í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Uplynulý březen nám jako měsíc knihy
nadělil hned tři „knižní“ dotace:

Zámecká literární noc a výročí
700 let od narození Karla IV.
V rámci programu Ministerstva kultury
ČR Knihovna 21. století byl podpořen
projekt Městské knihovny Klimkovice –
Zámecká literární noc 2016 ﬁnanční
částkou 10 000 Kč. Tato podpora činí
max. 50 % z celkové částky nákladu na
tuto akci, která si už našla své příznivce
mezi obyvateli a návštěvníky Klimkovic. Zámecká literární noc se bude jako
každoročně konat i se Slezskou muzejní
nocí. Přijďte tedy i vy v pátek 17. 6. 2016
náš zámek poznat i z té tajuplné stránky.

duben 2016
Další ﬁnanční podpora knihovny je
2 000 Kč od Svazu knihovnických a informačních pracovníků na projekt s názvem
Karel IV. k tabuli!, který je určen pro žáky
naší základní školy a z blízkého okolí. Připomenou si tak letošní významné výročí
našeho Otce vlasti. Obě dotace pro nás
získala naše aktivní a mnohokrát oceněná knihovnice Zuzana Konvičková. Byť
se někomu mohou zdát malé, připomínám, že je pro nás získává každoročně
a vždy přitáhnou pozornost nejen našich
dětí od počítačů a televizí. Děkuji tedy
paní knihovnici za její pracovitost a přeji
další úspěšné projekty.

Dotace na knihu
o Rudolfu Resnerovi
Dobrá zpráva přišla z Moravskoslezského kraje! Dostali jsme dotaci 100 000 Kč
na vydání knihy s názvem To byl Rudolf
Resner. Pokud se vám zdá uvedené jmé-

Z OBSAHU:
Ukliďme Klimkovice!

3

Rekordní částka na investice
pro letošní rok

4

Novinky ze základní školy

8

Sanatoria Klimkovice

12

Kulturní kalendář

15

Centrum volného času Mozaika

16

Kino Panorama

18

Sport

20

no povědomé, určitě si vzpomenete na
ten nejslavnější klimkovický příběh z ﬁlmů pro pamětníky o platonickém vztahu
zralého muže a dospívající dívky. Ten ﬁlm
se jmenuje Vlčí jáma a předobrazem jedné z jeho tří hlavních postav Dr. Rýdla byl
právě náš zvěrolékař, slezský vlastenec
a buditel Rudolf Resner, starosta našeho města v letech 1911–1919.
Poděkování za napsání této monograﬁe patří jejímu autorovi – básníkovi,
překladateli a publicistovi Karlu Vůjtkovi,
další osobnosti našeho města. Se zarputilostí sobě vlastní a s jasnou vizí mnoho
let trpělivě pátral po doložených faktech
a omylech o našem nejslavnějším starostovi. Svým celoživotním zájmem o tuto výjimečnou a neprávem opomíjenou
osobnost nám znovu připomenul, za co
jsme tomuto čestnému občanu Klimkovic
vděčni.

Aktuality z vymístění
nákladní dopravy
Projekt instalace proměnných elektronických značek u obou dálničních sjezdů se neustále opožďuje. Tato investiční
CVČ MOZAIKA opět přivítala v Klimkovicích jaro.

Foto: Petra Ševcůjová

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
akce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
má být předána do konce tohoto března z projekčního oddělení ŘSD v Praze
k realizaci na Závod ŘSD Ostrava. Tam
se bude soutěžit dodavatel zakázky,
technický dozor investora a dodání všech
vyjádření dotčených orgánů. Předpokládaný termín zhotovení celého díla tak asi
nebude 31. 8. 2016, jak jsem psal ještě
v únorovém čísle Zpravodaje, ale spíše
31.12. 2016.
Prodlužuje se rovněž realizace tzv. Prodloužené Rudné v důsledku nevyřešených
majetkoprávních problémů v trase komunikace. V původním termínu jejího vybudování v tomto roce starostové obcí Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice, Kyjovice,
Pustá Polom a Čavisov vyjednali s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, že
se kamiony s kamenivem a další nákladní
tranzitní doprava odkloní právě na tuto
nově vybudovanou rychlostní komunikaci
č. I/11 z Opavy do Ostravy. Bohužel posunutím termínu až na rok 2018 se vymístění nejen červených kamionů DT Logistic,
které projíždí naším městem ze směru od
Olbramic a zpět, opět odkládá.

Promenáda
k památné lípě na Hýlově
Státní pozemkový úřad nám vybudoval
unikátní zasakovací loučku pod památnou

lípou. Kvůli termínu dokončení tohoto společného zařízení pozemkových úprav koncem minulého roku v zimě nestačila vzejít
na celé loučce tráva. Ta ale řádně nevyroste ani tehdy, pokud po ní budou jezdit
koně nebo chodit občané či návštěvníci.
Dodržujme, prosím, tedy zákaz vstupu
na celou loučku včetně vybudované cesty do doby, než trávou zpevněný povrch
bude umožňovat chůzi či pojezd kočárku a vozíčku. Aby nám zde vznikl krásný
vycházkový prostor s parkovou úpravou,
ve kterém bysme si mohli odpočinout od
stresu uspěchaného světa, zastupitelé
schválili 100 000 Kč na pořízení laviček
a odpadkových košů. Chovejme se tedy
k tomuto vznikajícímu parku kultivovaně.

Ukliďme svět! Ukliďme Česko!
Ukliďme Klimkovice!
Děkuji naší základní škole za to, že se
přidala k této celorepublikové akci, jak
jsme se dočetli v únorovém Zpravodaji
v týdnu od 18. do 22. dubna. I naše město se rozhodlo tuto akci podpořit v sobotu
16. dubna. Jako lázeňské město je naše
město hojně navštěvováno a pořádek
v našich ulicích, kolem polních a krajských cest jsou vizitkou toho, jak si vážíme jeho malebného vzhledu. Přijďte nám,
prosím, pomoci nebo ukliďte okolí svého
bydliště. Odměnou nám bude dobrý pocit
při cestách naším městem. Podrobnosti
najdete na jiném místě Zpravodaje.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji Tereze Švábíkové za reprezentaci města při udílení cen Sportovce roku
2015 Moravskoslezského kraje a gratuluji
k vítězství v soutěži o nejlepšího sportovce Moravskoslezského kraje v kategorii
do 19 let! Badmintonový oddíl našeho
Sokola neuvěřitelně zviditelňuje naše
město, tak mu držme palce a přejme další vítězství.

Letmá pozvání
z radničního okénka
Každoročně si připomínáme osvobození Klimkovic u památníku pietním aktem
před zámkem. Pojďme, prosím, uctít
památku padlým již v pátek 29. dubna
2016 v 16.00 hodin.
Nenechte si ujít celodenní již 6. Mozaikový festival v sobotu 9. dubna o tradičních i alternativních metodách poznání
našich osobností.
Zvu vás na stavění máje na koupališti v sobotu dne 30. dubna. Podrobnosti
najdete v pozvánkách v jiných článcích
Zpravodaje.
Pojďme si užít začínajícího jara procházkami po uklizených úvozových a polních cestách k čistým studánkám…
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Lázeňská inspirace

Architektura klimkovických lázní – Jaroslav Vítek
Napadlo by vás při tanci na kolonádě na plese našeho města v sanatoriích, že
by jejím autorem byl významný slovenský architekt? Je jím u našich východních
sousedů známý Ing. arch. Jaroslav Vítek (1930–2008).
Proslul především jako jeden z výrazných představitelů brutalismu v humánní
podobě ve slovenské lázeňské architektu-
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ře. V roce 1978 dostal za své zrealizované
architektonické dílo Liečebný dom Choč
v lázních Lúčky Cenu Dušana Jurkoviča.

Další jeho známou realizací je Liečebný
dom Veľká Fatra v Turčianských Teplicích, za kterou byl oceněn Státní cenou
architektury v roce 1985 v Praze. Třetí
jeho lázeňskou realizací v letech 1974
až 1985 je Liečebný dom Poľana v lázních Brusno. Konečně je také autorem
nerealizovaných přestaveb lázeňských
areálů ve Sliači a v Piešťanech.
Ve světě je znám jako autor mnohých
komplexů potravinářského průmyslu
v Egyptě, Kambodži, Barmě, Indonésii
a Pákistánu.
V Sanatoriích Klimkovice navrhl kromě
zmiňované kolonády i restauraci Zahrada
a stravovací provozy. Je to jeho jediné
dílo na území České republiky.
Za jeho celoživotní dílo v oblasti architektury mu Prezidium Spolku architektů
Slovenska udělilo in memoriam v roce
2008 v Bratislavě prestižní Cenu Emila
Belluša.
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Městský úřad informuje
Organizační změny na městském úřadě
a v organizačních složkách města
S cílem zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností a agend
schválila rada města a zastupitelstvo města tyto organizační
změny:
• správa a údržba bytového a nebytového majetku města (mimo
velké investice) je nově soustředěná do Technické správy města
Klimkovic. V důsledku toho přešla pracovnice Městského úřadu Klimkovice paní Jana Gramelová do technické správy, tzn.,
že ji nově najdete v budově technické správy na ulici Ostravské
a vyřídíte zde vše, co jste byli ve věci bytů a nebytových prostor města zvyklí vyřizovat na MěÚ, tzn. např. podávání žádostí
o byt, nájmy nebytových prostor atd. Mimo jiné, již dříve spravované záležitosti, má tedy Technická správa města na starosti
všechny budovy ve vlastnictví města Klimkovic.
• vnitřní změny na městském úřadě – přesuny některých agend
mezi odbory občané příliš nezaznamenají, na hospodářsko-technickém odboru MěÚ zůstávají nájmy pozemků, vyřizovat
se zde budou úvěry, které město poskytuje z Fondu na opravy,
rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů, příspěvky
na výměnu kotlů atd. Agenda hospodářsko-technického odboru
MěÚ se nově rozšiřuje a prohlubuje o úsek dotací. Na uvolněné
místo nastoupí od dubna letošního roku nová pracovnice. Odbor
správní bude přijímat a vyřizovat žádosti o poskytnutí příspěvků
a darů.
• počet pracovníků Kulturního a informačního střediska Klimkovice se s ohledem na ukončení činnosti informačního centra
pod hlavičkou společnosti ERLI KLIMKOVICE s. r. o., rozšířil
o jeden, resp. jednu pracovnici a od počátku roku působí Kulturní
a informační středisko v uvolněných prostorách v přízemí zámku. Se zvýšením počtu této organizační složky města došlo také
k rozšíření jimi vykonávaných agend. Nově tedy mimo zajišťování kultury, působnosti informačního centra, atd., zde bude zřízena další pokladna města a občané zde budou platit v hotovosti
složenky na stočné, popelnice a poplatky za psy. Tato změna
by mj. měla přinést větší pohodlí pro občany, kteří do pokladny
nemusí nově až do prvního patra.
Ing. Pavla Vavrošová

Vyřizování občanských průkazů a pasů
• Od 1. 1. 2016 lze podat obdobně jako žádost o cestovní pas
i žádost o občanský průkaz u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, nejblíže máme Magistrát města Ostravy
na ul. Gorkého 2 nebo Městský úřad v Bílovci. U stejného úřadu,
u kterého byla podána žádost, si občan svůj OP také vyzvedne,
za správní poplatek 100 Kč lze převzít i u jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti.
• Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Pokud občan požádá
o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, tzv. rychlovka, vydá se pas ve lhůtě 6 pracovních dnů. Takto vydaný pas
bude mít veškeré náležitosti jako plnohodnotný cestovní pas
se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji. Změnily se
i ceny: cestovní pas s platností 10 let pro občana staršího 15 let
– 600 Kč, cestovní pas s platností 5 let pro občana ve věku do
15 let – 100 Kč, cestovní pas pro dítě do 15 let ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů 2 000 Kč s platností 5 let a pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů 4 000 Kč, platnost
cestovního pasu 10 let (ne půl roku jako dříve).
• S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji.
Bc. Andrea Jahnová

Ukliďme Klimkovice!
Město Klimkovice se zapojilo do celorepublikové akce
Ukliďme svět – Ukliďme Česko a vytipovalo několik lokalit
volajících po úklidu.
Z nich je primární remízek u ul. Vřesinské, u tzv. Homolova
kříže. Máte-li zájem, chuť, sílu a důvod, pak už se čas najde a vy
můžete přijít a pomoci ☺. Sraz je u Základní školy Klimkovice
v sobotu 16. 4. 2016 v 9.00 hodin, s sebou pracovní oděv, dobré
boty a vlastní nářadí – ideálně železné hrábě, lopaty, rýče. Město zajistí pracovní rukavice, igelitové pytle, kontejner na odpad,
snad se podaří i nějaká těžší technika, každopádně však pitný
režim a buřty nad ohněm k obědu. Naším cílem je zlikvidovat
divokou skládku a remízku vrátit jeho pošramocenou důstojnost.
V případě, že budeme hodně rychlí nebo nás bude hodně, překontrolujeme i břehy Písečných rybníků, lesíky kolem Myslivny
v Klimkovicích a další drobnější lokality.
Dobrovolníci-nadšenci, registrujte se, prosím, zde: http://www.
uklidmecesko.cz/event/11842 nebo běžné kontakty viz níže.
Díky za váš zájem o naše město!
Vše o této akci se dozvíte na: www.uklidmecesko.cz, jsme
registrováni pod číslem 11842, koordinátorem akce Ukliďme
Klimkovice je Kulturní a informační středisko Klimkovice, přízemí
zámku, tel.: 556 420 005, kis@mesto-klimkovice.cz.
Alice Chlebovská

