a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Přeji vám a vašim rodinám v novém
roce 2018 vše dobré. Ať vás v něm provází pevné zdraví, štěstí, láska, optimismus a dobrá nálada, ať v něm najdeme
porozumění, ohleduplnost a bližší cestu
jeden ke druhému. Takový krásný letopočet je jen jednou za sto let a my si v něm
můžeme připomínat ten jedinečný pocit,
kdy nám samotným bylo krásných osmnáct. Jak jsme se jen cítili dospěle…

Jak dál v rekonstrukci sokolovny?
Dokončili jsme rekonstrukci zadní části
sokolovny, která v sobě zahrnuje nejen
statické zajištění zadního traktu budovy
včetně základů, nového stropu a střechy, ale i dvě nádherné šatny a klubovnu, kterou nám již nyní všichni závidí. Až
budeme v roce 2021 opět s TJ Klimkovice
organizovat Lázeňský pohár ve fotbale
pro dalších sedm lázeňských obcí z Čes-

leden 2018
ké republiky, budeme moci být na klubovnu a šatny v zadní části sokolovny přilehlé k fotbalovému hřišti hrdí. Právě blízkost
sokolovny a fotbalového hřiště dodává
této nejen sportovní akci i společenský
rozměr a zároveň nezbytné organizační
zázemí. Pokud ovšem zůstane sokolovna
ve vstupní části a v místě malé tělocvičny
(tzv. boční trakt) v dnešním chátrajícím
stavu, chlubit se jí asi nebudeme. Jenže
zastupitelstvo váhá po poslední zprávě
o tom, že jsme neobdrželi dotaci z Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) na
vybudování vstupního traktu. Nedostali
jsme ji proto, že žádost o dotaci nepodal
sportovní spolek – např. TJ Klimkovice,
tedy z ryze formálních důvodů, které jsme
dopředu znali, ale v zastupitelstvu se
nenašla většinová vůle toto fotbalistům
umožnit. Přitom jsme v zastupitelstvu na
začátku volebního období odhlasovali, že
sokolovnu budeme rekonstruovat. Většina
volebních stran měla rekonstrukci sokolovny i ve svých volebních programech.
Samozřejmě, že tato rekonstrukce bude
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něco stát. V Polance stála rekonstrukce
Dělnického domu z roku 1930 kolem 50
milionů korun k roku 2014. Naše sokolovna s cenou kolem 55 milionů korun k roku
2018 je cenově srovnatelná, nicméně většinu prostředků máme šanci získat z dotací. Jen v tomto roce budou vypsány dva
dotační tituly! Proto není důvod váhat a je
třeba naopak co nejdříve nechat vyhotovit zbývající projektovou dokumentaci tak,
abychom stihli získat stavební povolení.

Vytratil se s Kulturním domem
i cit pro historické budovy města?
Náš Kulturní dům byl bez jakékoliv veřejné diskuse v tichosti zbourán, když
ustoupil další velkoprodejně potravin.
Máme tak velkoprodejny v centru dvě.
Kulturní dům žádný. Kdysi se v něm organizovaly plesy, diskotéky, taneční atd., na
jeho interiérech se podíleli architekt Radim
Ulmann či malíř Jindřich Bajgar. Dodnes
nám taková budova pro čtyřiapůltisícové
město chybí. Rekonstruovaná sokolovna
by tuto mezeru mohla zcela vyplnit. Vždy
plnila úlohu univerzálního centra jak pro
společenské, tak pro sportovní akce. Její
historický sál se zaobleným stropem by
Na Adventní dostaveníčko tentokrát zavítal i anděl Petronel.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
mohl povídat, jak se zde tančilo, cvičilo,
promítalo, projednávalo…
Vítám proto iniciativu Thanase Kotupase a Lukáše Lyčky, kteří zorganizovali velmi působivou prohlídku sokolovny
s představením celkové vize sokolovny
21. století dne 14. 12. 2017 za účasti poutavého výkladu našeho kronikáře Ing. Pillicha a dobového svědectví paní Dostálové, která coby členka Sokola již ve svých
čtyřech letech pamatuje sokolovnu v roce
1937! Její celkovou koncepci a historické
fotograﬁe najdete na stránkách města,
nebo ještě lépe na stránce facebooku
Sokolovna Klimkovice, kterou dlouhodobě tvoří Lukáš Lyčka. Zde najdete i informaci o petici Ano celkové rekonstrukci sokolovny v Klimkovicích, kterou

můžete podepsat v informační středisku
na zámku ve všední dny od 8.00 do 17.00
hod. Informaci o petici najdete níže.

