30

volný

pátek

14.

TANEC

DJ Karlson

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

15.

AKCE

Den se složkami integrovaného
zachranného systému

Sanatoria Klimkovice

9.00–16.00

volný

NOHEJBAL

Vesnické sportovní hry

Horní Lhota

9.00

AKCE

Tátafest

zahrada Mozaiky

14.30–18.30

volný

neděle

16.

KONCERT

Cimbálová muzika LIPKA

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

17.

KINO

Máma

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

Zpíváme s kytarovým triem
MAJKADAM

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

KINO

Zlatý podraz

SK, kolonáda

18.30–20.30

50,-

úterý

18.

Změny v programu vyhrazeny.
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středa

19.

BESEDA

Přírodní léčba pohybovéno aparátu

salonek vedle spol. sálu A

15.00–16.00

volný

KINO

Kino pro náročného diváka:
Free solo

kino Panorama

18.00

100,-

RELAXACE

Muzikoterapie s Anulikou z. s.

SK, společenský sál A

18.30–19.30

volný
150,- *

čtvrtek

20.

KONCERT

Travesti show DIVOKÉ KOČKY

SK, společenský sál A

19.30–21.00

pátek

21.

DEGUSTACE

Vína na léto 2019

zámecký vinný sklep

19.00

neděle

23.

KONCERT

Salonní orchestr

SK, kolonáda

15.00–16.00

pondělí

24.

KINO

Tajný život mazlíčků

kino Panorama

18.00

úterý

25.

HUDBA

Večer s harmonikářem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

KINO

Louskáček a čtyři říše

SK, společenský sál A

18.30–20.10

50,-

rezervace
volný
110,- / 130,-

středa

26.

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

27.

ZÁBAVA

Opereta: Když dva se rádi mají

SK, společenský sál A

19.30–21.00

75,- *

pátek

28.

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

29.

ZÁBAVA

Letní zábava s kapelou Rezon

park P. Bezruče

20.00–2.00

100,-

neděle

30.

KONCERT

Plavba na zaoceánské lodi
s Jerry Erbenem

SK kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
V případě nepříznivého počasí mohou být některé akce přesunuty z Pilsner Pub do restaurace Zahrada.
* Vstupenky je možné si zakoupit na recepci SK.

www.sanatoria-klimkovice.cz
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Historie