Informační centrum
se připravuje na sezonu
Kromě běžného sortimentu, na který jste si již jistě zvykli, zahajujeme prodej ryze klimkovických výrobků. Naším krédem je, aby
si turista odvezl z Klimkovic převážně to opravdu klimkovické.
Oslovili jsme proto naše šikovné sousedy, kamarády, podnikatele, kteří do informačního centra začínají pomalu dodávat
sortiment, který nenajdete nikde jinde. Už v těchto dnech jsou
v prodeji např. speciální perníky, které symbolizují významné
historické budovy Klimkovic, prodáváme ručně vyráběné
šperky, těšíme se na keramiku a dřevěné výrobky, ale největším
skvostem bude jistě panenka v klimkovickém kroji!
Vyjedete-li na návštěvu, chcete-li někoho potěšit dárečkem
z Klimkovic – navštivte nás a určitě vybereme – třeba drobnost,
která však vzešla z klimkovických rukou.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice

Pozvánka
Městský úřad v Klimkovicích a všechny volební strany do
zastupitelstva města Klimkovic (řazeno abecedně ČSSD,
KSČM, SDRUŽENÍ KDU-ČSL A NK, Společně pro Klimkovice – Sdružení nezávislých kandidátů, ODS a TOP 09, Občané Klimkovic) zvou všechny občany Klimkovic k účasti na
Pietním aktu k 71. výročí osvobození našeho města, který se uskuteční v pátek 29. dubna 2016 v 16.00 hodin před
Památníkem osvobození.
Těšíme se na vaši účast!
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Rekordní částka na investice pro letošní rok
Počátkem března schválili zastupitelé seznam investic pro
letošní rok. Díky dotacím a úsporám můžeme letos proinvestovat více než 20 milionů korun. Největší částky jdou
v souladu s Programovým prohlášením Rady města do
oprav nemovitého majetku a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Výrazný nárůst investic nám umožnilo nové rozpočtové určení
daní, které je vstřícnější k menším městům a obcím. Velmi malá
část peněz původně určená na nesmyslné evropské dotace se
ze státního rozpočtu dala přímo obcím a městům. Zatímco dříve
nám tak v rozpočtu zbylo na investice kolem 5 milionů korun ročně, nyní je to až 15 milionů. A opravovat je opravdu co, to vidíme
všichni denně kolem nás.
Nejvíce si z rozpočtu ukousne sokolovna. Zastupitelé rozhodli o pokračování rekonstrukce, která odstartovala už loni. Určitě se opraví část stropu nad jevištěm a pokud získáme dotaci
z MŠMT, tak se opraví i přední trakt, kde přibydou toalety pro
návštěvníky sokolovny a přilehlého hřiště, klubovna a také další
šatny. Zároveň se dokončí projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci sokolovny, o které jsem vás informoval v minulém čísle Zpravodaje.
Druhou nejvyšší částkou jsou více než 4 miliony korun na opatření, která ve městě zklidní dopravu a zvýší bezpečnost chodců. Zastupitelé se rozhodovali, zda půjdeme cestou úsekového
měření, nebo stavebních úprav, které zajistí dodržování povolené rychlosti. Shodli jsme se, že následné pokuty chodce příliš
neochrání a pokusíme se realizovat některá doporučení ze studie, kterou u nás v loňském roce provádělo Centrum dopravního
výzkumu. Ten doporučil vybudování různých kruhových objezdů,
esíček a zálivů, které řidiče na silnicích ve městě zbrzdí.
Větší bezpečnost chodců bude zajišťovat také nový přechod
na Hýlově u Hasičů. Rodičům, kteří vozí do školy děti autem, by
zase mělo pomoci posunutí přechodu u ZŠ tak, aby měli možnost
bez porušování dopravních předpisů u školy zastavit a své dítě
bezpečně vyložit. Stavět se bude rovněž chodník na ulici Lagnovské. Dlouho očekávaná stavba chodníku na ulici 28. října začne
bohužel až příští rok, protože získání stavebního povolení se vleče
už třetím rokem. Letos se vykoupí potřebné pozemky a příští rok
tak navážeme na polaneckou část chodníku, která bude postavena už letos. Je zadán projekt na chodník v Josefovicích a zbývající části chodníků v centrální části města směrem na Olbramice.
I tato stavba by měla začít už v příštím roce. V Josefovicích budou
instalovány zrcadla a vodorovné dopravní značení. Objevila se
šance na povolení stavby centrálního kruhového objezdu a zastupitelé se rozhodli investovat 100 tisíc korun do úprav projektové
dokumentace a znovu ji předložit orgánům ke schválení.

Inves ce 2016 podle oblas
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Po delší době se bude investovat nemalá částka do oprav
bytových domů. Dva z nich (č.p. 84 a 70) budou kompletně plynoﬁkovány. A opraveny budou konečně i dvě nejškaredší fasády
na náměstí u domů čp. 35 a 36.
Abychom byli připraveni na čerpání dotačních prostředků, rozhodli jsme se vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice, domova pro seniory a kina.
V průběhu roku budeme rozhodovat o umístění policejní služebny a podle toho zvolíme způsob a harmonogram příprav jejího
zřízení. Zda bude služebna v budově kina, hasičské zbrojnice,
zdravotního střediska nebo jinde bude známo již během dubna.
Zastupitelé rozhodli o nákupu několika tisícimetrového pozemku u Žluté školy. Samotnou budovy školy a pozemků směrem
k Fonovicím před lety od kraje zakoupila společnost BKB METAL
a. s. Dlouhá jednání o společném postupu při přestavbě na bytové domy nevedla k cíli, zastupitelé nepodpořili společnou bytovou výstavbu. Osud budovy tak neleží v našich rukou. Abychom
ale zvýšili svůj vliv na budoucí podobu lokality, rozhodli zastupitelé o nákupu zbývající části areálu, kde jsou dnes hospodářské
budovy a výběh koní. Cena pozemků je 2,4 mil. Kč a je snížena
o předpokládané náklady na sanaci ekologických škod. Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem pozemků, nám vyšel vstříc
a kupní cena bude rozložena do 3 let. Jedná se o dlouhodobou
investici a bezpečnostní pojistku proti využití okolních pozemků
a budov způsobem, který by nebyl pro město přínosem.
Špatný stav čističky odpadních vod na Hýlově uspíšil rozhodnutí o její rekonstrukci. Hledá se vhodný způsob, jak zajistit její
provoz do doby, než bude Hýlov napojen na centrální kanalizaci.
Na opravy byla vyčleněna částka 1,2 mil. Kč.
Město pomůže téměř milionem korun ﬁnancovat některé
investice základní škole (toalety) a mateřské škole (výměna
oken). Budoucnost koupaliště bude díky objednané studii snad
jednou pro vždy jasná, stejně jako způsob čištění vody v obou
bazénech. Na tyto účely je v rozpočtu města vyčleněno 350 tisíc
korun. Návrh koncepce areálu koupaliště bude počátkem koupací sezony předložen občanům k veřejné diskuzi. Město rovněž
pomůže Občanskému sdružení Čisté Klimkovice opravit komunikace a prvky v lázeňském Lesním parku částkou 180 tisíc korun.
Nově vybudovaná promenáda k lípě se dočká laviček a dalšího
mobiliáře.
I veřejná zeleň se letos dočká skoro milionové částky, která
půjde na revitalizaci lipové aleje na Opavské cestě a výsadbu
nových lesů a remízků. K těmto účelům město zakoupilo první pozemky. Opraveno bude jezírko v parku a bude připraven
projekt revitalizace obou zámeckých rybníků a hrází. Na podzim bude revitalizována veřejná zeleň na hřbitově, kde dochází
k poškozování hrobů a dalšího majetku. K tomuto se připravuje
studie, která bude předložena veřejnosti po prázdninách.
Stejně jako v minulých letech putuje několik milionů korun do
oprav povrchů komunikací. Letos se dokončí opravy po stavbě
kanalizace a začnou se opravovat povrchy dalších cest.
Stejně jako loni budeme na některé projekty žádat o dotace.
Pokud se nám povede takto ušetřit vlastní peníze, může být
seznam investic stejně rozsáhlý i v příštím roce. Celkové náklady jen na opravy městského majetku odhadujeme pro příštích
10 let na 350 milionů korun. To je z dnešního pohledu neřešitelná suma a budeme muset hledat způsob, jak tento rozpor mezi
možnostmi a potřebami řešit.
Klimkovice musí vzkvétat, jen tak se tady budeme všichni cítit
dobře.
Ing. Jakub Unucka, MBA, místostarosta města
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Částka pro
rok 2016

Kategorie

Investiční celek

Popis investice

Bytové prostory
Bytové prostory
Bytové prostory
Bytové prostory

ČP 35/36
ČP 70
ČP 71
ČP 84

Oprava fasády z čelní strany, výměna výkladců
Výměna oken z čelní strany budovy (2 ks)
Plynoﬁkace domu
Plynoﬁkace

Kanalizace
Kanalizace

ČOV Hýlov
ČOV Hýlov

ČOV Hýlov rekonstrukce
ČOV Hýlov projekt opravy

1 000 000
200 000

Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory

DPS
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Kino
Kino
Kino
Kostelík
MŠ Josefovice
Nezařazeno
Nezařazeno
Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
Sportovní hala
Základní škola
Zámek
Zdravotní středisko

Zateplení a výměna oken (projekt)
Rekonstrukce a zateplení (projekt)
Mobilní stožár pro osvětlení požářiště
Ochranné pomůcky
Nástavba vozu MAN
Přípravné činnosti pro zřízení služebny Policie ČR
Rezerva na opravy a úpravy budovy a interiéru
Studie zřízení služebny PČR
Oprava varhan v kostelíku
Výměna oken
Nákup pozemku u Žluté školy (1/3 ceny)
Studie investic pro městský majetek do roku 2026
Rekonstrukce předního traktu
Oprava havarijního stavu krovu
Projektová a přípravná činnost
Dokončovací práce první etapy
Studie proveditelnosti umístění haly na pozemky ZŠ
Podíl na celkové investici opravy toalet
Rekonstrukce rozvodů elektřiny (projekt)
Výměna výtahových dveří + nová el. skříň

200 000
200 000
120 000
85 000
20 000
400 000
250 000
30 000
50 000
150 000
800 000
100 000
6 000 000
1 500 000
500 000
150 000
50 000
500 000
250 000
400 000

Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice

Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost na silnicích
Silnice

Lagnovská ulice – chodník (realizace)
Vřesinská ulice u ZŠ – posunutí přechodu pro chodce (projekt)
Vřesinská ulice u ZŠ – posunutí přechodu pro chodce (realizace)
Zpomalení dopravy 647 a páteřní komunikace 2016 (projekty)
Zpomalení dopravy 647 a páteřní komunikace 2016 (realizace)
Výkup pozemků pro chodník 28. října
Olbramická – chodník celá trasa (projekt)
Hýlov – přechod u Hasičů
Josefovice chodník (studie)
Centrální kruhový objezd (projektová dokumentace)
Lagnovská komunikace (projekt)
Zpomalení dopravy Josefovice, vodorovné značení (projekt)
Zpomalení dopravy Josefovice, vodorovné značení (realizace)
Zrcadla na silnicích Josefovice (projekt)
Opravy povrchů ulic (zbývající cesty)

1 000 000
150 000
750 000
100 000
500 000
300 000
200 000
150 000
120 000
100 000
100 000
20 000
50 000
20 000
2 000 000

Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství

Hřbitov
Hřbitov
Koupaliště
Koupaliště
Lesní park
Park PB
Park PB
Park PB
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň

Revitalizace zeleně na hřbitově
Opravy chodníků, střechy, výměna světel
Provizorní úpravy pro sezonu 2016
Projektová příprava (koncepce + čištění + voda)
Revitalizace Lesního parku 2016
Oprava hráze rybníka v parku (projekt)
Odbahnění rybníků v PB (projekt)
Realizace revitalizace okrasného jezírka v parku
Realizace Revitalizace aleje Stará opavská cesta
Výkupy pozemků pro lesy
Promenáda k lípě – mobiliář (lavičky a koše)
Zalesnění chybějících ploch povinnné
Studie – obnovení studie lázeňského bulváru Lidická

600 000
50 000
790 000
500 000

200 000
160 000
250 000
100 000
180 000
50 000
50 000
50 000
400 000
160 000
100 000
100 000
50 000
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Rekonstrukce sokolovny

Sportovci mají novou podlahu v tělocvičně
Dne 18. února 2016 bylo slavnostně zahájeno užívání rekonstruovaných prostor sokolovny v Klimkovicích.
Díky získané dotaci na realizaci tohoto projektu zahájilo město
v červenci loňského roku stavební práce, které představují první etapu celkové plánované revitalizace stavby. Byly zaměřeny
nejen na částečné zlepšení stavebně technického stavu sokolovny vč. zajištění havarijních částí, ale především na rekonstrukci vnitřních prostor.
Sportovci i ostatní uživatelé sokolovny se tak mohou těšit
například na novou podlahu v tělocvičně nebo moderní šatny
pro sportovce včetně sociálního zázemí. Díky nakoupenému

Elektromobil

Registrační číslo projektu:
CZ.1.10/4.1.00/05.01842

Oznámení

Potřebujete odvézt k lékaři, do kostela,
vyzvednout děti ze školy nebo se taháte
domů s taškami z obchodu?