Kulturní vábení
Letošní plesová sezona bude opravdu
bohatá. Z jedné třetiny rekonstruovaná
sokolovna láká k pořádání Hasičského
plesu 20. 1. Sborem dobrovolných hasičů,
Motýlkového plesu 10. 2. našimi fotbalisty TJ Klimkovice a Záškoláckého plesu
17. 2. naší základní školou. Na tradičním
Reprezentačním plese města Klimkovic
jsme si zvykli bavit se v našich lázních.
Letos máme příležitost 27. ledna ve 20.00
hod. Pro naše milé děti a jejich rodiče
bude jako každý rok připraven mateřskou
školou Dětský maškarní ples o den dříve.
Tak, jako je Vánoční koncert v kostele sv.
Kateřiny výkladní skříní našeho pěvecké-

ho sboru, tak je Novoroční koncert v kostelíku tradiční prezentací našeho akordeonového Akobandu. Přijďte se o tom
přesvědčit 14. ledna v 16.00 hodin.

Kamínky vděčnosti
U příležitosti právě ukončeného roku
2017 bych rád poděkoval všem našim
zaměstnancům za jejich obětavou práci
v letošním roce, dále bych poděkoval za
spolupráci i všem příspěvkovým, společenským a podnikatelským subjektům
v našem městě a konečně vám všem
občanům za vaši vstřícnost a trpělivost
při setkáních na společenských a investičních akcích města.
V celém novém roce se na další spolupráci s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Sokolovna – vize do budoucna
Vážení občané města Klimkovic, dovolte nám vás seznámit v několika
snímcích se studií celkové koncepce
naší historické budovy sokolovny.
Sokolovna v roce 2023 oslaví své stoleté výročí a takováto rekonstrukce nejen
samotné budovy, ale i jejího okolí by byla
tím nejlepším dárkem. O tom, jakým smě-
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rem by se celková koncepce sokolovny
měla vydat, se už v zainteresovaném kruhu (architekt, projektant, město, uživatelé,
spolky) bavíme více než tři roky a tato studie je výsledkem této tříleté práce. Nyní
je čas, kdy musí naši zastupitelé rozhodnout, jestli se tímto směrem vydáme.
Pokud se vám studie líbí a souhlasí-

te s ní, přijďte prosím podepsat petici
Ano celkové rekonstrukci sokolovny
v Klimkovicích do Kulturního a informačního střediska Klimkovice (KIS) v přízemí
klimkovického zámku (Městského úřadu).
Děkujeme za vaší podporu.
Ing. arch. Thanasis Kotupas
a Bc. Lukáš Lyčka
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Oznámení o době a místě
konání volby prezidenta
Starosta města Klimkovic podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se koná
• v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je:
• ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v přízemí budovy na adrese Komenského 112, Klimkovice (MOZAIKA) – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Ostravská, Na Vyhlídce, Stodolní, Potoční,
Hraniční, Habrová, Komenského, Jarmily Glazarové, Křížkovského, Hradilova, Na Valech, Rybniční, Smetanova,
Nádražní, Tyršova, část ulice Lagnovské (u JZD), V Lipkách, Mlýnská, Malá strana, U Podjezdu, Luční, Čs. legií,
28. října, Úzká, Porubská, Fonovická, U Zahrádek, Ke Statku, Polanecká, Náměstí, Poštovní, Požárnická,
Zámecká a Resnerova
• ve volebním okrsku č. 2 – volební místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Požárnická 290, Klimkovice
– pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Osvobození, Mírová, 30. dubna, Revoluční, Příčná, Vřesinská,
Gen. Svobody, SNP, Pod Kinem, Jiřího Wolkra, Polní, Palackého, 9. května, Pionýrů, Dělnická, Písečná,
Mexiko, Čs. armády č. p. 177, 183, 193, 196, 199, 204, 212, 242, 261, 311, 314, 316, 317, 320, 342, 380, 497, 642,
665 a 791
• ve volebním okrsku č. 3 – volební místnost ve 2. patře Městského úřadu (zasedací místnost ZM) na adrese Lidická 1, Klimkovice – pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: Lidická, Husova, Kotkova, část ulice
Lagnovské (u bývalé skládky), Havlíčkova, Boženy Němcové, Nerudova, Jiráskova, Olbramická, Olbrachtova,
U Rybníčku, Na Štěrkovci, Slezská, Jižní, Zahradní, Bratří Čapků, Nad Vodárnou, U Barevny, Pod Vinohrady,
U Lesa, Opavská, městská část Hýlov a Čs. armády pouze čp. 321, 402, 614, 418, 474, 494, 501, 918 a E8
• ve volebním okrsku č. 4 – volební místnost v Hasičské zbrojnici na adrese Josefovice 50, Klimkovice – pro
voliče, kteří mají trvalý pobyt v městské části Josefovice
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
4. Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhnul věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
5. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR. Každý volič hlasuje osobně a před
hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
6. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se volba uskuteční:
• v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
a volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
V Klimkovicích dne 14. 12. 2017
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Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Knihovna

