a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, máme tady nový rok. Pro mnohé
z nás plný očekávání, nadějí a možná
i předsevzetí.
Rád bych nám všem do tohoto roku
popřál, abychom se dokázali pozorně
a s větším pochopením dívat kolem sebe,
se zájmem naslouchat těm, kteří k nám
hovoří a opravdově a z celého srdce je
vnímat a přijímat. Abychom si nedělali
starosti s tím, jaké události ovlivní naši
budoucnost, ale věřili svým schopnostem
a s odvahou a důvěrou naplňovali naše
sny a přání. Abychom si dokázali plně
vychutnat chvíli, kterou právě teď společně prožíváme s otevřeným srdcem a otevřenou myslí. Protože jen každý z nás
může být tou změnou, kterou chce vidět
ve světě kolem sebe a každý z nás může

leden 2019
svými každodenními činy vytvářet lepší
budoucnost pro naše děti a pro laskavější, upřímnější a opravdovější svět.

Hospodářská škola 100x jinak?
Podívejme se nyní pozitivněji na poslední dění ohledně Žluté školy. Areál bývalé
Hospodářské školy dál zůstává v majetku
našeho města i po 2. zasedání nového
zastupitelstva města dne 27. 11. 2018.
Pana Ing. Jaroslava Prokopa, ředitele
soukromé školy AVE ART, jsme bohužel
zklamali, protože jsme mu školu neprodali. Jeho otevřený dopis následuje po
úvodníku. Nabízeli jsme mu na zasedání rady města, aby svůj projekt, na který
dostal více než dvacetimilionovou dotaci,
realizoval prostřednictvím dlouhodobého
a symbolického pronájmu budovy, což by
podmínky dotace připouštěly, ale bohužel
jsme se na této formě spolupráce nedohodli. Pan Prokop se svému záměru

Redakce Zpravodaje vám přeje i v dalším roce hodně radovánek!
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opravdu oddal a věnoval mu mnoho času
a energie. A za to mu patří určitě naše
uznání a poděkování. O to více mne mrzí,
že i mé hlasování proti prodeji přispělo k jeho zklamání. Na začátku jednání
o osudu Žluté školy jsem ani nedoufal, že
by mohla být jednou v majetku města, což
je podle mého názoru ideální stav. Než se
mi totiž podařilo najít pana Prokopa s jeho
tvůrčím záměrem záchrany školy, v zastupitelstvu nebyla vůle ke koupi budovy
školy s následným využitím pro potřeby
města a o možnostech dotací, které byly
vypsány až letošní rok, se nevědělo. Projekt pana Prokopa byl tedy jedinou reálnou možností, jak Žlutou školu zachránit
a najít pro ni vhodné využití. To, co jsem
avizoval v článcích do Zpravodaje, ve
svých vystoupeních na LTV-Plus nebo ve
volebním programu strany, za kterou jsem
kandidoval, se jevilo jako jediné průchodné řešení pro záchranu školy. A to byla
hlavní motivace mého veškerého konání.
Nyní jsem ale hlasoval pro to, aby budova školy zůstala v majetku města, protože
se pro tento záměr našla v zastupitelstvu větší podpora, než jsem v předchozím období doufal, podpořena možností
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
získat aktuálně dotaci (podrobněji dále
v textu) na rekonstrukci celého objektu
a následného využití pro město. Svou
roli také sehrál čas, kdy se zastupitelstvo
muselo rozhodnout co nejrychleji s ohledem na šibeniční termín doplnění žádosti
o rozhodnutí o prodeji budovy do konce
letošního roku – tedy nedlouho poté, co
jsme budovu školy koupili v srpnu tohoto roku za 3,9 milionu Kč. Prodejní cena
soukromé škole byla předběžně navržena
na 1,9 milionu Kč podle žádosti o dotaci.
Bylo to velmi těžké rozhodování i s ohledem na dlouhodobou udržitelnost historické budovy a možné budoucí potřeby
města.

Co je třeba připomenout…
Je velmi jednoduché kritizovat celou
záležitost bez souvislostí a znalosti předchozích událostí. Již od roku 2011 jsem se
snažil získat budovu Žluté školy do majetku města bezúplatně stejně jako Modrou
školu – příslušná žádost leží v archivu
městského úřadu. Moravskoslezský kraj
jako tehdejší vlastník nám bohužel nevyhověl a nechal celý areál rozdělit. Školní budovu s okolními pozemky bez stájí
vydražil za 3,7 milionu Kč. V dražbě ho
získala ﬁrma BKB Metal, a. s., která zprvu
chtěla v budově ve spolupráci s městem
uskutečnit projekt seniorského bydlení,
který ovšem v zastupitelstvu dostal jen
těsnou podporu. Firma poté nepodepsala Memorandum o spolupráci s městem
a rozhodla se objekt zbourat. Následně
nám jej ale nabídla nejprve ke směně za
jiné pozemky města a nakonec se nechala přesvědčit k prodeji městu, neboť jsme
mezitím koupili sousední objekt stájí
s dalšími okolními pozemky za 2,4 milionu Kč. Město mělo následně prodat budovu školy panu Prokopovi, protože nemělo
vlastní ﬁnanční prostředky na její rekonstrukci. Nyní se ale naskytla zcela nová
unikátní příležitost, kdy má celý areál
Hospodářské školy a stájí ve vlastnictví
města šanci dostat se na seznam brownﬁeldů, vedeným agenturou Czech Invest,
což je nutná podmínka k tomu, abychom
dostali aktuálně (28. 11. 2018) vypsanou
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) z programu Regenerace brownﬁeldů pro nepodnikatelské využití. Pak
bychom mohli budovu Žluté školy zrekonstruovat na potřebnou kvalitnější občanskou vybavenost, kterou naše město při
předpokládaném růstu počtu svých občanů bude vyžadovat. Z možných způsobů
využití budovy, které dotační podmínky
MMR umožňují, by přicházela do úvahy
mateřská škola s eventuálním zaměře2

ním na ekologickou výchovu a lesní pedagogiku (blízkost lesa Křibí), klubovny
pro spolky, sklady, garáže, muzeum, dílny
pro sociální podnikání a škola libovolného
zaměření a stupně. Žádost o dotaci musíme podat do konce května 2019, takže
máme co dělat, abychom doložili všechny náležitosti, pokud zastupitelstvo tento
projekt podpoří. Žlutá škola by tak mohla být zachráněna a ve vlastnictví města
sloužit do budoucna pro potřeby svých
občanů.

Historická studna
konečně objevena!
Vzpomínáte si na jedinou lavičku
u trávníku na našem zámeckém nádvoří?
Tak právě pod ní se dlouhá staletí ukrývala středověká studna, která pravděpodobně zažila původní klimkovickou tvrz
z 15. století, než ji pojmul do své hmoty
v 16. století tehdy výstavný renesanční
zámek. Jak je vidět z fotograﬁe, stěny
studny vypadají velmi zachovale, neklidná hladina je hluboká cca 10 metrů a dno
je v hloubce cca 15 metrů. O studni jsem
našel jedinou zmínku ve stavebně-historickém průzkumu z roku 1997 s odkazem

na pozůstalostní inventář Kašpara Wilczka ze dne 14. prosince 1665: „A vprostřed
placu jest dobrá studně se dvěma okovanýma vědry a s řetězem.“ Zaklenutá je
kamennou klenbou mělce pod povrchem
nádvoří, že je s podivem, že nebyla nalezena již dávno. Záhadou zůstává, kdy
byla zaklenuta a co leží na jejím dně.
Odpověď se snad dozvíme z plánovaného archeologického průzkumu v prvních
měsících příštího roku. Kdo se do tohoto
průzkumu přihlásí na výpomoc, bude při
tom…