Vítání občánků

Elektromobil Klimkovice je vám k dispozici. Je
šetrný k životnímu prostředí, maximálně pohodlný a velmi moderní. Už nemusíte čekat hodiny na autobus.
Elektrotaxi Klimkovice vás odveze za nízké ceny a pohodlně
až ke dveřím. Lze se také domluvit s řidiči na pravidelných jízdách. Na základě dotací je tento způsob dopravy výhodný pro
seniory nad 70 let a také děti do 15 let.
Zavolejte na: 602 660 347.
Číslo
tarifu

Nástupní
sazba
v Kč

Cena
za km
v Kč

Sazba
za minutu
čekání v Kč

Skupina klientů

Čas

1

20

12

5

občané Klimkovic

7–19

2

20

15

5

klienti lázní

7–19

3

40

20

5

ostatní

7–19

4

40

25

8

všichni

19–24

5

20

12

5

prezentace města

0–24

6

10

0

5

senioři (od 70 let),
dítě do 15 let
s doprovodem
jen Klimkovice

7–14

40

0

5

senioři (od 70 let),
dítě do 15 let
s doprovodem jen
Poliklinika Poruba

7–14

8

0

8

5

senioři (od 70 let),
dítě do 15 let
s doprovodem
mimo Klimkovice
a Polikliniku Poruba

7–14

Vítáme nové občánky našeho města:

Bára Bajáková, Kryštof Kaštovský

Milí rodičové, město Klimkovice vás srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu uvítání vašeho dítěte do života a zápisu do
pamětní knihy, které se bude konat dne 16. 4. 2016 v obřadní
síni města Klimkovic.
V současné době legislativa neumožňuje zvát děti automaticky. Proto prosím zájemce o tento slavnostní akt, aby se sami
přihlásili nejpozději do 12. 4. 2016 na MěÚ v Klimkovicích, kancelář č. 10, nebo kontaktovali matrikářku města na telefonním
čísle: 556 420 752.
Odbor správní MěÚ

Svoz hnědých popelových
nádob na bioodpad – zeleň
OZO Ostrava s. r. o., oznamuje občanům, že v letošním roce
bude svoz hnědých popelových nádob na bioodpad – zeleň prováděn v sudé čtvrtky. První svoz bude proveden 7. 4. 2016.
Hana Kubzová, Technická správa města Klimkovic

Poděkování

7

Blahopřejeme

6

novému nábytku (stoly a židle) lze tělocvičnu v případě potřeby
využívat jako společenský sál.
Město Klimkovice realizací projektu Rekonstrukce sokolovny
v Klimkovicích, který byl spoluﬁnancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, přispělo nejen k záchraně této historické budovy, ale především ke zkvalitnění zázemí pro sportovní a kulturní vyžití svých
občanů.

Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat pracovnicím
Domova pro seniory v Klimkovicích, které se staraly o moji
maminku Martu Bernatíkovou. Před 13 lety byla maminka přijata do domova jako nemohoucí po těžké mozkové mrtvici,
nepohyblivá a nemluvící. Jen díky obětavosti paní ředitelky
Zetkové a celého personálu vydržela celé toto období bez
vážnějších zdravotních potíží a v loňském roce oslavila pěkné životní jubileum 90 let. Je až neuvěřitelné, že po celou
dobu pobytu na lůžku se na těle neobjevily žádné dekubity
a odleženiny. V rámci možností se maminka zúčastňovala
všech kulturně společenských akcí v domově i oslav výročí
narozenin spolubydlících. Tímto zapojením nabírala další síly
pro boj s nemocí.
Proto chci ještě jednou poděkovat celému osazenstvu
domova pro seniory za jejich příkladný a obětavý přístup ke
klientům.
Dana Skybová, dcera
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Městský úřad informuje

Co dělat, chci-li skácet dřevinu
– ovocný strom, okrasný strom, náletový strom či keře
Blíží se jaro, mnozí plánují kromě běžného úklidu zahrad a pozemků i kácení
stromů či keřových porostů. Kácení dřevin je upraveno v § 8 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování kácení.
Protože se setkáváme s tím, že práva
a povinnosti vlastníků pozemků, na nichž
dřeviny rostou, nejsou chápány správně,
uvádíme některé odpovědi na časté otázky ohledně možnosti kácení dřevin.
1. Podle níže uvedeného schématu zjistíte, zda budete potřebovat povolení ke
kácení nebo ne. Povolení vydává hospodářsko-technický odbor Městského úřadu
Klimkovice.
2. Ke kácení suchých dřevin je nutno taktéž požádat o povolení hospodářsko-technický odbor Městského úřadu Klimkovice.
Nejedná se totiž o kácení na oznámení
ze zdravotních důvodů, neboť za kácení
ze zdravotních důvodů se považuje kácení
dřevin v případě, že jsou napadeny epidemickými chorobami nebo masivně škůdci
významně ohrožujícími okolní porosty.
3. Trvá samozřejmě stav, že povolení
není třeba, kdy je stavem dřeviny zřejmě

a bezprostředně ohrožen život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Kácení se v tomto případě oznamuje
dodatečně do 15 dnů od provedení na
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, nově se musí
dokladovat stav dřeviny. Řada majitelů
zeleně si tento zákonný požadavek vykládá po svém. Očekávají-li obstrukce při
povolování, nebo chtějí z nějakého důvodu kácet hned (ze strachu o majetek), je
pro ně bezprostředním ohrožením i to,
že se na stromě ulomila větev po těžkém
sněhu, nebo že při vichřici hrozí, že se
strom vyvrátí. Přitom bezprostředním
ohrožením je třeba chápat stav, kdy je
strom již tak poškozen, že by jakékoli prodlení mohlo znamenat pád stromu či jeho velké části. Je to například
stav, kdy se strom po silném větru nakloní, objeví-li se v kosterním větvení trhli-

na nebo hniloba apod. Tuto oznamovací
povinnost využívají většinou hasiči nebo
energetici, přivolaní k likvidaci vyvrácené
dřeviny. Škoda značného rozsahu je deﬁnována jako stonásobek minimální mzdy.
4. Ovocnou dřevinou se podle uvedených právních norem myslí: angrešt,
rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec (arónie), jeřáb obecný moravský,
kdouloň, líska obecná, mandloň obecná,
meruňka, morušovník, ořešák vlašský,
maliník, ostružiník, slivoň, třešeň.
5. Kácení se převážně povoluje v době
vegetačního klidu tj. od 1. 10. do 31. 3.
Jsou-li k tomu vážné důvody, lze kácení
povolit i v době vegetačního klidu.
6. V době jarních měsíců od dubna do
konce června je kácení nejméně vhodné
a to z důvodů hnízdění ptactva. Bylo zjištěno, že na evropském kontinentu v posledních letech ve značné míře ptactvo
ubývá. Např. chocholouš obecný, který
byl v našich městech ještě před 40 lety
běžný, vyskytuje se nyní velmi zřídka
a patří proto mezi ohrožené druhy ptáků.
Taktéž je nutno mít na mysli, že v době
rozmnožování jsou hájeni všichni živočichové před rušením nebo ničením jejich
hnízdišť.
Mgr. Naděžda Kolinová,
Hospodářsko-technický odbor
MěÚ Klimkovice
Tel.: 556 420 108
Zdroj www.peceostromy.net

Chci pokácet
strom na svém
pozemku.

Je pozemek v katastru nemovitostí vedený ve způsobu
využití jako plantáž dřevin?

ANO

NE
ANO

Je strom součástí stromořadí
nebo významného
krajinného prvku?

Budu kácet více stromů?
ANO

NE
Budu potřebovat
vyřídit povolení
ke kácení.

Má kmen ve výšce 130 cm
nad zemí obvod
větší než 80 cm?

NE

ANO
Jedná se o ovocnou dřevinu?

NE

Stromy (a keře), které budu kácet,
mají všechny obvod menší než 80 cm.
Je plocha takového vykáceného porostu
souvislá a zároveň větší než 40 m2?

NE

Nepotřebuji vyřídit
povolení ke kácení.

NE

ANO
Roste strom v zastavěném území?

NE

Budu potřebovat
vyřídit povolení
ke kácení.

ANO
Je daný pozemek v katastru nemovitostí
evidován jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku zeleň?

ANO

NE

ANO
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Novinky ze základní školy

Projektový den – Finanční gramotnost
Finanční gramotnost je oblast, se kterou se setkáváme každý den a patří k základním dovednostem každého z nás. Odpovědnost, kterou na sebe dřív nebo později bereme, by měla být podpořena základními znalostmi a dovednostmi z této
oblasti. Finanční gramotnost na základní škole je součástí školního vzdělávacího
programu. Projektový den je zajímavou formou, jak zážitkovým způsobem žákům
vštípit základní principy ﬁnanční gramotnosti.
V rámci jednoho školního dne (5 vyučovacích hodin) se žáci hravou formou
seznámí s oblastí rozpočtu domácnosti,
s hodnotou peněz, s principem tvorby
ﬁnančních rezerv, se základními ﬁnančními produkty, jako jsou bankovní účty
a oblast investic. V průběhu jednoho dne
se tak žáci seznámí s velkou částí problematiky ﬁnanční gramotnosti.
Ve čtvrtek 17. března proběhl takový
projektový den na naší základní škole
s názvem Finanční gramotnost. Cílem
celého projektu bylo zvýšit ﬁnanční vzdělanost žáků. Všichni žáci 2. stupně byli
rozděleni do 3 až 4 skupin v ročnících.
Zde se seznámili s ﬁnančními produkty
a trhem, naučili se vyplňovat poštovní
poukázky, sestavili rozpočet rodiny i osobní rozpočet, dozvěděli se, jak reklamovat
vadné výrobky, jak nakupovat přes internet a jiné. Své znalosti ohledně ﬁnancí si
prověřili v pracovních listech a testech,

pracovali u interaktivní tabule i počítače,
osvojili si pojmy hypotéka, spoření, bezhotovostní placení, platební karty, rozpočet, příjmy, výdaje a další.
Dětem se projektový den líbil a věříme,
že se již lépe zorientují ve světě ﬁnancí.
A jak se projektový den líbil samotným
žákům?
Názory žáků na projektový den:
• Projektový den se mi moc líbil, naučil
jsem se něco nového. Naučil jsem se,
jak zacházet s penězi. Líbila se mi práce s tabletem, pantomima a vyplňování
pracovních listů.
• Projektový den se mi moc líbil a hodně
jsem se poučil, jak investovat a jak ne.
Líbila se mi práce s tabletem. Chtěl bych
pochválit vyučující za skvělý program
a těším se na další takové projektové
dny.
• Líbilo se mi nakupování na internetu.
• Líbilo se mi video k domácímu rozpočtu.
• Bylo to velmi užitečné, bude se nám to
hodit, až budeme starší. Naučili jsme se,
jak hospodařit s penězi.
• Líbila se mi práce na internetu. Už vím,
že nemám věřit reklamám. Než si vypůjčím peníze, musím si to dobře rozmyslet.
• Bylo to super!!!
Mgr. Jana Glombová

Využití tukoměru v hodinách přírodopisu
V prosinci loňského roku proběhl na
naší škole projekt Body image, který byl
určen žákům 8. a 9. tříd a byl zaměřen na
prevenci poruch výživy. Na základě tohoto
projektu byl škole zapůjčen přístroj tukoměr OMRON BF300 určený k senzorovému měření prostřednictvím rukou, který je
vhodný především pro kontrolu zdravotního stavu a zdatnosti. Vzhledem k osnovám přírodopisu jsme se rozhodly přístroj
využít v hodinách přírodopisu v 8. třídách
v rámci laboratorní práce zaměřené na
trávicí soustavu – složení potravy, index
BMI, měření tělesného tuku a životní styl.
Žáci si naživo mohli změřit index BMI
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a množství tuku ve svém těle. Výsledky
mohli porovnat s hodnotami v přiložených
tabulkách a vyhodnotit, jak na tom vlastně jsou. Většina žáků byla příjemně překvapena svým výsledkem, některé to ale
přivedlo k zamyšlení nad svým životním
stylem a uvědomili si, že budou muset do
svého života přidat více pohybu a zdravých potravin.
Celou akci vidím jako velmi přínosnou
v rámci prevence poruch příjmu potravy
a obezity, změnu denních stravovacích
návyků a podpory pohybových aktivit
v každodenním životě.
Mgr. Jana Petrušková