Opavská cesta
V minulosti, po mnohá staletí, spojovala Klimkovice s Opavou, sídelním městem knížectví opavského, historicky
významná cesta. Všeobecně se jí říkalo Opavská cesta.
Z Klimkovic směřovala na západ a na temeni památného
návrší Láně, jen kousek od centra města, její trasa začínala
mírným odbočením vpravo.
Hned za městem cesta vedla docela romantickou krajinou
posledních výběžků Nízkého Jeseníku přes Mezihoří a dále po
odbočení vlevo směrem ke Kyjovicím, Pusté Polomi a na západ
dále k Podvihovu, Raduni až do svého cíle – do Opavy.
Jak jsem již naznačil, byla to cesta vskutku prastará, přesto byla docela pevná, protože sloužila snad nejvíce pro rozvoj
obchodu a řemesel, a to možná někdy již od třináctého století.
Podle dostupných pramenů jezdívali po ní zejména těžké formanské vozy se solí a jiným zbožím z Opavy, a to až do sídla
rozlehlého klimkovického panství, hlavně na trhy a na jarmarky
i k místním řemeslníkům a živnostníkům do chalup i na klimkovický rynek. Sůl, jež tehdy byla, jak se říká „nad zlato“ se pak
z Klimkovic dále v drobném rozvážela do dalších míst panství.
Podle dostupných pramenů se zdejší trhy a jarmarky s největší pravděpodobností konaly od středověku, a to od r. 1563, jejich
počet se ale rok od roku zvyšoval, takže v r. 1672 v Klimkovicích
probíhalo dokonce sedm plus dva jarmarky ročně.
Proslulá Opavská cesta ale nesloužila pouze zmíněným
obchodním účelům. Využívalo ji šlechtické panstvo i poddaní, sedláci i řemeslníci a přišla vhod také mnohým poutníkům,
pocestným i vandrovníkům, kteří putovali po zdejším kraji z místa na místo za prací či za obživou. Z Klimkovic, kde měl na zámku své panské sídlo, jezdíval po Opavské cestě denně v kočáru
nebo na svém osedlaném koni hejtman Opavského knížectví,
rytíř Ondřej Bzenec, až se mu to stalo osudným, když v dubnu
roku 1595 byl při podvečerním návratu z Opavy poblíž Podvihova úkladně zavražděn (zastřelen). Po Opavské cestě také
každým rokem pravidelně kráčely početné zástupy účastníků
prosebných náboženských poutí a procesí, směřujících k poutnímu místu Matky Boží sv. P. Marie v Hrabyni (v Pusté Polomi
byla odbočka z trasy Opavské cesty).
Po Opavské cestě se mimo jiné pěšky každým rokem vydával
dokonce až z Branky u Opavy také „bard slezského lidu“ básník
Petr Bezruč, který v období první republiky navštěvoval v Klimkovicích svého nejmladšího bratra Antona, který zde na náměstí
měl byt a notářskou kancelář. Opavskou cestu samozřejmě častokrát využívaly mnohé významné osobnosti politického, veřejného i náboženského života, a to jak z Opavy, tak z Klimkovic
a dalších obcí a sídel v okolí.
„Klimkovická“ část trasy Opavské cesty, procházející územím
Hýlova, patřila snad k těm nejmalebnějším místům členité krajiny. V rovném úseku, téměř podél celého okraje lesa Rakovec,
tehdejší majitelé klimkovického panství Wilczekové nechali
pravděpodobně někdy ve druhé polovině 18. století vysadit po
obou stranách cesty lipovou alej, čítající několik desítek stromů
lípy srdčité.
Na mohutném kmeni jednoho z těchto košatých stromů, který byl v aleji zasazen přímo za panskou hájovnou, býval podle
záznamů Kroniky Hýlova z r. 1937, zavěšen památný obrázek,
který tam prý v roce 1895 měl umístit místní osadník a tehdejší
„hýlovský“ panský hajný Antonín Kotala, neznámo však z jaké
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pohnutky. Tato mohutná lípa tam stojí ještě dodnes a pořád je
i přes svůj velmi důstojný věk v docela dobré kondici. Památný
obrázek na kmeni ale již dávno není, údajně však původní obrázek pořád existuje a jeho současní místní majitelé o něj pečují
jako o historickou památku.
Naopak velice truchlivé období své existence zažívala Opavská cesta ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století
v časech, kdy Klimkovice byly prohlášeny za tzv. „střediskovou
obec“. V rámci rozšiřujícího se procesu scelování lánů a pozemků pro vyšší využití zemědělské výroby ve zdejším JZD (jednotné zemědělské družstvo) bylo totiž mimo jiné rozhodnuto
počátek klimkovické trasy Opavské cesty, vedoucí až k okraji
lesa Rakovec, zrušit. Tak se také stalo, a aby toho nebylo málo,
tak v r. 1988 se dřívější cesta, vedoucí hlubokým úvozem pár
desítek metrů za odbočkou Na Lání, začala zavážet likvidovanou stavební sutí a rumoviskem z tehdy zrovna bouraného
areálu bývalého klimkovického lihovaru. Přesto téměř po dobu
čtyř desetiletí nezůstala Opavská cesta v Klimkovicích úplně
v zapomnění. Bohužel, úsilí a snaha pamětníků, ochránců přírody a krajiny i přátel okrašlování města a jeho okolí k obnově této
tradiční cesty pranic nenapomohly. A nepomohlo ani to, že i po
„sametové revoluci“ byl počátek dřívější cesty nově pojmenován
jako ulice „Opavská“.
Teprve až v souvislosti s postupující lavinou budování cyklostezek v Klimkovicích a v jejich okolí se konečně „ledy hnuly“.
Vytrvalým úsilím a snahou vedení naší radnice se konečně
podařilo obnovu Opavské cesty prosadit a realizovat teprve až
v souvislosti s připravovanou investiční akcí, jejímž investorem
byl Státní pozemkový fond (SPF), pracoviště v Novém Jičíně.
K obnově původní cesty v části „od lípy k okraji Rakovce“ došlo
však až ve druhém pololetí roku 2015 a stavební práce vč. úpravy terénu se stihly dokončit ještě v samotném závěru zmíněného roku. Akci realizovala stavební společnost Ostravské stavby
spol. s r.o. Pokračováním obnovy staré Opavské cesty byla též
plánovaná revitalizace části původní, více než dvousetpadesátileté lipové aleje, kterou v tomto úseku trasy tvořilo čtyřiadvacet
stromů, z nichž některé, vzhledem ke svému stáří, musely být
zcela odstraněny a nahrazeny výsadbou novou. Práce zde probíhaly od r. 2017 a celou revitalizaci aleje se podařilo dokončit až
v závěru loňského roku 2018.
Obnovená Opavská cesta patří v Klimkovicích po letech opět
k místům, která nabízejí ve všech ročních obdobích nejen překrásné pohledy do okolní krajiny, ale jsou i dostatečně turisticky
atraktivní. Jejich tzv. „genius loci“ z prostředí památného návrší
„Láně“ i jeho okolí bývají vždy romanticky přitažlivé nejen kvůli panoramatickým pohledům do krajiny, ale vábí také mnohé
vyznavače výtvarného umění. Někteří z nich v minulosti malovali
i „dolinu za klimkovickou lípou“ s klikatící se Opavskou cestou.
Příkladem může být třeba i obrázek z r. 1959, jehož autorem je
Ing. Vladimír Blažek, manžel spisovatelky Marie Blažkové (roz.
Böhmové).
Ať tedy nedávno znovu obnovená Opavská cesta s lipovou
alejí zůstane v Klimkovicích místem, kudy v minulosti kráčela
dávná historie a rovněž místem, které se v současnosti snoubí s charismatickou siluetou místních Sanatorií, a které zůstane, tak jak tomu prý bývalo i kdysi dávno, velmi vyhledávaným,
klidným a dostatečně atraktivním prostředím přitahujícím turisty,
romantiky a ostatní milovníky zdejší přírody a krajiny i milovníky
a vyznavače výtvarného umění.
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Milí přátelé zpěvu...
...zpíváme, nacvičujeme nové skladby, oprašujeme ty dříve
nacvičené, vystupujeme na koncertech, spolupracujeme
s různými hudebními tělesy, ale dovedeme se i výborně
bavit, připravovat různé programy nad rámec pěveckého
sboru a jsme oporou při různých kulturních akcích pořádaných městem Klimkovice.
Tak by se dala charakterizovat činnost pěveckého sboru města Klimkovic. I když nám už bylo padesát, cítíme se stále svěží
a jsme plní energie, což se snažíme dokázat i v tomto roce.
V lednu jsme měli tzv. dozpěvnou, kde si skupiny zpěváků připraví pěvecké vystoupení na určené téma v kostýmech s tím,
že předvedou, co nacvičili, ostatním ve sboru. Nejen, že jsme
se nasmáli, ale část programu se použila i při pochovávání basy
v kině. Tak jsme pobavili nejen naše občany, ale i přespolní.
Každou středu se úderem 18. hodiny scházíme ve II. poschodí
zámku ve zkušebně. Tam do nás paní dirigentka vtlouká další
noty s pomlkami a běda, když se zaměří na určitou hlasovou
skupinu. To je pak opravdu těm dotyčným ouha. Ale jinak je hodná a nesmírně trpělivá. Jak se říká: „těžko na cvičišti, lehko na
bojišti“. Tak se i naše koncertní vystoupení setkává s pochvalou
a ohlasem. Ti, kteří přišli na náš Jarní koncert v kostelíku Nejsvětější Trojice, to svým potleskem jenom potvrdili.
Také měsíc máj se nese v duchu sborového zpěvu. 25. 5. jsme
vystoupili na 16. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska a ve
dnech 31. 5. až 2. 6. se zúčastníme tradičního mezinárodního
festivalu Cantate Budweis v Českých Budějovicích a Českém
Krumlově. Nelekejte se, nejedeme tam pít pivo, jak by se z názvu festivalu mohlo zdát. Jedeme tam předvést, jaké skladby
jsme nacvičili, i když mnozí z nás si to pivečko určitě dají, ale až
po koncertě. Držte nám palce nejen při zpívání, ale i u posezení při vychlazeném Budvaru. Vždyť jedeme reprezentovat nejen
město, ale i Moravskoslezský kraj.

Jednota Orel Klimkovice

Přijel k nám cirkus,
kde je orelská louka?
Jednota Orel v Klimkovicích má již za sebou několik akcí
v tomto roce a na další se chystá. Hned z kraje roku se naši
členové zapojili do další etapy zkrášlení kina v Klimkovicích.
Jednalo se o obnovu podlahy v hledišti, demontáž sedadel
a po jejich vyčalounění zpětnou montáž.
Nechyběli jsme ani u masopustního veselí 2. února tohoto
roku, kde jsme připravili pohoštění v kině a zároveň se podíleli
na vyvrcholení masopustního veselí, a to je již tradiční pochovávání basy (tentokrát piva).
Zhruba v půlce měsíce dubna se starostovi Jednoty Orel
v Klimkovicích ozval principál rodinného cirkusu TONY, s tím,
zda by mu organizace pronajala plochu na orelské louce k umístění cirkusu na dobu čtyř dnů. Výbor Orla souhlasil s umístěním
cirkusu na orelské louce, vše se rychle dohodlo a tak 2. května
začaly najíždět první karavany, aby v pátek 3. května mohlo být
první vystoupení.
Nejvíc mě překvapilo, že ani někteří starousedlíci nevěděli, kde
je orelská louka. Tak na vysvětlenou, když jdete kolem mateřské
školky na ulici 28. října (školka má část plotu udělanou ve tvaru
pastelek) směrem na Polanku, je těsně pod školkou mezi dřevěným plotem a domem paní Jiřinky Gráfové ulička s názvem
Úzká. Když se po ní vydáte, tak po pár metrech uvidíte pozemek
orelské louky oplocený dřevěným plotem.
Také v letošním roce jsme druhou neděli v květnu oslavili Svátek matek. A tak každá maminka vycházející z kostela v neděli
po mši svaté obdržela tulipán. Nezapomněli jsme ani na naše
maminky a babičky v domově důchodců.