Kamínky vděčnosti
U příležitosti právě ukončeného roku
2018 bych rád poděkoval všem našim
zaměstnancům za jejich obětavou práci
v letošním roce, dále bych poděkoval za
spolupráci i všem příspěvkovým, společenským a podnikatelským subjektům
v našem městě a konečně vám všem občanům za vaši vstřícnost v letošním rušném roce.
V celém novém roce se na další spolupráci s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 1/2019

Z redakční pošty

Otevřený dopis občanům Klimkovic
Vážení občané, mimořádné zastupitelstvo města Klimkovic dne 27. 11. 2018
projednávalo, mimo jiné, prodej budovy tkz. Žluté školy, dříve Hospodářská
a hospodyňská škola, AVE ART Ostrava, soukromé Střední a základní umělecké škole z Ostravy-Hrabůvky. Výsledkem bylo skóre 8:8 a nebylo přijato žádné
usnesení!!!
Jinými slovy 20 milionů dotace z EU,
které jsme získali na nákup, rekonstrukci a vybavení historické budovy
školy, bylo nenávratně ztraceno.
Co tomu předcházelo? Rok a půl probíhala průběžná jednání s panem starostou
ing. Zdeňkem Husťákem, kterým jsme
byli osloveni, s cílem zakoupit a poté
rekonstruovat budovu tkz. Žluté školy.
Zastupitelstvo města Klimkovic naši
školu v Ostravě-Hrabůvce navštívilo, já
jsem byl pozván na jednání rady i zastu-

pitelstva města Klimkovic. Písemně jsem
reagoval na výzvu vyplývající z unesení rady města Klimkovic č. 28/514 a č.
28/515 ze 7. února 2018, k projevení
zájmu o využití budovy bývalé Hospodářské a hospodyňské školy, kde jsem
podrobně popsal záměr využití budovy.
Následně, po zapůjčení projektové dokumentace panem starostou a třech odborných prohlídkách školy, byl zpracován
projektový záměr na vybudování Centra
zájmového, neformálního a celoživotního

vzdělávání, který byl Magistrátem města
Ostravy 23. 10. 2018 schválen.
Volby do obecních zastupitelstev, které
proběhly 5. a 6. 10. 2018, však změnily
o 180° stanovisko pana starosty, který náhle k této problematice tvrdí, že od roku
2011 sní o tom, že tkz. Žlutá škola bude
obecním majetkem. Proto na mimořádném
zastupitelstvu, svolaném z podnětu Společně pro Klimkovice, hlasuje proti prodeji.
Tato „kotrmelcová změna“ mě vedla
k napsání tohoto dopisu a měla by být
jakýmsi mementem pro vás, občany Klimkovic.
V Ostravě 5. 12. 2018
Ing. Jaroslav Prokop, v. r.
ředitel školy AVE ART Ostrava,
SSUŠ a ZUŠ, s. r. o.

3

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 1/2019

Oznámení

Výzva

Oznámení o výši ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
Město Klimkovice sděluje na základě oznámení vodárenských ﬁrem Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava, Ostravské
vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 28/3114, Ostrava a usnesení Rady města Klimkovic 3/17.1 ze dne 28. 11. 2018 nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2019 takto:
Cena bez DPH
Cena s DPH 15%
Voda pitná (vodné) SmVaK Ostrava, a. s.

39,18 Kč/m3

45,06 Kč/m3

Voda pitná (vodné) OVaK Ostrava, a. s.

34,18 Kč/m3

39,31 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) město Klimkovice

35,81 Kč/m

41,18 Kč/m3

3

Za hospodářsko-technický odbor Petr Bílý

Vážení spoluobčané, zveme vás ke spolupráci na rozvoji našeho malebného
historického a lázeňského města. Nabízíme vám možnost realizovat své nápady
a prosadit své připomínky svou aktivní
účastí v poradních orgánech rady města:
1) ve stavební komisi,
2) v komisi životního prostředí
a výsadby lesů,
3) v kulturní komisi,
4) v lázeňské komisi,
5) v letopisecké komisi,
6) v komisi spolkové a sportu.

Senioři vítáni

Bajdání v čase adventu
V neděli 16. prosince 2018 odpoledne se konalo první Bajdání – setkání seniorů ke
společnému vzpomínání na dobu minulou. V příjemné adventní atmosféře se vzpomínalo na různá období historie Klimkovic. Slyšeli jsme řadu osobních prožitků ze života
v našem městě. Určitě se můžeme všichni těšit na další Bajdání a třeba také vy můžete
přispět do střípků historie.
Renata Návratová, projekt Senioři v Klimkovicích vítáni 2018
Bajdání bylo po výletě do Dolní Moravy, výletě do divadla a Garden Party na zahradě
DPS čtvrtou stěžejní akcí, kterou jsme pořádali speciálně pro naše seniory. Uvedené tři
události měly společné to, že pořadateli jsme byli my, lidé v produktivním věku, a program byl určen seniorům. Jsme však přesvědčeni, že každý člověk je také rád, když
sám může něco dát. A co nám mohou dát naši senioři? Své vzpomínky, zkušenosti,
moudrost svého věku. To je to, co my nemáme, a proto jsme uspořádali Bajdání, abychom si mohli poslechnout, jaké to bylo v Klimkovicích kdysi – jací lidé tady žili, jakých
byli profesí a charakterů, jaké měli přezdívky nebo kdo který dům postavil?
Letošní Bajdání nemělo žádné téma, bylo to vzpomínání a příjemné adventní klábosení u cukroví, horkého čaje a svíček. Přesto chceme, aby vše, co zde bylo vyřčeno, se
neztratilo, a proto jsme pozvali šikovného kolegu Petra Vůjtka, který vše dokumentoval
a nahraný materiál bude archivován. Pro nás, pro naše potomky, pro příští generace,
pro které už vyprávění o časech první republiky bude jen součástí povinné historie.
Dokud jsou mezi námi ale lidé, kteří tuto dobu pamatují, nejedná se o historii, ale naše
současné životy. Proto jsme uspořádali Bajdání a bajdat chceme i v příštím adventním
čase, abychom zachytili a zarchivovali co nejvíce z našich „starých časů“.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli svými vzpomínkami.
KIS Klimkovice

Dále hledáme občany se zájmem
o dopravu a bezpečnost ve městě do
dopravně-bezpečnostního výboru zastupitelstva města. Hledáme i nadstranické
a nezávislé osobnosti do redakční rady
Zpravodaje. Pro všechny vážné zájemce
nabízíme otevřenou spolupráci, na druhou
stranu účast v těchto orgánech vyžaduje
především věnovat městu spoustu času,
zájmu a práce, tak prosím zvažte svou
nabídku odpovědně.
V případě, že vás oslovila tato nabídka,
ozvěte se prosím na sekretariát starosty
– kancelář č. 5 nebo na telefon: 556 420
303. Předem děkuji za vaši aktivitu.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Knihovna