Projektový den IV.A
– Pravěk

Dne 29. února se vydali žáci IV.A na
kouzelnou cestu proti proudu času až
k nejstarším dobám prvního osídlení
na našem území, aby se na jeden den
ocitli v pravěku.
Každý cestovatel v čase musí prokázat skvělou znalost navštíveného období. Toho se děti nezalekly a s přehledem
zvládly vyplnit pracovní list s mnoha úkoly. Děti si předem doma připravily různé
krátké zajímavosti o pravěku, používaly
encyklopedie, internet, odbornou literaturu, občas pomohli i rodiče. Po referátech
jsme pracovali s myšlenkovou mapou.
Děti vytvořily skupiny a po vzájemné
dohodě vyplnily volná místa v myšlenkové mapě zaměřené na pojem pravěk.
Při prezentaci pak musely své nápady
a použité pojmy patřičně obhájit.
Po vzoru dávných lovců jsme si vyrobili
kamenné sekery i oštěpy. Vůbec nebylo
lehké omotat provázek tak, aby kámen
nespadl už při prvním pohybu. Inspirovali
jsme se pravěkými nástěnnými malbami
z jeskyní v Altamíře a Lascaux a malovali jsme na kameny. Jako pravěcí umělci
jsme nakreslili siluetu mamuta nebo lov
nebezpečné zvěře. Posílali jsme zvukové signály pomocí kamenů a dřevěných
klacků.
Závěr jsme strávili ve společnosti
Havranpírka a napínavé knihy Eduarda
Štorcha Osada Havranů. Až poslední
zvonění nás neúprosně přeneslo do současnosti. Všem se netradiční den velice
líbil a věřím, že to nebyla poslední pouť
do dávné historie.
Mgr. Naďa Danková
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Projektový den – Den prevence

Návštěva knihovny

V pátek 19. února proběhl na naší škole projektový den – Den prevence zaměřený
na prevenci rizikového chování žáků, který připravujeme pro žáky II. stupně již
několik let. Realizujeme tento projektový den každý rok jinou formou, aby to bylo
pro žáky přínosné a zajímavé.
Letos žáci pracovali v jednotlivých ročnících ve 3 skupinách. Každý ročník měl
jiné hlavní téma. Pro všechny ročníky byla
ale připravena jedna část stejná, a to byla
bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu,
sociálních sítích, zabezpečení osobních
údajů a projevech kyberšikany. Žáci se
seznámili s webovými stránkami, které se
zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy
týkající se kyberšikany, kybergroomingu,
kyberstalkingu…
Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření. Zde žáci vyráběli plakátky proti kouření, dramatizovali různé scénky a seznámili
se se škodlivými vlivy kouření. Žáci 7. ročníku se zaměřili na informace o návykových látkách a závislostech. Seznámili se

s rozdělením různých návykových látek,
vypracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o škodlivosti drog. V 8. ročníku se
žáci věnovali poruchám příjmu potravy –
anorexii, bulimii a obezitě. Navazovali na
informace získané v projektu BODY IMAGE, který proběhl ve škole v prosinci. Viděli
zajímavý ﬁlm o anorexii, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o obezitě.
A hlavním tématem 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS. Žáci
zhlédli výukový ﬁlm, seznámili se s rizikem
nákazy, vyrobili plakátky o AIDS.
Doufáme, že se žáci dozvěděli nové
a zajímavé informace a že se jim projektový den líbil. Nejzdařilejší práce byly
použity na nástěnce.
Mgr. Jana Glombová,
metodik prevence

Ve dnech 15. a 22. března navštívily
první třídy městskou knihovnu v Klimkovicích. Vedoucí knihovny Mgr. Zuzana
Konvičková seznámila žáky s řazením
knih a jejich vyhledáváním podle barev
a písmen, ukázala dětem nové knihy,
které vyšly a které si mohou v současné
době půjčit, seznámila je s jejich obsahem
i hlavními hrdiny. Lekci ukončily děti kvízem – vyhledávaly a přiřazovaly k sobě
pohádkové postavy a předměty.
Knihovnická lekce byla pestrá a dětem
se velmi líbila. Ukázala dětem další možnosti pro rozvoj čtenářství.
Mgr. Jana Hulová

Sběr papíru
uskuteční škola ve dnech 13.–15. dubna,
jeho výtěžek bude věnován Zoo Ostrava
na náklady chovu lemura korunkatého
v rámci projektu Adopce zvířete.
Kontejnery budou přistaveny u školy –
naproti tenisovým kurtům. Prosíme, aby
sběrový materiál byl roztříděn zvlášť na
papír a zvlášť na karton a balíky byly svázány a zváženy. Všem, kteří podpoří dobrou věc a zapojí se, děkujeme.
Mgr. Jana Petrušková

Palmová odysea
Žáci 9.B se v rámci výuky environmentální výchovy zaměřili na aktuálně velmi diskutovaný palmový a palmojádrový tuk. Všímají si potravin, které konzumují, a čtou na
obalech složení výrobků. Není jim lhostejný
ani způsob pěstování palmy olejné, vypalování deštných pralesů, na jejichž místě
roste palma olejná, ohrožení orangutanů
a dalších živočišných i rostlinných druhů,
ale uvědomují si také zdravotní rizika velké
míry nasycených mastných kyselin, které
palmový tuk obsahuje.
Žáci uvažují v širších souvislostech,
v důsledku vypalování deštných pralesů
se rapidně zvyšuje koncentrace CO2, což
globálně ovlivňuje celou planetu. Deváťáci
pracují v týmech a jejich cílem je své vědomosti předat spolužákům ze 6. tříd v rámci
programu ke Dni Země.
Mgr. Kateřina Chrapková
9
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Mateřská škola

Děti poznávaly vesmír
Pro děti naší mateřské školy jsme připravili týdenní projekt
VESMÍR. Nejdříve jsme je seznámili s globusem a vysvětlili
jim, že globus představuje naši planetu Zemi. Ukázali jsme
si, jak se Země otáčí kolem vlastní osy i kolem Slunce, rozlišili jsme zemský povrch – určovali pevninu a oceány.
Pomocí encyklopedií jsme se seznamovali s vesmírem,
pojmenovávali planety, rozlišovali hvězdy. Děti si s radostí stavěly z kostek a stavebnic kosmické raketoplány a hrály si na
kosmonauty.
Celý tento projekt byl završen ve čtvrtek 18. února, kdy jsme
se s velkými dětmi ze všech mateřských škol v Klimkovicích
vydali do Planetária v Ostravě-Porubě.
Po příjezdu děti překvapil velký sál, kde celý program probíhal,
byly nadšené z vesmírné oblohy, která se otáčela, a zdálo se jim,
že jsou součástí vesmíru. Z pohodlných křesel mohly sledovat,
co se na obloze děje. Před jejich očima se začal promítat obraz
noční oblohy, na kterém viděly různá souhvězdí, znamení zvěrokruhu, seznámily se s naší sluneční soustavou a s nejdůležitějšími objekty na obloze – Sluncem, Měsícem, hvězdami i s naší
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planetou Zemí. Sledovaly pohyb Měsíce po obloze, podívaly se
na skutečnou podobu Slunce a dozvěděly se, proč se střídá noc
a den. Pozorovaly, jak se točí Země kolem Slunce. Projekci provázely spontánní projevy nadšení.
Nechyběla ani pohádka Čokoládová planeta, ve které děti
viděly všechny planety naší sluneční soustavy, mohly vnímat
rozlišnosti jejich povrchu, teplotu, možnost života.
Ukončením pohádky ale náš pobyt v Planetáriu nekončil.
Prohlédli jsme si celý jeho interiér a výstavu o vesmíru a vesmírných tělesech. Zamířili jsme také do „experimentária“, kde
si děti vyzkoušely, jaké to je řídit kosmické vozítko, pozorovaly,
jak vzniká tornádo, viděly se v termokameře, zkusily si výskoky
na měsíčním povrchu a mnoho dalších atrakcí. Hodně jsme se
všichni zasmáli v zrcadlové síni.
Z této návštěvy jsme si odnesli spoustu krásných zážitků
a pokud nebudete vědět, kam s dětmi na výlet, zajeďte si s nimi
právě tady. Uvidíte, že se tam bude líbit nejen dětem, ale i vám
dospělým.
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Knihovna

Březen patřil všem
(ne)čtenářům
Většina z vás má v podvědomí, že březen odjakživa patřil knihám. V posledních letech se motto lehce pozměnilo
a nyní patří březen všem čtenářům.

svou knihu, ale hlavně erudovaně vyprávěl o svých badatelských
cestách po Polsku, přesněji u města Walbrzych nedaleko česko-polských hranic. Posluchači se mohli dovědět, zda se v podzemí opravdu ukrývá ztracený vlak plný zlata, který záhadně
zmizel na konci 2. světové války.

Ale hlavně i těm tzv. nečtenářům, kteří stále ještě váhají nad
tím, proč vzít knihu do ruky, proč
zajít do knihovny nebo si jen tak
pro radost koupit pěknou knihu.
Knihovny na všech úrovních, od
obecních až po ty velké, městské či krajské, se snaží v tomto
jarním měsíci o aktivity, které by
právě tyto nerozhodné nalákaly
do svých čtenářských řad.
Ani klimkovická knihovna nezůstala pozadu a připravila pro
uživatele všech věkových kategorií pestrý program. Začali jsme již koncem února besedou se
záhadologem Milanem Zachem Kučerou, který nejen představil
Žáci druhého stupně ZŠ Klimkovice se bavili při interaktivním
vystoupení známého ilustrátora a baviče Adolfa Dudka, ten si
pro „teenagery“ připravil program s výstižným názvem Nehulíme, kreslíme!. Během měsíce března jsme také pokračovali
v projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, určený žáčkům prvních tříd. Měli jsme pro ně připraveny záludné úkoly, ale
milí malí návštěvníci vše splnili na výbornou. Na návštěvu také
přijely děti ze ZŠ v Kyjovicích, pro ně byla připravena beseda
na téma Karla IV. Projekt Karel IV. k tabuli podpořil SKIP 10 –
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Po celý měsíc březen také probíhal s úspěchem v prostorách knihovny Velký knižní bazar, ten bude prodloužen do
konce dubna 2016.
Mgr. Zuzana Konvičková, knihovnice

Putovní výstava Má vlast cestami proměn
...přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb
v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě.
Putovní výstava ukazuje místním i návštěvníkům příznivé
proměny míst z celé naší země, které vznikají díky zručnosti a vytrvalosti našich lidí i díky donorům, bez nichž by mnohé
proměny nikdy nevznikly. Má vlast cestami proměn je novou
a účinnou možností, jak zajistit zajímavou publicitu smysluplným
projektům. Výstava velkoformátových fotograﬁí proměn našeho
blízkého okolí bude na klimkovickém náměstí do konce dubna,
kdy po ukončení bude putovat na Vyšehrad do Prahy.
Mgr. Zuzana Konvičková, knihovnice
11
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Výzkum účinků intenzivní rehabilitace startuje
Výzkumný projekt, který by měl prokázat účinky intenzivní
rehabilitace u dětí s poškozením mozku, odstartoval v Sanatoriích Klimkovice v pondělí 29. února výběrem prvního
vzorku malých pacientů. Projekt podpoří Moravskoslezský
kraj dotací pro Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou
obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ve
výši 700 tisíc korun.