Dřevění Pišlíci v knihovně
A kdo že to je ten pišlík? To by vám už nyní hravě osvětlily děti z klimkovické
družiny. V pátek 1. prosince do městské knihovny zavítal autor veselé knihy pro
děti pan Filip Rychlebský a samozřejmě četl ukázku svých Pišlických příběhů.
Děti se výborně bavily a poté si každý
vyzdobil svého pišlíka. Pišlík je malý dřevěný panáček, kterého znáte z hry Člověče, nezlob se.
A že se všem povedl! Rázem se z kousku dřeva stal Batman, Superman, bojovník, pilot, princezna a další pohádkové
bytosti. Všichni si také s velkou radostí

prohlédli a vyzkoušeli různé dřevěné hračky z kreativní dílny z Jesenicka. To máte
hned radost, že i v dnešní době technických hraček se malým žákům klimkovické
družiny a zbyslavické školy zalíbily dřevěné hračky.
Slíbili jsme dětem, že se s panem Filipem Rychlebským neviděli naposled.

Návštěva z olbramické školky
V úterý 12. prosince knihovnu navštívily
děti z MŠ v Olbramicích. O čem jsme si
povídali? O vánočních svátcích, pohádkách a zimě. Děti si vytvořily vánočního
skřítka, povídali jsme si o pohádkách

a nakonec malí herci předvedli hru o Ježíškovi, kterou měli nachystanou pro rodiče na vánoční besídku. Jako vždy to bylo
milé setkání s těmi nejmenšími budoucími čtenáři.

Soutěž pro
všechny, kdo
mají fantazii
Máš fantazii? Umíš si představit
budoucnost? Tak to je ta pravá
soutěž pro tebe. Zamysli se, jak by
mohlo vypadat město, ve kterém
žiješ, za 100 let.
V čem budeme jezdit? Jak bude
vypadat škola, obchod nebo knihovna? Budeme mezi sebou komunikovat? A co lidé? Budou stejní jako
dnes?
Svou představu můžeš nakreslit,
vytvořit prostorové město z libovolného materiálu, napsat příběh, povídku, báseň. Všechna díla vystavíme,
odměníme a porota vybere v jednotlivých kategoriích tři nejlepší.
Výtvarná a literární kategorie
budou rozděleny podle věku (6–11,
12–15, 15 a více let). Stačí své dílo
odevzdat do konce ledna 2018
v knihovně a těšit se na ocenění.
A o co soutěžíme? O knihy, vstupenky na akce, dobroty a další věcné dárky.
Budeme se těšit na první odvážné, protože budoucnost zajímá nás
všechny.
Zuzana Konvičková
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Novinky ze základní školy
Závěr roku proběhl v duchu empatie a citlivosti, vzájemné spolupráce. V tomto období plánujeme přátelská setkání se všemi blízkými, se kterými chceme být. V tomto
duchu probíhaly akce ve škole, o nichž se můžete dočíst v následujících článcích.
V duchu spolupráce se SRZŠ připravujeme v sobotu 17. 2. 2018 PRVNÍ ZÁŠKOLÁCKÝ PLES. Jste srdečně zváni (pozvánku najdete na straně 26 tohoto Zpravodaje).
Děkuji za sponzorské příspěvky a podporu aktivit školy. Přeji všem v novém roce
hodně zdraví, štěstí, lásky a dostatek síly, abyste unesli tíhu svých splněných přání.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