Kominíci pro štěstí
Prosincové dopoledne v knihovně patřilo žákům druhých ročníků ZŠ Klimkovice.
Povídali jsme si o tom, kdo a v jaké zemi nosí dětem dárky o Vánocích.
Některé státy mají opravdu originální
„dárce“, a to dětem vykouzlilo úsměv na
tváři. A k dobré náladě patří i štěstí, tak
jsme si nakreslili jednoho povedeného
kominíka Valentu, který se divil, že v Africe nemají chaloupky s komíny.
Po přečtení pohádkového příběhu
o kominíkovi Valentovi od autora Václava
Čtvrtka, si všechny děti vytvořily krásné
PF na nový rok 2019. Tak vám všichni
přejeme, aby vás ště stí neopouštělo po
celý rok a pokud toho kominíka přece
jenom potkáte, nezapomeňte se chytnout
za knoﬂík.
Zuzana Konvičková,
knihovnice
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Novinky ze základní školy
To nejcennější, co si můžeme navzájem dát, je čas. Prožijte jej tedy podle svých
představ a očekávání. V novém roce přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky
a sílu na vše, co život přináší.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy
Závěr roku proběhl v duchu vzájemné
spolupráce žáků, pedagogů i správních
zaměstnanců, rodičů a dalších partnerů
školy.
Děkuji sponzorům školy v roce 2018
za ﬁnanční příspěvky i hmotné dary:
Aspectus MUDr. Jiřího Kunce, Kartonáž
BOS Ostrava pana Kejdy, Women for
Women – spolek podporující obědy pro
děti, MG PRESS, KLIMNET, Cukrárna na
náměstí paní Cronové, Ovocentrum V+V,
BOVYS, Ing. Jiří Macura, Maloobchodní
síť Hruška, Honební společenstvo Klimkovice, Spolek rodičů ZŠ.
Děkuji rodičům, kteří přispěli výrobky
do prodeje na 25. setkání u vánočního
stromu a také všem, kteří přišli na setkání
a podpořili činnost školy.
Část výtěžku vánočního stromu byla
rozdělena do třídních fondů ve výši 20
Kč na žáka. Další část bude využita na
ﬁnancování zábavné akce pro žáky Rainbow Run, který plánujeme uskutečnit
30. května.

Hodina kódu
Žáci 5. A třídy a členové matematického kroužku si spolu s dalšími miliony
školáků po celém světě vyzkoušeli
programování v rámci kampaně Hodina kódu.
Ta má za cíl probudit v nich hravou
a poutavou formou zájem o informatiku
a zvýšit možnosti pro uplatnění se na trhu
práce.
Na žáky čekala speciální lekce programování, během které si děti na vlastní
kůži vyzkoušely, že programovat nemusí
být žádná nuda, ale že může jít naopak
o nesmírně zábavnou a zajímavou aktivitu. V rámci Hodiny kódu se totiž při výuce
používá počítačová hra Minecraft, ve které žáci řeší příklady programování pomocí tzv. bloků. Je podporována dovednost,
logika a tvořivost při řešení problémů.
Děti tato hodina velmi bavila a rychle si
osvojily základní pravidla pro tvorbu jednoduchého programu. Pokud si chcete
programování také vyzkoušet, můžete si
své dovednosti otestovat na: www.hourofcode.com.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Co nás čeká v novém roce?
• Středa 30. ledna pololetní vysvědčení.
• Čtvrtek 31. ledna ředitelské volno
z důvodu naplňování projektových
aktivit – vzdělávání pedagogů.
• Pátek 1. února – pololetní prázdniny.
• 4.–10. února – jarní prázdniny.
• Žáci 2. a 3. tříd od února zahájí kurz
plavání. Škola získala dotaci MŠMT
na dopravu.
• Žáci 7. tříd pojedou na lyžařský výcvik
17.–22. února.
• Žáci 9. ročníku budou vypisovat
přihlášky na střední školy a učiliště.
Spolek rodičů ve spolupráci se školou připravuje 2. ZÁŠKOLÁCKÝ PLES
v místní sokolovně v sobotu 16. února.
Jste srdečně zváni (pozvánku najdete na
straně 26 tohoto Zpravodaje).
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Mikulášské
představení
Ve čtvrtek 13. prosince jsme se s 2. C
opět vydali na Ostravskou univerzitu,
kde pro nás studenti katedry chemie
Přírodovědecké fakulty připravili Mikulášské představení plné barevných
chemických pokusů, ohňů a veselých
vtípků.
Věděli jste, že Mikuláš musel složit
zkoušku, aby prokázal, že všechna ta
chemická kouzla ovládá? A protože i čerti
a andělé umějí kouzlit, doprovázejí Mikuláše na jeho cestách. I našim druháčkům
nadělili… perníkové chemické baňky,
zkumavky a kádinky.
Takto posíleni jsme se vydali k domovu
a na cestu nám svítila rozzářená dětská
očka.
Mgr. Radka Maršálková

Příroda
s otazníky

Nadílka
ve Vřesině

Dne 11. prosince se vybrané žákyně
z 6. B třídy – Eliška Faberová, Tereza
Hoňková a Markéta Kuncová zúčastnily soutěže Příroda s otazníky.

My, VIII. B, jsme veselá a hravá třída.
Učení moc nedáváme, zato pěstujeme
výborné vztahy a nezkazíme žádnou
legraci. Také naše mimoškolní aktivity
jsou velmi pestré.

Cílem celé soutěžní akce je podpořit
spolupráci dětí v rámci družstev a kolektivů, poznat Ostravu a její blízké okolí.
Děti v rámci této soutěže prokazovaly
své znalosti teoretické a zejména praktické v poznávání rostlin a živočichů,
vyskytujících se blízko nás. Připomenuly
si vzájemnou spojitost přírody a člověka.
Příroda nás totiž vytváří a utváří, je pro
nás zdrojem vědomostí i poznání. Eliška,
Terezka a Markétka se potkaly s žáky 6.
tříd celého ostravského regionu na stanici
mladých přírodovědců v Porubě a v prokazování svých přírodovědných znalostí
a dovedností si vedly výborně a nakonec
vybojovaly krásné 5. místo z 20 týmů.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Petrušková

Věnujeme se sportu, hudbě, výtvarné tvorbě a řada z nás také skautingu.
V rámci práce školního parlamentu má
každá třída možnost realizovat svou třídní aktivitu. Byli jsme nadšení, že můžeme
dělat čerty a anděly ve Vřesině. Podívali
bychom se tak do školy, kterou někteří
z nás navštěvovali, prohlédli si jejich klubovnu a hlavně: byla by to super zábava!
Vše se domluvilo s paní učitelkou, paní
ředitelkou, se skautskou organizací, se
sdružením rodičů ve Vřesině a my jsme
byli rádi, že vše klaplo. Sehnali jsme kostýmy – ty se nám opravdu povedly. Byli
jsme parta strašidelných čertů a krásných
andělů. Obešli jsme školku i všechny třídy
ve škole. Akci jsme zakončili pohodově –
zbaštili jsme pizzu a dobrůtky, které jsme
„vykoledovali“.
Třída VIII. B
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Setkání u vánočního stromu
Každý rok se v předvánočním čase na jedno sobotní odpoledne otevírá škola
všem návštěvníkům. Bývalí žáci si přicházejí zavzpomínat a popovídat se svými
učiteli, rodiče a prarodiče se těší na vystoupení svých dětí či vnuků. Hala školy
se promění ve vánoční trhy, na nichž je možné koupit si drobné dárky. Tentokrát
bylo naše setkání 8. prosince už pětadvacáté.

Příprava na něj probíhala už od října
a projektový den, který je zaměřen na
tvoření výrobků k prodeji, byl vlastně už
jen závěrečnou tečkou. Letošní projektový den připadl na 29. listopad, a tak se

třídy a odborné učebny na II. stupni staly
dílnami a kreativními workshopy. Děti si
měly možnost vybrat ve dvou blocích celkem z 36 dílen, v nichž pod vedením vyučujících vyráběly ozdoby, přání, svícny

Již několik let vydává škola nástěnný kalendář, ve kterém zveřejňuje žákovské
práce. V hodinách výtvarné výchovy a dalších výchovných předmětech, kroužcích
keramiky vznikají umělecká díla. Dovednosti žáků můžete posoudit v ukázkách.
Anežka Plánková, 8. B

Zuzana Homolová, 2. A

O nejlepšího
mladého
chemika ČR
V listopadu proběhlo v naší škole
školní kolo tradiční chemické soutěže
O nejlepšího mladého chemika České
republiky. Zúčastnilo se 53 žáků 9. ročníku.