Do pilotní studie se přihlásilo celkem 70 dětí. Do užšího výběru na základě nutných parametrů výzkumu lékaři podle lékařské
dokumentace poslali 39 dětí. Ty se i s rodiči postupně dostaví
k osobní konzultaci. Do prvního kola na pondělí 29. února Sanatoria Klimkovice pozvala 21 dětí. Druhé kolo pro zbývajících 18 dětí
se uskuteční do konce března. Pro studii s názvem Komplexní
intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími mozku
lékaři vyberou celkem 15 dětí. Cílem projektu je prokázat, nakolik
účinné jsou neurofyzikální intenzivní rehabilitační terapie.
„Rodiče, kteří k nám jezdí se svými dětmi i opakovaně, mohou
ze své zkušenosti říci, že intenzivní rehabilitace, která probíhá až několik hodin denně, opravdu přináší výsledky. V České
republice ale zatím není k dispozici žádný výzkum, který by jejich
zkušenosti potvrzoval. Proto jsme připravili tento pilotní projekt,“
vysvětlil prokurista Jozef Dejčík.
Projekt by měl trvat 1,5 roku a přijde odhadem na 2 až 3,5 milionu korun. Srovnávat by se měly výsledky u dvou souborů dětí.
Patnáct z nich by mělo projít opakovanou intenzivní rehabilitací,
dalších patnáct s obdobnými diagnózami standardní lázeňskou
léčebně rehabilitační péčí. Z krajské dotace bude Asociace rodičů dětí s DMO hradit intenzivní rehabilitační programy pro vybrané děti.
Vybírat malé pacienty budou lékaři; vždy by mělo jít o děti,
které budou absolvovat intenzivní rehabilitační program poprvé.
Šanci vyzkoušet ho tak zároveň dostanou děti, které si ho prozatím nemohly kvůli vysokým ﬁnančním nákladům dovolit.
„Výzkumy v zahraničí už prokázaly, že standardizace lůžkové léčebně rehabilitační péče s vyšší intenzitou, než jak je to
v současnosti, a to 4 až 5 hodin denně, a s vyšší frekvencí až
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dvakrát ročně, vede k většímu efektu rehabilitační péče. Ukazují, že tyto formy rehabilitace mohou výrazně korigovat a minimalizovat postižení. Pacienti jsou pak méně závislí na pomoci
okolí, mohou se zapojit do vzdělávacího systému a následně
do pracovního procesu,“ konstatoval odborný garant projektu
MUDr. Zdeněk Machálek.
„Po třech letech, kdy intenzivní rehabilitační programy nabízíme, už z vlastní zkušenosti víme, že skutečně přináší výsledky,
že pokroky postižených dětí jsou výrazné. Teď to budeme prokazovat soﬁstikovanou studií s přesně nastavenými parametry,“
doplnil primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko.
Výsledky výzkumu v Sanatoriích Klimkovice by mohly poté
sloužit pro přípravu konkrétního metodického postupu v léčbě
dětí s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími mozku, které dosud neexistují. Současné standardní rehabilitační
postupy platí už od devadesátých let minulého století a odvíjejí
se od postupů, které se užívaly už v sedmdesátých letech. Ve
světě od té doby došlo k velkému rozvoji rehabilitačních metod,
který se zatím nijak nezohlednil.
„Na výsledky nějakého podobného výzkumu zoufale čekáme.
Naše děti jezdí za různými intenzivními rehabilitacemi na celou
řadu specializovaných rehabilitačních pracovišť. Aby příbuzní
získali prostředky na jejich úhradu, mnohdy musejí potupně sbírat plastová víčka. Mnozí rodiče z vlastní zkušenosti vědí, že
tyto metody pomáhají a přitom každý rodič pochopitelně udělá maximum ve prospěch svého dítěte. Výzkum, který by mohl
sloužit jako podklad ke změně současné metodiky rehabilitace,
velmi vítáme. A oceňujeme přístup Moravskoslezského kraje.
Krajská dotace zpřístupní rehabilitaci i těm dětem, které dosud
neměly šanci si ji vyzkoušet,“ prohlásil Miloš Svoboda, zakladatel a předseda Asociace rodičů dětí s DMO.
„Výzkum považujeme za důležitý, proto jsme se rozhodli podpořit asociaci dotací. Navíc nás velmi těší, že špičkové rehabilitační programy a takto soﬁstikovanou studii realizuje zařízení
právě v našem kraji,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Znáte hudebně-masážní
harmonizační lehátko?
Je to šikovný doplněk terapie, který využíváme v kombinaci s konceptem bazální stimulace u jedinců s vícenásobným
postižením. Pomocí bazální stimulace a souběžné hry na struny
harmonizačního lehátka dochází k zesílení vnímání a poznávání svého těla. Díky doprovodnému komentáři dotyků terapeuta,
zvukům a vibracím během terapie si dítě lépe uvědomuje, co se
s ním děje, lépe se koncentruje na jednotlivé části těla, které jsou
stimulovány či uvolňovány. Zároveň dochází k rozvoji pozornosti,
vnímání a paměti, redukci neklidných stavů a hyperaktivity. Harmonizační lehátko využíváme u dětí bez ohledu na typ a stupeň
somatického postižení či přidružených vad v rámci Ergo Basic.
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Maraton s roztroušenou sklerózou přilákal 122 lidí
Celkem 122 lidí z Ostravska a okolí podpořilo 24hodinový
Maraton s roztroušenou sklerózou – MaRS 2016. V Sanatoriích Klimkovice odcvičili 5 hodin. „Loni si přišlo zacvičit 80 lidí,
letos počet účastníků zlomil rekord,“ uvedla po skončení akce
organizátorka Naďa Nováková z pacientské organizace Roska
Ostrava. MaRS upozorňuje nejenom na samotnou nemoc, ale
především na to, že pohyb pacientům s roztroušenou sklerózou
(RS) prospívá. Letos také vyzdvihnul důležitost zdravého životního stylu.
MaRS se konal po celé republice, kromě Ostravy se zúčastnili lidé z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Teplic, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Nového Boru, Olomouce, Hradce
Králové, Plzně, Poděbrad, Ústí nad Orlicí, Uherského Hradiště,
Mostu, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L., ze zahraničí cvičily týmy ze slovenských Piešťan,
francouzského Rennes a švýcarského Valens. Organizátorem
celorepublikové akce je Nadační fond Impuls. Roska Ostrava
je nestátní nezisková organizace, je regionální organizací Unie

ROSKA v ČR. V roce 2012
oslavila 25. výročí existence. Veškerá činnost organizace je věnována lidem
s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní.
Partnerem Rosky Ostrava jsou již dlouhou dobu
právě Sanatoria Klimkovice, kde se maraton již
podruhé konal. Klimkovice
jsou jedny z lázní, které
se dlouhodobě o pacienty s RS starají a poskytují
jim potřebnou rehabilitaci,
nově pak i komplexní neurorehabilitaci, zahrnující kromě pohybové terapie také logopedii, ergoterapii, kognitivní trénink mozku
a další obory.

Žije na Kypru, ale jezdí rehabilitovat do Klimkovic
V březnu 2013 obrátila panu Georgiosovi (58) život na ruby
cévní mozková příhoda. Ochrnul na polovinu těla, přestal mluvit
a začal mít potíže s krátkodobou pamětí. Ihned po hospitalizaci začal rehabilitovat, ale výsledky, i přes neutuchající podporu
a pomoc celé rodiny, byly jen velmi málo znatelné. Jen náhodou
se Georgiosova manželka Eleni, která na Kypru vede restauraci,
od své nové servírky pocházející z Česka dozvěděla, že v českých lázních v Klimkovicích přišli s novou metodou rehabilitace,
která by mohla manželovi pomoci. Neváhali ani chviličku, pomocí Skypu se spojili s koordinátorkou neurorehabilitace v Klimkovicích a už v listopadu nastoupili na první pobyt.
Eleni vzpomíná, že ze začátku byla pro manžela terapie velmi
náročná. Cvičil dvě hodiny denně, následovaly další podpůrné procedury. Ale již po prvním týdnu začal Georgios znatelně sílit a více
se zapojovat do cvičení. Atrofované svalstvo začalo pracovat
a zpevňovat se. Kromě toho se manželé v Klimkovicích naučili jednu velmi důležitou věcí. Eleni pochopila, že musí nechat manžela
samostatně fungovat. Neustálá dopomoc totiž Georgiosovi zamezovala v nutnosti samostatného pohybu, rozhodování. I když se
mu to ze začátku nedařilo a velmi bojoval, po třech týdnech terapie
byl schopen si sám vyčistit zuby, obléknout se a najíst se. Výsledky prvního pobytu je přesvědčily natolik, že za necelý rok přijeli do
Klimkovic znovu. Na začátku letošního roku přijel Georgios s Eleni

opět s tím, že bude trénovat chůzi a stále oslabenou nohu. Pomocí
speciálního neurostimulátoru, který se připíná na nohu, a který je
mu velkým pomocníkem, dochází k rychlému zlepšení a Georgios
je tak schopen den ode dne cvičit náročnější úkony.
Kromě tělesné schránky se však letos rozhodli na doporučení
klimkovických lékařů zaměřit na problémy se schopností dorozumět se. Georgios po mozkové příhodě ztratil řeč, zapomněl psát,
počítat, nerozpoznával věci. Klimkovičtí logopedi vzali Georgiosovu terapii zodpovědně. „Dokonce si vyhledávají slova v řečtině
a pak je s manželem trénují“, říká manželka Eleni.
„Každým dnem sleduji, jak se manžel zlepšuje, nejen v pohybu, ale i v komunikaci se mnou. Poznává věci kolem sebe.
Ale co je pro mě hlavní – začal se znovu smát, je uvolněnější!
Nejzákladnější věcí je, že pokud se vám něco takového stane,
nemůžete své schopnosti a svůj stav nikdy srovnávat s tím,
v jakém stavu jste byli před onemocněním. Člověk se musí těšit
z každé maličkosti, z každého drobného zlepšení či pokroku. Pro
mě se manžel stal prioritou číslo jedna. Jsem tu pro něj každý
den. Člověk se nesmí nikdy vzdát a musí věřit. A já věřím, že to
časem dokážeme. Že bude schopen vést zase kvalitní život,“
říká Eleni. „Velmi oceňuji komplexní přístup odborníků v Klimkovicích, trpělivost terapeutů a osobní přístup k nám. Právě proto
se sem vracíme i přes velkou vzdálenost, která nás dělí.“

Arte Ergo rozvíjí dítě po všech stránkách
Již od února se v rozpisech procedur dětí objevuje položka
Arte Ergo. Jde o kombinaci ergoterapie a arteterapie, která
rozvíjí dítě po všech stránkách. Volba jednotlivých výtvarných
technik a prostředků napomáhá rozvoji jemné motoriky, uvolnění
tělesného napětí. Zároveň je stimulována kreativita dítěte, které
má možnost vyzkoušet si nové způsoby kreslení, malování, práce s papírem, hlínou, textilem, voskem, přírodninami, a získává
tak příležitost změnit stereotypní výtvarné vyjadřování a poznat
vlastní možnosti. Procedura Arte Ergo podporuje emoční prožívání, aktivizuje zájem o novou činnost, podporuje neverbální
komunikaci prostřednictvím artefaktu. Výtvarná aktivita slouží
jako ventil k uvolnění emočního napětí, umožňuje prožívat
radost z tvorby.
13

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2016

Pozvánky za kulturou do lázní
ONE MAN SHOW Ivo Šmoldase
Pořad plný inteligentního humoru známého glosátora a publicisty Ivo Šmoldase. Ten ve své one man show probere různá
témata s humorným nadhledem. Říká se, že smích prodlužuje
život – pokud chcete toto tvrzení otestovat na sobě, můžete vsadit
právě na tento pořad! Vstupné 120 Kč, předprodej na recepci.
Čtvrtek 7. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, restaurace Zahrada.

Lázeňské kino – GANGSTER KA Afričan
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští
Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného
života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat
na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje
na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů,
která z ﬂeku může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít
s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní
převrat. Česká republika tak exportuje do světa gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická republika, všude, kam tento gangster vstoupí, likviduje místní maﬁi
a nastoluje vlastní řád. Na povrch se derou negativní vlastnosti
jeho charakteru v závislosti na přemíře užívání drog a alkoholu. Káčko se mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka na
nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. A to
je místo v polosvětě, ze kterého není návratu... Závěrečná část
temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra Jana Pachla
zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak pominuto.
Jaké jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi
zvítězit? Krimi, drama, thriller, Česko, 2015, 100 minut.

pjenicemi. Budete mít možnost zaposlouchat se do rytmů severských písní a kochat se budete zajímavou fotograﬁckou sbírkou,
která bude v rámci večera promítnuta. Vstupenky v hodnotě
60 Kč si můžete zakoupit v předprodeji na recepci.
Čtvrtek 14. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 60 Kč.

Divadlo U Lípy – Kostrč
Ludovík Antonín (III.), hrabě Vzpurný z Kostrče je potomek
šlechtického rodu, žijící v USA. Po pádu komunistického režimu
se se svou manželkou Beatris a její matkou Beátou vrací do
Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě hradu „zdědí“ hraběcí
rodina i personál: zamračeného kastelána, hypochondrického
zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene.
Chudobný navrátivec po chvíli zjistí, že hrad neprosperuje, ba
naopak, potřebuje slušnou ﬁnanční injekci. Ludovík, jako pokračovatel slavného rodu, nemůže vzdát boj o záchranu hradu.
Odhodlán a inspirován úspěchem knížete Schwarzenberga se
rozhodne vydělat peníze na provoz hradu, stůj co stůj. Divadelní
hra Kostrč má jedinou ambici: pobavit diváka!
Čtvrtek 28. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč.

Úterý 19. dubna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Severské písně – Island, Irsko, Skotsko,
Norsko obrazem a hudbou
V tomto komponovaném pořadu se vám představí orchestr
AKOBAND Klimkovice společně s Famózními klimkovickými

Den zdraví otevře lázeňskou sezonu
Otevření lázeňské sezony 2016 v Klimkovicích je plánováno na první květnovou
sobotu 7. května 2016 a ponese se v duchu Dne zdraví!
Lázně chtějí veřejnosti představit aktivity pro zdravé tělo i zdravého ducha, které
lze provádět jak v lázních, tak venku anebo doma. Po celý den budou otevřeny ukázkové hodiny pro veřejnost. Pod dohledem fyzioterapeutů si tak budou moci příchozí
vyzkoušet různé pohybové a relaxační aktivity uvnitř – cvičení na míčích, SM systém,
cvičení v závěsném systému Redcord, power jogu, skupinovou relaxaci ve snoezelenu,
harmonizaci v relaxační pyramidě, nebo muzikoterapii. Nezůstaneme však jen u aktivit
uvnitř lázní, protože čas lze trávit aktivně hlavně venku – pod dohledem odborníků se
naučíme chodit s nordic walking hůlkami, projedeme se na koloběžce, vyzkoušíme
hipoterapii. V okolí lázní se navíc neustále rozšiřují možnosti pro trávení volné času –
vydáme se tak obhlédnout klimkovické studánky, anebo prozkoumáme atrakce v Lesním parku.
Kromě těchto aktivit jsou nachystány tradiční prohlídkové okruhy po lázních, beseda
s klimkovickým kronikářem, prezentace TIC Klimkovice a hlavně bohatý program na
kolonádě lázní. Přesný harmonogram a nabídku dne sledujte na webu nebo facebookovém proﬁlu Sanatorií Klimkovice. Těšíme se na den plný pohybu a zdraví v Sanatoriích Klimkovice!
14
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

pátek

1. 4.