Každou středu ve II. poschodí zámku jsou dveře do zkušebny
pěveckého sboru všem občanům i přespolním, kteří mají zájem
s námi zpívat, otevřeny dokořán. Stačí jen přijít.

A co nás do začátku prázdnin ještě čeká? Přece svatodušní
smažení vaječiny na orelské louce, popřípadě opékání párků,
včetně dalšího tekutého pohoštění. A protože se kvapem přiblížily prázdniny, budou zde i různé atrakce pro děti. Na tuto akci
zveme širokou veřejnost.

Bohumír Kaštovský, předseda sboru

Bohumír Kaštovský, starosta Jednoty Orel Klimkovice

Střelecký klub Klimkovice

Bronzový úspěch
Dne 17. 5. 2019 zorganizoval Klub výsadkových veteránů
Prostějov již VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda
ve střelbě z pistole Glock, který probíhal na střelnici Policie
ČR ve Vrahovicích.
Střelecký klub Klimkovice spolupracuje s Klubem výsadkových
veteránů Luštěnice a po domluvě naši střelci na závodech stříleli
za tento klub. Závodilo se v kategoriích družstva a také jednotlivci. Střelecký klub Klimkovice reprezentovali Vladimír Borovička
a Antonín Kubza. V opravdu silné konkurenci se podařilo našim
střelcům společně s Tomášem Veselým v kategorii družstva
vystřílet bronzovou medaili.
PhDr. Milan Karkoška, předseda AVZO Klimkovice, p. s.
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Badminton

Kvaliﬁkace o 1. celostátní ligu –
reparát zvládli klimkovičtí na jedničku!
V sobotu 27. dubna se v „perníkovém“ městě Pardubice uskutečnila kvaliﬁkace o postup do 1. celostátní ligy – Východní
skupina. Turnaje se účastnily mimo našeho klimkovického
družstva týmy domácí TJ Sokol Polabiny Pardubice „B“, TJ
Sokol BC RSC Brno Tuřany „A“ a BK 73 Deltacar Benátky
nad Jizerou „B“. Na našich hráčích byla vidět velká chuť tento
kvaliﬁkační turnaj vyhrát a napravit nezdar z loňské „doma“ pořádané kvaliﬁkace.
V 1. kole nám byl nalosován domácí tým TJ Sokol Polabiny
Pardubice „B“. Naši hráči nic nenechali náhodě. Na soupeře
vletěli ve velkém stylu a za necelých devadesát minut bylo po
zápase. Konečný výsledek vyzněl pro naše borce v poměru 6:2.
Ve druhém vzájemně hraném zápase si připsal výhru tým BK 73
Deltacar Benátky nad Jizerou „B“, který porazil TJ Sokol BC
RSC Brno Tuřany „A“ 5:3.
Ve 2. kole nás los poslal proti nevyzpytatelnému týmu TJ Sokol
BC RSC Brno Tuřany „A“, za které hraje Petr Jelínek, několikanásobný juniorský mistr ČR a dva roky zpět hrající extraligu za
Benátky nad Jizerou. Sestava byla připravena na několik variant,
kde nás mohli soupeři zaskočit. Nakonec se zvolila varianta pro
nás nejlepší a náš oddíl získal druhou výhru 7:1. V zápase bylo
k vidění spoustu skvělých výměn. Obzvláště když už naši mladí
hráči dokázali přivádět brněnskou hráčskou celebritu k šílenství
svou skvělou hrou, obranou a hlavně předvídavostí na kurtu.
Za to sklidili velkou pochvalu i od hráčů soupeře. Ve druhém
vzájemně hraném zápase si tým BK 73 Deltacar Benátky nad

Družstvo TJ Sokol Klimkovice B.
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Jizerou „B“ opět připsal výhru 5:3 nad domácí TJ Sokol Polabiny Pardubice „B“.
Ve 3. kole nás tedy čekal přímý souboj o první místo proti rezervě extraligového mistra týmu BK 73 Deltacar Benátky
nad Jizerou „B“. V tomto utkáni jsme udělali několik změn, které vedly k posílení singlových disciplín. Toto rozhodnutí se pak
ukázalo jako správné a po zásluze hráči urvali skvělé třetí vítězství 7:1. Tímto výsledkem byl zpečetěn a potvrzen historický
postup klimkovického „béčka“ do 1. celostátní ligy – Východní
skupiny. V druhém vzájemně hraném zápase zvítězila domácí TJ Sokol Polabiny Pardubice „B“ nad týmem TJ Sokol BC
RSC Brno Tuřany „A“ 5:3. Tento výsledek už neměl vliv na
pořadí na prvních dvou místech.
Pořadí kvaliﬁkace 1. CL Východní skupiny:
1. TJ Sokol Klimkovice „B“
2. BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou „B“
3. TJ Sokol Polabiny Pardubice „B“
4. TJ Sokol BC RSC Brno Tuřany „A“
Závěrem bych poděkoval všem hráčům klimkovického „béčka“ za skvělou reprezentaci oddílu a reprezentaci města Klimkovic v letošní sezóně družstev. Obhajoba prvního místa
ve 2. lize SmBas a postup do 1. CL Východní skupiny byla
opravdu skvělou tečkou za letošní sezónou. Na úspěších týmu
se podíleli hráči Zuzana Bláhová, Katarína Šariščanová, Klára Petrušková, Kateřina Frischová, Lucie Metzová, Petr Tomala, Jan Somerlík, Jakub Horák, Jiří Halfar ml., Michal Vašátko, Jakub Láznička a David Slíva. Velký dík za celoroční
podporu družstva a doprovod na kvaliﬁkaci Radimovi Slívovi.
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GPA U17 v Praze –
dvě stříbra pro Kláru Petruškovou
Ve dnech 18. a 19. května se v Praze konalo 2. GPA kategorie
U17. Vybojovat body do žebříčku se vydala i klimkovická výprava ve složení: Lucka Metzová, Klárka Petrušková, Verča Dejlová, Filip Häring a David Slíva.
Lucku na tomto turnaji zradila forma. Všechny své zápasy prohrála – nejprve v mixu s Davidem Smutným překvapivě podlehli ve 2. kole páru Lešťák–Štěříková (14:21, 12:21),
pak v 1. kole dvouhry podlehla Elišce Bílkové (12:21, 21:23)
a nakonec v 1. kole čtyřhry spolu s Valčou Žurkovou nestačily na dvojici Johnová–Šoralová (18:21, 16:21). Tomu se říká
smolný den!
Verča hrála pouze dvě disciplíny. Nejprve nastoupila v singlu
proti Barboře Březinové a bojovala jako lvice. Na konci 3. setu
se ale radovala Barbora (13:21, 21:18, 18:21). Ve čtyřhře spolu
s Lindou Šmikmátorovou v 1. kole přehrály dvojici Hejduková–
–Pokorná (21:14, 21:18), ale ve 2. kole po třísetové bitvě podlehly dvojici Stará–Tvrdíková (19:21, 21:14, 15:21).
David hrál také pouze dvě disciplíny – v mixu nastoupil
s Alžbětou Kobylákovou, kde v 1. kole svedli třísetový boj
s párem Oros–Kohoutová. I když to zpočátku vypadalo nadějně, z vítězství se radovali soupeři (24:22, 14:21, 17:21). Ve čtyřhře spojil David své síly s Filipem Häringem, ale měli smůlu.
Los jim určil hned v 1. kole nasazený pár č. 1 (a pozdější vítěze) Poříz–Diviš. Tento pár byl nad jejich síly, prohráli (11:21,
14:21). Filip si už další zápasy nezahrál, neboť se nominoval
pouze do jedné disciplíny.
V nejlepší formě zastihl turnaj Klárku. Měla hrát všechny tři
disciplíny, ale protože se její spoluhráčka ze čtyřhry Veronika
Veselá při zápase v singlu zranila (natažené vazy v koleni), holky do čtyřhry vůbec nenastoupily. I tak si Klárka zahrála dost.
V singlu i v mixu se jí podařilo z pozice nenasazené hráčky dojít
až do ﬁnále.
V mixu Klárka nastoupila společně s Vráťou Erhartem, nejprve vyřadili páry Orlík–Stará (21:14, 21:16), Rázl–Kozempelová (21:16, 21:14), pak po třísetových bitvách i páry Dvořák–
–Nováková (21:13, 22:24, 23:21) a Fürst–Johnová (21:17,
16:21, 21:19). Ve ﬁnále pak nestačili na pár Diviš–Staňková (10:21, 12:21) a brali stříbro.
V singlu si Klárka poradila s Markétou Kohoutovou (21:16,
21:13), Adélou Klapalovou (21:10, 21:14), Magdalénou Čermákovou (21:13, 21:17) a po třísetovém zápase i s Emou Staňkovou (21:19, 17:21, 21:14). Ve ﬁnále pak podlehla výborně