Simona Ševčíková, 7. B

Linda Raková, 2. B

a dekorační předměty z různých materiálů. Keramická hlína, perníkové těsto,
papír, dřevo a přírodniny patří k tradičním
pomůckám, k těm novým třeba moosgummi. V pracovní výchově děti kromě
obvyklých vánočních dekorací připravily
jedlé pochoutky – cukroví a pečený čaj.
Nejen děti, ale i rodiče přispěli svými
výrobky, které věnovali na vánoční prodejní jarmark. Žáci I. stupně nacvičovali
svá taneční vystoupení a dotvářeli kulisy
či kostýmy.
V roce 2018 jsme si připomněli několik
výročí osudových osmiček – zásadních
událostí našich dějin. Jedním z nejvýznamnějších dnů byl pro nás 28. říjen,
kdy uběhlo sto let od vzniku samostatné Československé republiky. Program
žáků, který vždy doprovází vánoční trhy,
byl malým ohlédnutím za českou hudební i ﬁlmovou tvorbou minulého století.
Tanečně-hudební pásmo dětí I. stupně
doprovázely známé melodie od prvorepublikových až po ty současné. Hrdinové
ﬁlmového plátna zase na chvíli ožili ve
scénkách z oblíbených českých ﬁlmů,
které nastudovali žáci 9. ročníku. Žákům
9. ročníku také patřil závěr programu.
Rozloučili se tanečním vystoupením dívek i chlapců a společným zpěvem.
Doufáme, že Setkání u vánočního stromu bylo pro návštěvníky příjemně stráveným odpolednem a milým pohlazením
v adventním čase. Přejeme všem úspěšný rok 2019.
Mgr. Monika Richterová

Natálie Kostková, 4. B

Výkony byly velmi vyrovnané. Na nejlepších místech se umístili: Ondřej Slovák, Jiří Řeháček a Filip Häring z 9. B,
Dominik Vyroubal, Tereza Fešárková
a Adam Gráf z 9. A.
Ve středu 12. 12. proběhlo další kolo
této soutěže ve Střední škole chemické
a na gymnáziu Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Naší školu reprezentovali Tereza Fešárková a Dominik Vyroubal. Z 230
žáků z celého kraje postoupí 30 účastníků do praktického, laboratorního kola.
Mgr. Kateřina Chrapková
7
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Fenomén Titanic v Brně
Ještě v předvánočním čase dne 12. prosince jsme s 94 zájemci o historii vyrazili
do Brna na světovou výstavu Titanic. Díky své autentičnosti a reálnému provedení je výstava jednou z nejúspěšnějších výstav světa.
Expozice představuje reálné prostory
legendárního plavidla, které v roce 1912
kleslo na dno Atlantiku.

Výstava prezentuje několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy
ze dna oceánu.

Naši žáci tak mohli projít 13 galeriemi,
skutečnými kajutami, salonky, navštívit
luxusní kavárnu první třídy a strojovnu
s vodotěsnými dveřmi. Život na Titaniku
poznávali z originálních artefaktů jako
je porcelán, nábytek a osobní předměty
cestujících – šperky, kabelky, parfémy
a oblečení.
Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé byl dotek ledovce či fotografování na
přídi lodi. Nejvíce žáky zaujaly osudy
konkrétních pasažérů lodi. Při vstupu na
palubu dostali všichni boarding pass –
palubní lístek se jménem reálného cestujícího a prožívali tak krásu a luxus největšího a nejmodernějšího parníku své doby.
Netrpělivě očekávali, jak dopadl životní
příběh pasažéra během plavby.
Všechny prostory výstavy jsou opatřeny
speciálním zvukovým doprovodem, který
dokonale navozuje dobovou atmosféru
v jednotlivých částech lodi.
Žáci se během exkurze dozvěděli
nové informace o osudu zámořské lodi,
průmyslové revoluci i životní situaci na
počátku 20. století.
Příjemným zakončením exkurze byla
návštěva vánočních trhů v Brně a Olomouci.
Mgr. Petra Řeháčková,
učitelka ZŠ Klimkovice

Mateřská škola

Děti ze školky na ulici 28. října budou dýchat
čistější vzduch
Mateřská škola Klimkovice se zapojila do projektu Čistá školka, jejímž garantem
je společnost Dustee Technologies, s. r. o. Ta vyrábí zařízení a senzory pro měření čistoty vzduchu a úzce spolupracuje se společností Čisté nebe o. p. s., které
je založeno za účelem zlepšování kvality životního prostředí, zejména ovzduší
v Moravskoslezském regionu, a společnosti Philips.
V rámci spolupráce společnost Dustee Technologies provedla měření kvality
ovzduší ve dvaceti mateřských školách na
Ostravsku. Do projektu se zapojily např.
školky z Ostravy-Jihu, Radvanic, Vratimova, Frýdku-Místku, Havířova, Ostravy-Poruby, Svinova a také dvě naše školky, a to
MŠ Josefovice a MŠ 28. října.
V rámci projektu bylo od konce září do
začátku listopadu senzory měřeno lokální
prachové znečištění před budovou MŠ.
Měření byla celodenní a jejich výsledky
ukázaly, kdy přesně dochází k nárůstu
hodnot znečištění v závislosti na dopravě, činnosti výrobních provozů aj. V rámci
tohoto projektu věnovala společnost Phi8

lips deseti mateřským školám s nejnepříznivějšími výsledky čističku vzduchu.
V první desítce se pro nás překvapivě
umístila také naše MŠ na ulici 28. října.
Poloha budovy u dopravně vytížené silnice, autobusová zastávka v blízkosti, auta
přivážející a odvážející děti z MŠ a auta
přivážející pacienty k praktické lékařce
nám kvalitu ovzduší zhoršují. Místnosti, ve kterých děti tráví většinu dne, mají
okna situovaná právě k této silnici. Zjištěné výsledky měření nám pomohou určit
nejoptimálnější dobu pro větrání těchto
místností.
Společnost Philips věnovala naší mateřské škole výkonnou čističku vzduchu,

která dokáže škodlivé hodnoty snížit
a během celého dne je udržet na zdravé
úrovni, za což jí děkujeme. Taktéž věříme, že v příštím roce najdeme ﬁnanční
prostředky k zakoupení čističky pro děti
z druhé třídy.
Šárka Čáňová,
ředitelka mateřské školy
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Vánoční vystoupení v DPS

Čertí rojení

Dne 12. prosince měly děti z Mateřské školy J. Glazarové tradičně možnost potěšit svým vystoupením babičky a dědečky v DPS v Klimkovicích.

6. prosinec se od pradávna spojuje
s Mikulášem, čertem a andělem. Na
tento den se většina děti těší, i když
některé mají obavy, zda byly dostatečně hodné a zda i k nim bude Mikuláš
štědrý nebo jestli se neobjeví čert.