TANEC

Oldies taneční zábava s Dj Ivetkou,
aneb české i zahraniční klasiky

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

2. 4.

SPORT

Vesnické sportovní hry – stolní tenis

tělocvična ZŠ Klimkovice

9.00–14.00

volný

neděle

3. 4.

KONCERT

Jaro na zaoceánské lodi – koncert
Jerryho E. s dětským pěveckým sborem

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Muž na laně

kino Panorama

18.00

70,-

pondělí

4. 4.

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

středa

6. 4.

VÝSTAVA

Mikolowské nálady

Kostel Nejsvětější Trojice

17.00

čtvrtek

7. 4.

SHOW

One man show Ivo Šmoldase NÁŠ TIP!

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

120,-

pátek

8. 4.

TANEC

Taneční večer s kapelou SPEKTRA

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

neděle

10. 4.

KONCERT

Filmové a muzikálové melodie

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Film pro náročného diváka – Eva Nová

kino Panorama

18.00

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papírové
pletení, nitěná graﬁka, quilling a další…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Klubový večer se skupinou BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.30

volný

pondělí 11. 4.

volný
dobrovolný

80,-

středa

13. 4.

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

14. 4.

HUDBA
CESTOPIS

Severské písně – Island, Irsko,
Skotsko, Norsko obrazem i hudbou

SK, společenský sál

19.00–20.00

60,-

pátek

15. 4.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

16. 4.

Ukliďme Klimkovice aneb zkulturnění
nekulturní krajiny

sraz u základní školy

9.00

neděle

17. 4.

KONCERT

Koncert dechové kapely Veselka

SK, kolonáda

15.00–16.00

KINO

Příběh lesa

kino Panorama

17.00

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papírové
pletení, nitěná graﬁka, quilling a další…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

pondělí 18. 4.

volný
70,-

úterý

19. 4.

KINO

Lázeňské kino – Gangster(KA) Afričan

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

20. 4.

KINO

Rudý kapitán

kino Panorama

18.00

70,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Viktorie

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

21. 4.

HRA

Zábavná hra o ceny BINGO

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

los/10 Kč

pátek

22. 4.

TANEC

Singer Jerry zpívá a hraje k poslechu
i k tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

23. 4.

ZÁVODY

Rybářské závody

park P. Bezruče

7.00–13.00

volný

neděle

24. 4.

KONCERT

Klavírní recitál Lucie Kajzarové

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papírové
pletení, nitěná graﬁka, quilling a další…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

DIVADLO

Kytice

kino Panorama

18.00

180,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný
dobrovolný

pondělí 25. 4.

úterý

26. 4.

KONCERT

Koncert sólistů a souborů ZUŠ Bílovec

SK, kolonáda

18.30–19.30

středa

27. 4.

KINO

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

kino Panorama

17.00

65,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

28. 4.

DIVADLO

Divadlo U lípy – Kostrč NÁŠ TIP!

SK, společenský sál

19.00–20.30

75,-

pátek

29. 4.

TANEC

Lázeňská diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

sobota

30. 4.

Stavění máje

areál koupaliště

15.00–24.00

dobrovolný

Změny v programu vyhrazeny.
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!
Neděle 3. dubna v 18.00 hod.

MUŽ NA LANĚ
Strhující snímek pro všechny generace. Dvanáct lidí se prošlo po měsíci, ale jen jediný člověk
přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra. Velkolepá show už od
prvního záběru. USA, 125 minut, vstupné 70 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Neděle 10. dubna v 18.00 hod.

EVA NOVÁ
Kdysi známá herečka Eva se vrací z protialkoholního léčení a chce získat přízeň svého syna.
Nebyla tu poprvé a možná se sem zase jednou vrátí. Herecký koncert Emílie Vašáryové, hlavní
hrdinky ﬁlmu. Slovensko, Česko, 110 minut, vstupné 80 Kč.

Neděle 17. dubna v 17.00 hod.

PŘÍBĚH LESA
Příběh úplně obyčejného lesa, který je třeba nedaleko nás a který žije překvapivě bohatým
životem. Jedinečný pohled poskytuje fantastické záběry přírody. Dobrodružný, rodinný. Francie,
100 minut, vstupné 70 Kč.

Středa 20. dubna v 18.00 hod.

RUDÝ KAPITÁN
Příběh na motivy skutečných událostí podle bestselleru Dominika Dána. Pravdu o propojení bývalé komunistické tajné služby a církve může odhalit jen muž s přezdívkou Rudý kapitán. Poslední
ﬁlmová role Ladislava Chudíka. Širokoúhlý. Hrají: Oldřich Kaiser, Michal Suchánek, Zuzana Kronerová aj. ČR, Slovensko, Polsko, 120 minut, 70 Kč.

Pondělí 25. dubna v 18.00 hod.

KYTICE
Hudební divadlo podle K. J. Erbena. Účinkuje operní studio NDM a Pěvecké sdružení Klimkovice.
Předprodej vstupenek v KIS Klimkovice, vstupné 180 Kč.

Středa 27. dubna v 17.00 hod.

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit. Příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa. Dobrodružný, rodinný, USA, 85 minut, vstupné 65 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Policie České republiky informuje

Kurz zodpovědného majitele městského psa
Ostravští policisté zahájí osmý ročník oblíbeného speciálního kurzu pro děti, mládež a jejich čtyřnohé kamarády – kurz
zodpovědného majitele městského psa neboli KUZMA.
V letošním roce připravujeme dva běhy. Jarní v termínu od
20. dubna do 29. června a podzimní v termínu od 14. září
do 16. listopadu. Kurz vedou zkušení policejní psovodi. Cílem
kurzu je naučit mladé psovody, jak správně vycvičit svého psa.
Předat jim základní rady a informace, jak se vyhnout konﬂiktním situacím a udělat z nich sehraný tým, který nebude ohrožovat své okolí. Absolventi kurzů se proﬁlují jako mladí psovodi,
kteří přijali odpovědnost za svého psa, umí předvídat konﬂiktní
situace a svým chováním jsou dobrým příkladem, jak pro „pejskařskou“, tak „nepejskařskou“ veřejnost.

účast na kynologických ukázkách na Dni Policie, který se bude
konat 18. června 2016 na Slezskoostravském hradě. V každém
běhu se sešla skvělá parta dětí, která tráví volný čas nejen
na cvičáku, ale i o víkendech na různých výletech či akcích.
Díky iniciativě účastníků vznikl facebookový proﬁl, ale i webové
stránky.
Přihláška do kurzu je k dispozici na webu policie: www.policie.
cz/t sekce akce a projekty. Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte
na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, skupina
tisku a prevence, ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava, do 8. dubna
2016. Počet míst v kurzu je omezen. V případě překročení limitu
budete přesunuti do podzimního kurzu.
por. Mgr. Kateřina Špoková, komisař

Poděkování
Děkuji ing. Jiřímu Hudečkovi za zveřejnění vzpomínky na
mého manžela ing. Jiřího Haase, dlouholetého hráče házené, který by se v březnu 2016 dožil 70 let.
Libuše Haasová

Pozvánka

Kurz je určen pro mladé psovody ve věku od 12 do 18 let.
Scházet se budou vždy ve středu od 15.30 hod. v policejním
areálu v Ostravě-Hulvákách. Nejčastěji v kurzu řešíme, že pes
nepřibíhá na přivolání, mimo domov neposlouchá povely, štěká na ostatní psy, je agresivní vůči ostatním apod. Nováčkům
kromě policejních psovodů jsou nápomocni i asistenti. Jsou to
absolventi z minulých běhů, kteří jsou ochotni a schopni nováčkům poradit, ale i překonat prvotní ostych z komunikace s policistou. Ovladatelnost a poslušnost psa si mladí psovodi ověří na
kynologických překážkách. Závěrem kurzu každého čeká krátké
přezkoušení a předání osvědčení o absolvování kurzu.
Kurz je pořádán zdarma. Rodiče si takto mohou ověřit, zda
jejich dítě má opravdu zájem o kynologii. V případě hlubšího
zájmu jsou účastníci kurzu odkazováni na sportovní kluby. To,
že kurz nese „své ovoce“ lze uvést na příkladu. V loňském podzimním běhu nejvýraznější pokrok udělal Jakub s labradorkou
Amy. Před kurzem byla půlroční Amy velice ﬁxovaná na matku malého psovoda. Byla zcela bez výcviku, poslušnost žádná
a nebyla zvyklá na přítomnost jiných psů. Prostě neovladatelné štěně. Při absolvování kurzu se Amy ztotožnila s prostředím
výcviku a ostatními psy. Naučila se vnímat a respektovat svého
psovoda. Přes pamlsky začala plnit jednoduché cviky poslušnosti, naučila se přivolání a oblíbila si překážky. Jakub se naučil
dávat jasné povely, pracovat s hlasem. Vztah mezi ním a Amy se
upevnil. Vše ještě musí natrénovat v rušivém prostředí.
Všichni účastníci nesmí usnout na vavřínech a doporučené
postupy trénovat dál. Motivací pro účastníky jarního kurzu je
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Sport

Klub MC LADIES prezentoval Klimkovice
V sobotu 5. března se konala ve sportovní hale v Přívoze soutěž mažoretek a roztleskávaček zvaná Stars Cup. Soutěž probíhala od brzkých ranních až do odpoledních hodin.
Na této soutěži také naše město a především klub MC LADIES
prezentovala skupina mažoretek nazývaná Little Ladies, kterou
tvoří především děvčata z prvních a druhých tříd ZŠ. Tato skupina se předvedla s tancem Jet set life v kategorii velká formace baton (hůlky) a děvčata vybojovala krásné třetí místo. Jejich
šťastné oči se rozzářily společně s bronzovými medailemi. Poté
se děvčata převlékla z krásných kostýmů do sportovních legín,
triček, stříbrných doplňků a v menším seskupení – malá formace
pom-pom (třásně) – vybojovala zlato. Opět radost, slzy štěstí
a zlatá medaile.
Starší děvčata Miss Ladies nás prezentovala s tancem Mix-Remix také v kategorii velká formace – baton (hůlky) a umístila
se na krásném šestém místě.
Poslední skupina miniformace pom-pom (třásně) Ladies vybojovala zlato. Zde byla asi největší radost a mnohonásobné slzy
štěstí, jelikož tato skupina porazila opravdu skvělé týmy a jejich
vystoupení patřilo právem mezi nejlepší.

Já osobně za klub MC LADIES bych chtěla poděkovat všem
členkám týmu, rodičům a trenérkám za dosavadní spolupráci,
která je myslím náležitě oceněna, a to nejen na soutěžích.
Markéta Michenková
www.mazoretkymcladies.webnode.cz
Ráda bych jménem rodičů nejmladších mažoretek poděkovala trenérkám Markétě Michenkové a Monice Holainové
za obětavost a trpělivost, se kterou se dětem věnují, a za
nakažlivou radost z pohybu, kterou jim předávají. Přejeme jim
hodně úspěchů v další činnosti.
K. Hoferková

Následující neděle 13. března patřila soutěži Opavská růže.
Konala se ve sportovní hale v Opavě, kde nás reprezentovaly
naše nejmladší mažoretky ve věku od 3 do 6 let nazývané Mini
Ladies. Soutěž to byla opravdu náročná, pro děvčata to bylo druhé vystoupení od září a tak si nešlo nevšimnout, jak se malé
mažoretky těší. Každá stála pozorně v zástupu, aby se správně nalíčila, učesala a oblékla. Naše malé mažoretky doprovodili
rodiče a byli tak velkou oporou a hlavně pomocí, jelikož ranní
přípravy, následné vystoupení, čekací doba na vyhlášení je
opravdu časově náročná. Mini Ladies soutěžily v kategorii velká
formace baton (hůlky) a vybojovaly krásné třetí místo. To bylo
radosti, když si děvčata mohla odnést svou první medaili, nádherné dárečky a hlavně zážitek. Na této soutěži byly také Little
Ladies, kterým se tentokrát dařilo méně a umístily se na krásném šestém místě.
Celkově soutěže mažoretek jsou opravdu náročné, jelikož
vyžadují důležitou přípravu a také oběť nejen od rodičů, dětí, ale
hlavně trenérek, protože se jedná vždy o víkendový celý den. Na
to, že každá skupina trénuje pouze jednou týdně cca 45 až 60
minut, tak si myslím, že jsou všechny skupiny dobré a zaslouží
si velký dík a uznání.
20

6. ročník
Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu
Termín: sobota 21. května 2016
Délky závodů: 3,6 km
11,070 km
21,097 km
42,195 km