hrající Petře Maixnerové (13:21, 17:21). Ale i tak skvělý výkon
(a povzbuzení do dalšího tréninku). Dvě stříbrné medaile, super!
Gratulujeme.

Klimkovice sbíraly medaile ve Slovinsku
Na 14. ročník mezinárodního turnaje v Lendavě vyslaly Klimkovice dva zástupce do kategorie U13. Díky odlišnému systému
ročníků se jej mohli účastnit Jan Ptáček a Marek Waliszewski.
Na osmi turnajových kurtech se hrála dvě základní kola ve
tříčlenných skupinách, kdy první dva postupovali do závěrečných vyřazovacích bojů. Honza i Marek bez potíží a s velkým
náskokem vyhráli své základní skupiny. V pavouku pak Honza
vyřadil Jana Pelcra, ve čtvrtﬁnále si poradil s chorvatskou jedničkou Roko Pipuničem a v semiﬁnále pak s přehledem porazil
rumunského zástupce Luca Pandele, který předtím vyřadil našeho Marka Waliszewského. Ve ﬁnále si Honza zahrál s Maďarem
Scanádem Horváthem. V třísetové bitvě, poznamenané zdravotními potížemi v druhé půli, pak Honza bohužel prohrál a získal
hezké druhé místo.
Ve čtyřhře Marek s Honzou vyhráli s velkým náskokem první
tři kola, aby v semiﬁnále narazily na svého rumunského soupeře ze singlu. Po nepovedeném prvním setu naši hoši zpřesnili
a hlavně přitvrdili hru a druhé dva sety vyhráli 18 a 15. Finále si
zahráli s domácí sehranou dvojicí a turnajovou jedničkou Kotnik/
Trobec. Ve vypjatém zápase s dramatickou koncovkou vyhráli
23–21 ve třetím setu a zaslouženě brali zlato. Gratulujeme.

GPC U19 v Karviné – dívčí paráda
V sobotu 13. dubna se konal turnaj GPC U19 v Karviné, na který
vyrazilo 7 klimkovických hráčů – Tomáš Černík, Ondřej Broda,
David Slíva, Lucie Metzová, Marta Larischová, Veronika Dejlová
a Hana Otisková.
Turnaj začal jako vždy mixem, ve kterém se páry Ondřej Broda,
Hana Otisková; Tomáš Černík, Veronika Dejlová a Matěj Rzeplinski, Lucie Metzová dostaly pouze do druhého kola. V singlu se
klukům nevedlo, Tomáš Černík skončil ve druhém kole a Ondřej
Broda ve třetím. Zato dívčímu singlu jednoznačně dominovaly
klimkovické hráčky. Ve ﬁnále se střetla Verča Dejlová s Luckou
Metzovou a po pěkném zápasu z něj vyšla vítězně Lucka Metzová. V deblu skončily na třetím místě Verča Dejlová s Hankou
Otiskovou a po třísetovém boji ve ﬁnále brala Lucka Metzová
s Marií Studenou další zlatou medaili.
Jiří Halfar ml.

Katka Tomalová bronzová na turnaji v Peru
Klimkovická badmintonistka Kateřina Tomalová se vypravila pro body do olympijské
kvaliﬁkace až do daleké Limy. A výprava to byla úspěšná, česká singlová jednička
Tomalová obsadila 3. místo a připsala si důležitých 1 170 bodů do světového žebříčku.
Tomalová, extraligová opora klimkovického týmu, měla po skreči soupeřky 1. kolo volné,
ve druhém kole i ve čtvrtﬁnále jasně přehrála soupeřky z Peru a zajistila si tak medaili. Ve
vyrovnaném semiﬁnálovém zápase pak nestačila na turnajovou dvojku a pozdější vítězku turnaje z Kuby, které po 53 minutách hry podlehla ve třech setech. „Určitě to byl zápas, který
šel vyhrát. Měla jsem dobře rozehraný 1. set, ale bohužel jsem jej nedotáhla do úspěšného
konce. Prohra samozřejmě mrzí, ale i tak jsem ráda za bronzovou medaili a především za tu
zkušenost – vůbec poprvé jsem se totiž vypravila na turnaj přes oceán a navíc úplně sama,“
popisuje turnaj Tomalová a poodhaluje své další plány: „Teď mě čeká trénování v Dánsku, poté
turnaje v Ázerbajdžánu a na Mauriciu a na konci června jeden z vrcholů sezóny – Evropské hry
v Minsku, kde budu reprezentovat Klimkovice pod olympijskými kruhy!“
Jiří Halfar ml.
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Házená