Soutěž v německém jazyce
Dne 20. listopadu 2017 reprezentovalo naši školu šest žáků ze sedmého a osmého ročníku v soutěži Brich dir die Zunge nicht! (Nepolámej si jazyk!).
Soutěže, kterou Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě organizovalo již po
páté, se zúčastnilo celkem 18 tříčlenných
týmů z devíti základních škol. Klání probíhalo v kategoriích mladší a starší žáci –
a ve dvou disciplínách. První představoval
přednes německých jazykolamů, kde byla
hodnocena především rychlost a správnost, v rámci druhé disciplíny si účastníci
vylosovali neznámý německý text, který
museli přečíst se správnou výslovností. Naše škola se této soutěže účastnila
vůbec poprvé a na své mladé němčináře

může být pyšná: Tereza Fešárková, Adam
Gráf ze třídy VIII. A a Tereza Rykalová ze
třídy VIII. B přivezli pohár a druhé místo,
Andrea Anna Fialová, Veronika Rykalová
ze třídy VII. A a Jan Glomb ze třídy VIII.
B se umístili na nepopulárním, ale i tak
krásném čtvrtém místě.
Děkujeme výše jmenovaným za vzornou reprezentaci školy a doc. PhDr. Gabriele Rykalové, Ph.D., za odborné konzultace při přípravě soutěžících.

Nakouknutí
do vesmíru
Rozsáhle rekonstruované Planetárium
Ostrava nabízí široké veřejnosti nevšední zážitky. Tentokráte do jeho prostor zavítali žáci 5. tříd naší základní
školy. V pátek 8. prosince tam prožili
celé dopoledne.

Mgr. Jana Bravanská
a Mgr. Hana Škutová

Konference mladých
pro um a naši budoucnost
Žáci 9. ročníku se zúčastnili konference projektu Emise, do kterého je naše škola
zapojena od září 2016, a s jehož aktivitami vás průběžně ve Zpravodaji seznamujeme.
Žáci měli možnost se setkat se statutárními zástupci města Opavy, eurokomisařkou Kateřinou Konečnou, náměstkem
ministra životního prostředí Vladimírem
Manou a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem. S tajemstvím
energie je nezvykle a zábavnou formou
seznámil „Smokeman“, který předvedl
oblíbenou edukativní show. „Smokemana“ zaštiťuje Výzkumný ústav energetický
Vysoké školy báňské.
Tématem konference, kromě čistoty
ovzduší, byla také doprava a světelné
znečištění, aneb světelný smog.
Žáci byli v roli posluchačů i aktérů. Naše škola prezentovala aktivity, které se za
poslední rok v projektu uskutečnily.
Podpora projektu Emise sice končí,
ale naše aktivity směrem k větší čistotě
ovzduší určitě ne.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Nejprve pracovali ve skupinách, prošli
experimentárium – expozice Ke hvězdám, Do hlubin Země, Za světlem atd.,
a zjišťovali informace. S vyplněnými
pracovními listy šli do kinosálu. Čekalo
je tam překvapení. Humanoidní robotka
Engie jim vysvětlila všechny odpovědi
a spolu s průvodcem vyhodnotila nejlepší
skupinu.
Pak už děti v sále planetária sledovaly
výukový program Napříč Sluneční soustavou. Podnikly nevšední cestu ke všem
osmi planetám díky počítačovým animacím a vzdálený vesmírný svět se jim tak
přiblížil.
Jak hodnotily tuto návštěvu samy děti?
Byly spokojené, líbila se jim nová podoba
planetária, oceňovaly interaktivní exponáty, zajímalo je i vysvětlení přírodních jevů
na Zemi. Často bylo slyšet postesknutí,
že by tam chtěly být ještě déle.
Cesta do vesmíru pokračovala pro
páťáky v následujícím týdnu. Školní projekt Vesmír totiž prolínal takřka všemi
předměty.
Mgr. Hana Friedlová
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Setkání u vánočního stromu
Letos se v předvánočním čase škola otevřela návštěvníkům už po dvacáté čtvrté.
Blížící se konec roku spolu s adventem vybízí k bilancování, zamyšlení a setkávání se s blízkými.
V sobotu 2. prosince měli možnost setkat se nejen rodiče, prarodiče, učitelé
a žáci současní ale i bývalí, kteří si přišli
zavzpomínat na svá školní léta.
Za tónů koled a vánočních melodií si
mohli u prodejních stánků všichni vybrat
z různorodých výrobků, které vytvořily
děti během projektového dne, v hodinách
pracovního vyučování nebo výtvarné
výchovy.
Právě během projektového dne 23.
listopadu vznikala největší část rozmanitých ozdob, dárečků, dekoračních předmětů a výtvorů, které pak děti prodávaly
na vánočním jarmarku ve vestibulu školy.
Žáci si mohli vybrat z nabídky 30 dílen,
v nichž pracovali s různými materiály – od
papíru, dřeva, textilií, drátků, perliček, po
keramickou hlínu či perníkové těsto. Žáci
I. stupně nacvičovali svá taneční vystoupení. V letošním roce podpořili školu svými výrobky i rodiče, kteří je věnovali na
prodejní vánoční trh.