Děti měly připravenou Andělskou pohádku, ve které se pojednává o tom, jak
to mají Mikuláš spolu s andílky před mikulášskou nadílkou nelehké.
Své vystoupení děti ukončily rozdáním

vánočních přáníček, které předem vyráběly s paní učitelkou. Věříme, že se vystoupení všem líbilo a obyvatele i zaměstnance domova pro seniory potěšilo.
Bc. Lenka Ulčáková

Paní učitelky z Klimkovic a Josefovic spojily síly
a přichystaly
dětem
zábavné dopoledne plné
her, soutěží
a písniček v sokolovně. Po zahájení dostaly všechny děti nadílku od Mikuláše,
čerta a anděla. Některé statečné děti za
nadílku poděkovaly písničkou či básničkou, jiné se opravdu bály, ale zvědavost,
co je v balíčku, byla větší. Po nadílce měly
připraveno deset pekelných stanovišť, na
kterých plnily úkoly a zdolávaly překážky.
Dopoledne bylo ukončeno diskotékou
s vánočními písněmi. Akce se velice
zdařila a děkujeme ﬁrmě ZD Slezan za
poskytnutí nadílky pro děti.
Andrea Žůrková
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Tradiční čínská medicína Nový terapeutický
v Sanatoriích Klimkovice program Manus-REHA
Tradiční čínská medicína poskytuje metody prevence, diagnostiky a léčby vycházející z čínského léčitelství, jenž se vyvíjelo po
mnoho staletí a také dnes je celosvětově využíváno. Jedná se
o holistický terapeutický systém, kdy zvolené terapeutické metody jsou vždy „ušité na míru“ každého. Čínská medicína používá
tzv. diferenciální diagnostiku, jejíž součástí je také pulzová diagnostika a vyhodnocení aspekce jazyka.
Jaké problémy lze řešit čínskou medicínou?
• Akutní a chronické bolesti zad, pohybového aparátu
• Únava, vyčerpání, psychické napětí
• Imunita, problémy s trávením, anemie
• Odstranění energetických blokád v těle
Nabízené terapeutické metody:
• Elektro – akupunktura
• Akupresura
• Qua-sha (detoxikační masážní technika)
• Dietetika – doporučení vhodného stravování podle zásad TČM
• Fytoterapie – doporučení vhodných bylinných směsí
• Moxování
• Léčba triggerpointů (bolestivých svalových míst) technikou
„suchá jehla“
• Součástí terapie mohou být i prvky čínské masáže thuin-na
Cena: 440 Kč / 30 minut, prodej na recepci Sanatorií Klimkovice
od ledna 2019.

10

Je určen pro pacienty se získaným poškozením CNS s klinickým
deﬁcitem hybnosti horní končetiny. Jedná se o intenzivní ergoterapii v délce trvání 90 minut denně zaměřené na horní končetinu
s využitím prvků:
• Protrahovaného polohování spastické horní končetiny pomocí
speciální dlahy
• Terapie s vibračními pomůckami, vzduchovými dlahami
• Aktivní trénink formou opakovaných rychlých pohybů
(princip CI terapie)
• Možnost využití robotické ruky, biofeedbacku ruky, elektrické
funkční neurostimulace ruky

Cílem tohoto terapeutického programu je, díky 90minutové
časové dotaci s využitím speciálních pomůcek a terapeutických
postupů, ovlivnit spasticitu a aktivní hybnost postižené horní
končetiny.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ na rok 2019
Předkládáme vám předpokládaný plán kulturních akcí, které by se v roce 2019 měly konat v Klimkovicích.
Tento plán se v průběhu roku může měnit, doplňovat apod., sledujte proto, prosím, aktuální plakáty či informace ve Zpravodaji,
na facebooku Město Klimkovice – oﬁciální stránka, či na webu Kulturního a informačního střediska:
https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/. Těšíme se na setkání s vámi i v roce 2019! KIS Klimkovice
KDY

CO

KDE

KDO

13. 1.

Novoroční koncert Akoband

kostelík

město

26. 1.

Reprezentační ples města Klimkovic

lázně

město

9. 2.

Fotbalový ples

sokolovna

TJ Klimkovice

16. 2.

2. Záškolácký ples

sokolovna

ZŠ

23. 2.

Ples SDH

sokolovna

SDH

26. 2.

Divadlo J. Sypal – Kšanda

kino

město

2. 3.

Masopust

město

město / Orel / Mozaika

23. 3.

Vítání jara

26. 3.

Divadlo Familie – Doktor v nesnázích

kino

město

březen

Akoband a hosté

kino

město

7. 4.

Divadlo 9 – (Ne)prodejné manželky

kino

město

březen / duben

Jarní koncert

kostelík

město

25. 4.–16. 5.

Výstava Galerijní ulice

kostelík

Galerijní ulice / město

duben

Jarní slavnost pro seniory

27. 4.

Rybářské závody

park

rybáři

30. 4.

Stavění máje

koupaliště

Čisté Klimkovice / město

18. 5.

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

město

20.– 25. 5.

Řezbářské sympozium

koupaliště

město

18. 5.–2. 6.

Výstava Galerie mlejn

kostelík

Zina Rampírová

30. 5.

Rainbow Run

ZŠ

ZŠ

31. 5.

ZUŠ Open

kino

ZUŠ

květen / červen

Senioři – výlet

město / DPS / Mozaika

1. 6.

Komentovaná prohlídka

město

8. 6.

Víkend otevřených zahrad

město

15. 6.

Tátafest

6. 7.

Komentovaná prohlídka

8.–28. 7.

Výstava Mikolowské nálady

kostelík

město

12. 7.

Rezon

park

rybáři

červenec

Evropské setkání mládeže – Laakirchen

Rakousko

město

Mozaika

Mozaika

Mozaika

Mozaika
město

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
3. 8.

Komentovaná prohlídka

10. 8.

Rezon

7. 9.

Komentovaná prohlídka

7.–20. 9.

Výstava Galerijní ulice

kostelík

Galerijní ulice / město

13. 9.

Předjarmareční průvod

zámek – hřiště

město

14. 9.

Klimkovický jarmark

centrum

město

20.–22. 9.

Fotosession

park, kostelík, všude

město

28. 9.

Rybářské závody

park

rybáři

4. 10.

Den seniorů

5. 10.

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

město

5. 10.

Slavnosti vína a burčáku

před zámkem

Zámecký vinný sklep / město

říjen

Senioři – zájezd do divadla

19. 10.

Klimkovický podzim

lázně

město

20. 10.

Divadlo Zaseto – Shoes Jana Krause

kino

město

3. 11.

Akoband a hosté – Ve víru taneční hudby

kino

město

16. 11.

Svatomartinské hody

před zámkem

Zámecký vinný sklep / město

listopad

Divadlo Nordproduction – Hexenšus

kino

město

1. 12.

Adventní dostaveníčko

7. 12.

Setkání u vánočního stromu

ZŠ

ZŠ

prosinec

Divadlo Podolský – Hovory ve tmě

kino

město

15. 12.

Bajdání

Mozaika

DPS / město / Mozaika

27. 12.