Starší žáci házené navštívili o velikonočním
víkendu největší turnaj v Evropě
Plán na velikonoční víkend byl už od začátku prosince, kdy jsme se přihlásili na
největší evropský turnaj do Prahy, kde jsme hráli poprvé asi před 19 lety, a to
bylo naposledy. Letos jsme jeli teprve podruhé na tento turnaj v historii klubu.
Bohužel předchozí výsledky si nepamatujeme, ale jsem si jist, že jsme nevyhráli.
Odjížděli jsme ve čtvrtek 18. 4. 2019 v dopoledních hodinách vlakem ze svinovského nádraží směr Praha a všichni jsme se už těšili na naše soupeře a hlavně
na Prahu.
Již v pondělí před turnajem jsme se
dozvěděli, že budeme mít ve skupině
velice dobré a kvalitní soupeře, kteří na
tento turnaj jezdí pravidelně a umísťují se
na výborných předních místech. Ve skupině jsme tak postupně narazili na Švédy, Srby, Chorvaty, Němce (loni 3. místo
v tabulce) a jeden tým z Čech, takže to
byla velice silná skupina, protože jsme
měli soupeře z nejlepších evropských,
dokonce bych řekl i světových, lig. Na turnaj jsme jeli s tím, že kluci jedou nabrat
zkušenosti a hlavně zahrát si s jinými
soupeři, než z naší soutěže. Taky jsme
si řekli, že pokud se podaří vyhrát, tak
to bude super úspěch pro naše děti, jelikož v historii klubu jsme ještě nevyhráli.
Musím říct, že v té době jsem ještě nevěděl, že pro takové týmy z nejlepších soutěží světa budeme skvělými konkurenty,
kteří se snažili a drželi výsledky až do
konce zápasů a bojovali jako lvi. Většinou
naši soupeři měli všechny hráče ze dvou
ročníků kategorie, což byly ročníky 2004
a 2005, my jsme měli hráče taky těchto
ročníků, ale doplňovali je ještě mladší
hráči ročníků 2006 a 2007. Po příjezdu
se čekalo na trenéra na hlavním nádraží,
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než zařídí různé propozice, dostane informace a přiveze pro všechny hráče kartičky, které jsou třeba na jízdu MHD, ale taky
snídaně, obědy, večeře a na různé vstupy
(Muzeum, Dům U Zlatého prstenu, minigolf, bowling atd.), poté jsme se šli ubytovat. Po ubytování jsme vyrazili na procházku po Praze a do nákupního centra
Harfa, kde byly tři stánky turnaje. Trenéři
si tam mohli dát kafe a hráči prováděli
, únikorůzné hry, stolní fotbal, kolo
vou hru atd. Taky si tam někteří zakoupili turnajová trička Prague Handball Cup
2019 na památku. Poté se jelo na ubytovnu (gymnázium), kde jsme dostali večeři
a šli spát, jelikož nás čekal dlouhý páteční
den s cestováním po halách Prahy, kde
jsme hráli svá utkání.
První páteční utkání jsme hráli se silným týmem Švédska (HK Ankaret) v hale Hostivař, s tímto týmem jsme začínali
svůj první zápas na tomto prestižním
a skvělém turnaji, kluci byli ze startu
zápasu trochu nervózní, jelikož se hrálo
ve velké hale, bylo zde hodně diváků,
před kterými nikdy nehráli, ale hlavně
měli respekt ze soupeře, který byl většinou o hlavu větší, než naši kluci z Klimko-

vic. Kluci se snažili, rvali se se soupeřem,
ale ten byl zkušenější a využíval trháků
(rychlých protiútoků) z našich chyb, které
jsme dělali v útoku. Soupeř nám mohl dát
, že
ještě více gólů, měli jsme ale
David v brance doslova čaroval a všichni
jsme koukali, jak skvěle chytal, taky měl
dobře postavené branky, jelikož soupeř
střílel hodně do tyček a nebo těsně vedle. My jsme ale taky mohli dát více gólů,
neproměnili jsme dvě sedmičky a jelikož
byl soupeř větší, tak se přes něj špatně
procházelo a hůře střílelo. Výsledek zápasu nakonec skončil naší prohrou 17:10
(poločas 9:4), ale nemuseli jsme smutnit,
ani se stydět. Pro nás to byl super výsledek, jelikož jsme s takovým týmem světa
o moc branek neprohráli. Na první zápas
na takovém turnaji to nebylo vůbec špatné a kluci byli nažhaveni na další utkání.
Po tomto zápase, během přesunu na
další zápas do jiné haly na druhém konci Prahy, jsme stihli navštívit Matějskou
pouť, kde si kluci zastříleli ze vzduchovky,
koupili něco sladkého na zub a někteří se
točili na kolotočích. Další utkání se hrála
ve stejném rytmu jako první utkání a tak
zmíním pouze výsledky.
Druhé páteční utkání jsme hráli s týmem Srbska (RA Dinamo), který měl
opravdu vysoké a silné chlapce, bohužel
jsme prohráli i tento zápas 13:21 (2:9).
Nakonec to byl vítěz naší skupiny.
Třetí zápas základní skupiny jsme již
hráli v sobotu s týmem z Chorvatska
(MRK Metalac 2), na tohoto soupeře si
kluci věřili, že vyhrajeme. Bohužel jsme
toto utkání nezvládli, i když si v něm kluci zasloužili vyhrát, prohráli jsme 16:14
(7:8). Kluci se opět snažili a bojovali, ale
soupeř začal proti nám hrát osobní obranu na naše dva nejlepší hráče a tak se
nám nedařilo střelecky, ani uvolňovat
a kupili jsme chyby. Taky byli kluci moc
zklamaní po zápase, ale utěšoval jsem je,
že hráli super zápas.
Další sobotní utkání čtvrtý zápas jsme
hráli s týmem z Německa (BSV 93 Magdeburg) bohužel jsme prohráli 16:12
(8:6).
Pátý a poslední zápas skupiny jsme
hráli s českým týmem z Jičína, tento tým
měl jednoho hráče, který byl moc velký
a silný, dával všem týmům nejvíce gólů.
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Soupeř na nás chtěl hrát osobní obranu,
opět na naše dva nejlepší hráče, jenže
my jsme udělali velikou změnu v sestavě, celý tým jsme přeházeli a soupeř byl
úplně zmatený. Ptal se dokonce našich
hráčů, co to má znamenat. Nakonec jsme
prohráli i tohle utkání 19:11 (10:6) a skončili jsme tak ve skupině poslední bez bodu
a čekali jsme na nedělního soupeře, kdo
to bude.
V neděli 21. 4. nás čekaly vyřazovací
zápasy play off – B. V těchto zápasech
jsme, když vyhrajeme, mohli hrát další
utkání, když prohrajeme, tak končíme.
Chytili jsme silné Němce (HV Bad
Schönborn), kteří skončili v jiné skupině na čtvrtém místě, naši chlapci si opět
věřili. Po příjezdu do haly Jižní Město
jsme koukli na soupeře a kluci si řekli,
vyhrajeme, není jich moc, jenže v průběhu rozcvičky soupeři dorazily další
posily a my věděli, že to bude opět těžký
zápas. Někteří naši kluci říkali, proč zase
hrajeme s tak vysokými soupeři? A já jim
řekl, že nevím, a že mě to taky štve, ale
nemůžeme si přece vybírat. Pak jsem jim
řekl, jak budeme hrát, koho držet osobně
a taky jsme tak hráli. Od začátku zápasu jsme vedli 1:0, za chvíli už i 2:0, to
byl pro nás úspěch, jenže soupeř rychle
otočil a po chvíli vedl on 4:2, jenže my
se nenechali zahanbit a v sedmé minutě
už to bylo opět vyrovnané 4:4. Poté ale
soupeř začal rychle tahat za nitky a začal
utkání řídit. Vedl už o pět až šest branek,
my bohužel nemohli dát teamový time out,
mysleli jsme, že utkání už je ztraceno,