V tělocvičně bylo už tradičně připraveno pásmo žákovských vystoupení, tentokrát věnované ﬁlmovým a muzikálovým
melodiím, které tanečně ztvárnily děti
I. stupně. Zpěv koled školního pěveckého
sboru vnesl vánoční atmosféru. Program
9.A byl spojením hudby a módních trendů
20. a 21. století a přetaven v netradiční
hudebně taneční módní přehlídku. Muzikálově barevné bylo zase vystoupení
žáků 9.B na známé ﬁlmové melodie z Pomády. Závěr programu patřil ukázce stylu
street dance žákyní 8. ročníku. Společným zpěvem žáků 9. ročníku a přáním
prožití adventního času s blízkými se
program završil. K přání se připojujeme
a přejeme úspěšný rok 2018.

Mikulášská
nadílka

Exkurze do adventní Vídně

Dne 6. prosince se deváťáci převlékli
do mikulášských, andělských a čertovských kostýmů a vyrazili po škole
rozdat mikulášskou nadílku.
Malé děti nám zazpívaly pěkné koledy
a za to dostaly sladkou odměnu. Někteří
se našich čertů i trochu polekali. Ke konci obchůzky jsme navštívili i učitelskou
sborovnu. Kromě nadílky jsme si odnesli
spoustu zábavných vzpomínek.
Naše třídy si mikulášskou nadílku velmi
užily a doufáme, že děti z ostatních tříd
si odnesou pěknou vzpomínku. Všechny třídy zaujaly naše originální kostýmy.
Spoustu dětí jsme potěšili, jiné zase trošku rozplakali. Paní učitelky měly radost,
s jakým zapálením jsme do toho šli.
Třída 9.A a 9.B

Děkujeme za vedení pracovní dílny
v projektovém dni paní Martině Hrabovské a paní Marii Andreové a kuchařkám
školní jídelny, které upekly domácí koláčky. Děkujeme také všem, kteří podpořili činnost školy výrobky do prodejních

stánků a nákupem nebo příspěvkem na
24. setkání u vánočního stromu. Na realizaci celoročního vánočního projektu se
podíleli všichni zaměstnanci a žáci školy.
Každá třída dostala z výtěžku do třídního fondu 300 Kč na podporu svých třídních aktivit. Zbývající část výtěžku bude
použita na nákup učebních pomůcek do
výuky.
Poděkování dále patří také všem
sponzorům školy v roce 2017, jsou jimi:
Aspectus MUDr. Jiřího Kunce, Kartonáž
BOS Ostrava pana Kejdy, Women for
women – spolek podporující obědy pro
děti, MG PRESS, KLIMNET, Cukrárna na
náměstí paní Cronové, Ovocentrum V+V,
Maloobchodní síť Hruška, Honební společenstvo Klimkovice, Spolek rodičů ZŠ.
Mgr. Monika Richterová