Vánoční koncert – Rybova vánoční mše

kostel sv. Kateřiny

město

14

město
park

rybáři
město

Mozaika

DPS / Mozaika / město

Mozaika
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Badminton

Víkendová extraliga: těsná výhra, těsná prohra

Extraligový tým TJ Sokol Klimkovice

Ve 2. kole extraligy jsme vybojovali další důležité body do
tabulky a zase jsme se o něco přiblížili účasti v play-off.
V obou našich víkendových utkáních rozhodl až 9. nastavený zápas – v sobotu proti Hradci Králové připadl vítězný bod
nám, v neděli na půdě Brna pak měli více štěstí FSpS MU.
Na 2. kolo dorazily i naše další posily, a tak tradičně zaplněná
tribuna v SC Fajne měla možnost konečně poprvé vidět v klimkovických barvách také Ondřeje Krále (hostování ze Sokola Židlochovice) a dánskou posilu Christiana Linda Thomsena.
Sobotní utkání proti Montas Hradec Králové sice bylo celkově
vyrovnané, avšak samotné zápasy byly vcelku jednoznačné –
my jsme jasně zvítězili ve 2. dvouhře mužů (bodoval Lind proti
Holubovi), 3. dvouhře mužů (Bitman proti Aubusovi), dvouhře
žen (Budzelová proti Šolarové) a 2. čtyřhře mužů (Lind–Král
proti Holub–Hubáček). Hradci jasně připadla 1. dvouhra mužů,
čtyřhra žen, 1. čtyřhra mužů a v koncovce jediného třísetového
zápasu po velkém boji také mix.
Stav 4:4 znamenal jediné – jde se do nastavení! Rozhodujícím
zápasem tak byl mix, kde po dobrém výkonu Kuba s Domčou
urvali výhru pro Klimkovice.
Jménem celého týmu bych na tomto místě chtěla poděkovat
všem fanouškům, kteří si pravidelně najdou cestu na naše ostravská utkání. S podporou domácího publika za zády se nám
všem hraje skvěle a určitě budeme moc rádi, pokud budete chodit i nadále.
Na sobotní společné večeři jsme na neděli naplánovali výhru
5:4 nad úřadujícím mistrem extraligy FSpS MU Brno a chyběl jen
kousíček, abychom plán splnili.
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Brno nás překvapilo složením čtyřher mužů – při plánování
sestavy jsme chtěli zvítězit alespoň v jedné čtyřhře mužů (věřili
jsme 2. čtyřhře Bitman–Lind), ale soupeři naopak právě 2. čtyřhru posílili, a tak jsme oba body ztratili.
Tajně jsme doufali ve výhru ve čtyřhře žen, kde jsme k překvapení mnohých po dobrém výkonu s Domčou opravdu zvítězily.
Za zmínku stojí také (znovu)objevený singlový talent Kuby Bitmana, který si ve třech setech poradil s Janoštíkem a zatím má
singlovou bilanci 4 zápasy, 4 výhry.
Ostatní zápasy dopadly více méně jednoznačně pro jednu
nebo druhou stranu, a tak opět rozhodovalo nastavení, tentokrát dvouhra mužů, ve které dostal důvěru týmu Filip Budzel.
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Zápas Filipa proti Vojtovi Šelongovi byl plný zvratů a občas neuvěřitelných výměn, a i když Filip v koncovce zápas otočil (prohrával 18:20) a dokonce si vypracoval matchball, na výhru to
bohužel nestačilo a prohrál 23:25 ve 3. setu.

I když těsná prohra mrzí, důležité body jsou doma a celé
družstvo opět předvedlo skvělé výkony, bojovnost a týmového
ducha. Klimkovice!!!
Za T. J. Sokol Klimkovice Kateřina Tomalová

Vesnické sportovní hry

Skvělý úspěch klimkovických sportovců
– třetí místo v celkovém pořadí
Další ročník celoroční soutěže sportovců Vesnické sportovní hry je za námi a skončil pro naše reprezentanty skvělým
úspěchem. Po nervy drásajícím průběhu podzimních soutěží jsme obsadili v neuvěřitelně vyrovnaném závěru skvělé
3. místo v celkovém pořadí. Ale vezměme to po pořádku.
Téměř před rokem jsme měli skvělý začátek celé soutěže:
slalom na lyžích na Skalce – 3. místo, plavání – 1. místo, kuželky – 1. místo, badminton – 4. místo, přespolní běh – 1. místo,
nohejbal – 6. místo a volejbal 7. místo. Neuvěřitelná bojovnost
a zápal všech soutěžících nám po první části zajistila průběžné
suverénní 1. místo a ostatní soupeři nás řadili k favoritům celého
klání.
Po klidných prázdninách přišel tradičně smolný podzim
a postupný pokles v tabulce celkového hodnocení až mimo
medailové pozice, kdy největší ztrátou byla neúčast hasičů na

soutěži v požárním útoku. Před poslední soutěží v malé kopané
jsme ﬁgurovali na neoblíbené 4. pozici a matematika pro postup
na medailové pozice byla jasná. O více než dvě místa přeskočit
někoho z dvojice Plesná, Velká Polom. Naši fotbalisté překonali
nervozitu a skvělými výkony se dostali na 3. místo v soutěži. To
byl základ celkového úspěchu. A když loňští medailisté soutěže
v malé kopané, hráči Velké Polomi, neunesli zodpovědnost za
výsledek a obsadili 9. místo, mohli jsme slavit. Celkově 3. místo
bylo na světě.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim zástupcům v soutěži,
kteří byli ochotni reprezentovat naše město a bojovali ve všech
soutěžích za úspěch klimkovických barev. Věřím, že se se všemi sportovci budeme setkávat i příští rok a zkusíme minimálně
obhájit vynikající medailovou pozici i v roce 2019.
Petr Večerka

Jmenný seznam všech letošních účastníků v soutěži:
Lyžování:

Tomáš Janalík, Radim Janalík, Jindřich Komár, Michal Neumann

Plavání:

Daniel Havlík, Šimon Křístek, Honza Pala

Badminton:

Tereza Čajová, Jiří Halfar ml., Adéla Závodná, Ondřej Závodný

Kuželky:

Jana Martínková, Oldřich Neuverth, Hana Petrová, Petr Večerka

Běh:

Martin Bílý, Jiří Hanzl, Radim Pavelka, Rosťa Václavík

Volejbal:

Lumír Dobiáš, Zita Niklová, Petr Martínek, Petr Pávek, Pavel Peterek, Vladimír Rimmel

Nohejbal:

Marek Honaizer, Jan Komár, Víťa Komár, Petr Vyorálek

Lukostřelba:

Ondřej Besta, Marek Dostalík, Milan Křivánek

Střelba ze vzduchovky:

Marek Dostalík, David Husťák, Milan Karkoška, Břetislav Ostrožík

MTB:

Adam Frydrych, Ivo Hrabovský, Radim Pavelka, Martim Pesch

Sálová kopaná:

Michal Bača, Jiří Bajgar, Jakub Drábek, Zdenek Eršil, Daniel Knopp, Víťa Komár, Karel Konečný,
Vojtěch Sikora, Jan Škuta
Fotoreportáž na další straně
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Házená

Klimkovičtí házenkáři jsou k vidění
v republice i v Evropě
Za posledních 10 let se našemu házenkářskému oddílu
podařilo vychovat několik házenkářských talentů. Bohužel
podmínky našeho družstva nejsou na takové úrovni abychom je udrželi, a proto není divu, že dali přednost klubům,
které mají sportovní halu. Je pravda, že bychom si halu mohli pronajímat v sousedních městech, ale bohužel každé své
město má vlastní organizace, které svou halu plně využívají, a proto nezbývá moc volného času pro jiné organizace.
Proto naši hráči přestoupili do klubů jako je Zubří, Karviná,
Frýdek-Místek a nově také Paskov, kde díky dobré spolupráci v posledních letech nám bylo umožněno poslat hráče na
hostování. Pojďme si tímto připomenout naše odchovance
a podívejme se na to, jak se jim daří.
20
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Jakub Zbořil (23 let) – Za nás hrál jako mini žák a už tehdy
prokazoval velký talent, proto si ho už tehdy brával trenér mladších žáků na své zápasy. Svým talentem upoutal mnoho týmů,
prošel si třeba družstvy jako DTJ Polanka, nebo HCB Karviná,
ve kterých také prokazoval svůj velký potenciál. Dnes tento hráč
hraje už 5. rokem profesionální ligu v Německu, kde patří k oporám družstva HC Empor Rostock.
Adam Miroš (15 let) – Jako mladší žák v našem družstvu
předváděl velice kvalitní výkony a patřil k největším talentům.
Dvakrát po sobě byl nejlepším střelcem ligy a byl to jeden z hlavních tahounů našeho družstva v cestě za prvenstvím v Moravskoslezské lize sk. B. Dnes tento talentovaný hráč hraje za
oddíl HC ROBE Zubří. Tento tým hraje 1. ligu mladšího dorostu a momentálně jsou na špici tabulky. Adam zde hraje prvním
rokem a už teď se zapracovává jako kvalitní střelec družstva
a prokazuje veliký potenciál do budoucna.
Matěj Brychlec (14 let) – Jeden z největších brankářských
talentů našeho oddílu za posledních pár let. Svými výkony velice rychle upoutal klub HCB Karviná, kde nyní hraje a je tam
považován za nejlepšího brankáře v kraji a je mu předpovídaná velká budoucnost, čímž na sebe upoutal pozornost, ať už
u brankáře reprezentace Martina Galii, a nebo bývalého reprezentanta Srbska Nemanja Marjanoviće, pod kterými nadále rozvíjí své brankářské schopnosti.
Jáchym Blaha (16 let) – V našem družstvu stabilně předváděl
kvalitní výkony, ať už v útoku nebo v obraně. Na základě svých
výsledků se dostal do týmu HCB Karviná, kde hraje už třetí sezonu. S Karvinou hrají 1. ligu mladšího dorostu, kde patří k nejlepším obráncům v lize. Své zkušenosti také uplatňuje ve 2. lize, kde
hrává za oddíl HÁZENÁ Paskov, kde pro letošní sezonu hostuje.
Šimon Prudký (15 let) – Ještě loni patřil k největším oporám našich starších žáků. Stal se nejlepším střelcem ligy. Není
tedy divu, že se o něj začaly zajímat kluby, jako je HCB Karviná a Pepino SKP Frýdek-Místek. Šimon si vybral tým z FrýdkuMístku, se kterým hraje 1. ligu mladšího dorostu. Jako nováček
družstva se v týmu teprve rozkoukává, avšak má budoucnost ve
svých rukách.
Eliška Zbořilová (15 let) – Nadějná házenkářka našeho oddílu. Prošla naším oddílem až po mladší žáky, kde se výrazně