o poločase jsme prohrávali 13:7. Jenže
po přestávce začali tahat za nitky naši
kluci a v čase 27:48 jsme byli jen gól od
remízy, kluci se hecovali a je škoda, že
jsme nehráli ještě o chvíli déle, protože
bychom mohli utkání vyhrát my, tomu
jsem už věřil. Takto jsme sice prohráli
25:22, ale i tak jsme v utkání nechali vše
a mrzí mě, že tak skvělý tým, který jsme
na tomto prestižním turnaji měli, nevyhrál
alespoň jeden, dva, nebo klidně mohl i tři
utkání, jelikož na ně měl a navíc nám
bohužel utekl vždycky střed poločasu, jak
prvního tak druhého, a někdy i konec.
Na turnaji jsme měli našeho nejlepšího
hráče Jana Hrabce, který skončil v top
30 hráčů na krásném 29. místě v tabulce
střelců. Taky bych chtěl dodat, že z českých hráčů je na pomyslné 7. příčce, což
je úspěch v takové konkurenci 109 týmů,
které tam byly ve starších žácích. Gratuluji mu.
Celkově k turnaji bych chtěl říct, že se
tam klukům líbilo, moc si užívali každého zápasu, přejezdů v metru a hromadnou dopravou, dokonce jsme se stihli
projít i po Praze, podívat se na nějaké
památky, jen tak se pokochat. Těší mě,
že nás přímo do Prahy přijeli podpořit
někteří rodiče, rodinní příslušníci, kamarádi, fanoušci. Vyjmenuji je alespoň takhle: Vojta, Mário, Dominik s Petrem, paní Davidová, pan Mocsko, snad jsem
na nikoho nezapomněl, děkujeme za
podporu od rodičů přes SMS a telefony.
Velice moc děkujeme za skvělou atmosféru fanouškům (rodičům) z Polanky

(hlasivky, bubny, řehtačky a trubky), kteří
nám v minimálně třech zápasech fandili
a my si připadali neskutečně skvěle. Tento turnaj jsme si užili a už se těšíme, že
vyrazíme na nějaký další. Bylo nám tam
skvěle a děti si zasloužily někam takhle
vyjet. Kluci alespoň mají za sebou utkání
se skvělými týmy z cizích zemí a nabrali
hodně zkušeností, které využijí „v naší“
lize, což je strašně super. A myslím si, že
jsme městu a naší házené v Klimkovicích
ostudu určitě neudělali, jelikož jsme hráli
poměrně vyrovnané zápasy a na to, že
nemáme halu, trénujeme v zimním období v malé tělocvičně ZŠ, tak jsme udělali
kus práce se všemi trenéry a tento tým
dobře poskládali, za to všem děkuji. Už
se těším na další roky, děkuji všem hráčům, kteří se zúčastnili, rodičům za podporu, protože bez toho bychom nikam
nejeli. Děkujeme všem za pěkné a milé
přivítání v neděli ve 23.30 na svinovském
nádraží. Díky moc.
Tohoto turnaje se zúčastnili hráči (v závorce počet branek v turnaji): Jan Hrabec
(34), Jan Glomb (5), David Maršálek,
Ondřej Hron (22), Tomáš David (5), Lukáš
Vavroš, David Macháček (2), Ondřej
Mocsko, Maxmilián Sedlár (3) a nejmladší Sebastián Varga.
Největší dík ale patří panu Zdeňkovi
Zbořilovi, který chvíli váhal, jestli se na
tento prestižní a těžký turnaj přihlásit,
a tak bych mu chtěl touto cestou moc
poděkovat. Bylo to super, DÍKY, Zdéňo.
Děkujeme, trenér Michal Janečka
s vedoucím Janem Gerlichem

70 let od založení mezinárodní házené

Dorostenci se probojovali do ﬁnále
mistrovství republiky
V předchozím článku v minulém čísle Zpravodaje jsem se věnoval generaci dorostenců oddílu házené, kteří poprvé v historii oddílu vybojovali v soutěžním ročníku 1965–1966 postup do nejvyšší soutěže – dorostenecké ligy a připomenul
jsem také trenéra Jiřího Homolu a hráče, kteří tehdy družstvo tvořili. Ve svém
prvním soutěžním ročníku 1966–1967 obsadili velmi dobré 5. místo a v konkurenci kvalitních družstev se určitě neztratili.
Převážná většina hráčů tohoto družstva
pak přešla do kategorie mužů, kteří v soutěžním ročníku 1967–1968 zaznamenali
vynikající úspěch – zvítězili v krajském
přeboru a postoupili do II. ligy, tehdy druhé nejvyšší soutěže v republice. Rozdíl
mezi krajským přeborem a druhou ligou
byl velký. Vždyť v naší skupině hrála
taková družstva jako např. KPS Brno,