–
–
–
–

běh Galerijní ulicí
čtvrtmaraton
půlmaraton
maraton

• od 10.00 hodin dětská olympiáda s následným
zábavným programem
• večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou
SOVA BAND
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery
(do 19 let) je 50 Kč.
Přihlas se včas i ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel
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Střelecká mládež přivezla medaile z Karviné
Mladí střelci se zúčastnili závodů Moravskoslezské střelecké ligy ve střelbě ze
vzduchové pušky. Soutěž probíhala od
prosince 2015 do března 2016. Celkem
se střílelo 5 soutěžních kol. Střelci byli
rozděleni podle věku a pohlaví do jednotlivých kategorií.
V kategorii do 14 let se umístil na
3. místě David Husťák. V kategorii do 16
let vystříleli Richard Mackovčák 1. místo a Honza Karkoška 2. místo.
Poslední páté kolo se započítávalo

zároveň do oblastního přeboru a bylo
vyhodnoceno zvlášť.
V oblastním přeboru vybojoval v kategorii do 14 let Ondřej Slovák 3. místo.
V kategorii do 16 let se umístil na 1. místě
Richard Mackovčák a Honza Karkoška
na 2. místě.
Všem dalším střelcům děkuji za bojovnost a přeji v dalších závodech mnoho
úspěchů.
PhDr. Milan Karkoška, ZO AVZO
Klimkovice p. s., střelecký klub

Dobrodružství skautů, které se událo během 24 hodin
Byla temná noc a já pracoval nad jedním projektem do školy, když najednou mi
přišla zpráva od kamaráda z Polanky: „Za
14 dní jedeme na drsnou akci, nechceš
taky? Můžeš s sebou vzít další blázny.“
Automaticky jsem se zeptal: „Co s sebou,
o čem to bude? Kam pojedeme?“ Z odpovědí jsem zůstal zaražen. Co uznáš za
vhodné a uvidíš, nejsou úplně typické
informace pro skautskou akci. Probudilo
se ve mně nadšení pro dobrodružství,
které se začalo šířit i mezi další členy
našeho střediska. Zanedlouho bylo více
účastníků z Klimkovic než z Polanky, což
jsem ani já nečekal. Časem došly další
informace o tom, že odjíždíme v pátek
ve 21.00 ze svinovského nádraží, že se
akce jmenuje Ř a bylo nám doporučeno
prostudovat Staré pověsti české. Nám
bystřejším už začínalo docházet, o co se
bude jednat.
V pátek ve 20.00 jsme odjeli ve dvou
naložených autech na start naší pouti

a poslední známé místo, které v průběhu
24 hodin budeme poznávat. Zde jsme se
krátce pozdravili s polančáky a nastoupili do vlaku vstříc neznámu a zážitkům,
směr Brno.
Vlak byl naštěstí skoro prázdný. Rozbalili jsme buchty od maminek a babiček
a začali se hlasitě bavit, seznamovat se
a ochutnávat si vzájemně svačiny. Asi
v půli cesty jsme se rozhodli, že si zahrajeme pár her. Dali jsme krátkou sedanou,
ale ta netrvala opravdu dlouho, neboť
se zahájila velká hra a tudíž bylo všem
odhaleno téma výpravy. Jakožto slovanské kmeny, hledajíc novou domovinu,
jsme měli sepsat noblesní historii našeho kmene, jenž obsahuje naše šlechetné
a obdivuhodné činy. Též jsme měli náš
kmen vhodně pojmenovat jménem tak
strašným, že Germáni by utíkali s jekotem zpět do temných hvozdů a Galové
by při našem příchodu otevírali brány
svého opidia. Kmeny, které dorazily do
Brna, nesly jména: Přemyslovci, Párci,
Tři švestky a Kajnšmentke.
V Brně nám byl zadán první úkol.
Pomocí předem připravené petice jsme
měli sbírat podpisy za propuštění Dalibora
z Kozojed, jenž se neprovinil vraždou a je
neprávem držen. Nutno zmínit, že v Brně
jsme se pohybovali po půlnoci. Právě
tento aspekt udělal z této prosté činnosti
nezapomenutelný zážitek. Někteří z nás
si pokecali anglicky, někteří hráli hru
s kolemjdoucími, aby získali další podpisy,
někteří navštívili zajímavé části večerního
Brna a jiní se seznamovali s brněnskými
skauty, na které jsme náhodou narazili
(asi v jednu hodinu ráno). Zkrátka o zážit-

ky a zajímavé situace nebyla nouze.
To ovšem nebyl konec.
Z Brna jsme se přesunuli do Prahy, kde
jsme si udělali procházku a vyfotili se pod
„koněm“. Z Prahy jsme mezi čtvrtou až
pátou dorazili do Roudnice nad Labem.
Zde nám byl zadán další úkol: Pomocí
mapy jsme měli dorazit na Říp (podle
toho akce Ř) a za svítání stanout u rotundy. Cesta to byla náročná, neboť jsme
museli plnit rozmanité úkoly jako třeba
malování terénu pomocí nohy či hledání
ulic obsahující Ř v názvu. Ke vší smůle
však svítání neproběhlo, neboť slunce
se schovávalo za mraky. Místo provolání
„Zde je ta země zaslíbená“, jsme posnídali, popili teplého čaje a vyrazili dál. Po
putování, kdy jsme jeli jak vlakem, tak
pěškobusem, jsme dorazili do pevnosti
Terezín. Zašli jsme do muzea, ale kvůli
nedostatku času jsme prohlídku ukončili
chvilku před koncem a spěchali na vlak.
Ve vlaku jsme působili jako banda mrtvol. Naše životní funkce byly na minimu
a i jako mrtvoly jsme museli páchnout.
Probudili jsme se v Olomouci, kde nás
čekalo poslední překvapení. Řekněme,
že návštěva čajovny nám přišla opravdu vhod. Zde jsme mohli akci všichni
pochválit, neboť nebylo jediného člověka,
kterému by se akce nelíbila. Poté už nás
čekal jen vlak do Svinova, kde jsme se
rozloučili a jeli zpátky domů.
Děkuji Pepr (Petra Plánková) a Masovi
(Jan Masopust) z Polanky za 24 hodiny,
na které jen tak nezapomenu a těším se
na další takovou akci.
Jiří Horníček

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 1 900 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: Kateřina Hoferková • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.

21

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 4/2016

Volební valná hromada Tělocvičné jednoty
Sokol Klimkovice
Valná hromada se uskutečnila 3. března 2016 v zasedací
místnosti zámku a vedle 33 delegátů z oddílů badmintonu, házené, stolního tenisu a sokolské všestrannosti se jí
zúčastnil také starosta města pan Ing. Zdeněk Husťák.
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice patří k největším sportovním spolkům v Klimkovicích a podílí se významným způsobem na organizování tělocvičné a sportovní činnosti, na zapojování mládeže, ale také dospělých občanů až po seniory do
účelného využívání volného času. Starosta Tělocvičné jednoty
Ing. Jiří Hudeček v hlavní zprávě připomenul, že v našem městě
byl Sokol založen již v roce 1904 a po přerušení činnosti druhou
světovou válkou a sjednocením všech sportovních organizací po
roce 1948 v jeden tehdejší Československý svaz tělesné výchovy byla činnost Tělocvičné jednoty znovu obnovena až v prosinci
2000. Sokol má v novodobé historii za sebou v Klimkovicích patnáct let velmi zajímavé, pestré a aktivní činnosti. Sportovci a cvičenci našich oddílů dosahují pozoruhodných výsledků a reprezentují úspěšně nejen Sokol, ale zejména naše město. Stojí za
tím obětavá práce trenérů a funkcionářů, pomoc a spolupráce
rodičů dětí. Zejména sportovci badmintonu dnes patří ke špičce v České republice a řadu hráčů zdobí tituly mistrů republiky,
přeborníků České obce sokolské a výborné výsledky dosahují rovněž na turnajích evropských okruhů a na mezinárodních
mistrovstvích jiných států. O dosahovaných výsledcích jsou naši
občané pravidelně informováni ve Zpravodaji. Co je však nutné
připomenout, že tyto výsledky jsou dosahovány ve skromných
podmínkách historické sokolovny a tělocvičnách základní školy, k pořádání mistrovství republiky a mezinárodních turnajů je
nutné pronajímat sportovní haly. Aby se zejména hráči juniorského věku mohli neustále výkonnostně zlepšovat, musí svoji
tréninkovou přípravu absolvovat mimo naše město, protože ve
městě chybí sportovní hala. Také v oddíle házené se díky obětavým trenérům práce s mládeží daří. Jsme si vědomi, že bez
vlastních odchovanců nemůžeme zajistit další činnost oddílu.
Problémem ale je, a to nejen v našem oddíle házené – nedaří se odchovat hráče pro dorosteneckou kategorii. Řada hráčů
ještě působí v družstvu mladších žáků, popřípadě starších žáků,
ale potom přestávají aktivně sportovat, nebo odcházejí do jiných
oddílů, které mají sportovní haly. V rámci Moravskoslezského
svazu házené není již několik ročníků otevřena dorostenecká
soutěž, takže to zřejmě není jen v tom, zda oddíl má ve svém
městě či obci sportovní halu. Oddíl stolního tenisu má v soutěži
tři družstva dospělých a každoročně organizuje v prosinci přebor
města amatérských hráčů za účasti ostravského sportovního
klubu vozíčkářů. V hlavní zprávě byla oceněna rovněž záslužná
činnost oddílu sokolské všestrannosti, který zapojuje do různých
forem cvičení ženy všech věkových kategorií.
Naši činnost bychom však nebyli schopni na této úrovni organizovat bez významné ﬁnanční pomoci zejména našeho města,
České obce sokolské, sportovních svazů, sponzorů a také bez
spolupráce se Základní školou Klimkovice. Vedení základní školy
ochotně vyšlo vstříc našim požadavkům na umožnění tréninkových hodin ve školních tělocvičnách v době hlavních prázdnin po
dobu první fáze rekonstrukce sokolovny, která probíhala od června do prosince loňského roku. Starosta jednoty Ing. Jiří Hudeček
všem za tuto pomoc poděkoval. Potřebné ﬁnanční prostředky se
snaží zajistit i samotné oddíly formou žádostí o vypsané granty
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Starosta města Ing. Zdeněk Husťák při předávání ocenění dlouholeté vzdělavatelce tělocvičné jednoty a aktivní člence oddílu
sokolské všestrannosti Věře Strakošové.
České obce sokolské a Sokolské župy Moravskoslezské, o dotace z programů Moravskoslezského kraje a sportovních svazů,
jednáním s různými ﬁrmami atd. V této části zpráva ocenila také
spolupráci s partnerskou Tělovýchovnou jednotou Klimkovice,
se kterou naše jednota sdílí sokolovnu a také sportovní areál
Dr. Vacka u sokolovny.
Středem pozornosti naší činnosti v roce 2015 bylo samozřejmě projednání žádosti Tělocvičné jednoty a města na bezúplatný
převod sokolovny a pozemků do majetku našeho města z důvodu zajištění potřebných investic pro jejich rekonstrukci a modernizaci. Základem bylo schválení zájmu města převzít tyto nemovité věci do svého majetku na jednání zastupitelstva a schválení
převodu na naší valné hromadě dne 12. 2. 2015. Společně s členy zastupitelstva Ing. Lucií Krejčí, Ph.D., Ing. Petrem Večerkou,
pracovnicí MěÚ paní RNDr. Marií Czernínovou, advokátkou
paní JUDr. Ilonou Křížkovou bylo uděláno velké množství práce
při zpracování a přípravě potřebných dokumentů a smluv. Stav
sokolovny byl fotograﬁcky zdokumentován a sokolovnu si přišel prohlédnout také starosta Sokolské župy Moravskoslezské
a člen předsednictva České obce sokolské Ing. Pavel Kramoliš.
Ta práce se vyplatila, převod našeho majetku městu formou daru
byl podpořen předsednictvem Sokolské župy Moravskoslezské
a poté schválen v předsednictvu České obce sokolské 28. 3.
2015. Na úspěšném a včasném projednání materiálů má velkou zásluhu zejména Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., která o důležitosti tohoto kroku osobně jednala se starostkou ČOS Ing. Hanou
Moučkovou. Schválení předsednictvem ČOS bylo nutné k tomu,
aby město mohlo v termínu podat žádost o dotaci z regionálního
operačního programu Moravskoslezského kraje na první etapu rekonstrukce sokolovny v r. 2015. Výsledkem bylo úspěšné
uskutečnění této etapy koncem prosince loňského roku. Sokolovna tak mohla být veřejnosti představena na slavnostní akci
města dne 18. února 2016, na které byli rovněž po zásluze oceněni ti, kteří se na ní nejvíce podíleli – Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.,
Ing. Petr Večerka, Ing. arch. Tanasis Kotupas a za stavební ﬁrmu
pan Jaromír Kostka. Podařilo se to, co bylo přáním nejen naší
jednoty – zachránit tento objekt pro současnou generaci i budoucí generace našeho města. Jak na akci zdůraznil místostarosta
města Ing. Jakub Unucka – sokolovna bude dál sloužit nejen
sportovní a tělocvičné činnosti, ale také společensko-kulturním účelům. Na uvedené akci byly na základě návrhů spolků
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oceněny osobnosti města Klimkovic 2015 a jsme rádi, že mezi
nimi byli i členové naší Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice –
juniorské družstvo mistrů republiky v badmintonu, juniorští mistři
republiky a velké talenty českého badmintonu Tereza Švábíková
a Jan Somerlík a za dlouholetou přínosnou činnost ve sportu
pan Jiří Nitka a Ing. Jiří Hudeček.
Rovněž na volební valné hromadě byla předána ocenění
Sokolské župy Moravskoslezské a Tělocvičné jednoty Sokol
Klimkovice vyhodnoceným sportovcům, cvičitelkám, trenérům
a funkcionářům. Spolu se starostou jednoty Ing. Jiřím Hudečkem je předal starosta města Ing. Zdeněk Husťák. Oceněni byli:
Bc. Šárka Čáňová, Věra Strakošová, Jiří Halfar st., Dušan Jahoda, Vladimír Kyselý, Jan Komár, talentované hráčky badmintonu
Klára Petrušková a Marie Růžičková, dále Markéta Hurníková,
Jaromír Štebel, Jiří Polášek, Radim Neuwirth a Petr Honěk st.
Samostatný bod programu valné hromady byl věnován dalšímu projednání majetkových záležitostí, jejichž schválení bylo
nezbytné pro další úspěšné pokračování rekonstrukce sokolovny.
Delegáti měli potřebné materiály na stolech a slovně je vysvětlil
starosta Ing. Jiří Hudeček. Jednalo se zejména o schválení:
Uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene
ve prospěch města, zatěžující část pozemku hřiště na kopanou,
v rozsahu vymezeném geometrickým plánem kolem sokolovny
na dobu určitou do 31. 12. 2019. Pozemek hřiště je totiž až do
roku 2019 v majetku naší jednoty na základě smlouvy o nájmu
uzavřené v r. 2004 na 15 let s Tělovýchovnou jednotou Klimkovice. Tato nájemní smlouva byla nutná z důvodu získání státní
dotace na zatravnění hřiště na kopanou.
Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací
s městem Klimkovice, jejímž předmětem jsou nemovité věci
v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice – to je pozemku
hřiště na kopanou a pozemku pod tribunou, a to do vlastnictví
města Klimkovic s účinností od 1. 4. 2019. Dne 31. 3. 2019 vyprší totiž platnost nájemní smlouvy uzavřené na užívání hřiště
na kopanou s TJ Klimkovice.
Souhlasu s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o budoucí
smlouvě darovací uzavřené 28. 2. 2005 na dobu 15 let s městem
Klimkovice, tedy s darováním pozemku pod sokolovnou, objektu sokolovny a pozemku na hřišti házené do vlastnictví města
Klimkovic. V opačném případě by muselo město uvedené nemovité věci naší jednotě v roce 2020 vrátit zpět a to by znemožnilo
investice města zejména do objektu sokolovny a celý již zahájený proces její rekonstrukce by byl zastaven.