podílela na zisku prvenství v lize. Po poslední sezoně za mladší
žáky, kdy mohla za nás nastoupit, hrozilo, že s házenou skončí, neboť od starších žáků jsou zakázaná tzv. smíšená družstva
a mohla nastupovat pouze za starší žačky. Naště stí se rozhodla přestoupit do oddílu TJ SOKOL Ostrava-Zábřeh, kde se díky
svému talentu neztratila a umožnilo jí to si letos zahrát 2. ligu
mladších dorostenek v oddíle HÁZENÁ Paskov.
Alexej Lipský, František Kaštovský, Vojtěch Fiža (všichni
16 let) – Také tito hráči přispěli k zisku prvenství. Dnes stále ještě
hráči našeho oddílu, ale bohužel pro nás se zde kvůli nepřizpůsobivým podmínkám nemohou rozvíjet, a tak hostují v družstvu
HÁZENÁ Paskov, které hraje 2. ligu mladšího dorostu. Patří zde
k oporám a sbírají cenné zkušenosti, které jim pomohou, ať už
se dostat někam výše, anebo zkvalitnit náš oddíl.
Toto byli naši odchovanci, kteří začali svou kariéru v našem
oddíle a nyní se rozvíjejí jinde. Nejsou však jediní, momentálně se v našem družstvu nachází spousta dalších talentovaných
dětí, které to mohou někam dotáhnout. Je jen škoda, že k dalšímu rozvoji už jim nebudeme moci pomoct, neboť jak jsem zmiňoval na začátku, jedním z důležitých faktorů k udržení kvalitních
hráčů je hala, kterou jsme momentálně indisponováni, čímž přicházíme nejen o talentované hráče, ale také o možnost ukázat
se v republice.
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené

Nábor dětí do klimkovické házené
T. J. SOKOL Klimkovice, oddíl házené, se na svých trénincích soustředí především na individuální růst a všestrannost ke sportu. Díky dobré spolupráci se základní školou je
nám umožněno trénovat v zimním období a toho využíváme
ne jenom ke kondiční přípravě, ale také k hraní košíkové,
ﬂorbalu, volejbalu, či kopané. Také jezdíme na bazén.
V letním období využíváme tréninky venku, ať už třeba na
našem hřišti, kde trénujeme házenou, nebo hrajeme odbíjenou.
Také máme kladný vztah k atletice a cyklistice. Každým rokem
jezdíme na soustředění, letos to bude již 7. rok, kdy pojedeme
na Visalaje.
O děti od předškolního věku až po 5. třídu se starají naši trenéři pan Zbořil a paní Prudká. Trénují 3x týdně v naší škole.
Děti od 6. až po 9. třídu mají tréninky 4x týdně, 2x v naší škole
a 2x v místní sokolovně. O tyto děti se starají trenéři pan Janečka, pan Dobosz a pan Maršálek, který se specializuje na vývoj
brankářů.
Chtěli bychom tímto poděkovat základní škole za výbornou
spolupráci a možnost využívání tělocvičen v zimním období.

Tréninky minižáků (do 5. třídy):
V základní škole

Pondělí: 17.00–18.30
Čtvrtek: 16.00–16.30
Pátek:
15.00–16.00

Tréninky žáků (6.–9. třída):
V základní škole
V sokolovně

Pondělí:
Čtvrtek:
Středa:
Pátek:

17.00–18.30
16.00–17.30
15.00–17.00
15.00–17.30

Zaujal vás tento článek a chtěli byste si náš trénink vyzkoušet? Přijďte kdykoliv na náš trénink, nebo zavolejte panu trenéru Zbořilovi (+420 737 890 032) nebo panu trenérovi Janečkovi
(+420 736 413 727) a domluvte se s nimi. Pro více informací
můžete využít také naše internetové stránky: www. klimky-hazena.webnode.cz.
Nikdy není pozdě, a proto přijďte i vy na náš trénink, budeme
se na vás těšit.
Vaši trenéři
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Fotbal

Fotbalový podzim ve znamení úspěchu
Zima už zaklepala na dveře a fotbalový podzim už dohrál
svou písničku. Z pohledu klimkovických fotbalistů to byla
písnička celkem veselá. V dlouhodobých soutěžích FAČR
máme pět našich družstev, pojďme se nyní podívat, jak se
jim vedlo.
Začneme samozřejmě od těch nejmenších. Zde v kategorii
fotbalové školičky, kde máme kluky ve věku od 5 do 8 let nezbývá než chválit hráče za jejich přístup a nadšení, ale zejména
trenéry Petry Nakatu a Mahríka, za jejich neuvěřitelnou obětavost a trpělivost. Na podzim tato kategorie zaznamenala celkem
„boom“ a kluci se do fotbalu hlásili celkem vehementně. Tyto děti
ještě nehrají žádné oﬁciální zápasy, ale ochutnávají fotbalovou
atmosféru a tu a tam sehrají utkání se stejně starými soupeři
z okolních obcí.
O krůček výše je kategorie Mladší přípravky, kluků ve věku
9 až 10 let, kteří pod vedením trenéra Radima Homoly už hrají
svou pravidelnou soutěž. Pro všechny kluky to byla na podzim
jejich soutěžní premiéra, která se myslím vyvedla. Ze 7 utkání
4krát zvítězili a 3krát byl úspěšnější soupeř, nastříleli celkem 60
branek a jen 58 jich obdrželi. Krom mistrovských utkání se hojně
účastní i různých turnajů a v zimním období budou halové turnaje hlavní náplní této kategorie, jako i všech ostatních mládežnických kategorií.
Dalším pomyslným stupínkem v mládežnických kategoriích
jsou mladší žáci, čili chlapci ve věku 11 až 13 let, hrající pod
vedením trenérského dua Luboš Eltner a Karel Pokorný. Vzhledem k rozvrženosti sil jednotlivých kategorií jsme pro letošní
sezonu v této soutěži postavili tým složený zejména z kluků
o jeden rok mladších, než většina jejich soupeřů. Tento tah by
se měl vyplatit zejména v příští a dalších sezonách. I přesto si
kluci vedli velmi dobře. Ve 12 utkáních mají vyrovnanou bilanci
6 výher a 6 porážek, kladné skóre 45:38 a v tabulce se 13 účastníky jim patří 7. místo.
Poslední naší vyloženě mládežnickou kategorií je kategorie
starších žáků, kluků ve věku 14 až 15 let, které trénuje René
Bilík. Tito borci si vedou ve své soutěži velmi dobře. V 11 podzimních utkáních ani jednou neochutnali hořkost porážky a ve všech
utkáních zvítězili, což je unikátní úspěch. Po podzimní části
sezony jsou s přehledem na prvním místě tabulky s krásným
skóre 86:25.
Jak už bylo zmíněno, všechny tyto naše
mládežnické kategorie
vyplňují pauzu mezi
podzimní a jarní fotbalovou částí zimním
obdobím, které je ve
znamení halových turnajů, kterých okolní
obce nabízejí spousty.
Tréninková náplň se
odehrává v tělocvičMladší žáci David Pokorný, Jan Ondra nách základní školy
a Vašek Prašivka v reprezentačním
a sokolovny. Bohužel,
dresu města Ostravy.
větší kapacita tělocvi22