Cementárny Hranice, TJ Gottwaldov, TJ
TŽ Třinec, Baník Karviná B, Sokol Telnice,
Prostějov, PS Olomouc, Baník Ostrava,
Dukla Písek. A právě hráči již zmíněného družstva dorostenců doplnili družstvo
mužů. Druhá liga se poté hrála v Klimkovicích až do roku 1974–1975, kdy byla
provedena reorganizace soutěží a druhá liga byla celostátně zrušena. Dnes

můžeme zpětně hodnotit, že toto období patří k nejúspěšnějším v celé historii
házené našeho oddílu. Tomu odpovídal
i zájem diváků, kdy na mistrovská utkání
ligového dorostu a mužů chodilo na 300
diváků a při mezinárodních utkáních byla
tato návštěva ještě větší. K tomuto období se ještě vrátím v dalším příspěvku.
Vraťme se ale nyní zpět k ligovému
dorostu, k jeho další generaci, která
opět pod vedením trenéra Jiřího Homoly patřila k tomu nejlepšímu, co házená
doposud vychovala. Také z této generace
vyrostlo několik výborných hráčů, jejichž
jméno se stalo v našem oddíle doslova
pojmem. Z družstva, které dorosteneckou
ligu vybojovalo, zůstali pouze brankář Jiří
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Hudeček a pivotman Dušan Adámek, kteří věkově mohli hrát ještě jeden soutěžní
ročník, konkrétně 1967–1968. Družstvo
je zachyceno na fotograﬁi vpravo.
Obě generace hráčů, které věkově
dělily dva–tři roky, se staly později velmi dobrým základem pro družstva mužů
– v té době byla dvě „Áčko“ a „Béčko“.
Po těchto dvou družstvech přišla další
generace výborných házenkářů až po
„dlouhých“ sedmi–osmi letech – jen zmíním např. Vladimíra Surého, Rostislava
Číhala, Miroslava Bajgara, Vladimíra
Nykla, Zdeňka Mazura, Lumíra Podolského a další.
Družstvo v novém složení vybojovalo
v uvedeném soutěžním ročníku 1967–
–1968 6. místo. Hráči nabrali potřebné
zkušenosti a herně se neustále zlepšovali. Družstvo pro nový soutěžní ročník
1968–1969 posílili hráči z TJ Poruba –
výborný brankář Stanislav Košař, spojka
a střelec Miloš Láník a několik hráčů,
kteří přišli z družstva starších žáků. Toto
družstvo dokázalo v silné konkurenci zvítězit ve své skupině pro severní a jižní
Moravu a západní Slovensko a probojovalo se do ﬁnálového turnaje o titul mistra
republiky, které se uskutečnilo v Železném Brodě ve dnech 27.–29. 6. 1969.
Ihned v prvním utkání naši dorostenci
porazili Strojárny Martin 16:12, ale pak už
podlehli Spartaku Sezimovo Ústí 21:17,
Škodě Plzeň 15:10 a Spartaku Dubnica
18:15 a obsadili 5. místo. Nejlepšími střelci byli Vladimír Peřina s 16 brankami, Jaroslav Hudeček jich vstřelil 15 a Jaroslav

V horní řadě zleva: Šroubek, Karel Martiník, Vladimír Planka, Josef Horsinka, Dušan
Adámek, Jaroslav Pantálek a trenér Jiří Homola. V dolní řadě zleva: Vladimír Peřina,
Ladislav Dluhoš, Jaroslav Hudeček, Jiří Hudeček a Jan Surý.
Pantálek 13. Přesto, že se ve ﬁnále umístili na 5. místě, patří tento výsledek k tomu
nejlepšímu v historii házené našeho oddílu. Od té doby již naši dorostenci na ﬁnále
republiky nikdy nedosáhli. Připomeňme si
toto družstvo na fotograﬁi dole, která byla
pořízena právě během mistrovství republiky v Železném Brodě.
Po celostátním ﬁnále poskytl trenér
Jiří Homola rozhovor deníku Nová Svoboda, ve kterém mne zaujala jeho slova
a jistě stojí za to si je i po tolika letech
připomenout: „Těžko se mi o tom hovoří.
Ne snad proto, že jsme skončili pátí z pěti

družstev. Bylo to divadlo, které padá na
hlavu přítomných rozhodčích. Snažili
se za každou cenu pomoci některému
družstvu z Čech, nakonec jim první dvě
místa vyfoukla slovenská družstva z Martina a Dubnice. Zcela zaslouženě. Patnáct
let pracuji v házené, ale takový podraz na
slovenské celky i na naše družstvo jsem
ještě neviděl!“ V rozhovoru pak podrobněji komentuje výkony rozhodčích.
Po tomto ﬁnále byl do reprezentačního
dorosteneckého družstva ČSSR vybrán
Jaroslav Hudeček a do výběru Moravy
pro trojutkání Čechy–Morava–Slovensko
také brankář Stanislav Košař. V turnaji,
který se hrál v Krnově, zvítězil výběr Slovenska před Moravou a výběrem Čech.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen právě
klimkovický Stanislav Košař.
Tři hráči z uvedeného dorosteneckého
družstva – Jaroslav Hudeček, Jan Surý
a Vladimír Peřina – byli pro jarní část ročníku 1968–1969 přeřazeni do družstva
mužů, které se po podzimní části umístilo
na posledním místě se 2 body. Vybíralo
si nováčkovskou daň ve II. lize. Tento tah
se nakonec vyplatil. Po důkladné zimní
přípravě se v jarní sezóně muži z posledního místa odpoutali a celkově se umístili
na 10. místě, což jim zajistilo účast pro
následující ročník. V dalších letech se již
družstvo v této náročné soutěži umísťovalo podstatně lépe.

V horní řadě zleva: člen výboru oddílu házené Antonín Hudeček, trenér Jiří Homola,
hráči Jaroslav Pantálek, Pavel Kavala, Karel Martiník, Stanislav Lubojacký, Luboš
Láník, rozhodčí a člen výpravy Rudolf Jaroň. V dolní řadě zleva: Vladimír Peřina, Dušan
Adámek, brankář Ladislav Dluhoš, Jaroslav Hudeček, Jan Surý, Ondřej Bocek, Antonín
Šihor. Před družstvem leží brankář Stanislav Košař.
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Další generace dorostenců již nedosahovala výkonnosti těch dvou předchozích
a dorosteneckou ligu muselo družstvo
opustit. Hrálo pak dál krajský přebor.
Ing. Jiří Hudeček
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Fotbal TJ Klimkovice

Fotbalisté Klimkovic bojují ve svých soutěžích
Fotbalové jaro je v plném proudu
a klimkovičtí fotbalisté bojují ve svých
soutěžích. Jak se jim daří? Chtělo by
se říct „střídavě oblačno“, ale o tom
podrobněji v článku.
Když jsme v minulém čísle Zpravodaje
končili reportáž o výsledcích a umístění v tabulce našeho mužstva mužů, byli
jsme na 3. příčce s minimálním odstupem
na vedoucí celek. Po úspěšně zvládnutém utkání ve Velkých Hošticích se naše
mužstvo mužů dokonce na týden vyhouplo do čela tabulky, ale následná dvě nešťastně prohraná utkání doma s Řepištěm a v Kozmicích, „jen“ bezbranková
domácí remíza s Chuchelnou a nerozhodný výsledek v Hati nás posunuly zpět
na 4. pozici. Nic ovšem není ztraceno
a v posledních 4 utkáních se pokusí vydolovat co největší počet bodů.
Sobota 20. 4. 2019, FK Velké Hoštice –
– TJ Klimkovice (1:1) 1:3
Branky: 9. J. Jaroš (penalta) –
43. Mohelník, 69. Brachtl, 77. Drábek
Sobota 27. 4. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Řepiště (0:1) 0:1
Branky: 9. Zahradník
Neděle 5. 5. 2019, TJ Sokol Kozmice –
– TJ Klimkovice (2:0) 3:1
Branky: 8. a 71. z penalty Galus,
39. Ohřál – 75. Vaněk
Sobota 11. 5. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Spartak Chuchelná 0:0
Neděle 19. 5. 2019, TJ Sokol Hať –
– TJ Klimkovice (1:1) 2:2
Branky: 19. Heglas, 74. Pláček –
– 17. Vaněk, 81. Mikoláš
Ve svých fotbalových kláních pokračoval i náš B tým neboli juniorka, která stihla odehrát čtyři utkání. Nejdříve si hravě
poradila s Lokomotivou Ostrava, kterou
doslova rozstřílela 12:1. Poté celkem
s přehledem zvládla i domácí utkání s Řepištěm a i když v druhém poločase naši
hráči nevstřelili ani jeden gól, vyhráli 6:3.
Zklamáním pak byla porážka v domácím
zápase s Rychvaldem a vysoká prohra
na hřišti Slovanu Ostrava. Chuť si hráči
spravili v domácím utkání s Hrabůvkou,
které zvládli a vyhráli 5:1. V tabulce tak
hráčům „béčka“ patří 2. místo, se ztrátou
5 bodů na první rezervu Vřesiny. Ve zbývajících 5 utkáních se s tím určitě pokusí
něco udělat.
Sobota 20. 4. 2019, TJ Klimkovice „B“ –
– TJ Lokomotiva Ostrava (6:1) 12:1