Starosta jednoty sdělil dále delegátům, že zastupitelstvo města dne 2. 3. 2016 svým usnesením schválilo naší Tělocvičné
jednotě Sokol Klimkovice garanci pro přístup a užívání prostorů
sokolovny a přístup a užívání objektů na hřišti házené a hřiště
na házenou po dobu činnosti naší jednoty za podmínek, které
budou sjednány. Pro naši jednotu je to velmi důležité usnesení
nejen pro současnost, ale zejména pro budoucnost tělocvičné
jednoty.
Delegáti valné hromady argumenty a význam těchto důležitých
usnesení pochopili a schválili. Tato valná hromada se řadí, spolu
s valnou hromadou v r. 2015, k nejvýznamnějším v historii činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice.
Na valné hromadě byl na další tříleté období zvolen výbor a další funkcionáři Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice. Starostou byl
zvolen opět Ing. Jiří Hudeček, jednatelem Jiří Halfar st., náčelnicí Bc. Šárka Čáňová, předsedou odboru sportu Jan Martinčák,
vzdělavatelkou Věrka Strakošová, členy výboru Dušan Jahoda
a Jiří Bartoš, předsedkyní kontrolní komise Šárka Polášková
a členkami komise Bc. Petra Čáňová a Petra Gelnarová. Starosta Ing. Jiří Hudeček poděkoval při této příležitosti Jiřímu Balovi
za jeho práci ve výboru jednoty v minulých dvou obdobích.
V rozpravě vystoupil starosta města Ing. Zdeněk Husťák,
který ocenil činnost Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice pro
naše město při organizování sportovní a tělocvičné činnosti,
v zapojování zejména mládeže do aktivní volnočasové činnosti,
ocenil výsledky a reprezentaci města hráči badmintonu a jejich
vynikající výsledky. Zmínil se o potřebě sportovní haly pro další
rozvoj nejen badmintonu, ale také házené a dalších halových
sportů. Hovořil o úspěšně zahájené rekonstrukci sokolovny, která bude mít v životě našeho města své opodstatnění, i když bude
stát nová hala. Vždyť město nemá žádný společensko-kulturní
objekt a sokolovna bude po rekonstrukci tyto požadavky splňovat. Člen rady a zastupitelstva Ing. Petr Večerka doplnil, že na
zastupitelstvu města 2. 3. 2016 bylo schváleno vypracování studie výstavby nové sportovní haly, a to je první důležitý krok, aby
tolik potřebný sportovní stánek v našem městě stál.
Závěr valné hromady provedl starosta Ing. Jiří Hudeček – ještě jednou vyzvedl význam tohoto jednání a přijatého usnesení, popřál všem sportovcům, cvičencům, trenérům, cvičitelkám
a funkcionářům hodně elánu, sil a sportovních úspěchů.
Ing. Jiří Hudeček,
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice

Stanislav Neuwirth patří k nejvýznamnějším
osobnostem házené a sportu v Klimkovicích
Dne 13. dubna 2016 by Stanislav Neuwirth oslavil životní jubileum – 75 narozeniny, nebýt závažného onemocnění, které po
náročné operaci nečekaně 11. 11. 2009 uzavřelo životní dráhu
člověka, kterého si velmi vážím, a který má velkou zásluhu
nejen na rozvoji házené, ale sportu v našem městě vůbec.
Tato vzpomínka nemůže postihnout to obrovské množství
práce, které Stanislav Neuwirth vykonal, a které obětoval prakticky veškerý svůj volný čas nejprve jako hráč a později jako
funkcionář. Tak si připomeňme alespoň to nejdůležitější. V roce
1968 nahradil ve funkci předsedy oddílu házené Enka Gelnara
a vytrval v ní dlouhých 25 let, až do roku 1993. Současně byl
také místopředsedou Tělovýchovné jednoty Sokol Klimkovice.
Byl nesmírně pracovitý a obětavý, však si ho doma moc neužili.

Jeho manželka paní Anna Neuwirthová vzpomíná, že na prvním
místě byla vždy házená a o nějakých rodinných výletech či jiných
rodinných akcích nemohla být ani řeč. Byla mu však v jeho práci
velkou oporou a spolu s dalšími manželkami funkcionářů oddílu
házené vypomáhala při plesech, tanečních zábavách a diskotékách, při přípravě jídel pro zahraniční družstva, která v době
předsedování Stanislava Neuwirtha byla našimi hosty prakticky
každý rok. A zejména sedmdesátá léta minulého století byla ve
znamení největších úspěchů a největších aktivit házené v našem
oddíle. Muži hráli II. ligu, dorost dorosteneckou ligu a oddíl měl
v soutěžích všechny věkové kategorie. Bylo to díky řadě obětavých trenérů a funkcionářů, kteří se na této úspěšné činnosti
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
podíleli – jmenuji jen některé: Jiří Homola, Jiří Nitka, Zdeněk
Prokeš, Ing. Ladislav Besta, Ing. Bohumill Adámek, Josef Sojka,
Jaroslav Sojka, Jiří Kořínek, Ing. Ivo Urbánek, Milan Langer, Ing.
Jiří Haas, Antonín Martiník, Zdeněk Štebel, Zdeněk Bilík, Bohumil Teichmann a další. Jejich zásluhou nebyl na všechno sám,
ale byl skutečným iniciátorem a tahounem velmi pestré a úspěšné činnosti. Pozornost zasluhují zejména zahraniční kontakty s kluby házené v Polsku – Sparta Katowice, Górnik Murcki,
Laziska Górne a další, NDR – Cottbus, Bernburg, Naunhof,
Drážďany, SRN – Dortmund, Francie – Le Havre, Rumunsko –
Minaur Baia Mare, bývalý Sovětský svaz – Záporoží.
V době jeho působení v čele oddílu házené bylo v roce 1972
vybudováno asfaltové hřiště s umělým osvětlením, které slouží

našim družstvům dosud, v roce 1979 byl svépomocí postaven
dřevoobjekt na hřišti házené, který konečně posloužil jako šatna.
Do té doby na jeho místě stál vyřazený motorový tramvajový
vůz, který nám umožnil převlíkání přímo u hřiště.
Jen málokdo již ví, že v letech 1985–1988 byla z iniciativy právě Stanislava Neuwirtha Hutním projektem Ostrava zpracována
první ucelená projektová studie a dokumentace na rekonstrukci
sokolovny a byl rovněž zpracován projekt na výstavbu dvoupodlažního zděného objektu nových šaten a soc. zázemí na hřišti
házené. Pomoc při ﬁnancování obou akcí přislíbil tehdejší místopředseda ÚV ČSTV v Praze Doc. Dr. Rudolf Dušek. Na výstavbu
nových šaten byly dokonce již zakoupeny plynosilikátové tvárnice, které byly uloženy na ploše mezi házenkářským a fotbalovým
hřištěm. Společenské změny v listopadu 1989 nakonec měly za
následek, že se uvedené plány nepodařilo realizovat a musely si
na své uskutečnění počkat ještě řadu let.
Za dobu působení Stanislava Neuwirtha vyrostla v oddíle
řada výborných házenkářů, z nichž mnozí hráli také za prvoligová družstva, za národní reprezentační družstvo a házená byla
v našem městě velmi populární. Dodnes mnozí z bývalých hráčů
vzpomínají na toto období, ve kterém v Klimkovicích prožili krásné sportovní i životní okamžiky. Stanislav Neuwirth oprávněně
patří k největším osobnostem házené a sportu v našem městě
a my dodnes čerpáme z jeho odkazu.
Stanislava Neuwirtha si připomeneme na fotograﬁi s družstvem
mužů v roce 1972. Je na ní zachycen v horní řadě první zprava. Na opačné straně je první zleva tehdejší trenér družstva Jiří
Homola.
Za oddíl házené Ing. Jiří Hudeček

Inzerce

Zakázkové krejcovství

Barbora Bálková

• Šití oděvů na zakázku
• Opravy oděvů
• Zhotovení střihů
• Výroba a prodej patchworkových výrobků
• Vyhotovení záclon a závěsů
Hradilova 61, Klimkovice, tel.: 603 535 687
E-mail: barbora.balkova@seznam.cz

PIZZA - CAFÉ RESTAURANT ROZMANITT
PŘIJME

KUCHAŘE / KUCHAŘKU NA HPP
případně brigádně

SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA BRIGÁDNĚ
info mobil: 731 158 081

VEČERKA NA NÁMĚSTÍ
PŘIJME

PRODAVAČKU NA BRIGÁDU
info mobil: 731 158 081 nebo v obchodě

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

731 490 561
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VLADIMÍR THÉR
Vinohrad 6, Stará Bělá
ther.v@seznam.cz

mobil: 608 713 580
stavební klempířské
www.panther-ml.cz
práce včetně montáže
³ nátěry střech – reﬂexol
³ IPA všech modiﬁkací
³ lehké střešní krytiny Capacco SK2
³ střešní okna Velux aj. včetně montáže
³

Provádíme kompletní dodávky materiálu
včetně montáže a záruky.

HLEDÁME
BRIGÁDNÍKA
nejraději studenta,
na přiležitostné práce
na zahradě
a kolem domu.

70 Kč/ hod.
Info na tel.:

604 213 162

Ceník
a podmínky
inzerce
najdete na:
www.mesto-klimkovice/
/Zpravodaj
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Město Klimkovice se zapojilo
do sportovního projektu okolních obcí

VESNICKÉ
SPORTOVNÍ HRY 2016
a ve spolupráci se Sokolem Klimkovice oddílem stolního tenisu se stalo pořadatelem

soutěže ve stolním tenisu
v sobotu

2. dubna 2016

tělocvična ZŠ Klimkovice v 8.00 prezentace,
hrajeme od 9.00 do 14.00 hod.
Přijďte povzbudit náš tým!
Vstup volný!
Občerstvení zajištěno!
Veškeré podrobnos a propozice soutěže
najdete na: www.vshry.cz

Sdružení rybářů Klimkovice
si vás dovoluje pozvat na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
23. 4. 2016 od 7.00 do 13.00
v parku Petra Bezruče
Prodej povolenek v parku u altánku
od 10. 4. 2016 vždy od 16.00 do 17.00 hod.
Informace podá Jiří Kváš, tel.: 731 837 758.
Občerstvení zajištěno – kapr, salát,
grilované makrely, steaky, pivo, limo.
Zveme rybáře i nerybáře.
Těšíme se na vaši účast!
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