Tým mladší přípravky.
čen ve městě není a tak narovnat všechny naše mládežníky do
volných hodin je velký problém. I přesto vynalézavost a nápaditost trenérů umožňuje uspokojit všechny děti. Je-li mezi čtenáři těchto řádků nějaký zájemce ve věku 5 až 15 let, který by
rád hrál fotbal, sportoval, pohyboval se v okruhu dobrých přátel,
u nás ve fotbale má dveře otevřené úplně každý. Stačí přijít na
kterýkoliv trénink, vyzkoušet si to a dál už uvidíte sami. Kontakty
na trenéry jednotlivých kategorii najdete na našich stránkách:
www.tjklimkovice.cz.
Od mládežnických kategorií volně přejdeme k „juniorům“, což
je kategorie, která zabezpečuje plynulý přechod našich mládežníků na dospělý fotbal. Náše „béčko“ po dlouhé době letos
obnovilo svou činnost a ve své soutěži si vede velmi znamenitě.
Pod vedením trenéra Jirky Chorvatoviče je po podzimní části
sezony na výborném druhém místě se ztrátou pouhého jednoho
bodu na vedoucí celek soutěže. Co se dále povedlo, je zejména
kolektiv a nadšení hráčů. Béčko by mělo zejména plnit funkci
přípravy hráčů pro tým „áčka“ mužů, a to se daří. V týmu se
promíchaly kategorie zkušených hráčů s těmi mladými, pro které
je to dobrá škola.
Poslední kategorií k hodnocení je tým mužů „áčko“, které vstupovalo do podzimní části s velkými ambicemi. Začátek soutěže
vyšel, poté ovšem na tým trenérů Honzy Woznicy a Rosti Švece
přišel mírný útlum, ale závěr byl impozantní. V konečném součtu to znamená druhé místo s jednobodovou ztrátou na vedoucí
celek a tím pádem velké očekávání pro jarní část sezony.
Jak se povede našim týmům navázat na úspěšný podzim si
ještě musíme nějaký čas počkat. Mezi tím nás čekají Vánoce
a nový rok a já bych u této příležitosti jménem celého našeho
oddílu TJ Klimkovice rád poděkoval všem funkcionářům a trenérům za jejich celoroční neocenitelnou a obětavou práci pro náš
oddíl. Samozřejmě i všem hráčům, od nejmladších po nejstarší,
za jejich kvalitní sportovní výkony. V neposlední řadě také městu Klimkovice a všem sponzorům a partnerům (jejich prezentaci
najdete na našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo
materiální podporu, bez které by to prostě nešlo. A všem fanouškům a návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň. Všem přeji
zasloužený fotbalový odpočinek v zimní přestávce. A také všem,
jménem TJ Klimkovice, přeji šťastný a úspěšný nový rok 2019.
Lukáš Lyčka, TJ Klimkovice
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Charita
Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem
se zdravotním postižením

Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek

Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi
se zdravotním postižením (např. Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže
pečovat rodina nebo blízcí. Využitím služby může člověk zůstat
co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách je určeno pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením, počínající demencí, smyslovými a pohybovými
poruchami či jinými chorobami souvisejícími se stářím. Centrum nabízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uživatelů služby
a vytváří podmínky pro jejich důstojný a aktivní život. Služba
podporuje rodiny, které pečují o svého rodinného příslušníka,
přebírá uživatele na přesně vymezenou dobu, než se vrátí ze
zaměstnání nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady
apod). Poskytujeme také stravu, pečovatelské služby, aktivizační a vzdělávací program, společenské aktivity včetně procházek,
výletů apod. K dispozici je relaxační místnost a terapeutická
zahrada přímo v areálu služby.

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se
nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět
osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při
naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky
je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 17. 1.
2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím,
přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel.: 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na vaši účast!
https://ostrava.caritas.cz

Tříkrálová sbírka a Tříkrálový punč 2019

Jak tráví uživatelé služby čas v rámci aktivizačního programu
denního centra vypráví geriatrická pracovnice Anna Frňková:
„I když už byl konec října, bylo venku stále krásné počasí. Proto
jsme se rozhodli, že využijeme prostor naší zahrady Charitního domu sv. Alžběty a pro klienty uspořádáme turnaj v ruských
kuželkách. S průběhem akce nám pomohli studenti ze Slezské
univerzity v Opavě, oboru zdravotní sestra, kteří měli aktuálně
v našem zařízení praxi. Někteří klienti hráli kuželky samostatně
a jiným pomáhali studenti nebo zaměstnanci charitního domu.
Pro klienty byla po celou dobu zajištěna teplá káva a čaj. Turnaj
si uživatelé služeb denního centra i domova pro seniory velice
užili.“

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku
budou přicházet do ostravských domácností
Tři králové v rámci tradiční celorepublikové
veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 2019
již po devatenácté Charitou Česká republika.
Tři králové budou přinášet do ostravských
domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi
v nouzi. Charita Ostrava z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 podpoří
Mobilní hospic sv. Kryštofa pro lidi v závěru života, služby terénní programy a sociální rehabilitace pro ženy a muže bez domova, obnovu a rozšíření vybavení v Hospici sv. Lukáše. V pátek
4. 1. 2019 bude v době od 14 do 18 hod. na Alšově náměstí
v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Tři králové budou na místě předávat poselství Vánoc. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více
o využití Tříkrálové sbírky na webu: www.ostrava.charita.cz.

Kontakt:
Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum
Zelená 2514/73, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Telefon: 599 526 912, 731 682 547, 737 553 169
E-mail: alzbeta.dc@ostrava.charita.cz
Provozní doba denního centra: pondělí–pátek 7–16 hod.
Vedoucí služby: Mgr. Jindřich Čáp
Web: www.ostrava.charita.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta/
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

KOUPÍM
ŠKODA
120, 105
- zachovalou
a pojízdnou
Tel.: 737 612 185

CYKLOSERVIS ADÁMEK
oznamuje, že cca v 03-08/2019
bude mimo provoz.
Chcete-li si nechat seřídit kolo,
navš vte nás max. do 15. 2. 2019.

Tel.: 791 913 278

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
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besedu pro veřejnost na téma

Povesti
ˇ z Klimkovic
a okolí

2 záškolácký ples
Ø

16. února 2019 od 19.00 hod.
SOKOLOVNA

Beseda se uskuteční

v pondělí 28. ledna 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva města
ve 2. poschodí budovy zámku v Klimkovicích.
Součástí programu bude:
 představení a slavnostní křest nové knižní publikace
 vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Klimkovice
 autogramiáda spojená se zahájením prodeje knihy
Na hojnou účast čtenářů a široké veřejnosti se těší pořadatelé.
Vstupné dobrovolné.

Ø

Hrají:

Pro-Lok



Kulturní a informační středisko města Klimkovic pořádá

Ø

večeře v ceně vstupenky 
bohatá tombola 

občerstvení 

Předprodej vstupenek
od 9. ledna 2019
v základní škole a KIS.

Cena:

250 Kč

Pořádají:
ZŠ Klimkovice a Spolek rodiču˚ při ZŠ Klimkovice
ve spolupráci s městem Klimkovice
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