Branky: 31., 40., 67., 75. a 79. Vostárek,
16. a 65. Strnka, 7. Sikora, 21. Kváš,
44. Lubojacký, 71. Šablatura, 83. Glomb
– 25. Bemklau
Středa 1. 5. 2019, TJ Klimkovice „B“ –
– TJ Řepiště „B“ (6:0) 6:3
Branky: 4. a 14. Lubojacký, 16. Bajgar,
23., 25. a 40. Bača – 56. Urbanec,
67. Kubatík, 73. Dvořák
Sobota 4. 5. 2019, TJ Klimkovice „B“ –
– TJ Slavoj Rychvald „B“ (0:0) 0:3
Branky: 54. a 55. Žebrák, 87. Glac
Neděle 12. 5. 2019, TJ Slovan Ostrava
„B“ – TJ Klimkovice „B“ (1:1) 6:1
Branky: 44. Cirkl, 47. Máďa, 48., 70.
a 78. Kubes, 52. Tunkrát – 42. Vaněk
Sobota 18. 5. 2019, TJ Klimkovice „B“ –
– TJ Sokol Hrabůvka (4:1) 5:1
Branky: 15. Klemiš, 20. a 35. Bajgar,
28. Gazda, 70. Bača – 25. Pira
Mládežnická družstva odehrála za
uplynulé období také spoustu zápasů.
Konkrétně mladší přípravka pět utkání, ve
kterých se jim velmi dobře vedlo a pomyslnou tabulkou (u této kategorie není tabulka sledována) stoupají vzhůru. Kategorie
mladší žáci odehrála rovněž pět utkání
a dá se říct, že si udržují svou výkonnost
i postavení v tabulce. Po odehraných 19
utkáních jim v tabulce patří 8. místo. Naše
nejstarší, vyloženě mládežnická kategorie, starší žáci, odehrála čtyři utkání, ve
kterých se jim s ohledem na jejich předchozí výsledky, příliš nevedlo. Nicméně
v tabulce jim pořád patří 1. místo, ale už
jen s dvoubodovým náskokem na druhý
tým tabulky. Ve zbývajících 4 utkáních
sezóny se ho budou snažit udržet.

Úterý 7. 5. 2019, FC Slávia Michálkovice
– TJ Klimkovice (2:5) 2:9
Branky Klimkovic: 4x Ondra Jan, 2x Malý
Lukáš, Matuška Jan, Huspenina Matěj,
Willaschek Petr
Čtvrtek 9. 5. 2019, TJ Klimkovice –
– FC Vítkovice (1:2) 2:6
Branky Klimkovic: Matuška Jan,
Košař Jakub
Středa 15. 5. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Slavoj Rychvald (4:0) 8:0
Branky Klimkovic: 2x Willaschek Petr,
2x Matýsek Vojtěch, Pokorný David,
Malý Lukáš, Ondra Jan, Krayzel Matyáš
Starší žáci
Pátek 26. 4. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Řepiště (1:0) 1:1 a na penalty 3:4
Branky Klimkovic: Šindelka Jan
Pondělí 29. 4. 2019, SK Slávie Třebovice
– TJ Klimkovice (1:1) 3:3 a na penalty 2:4
Branky Klimkovic: Šindelka Jan,
Bilík Daniel, Hurník Filip
Neděle 5. 5. 2019, TJ Sokol Václavovice
– TJ Klimkovice (3:1) 3:1
Branky Klimkovic: Šindelka Jan
Pátek 10. 5. 2019, TJ Klimkovice –
– SK Slávie Třebovice (1:1) 2:3
Branky Klimkovic: Šindelka Jan,
Hodanych Valentin
Přijďte povzbudit naše hráče kterékoliv
kategorie na hřiště do Klimkovic. Aktuální rozpis zápasů, kdy se hraje, výsledky,
tabulky a informace naleznete na webových stránkách: www.tjklimkovice.cz.
Lukáš Lyčka

Mladší přípravka
Úterý 23. 4. 2019, TJ Sokol Markvartovice – TJ Klimkovice 0:3 kontumačně
Čtvrtek 25. 4. 2019, 1. FC Poruba –
– TJ Klimkovice 22:7
Pondělí 29. 4. 2019, TJ Klimkovice –
– SK Slávie Třebovice 16:15
Úterý 7. 5. 2019, TJ Sokol Krásné Pole –
– TJ Klimkovice 12:12
Pondělí 13. 5. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Vítkovice–Svinov 6:0
Mladší žáci
Středa 24. 4. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Sokol Václavovice (0:3) 3:5
Branky Klimkovic: 2x Matuška Jan,
Prašivka Václav
Pátek 3. 5. 2019, FK SK Polanka –
– TJ Klimkovice (3:0) 8:0
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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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Inzerce

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

NUTRIČNÍ
PORADNA
poliklinika Bílovec
Petra Hajná, DiS.

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

Diety při onemocněních
Redukce hmotnosti
Racionální výživa
Tělesná analýza na váze
TANITA BC1000

NÍZKÉ CENY

605 726 476

Objednávky na tel.:

HLEDÁME 15 lidí se zájmem
zhubnout 5 kg a více.
www.prozdravi.novehubnuti.cz
Renomovaná stavební společnost
s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:

aktivní přístup k práci,
znalosti základních stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

výdělky až 27 000 Kč / měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí
Volejte na tel. čísla:
596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776

Ceník a podmínky inzerce najdete na webu:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj

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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Pozvánky

Informace o kulturních akcích
v Klimkovicích a okolí
získáte na:
www.kis.mesto-klimkovice.cz
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