Ve čtvrtek 7. prosince se v 6 hodin ráno část žáků 8. a 9. ročníku vydala do hlavního města Rakouska – Vídně.
Naše první zastávka po čtyřhodinové
cestě byla u zámku Schönbrunn, letního
sídla Habsburků. Název zámku je odvozen ze slov „pěkná studánka“. Zámek
nám připomínal Versailles ve Francii. Po
prohlídce zahrad jsme navštívili menší
vánoční trhy.
Následně jsme nastoupili zpět do autobusu a dojeli k Hundertwasserhausu, což
je originální obytný dům, charakteristický
křivkami a barevností.
Poté jsme se přemístili do centra Vídně.
Prošli jsme Hofburg, zimní sídlo Habsburků, podívali jsme se do chrámu svatého
Štěpána. Nakonec nás čekal náš hlavní
cíl, na který jsme se tolik těšili – vánoční
trhy u radnice. Zde jsme nakoupili mnoho
suvenýrů. Po 17. hodině jsme nastoupili
do autobusu a ve 22 hodin přijeli zpět do
Klimkovic.

no bylo hrozně moc velké a nádherně
osvícené. U stromů byla osvícena snad
každá větvička. Vedle trhu bylo kluziště,
které netvořila jedna velká plocha, ale klikatá dráha. Jsem ráda, že jsem se exkurze mohla zúčastnit.
Eliška Zbořilová, VIII.A

Třída IX.A a Mgr. Jana Bravanská

Zlatým hřebem dne byly vánoční trhy
u radnice. Vánoční atmosféru šlo cítit
všude. Mnoho stánků, od každého něco.
Nakonec jsem si tam jako vzpomínku
koupila vánoční hrneček ve tvaru boty.
Tereza Fešárková, VIII.A

Postřehy žáků:
Nevěděla jsem, co mám od vánočních
trhů čekat, ale hned, jak jsme tam přišli,
jsem si řekla, jak moc je to krásné. Všech-

U Hundertwasserhaus se mi líbilo nejvíc z celého dne, protože jsem nic podobného v životě neviděl. Adam Gráf, VIII.A
Na trzích u radnice se mi líbilo rozmístění stánků. Prodávaly se tam zajímavé
věci, vonné svíčky, různé dekorace, které
u nás k vidění nejsou.
Radek Svoboda, VIII.A
Nejvíce se mi líbil výhled z věže chrámu svatého Štěpána. Vyšlapat 345 schodů byla sice „fuška“, ale výhled za to stál.
Tadeáš Kahaj, VIII.A

7

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2018

Mateřská škola

Čekání na Ježíška
Čekání na Ježíška je pro děti nekonečné. Každý den počítají, kolikrát se ještě vyspí, než budou rozdávat dárky. Pro
zkrácení adventního období jsme pro ně v mateřské škole
připravili několik aktivit, které jim tento čas čekání vyplnil.
Zhotovili jsme společně adventní věnec a seznámili děti s vánočními tradicemi a zvyky. Učili jsme se koledy, básničky, zdobili
třídy, pekli cukroví.
Dne 5. prosince se konala poprvé společná Mikulášská nadílka
pro děti všech mateřských škol. Využili jsme k tomu sál místní
sokolovny. Čertice Markéta si připravila pro děti krásný program
plný tance, her a soutěží. A pak už dorazily vzácné bytosti, na které již děti netrpělivě čekaly – Mikuláš, anděl, a tři čerti. Děti se na
ně hodně těšily, věděly, že se jich nemusí bát, ale i přes to začalo
zpytování svědomí a sem tam se ukázala i slzička. Ale i Mikuláš
uznal, že děti nemohou být stále jen hodné. Občas je trošku zlobení povoleno, a když všichni slíbili, že se polepší, rozdal dárky
všem. Tímto chceme poděkovat mikulášské družině ze ZD Slezan za ztvárnění Mikuláše, anděla, čerta a přinesené dárečky.
Hned následující den byl andělský. Všechny děti přišly v bílých
andělských kostýmech, které předvedly při andělské přehlídce.
Opět se tančilo, zpívalo, soutěžilo a odměňovalo.
Samozřejmě jsme nezapomněli na rodiče a připravili pro ně
tradiční vánoční tvoření. Tam spolu se svými dětmi vytvářeli andílky z papíru nebo plastového kelímku. Fantazii se meze
nekladly a tak byl každý andílek originál.
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Vánoční besídka se již tradičně uskutečnila v krásném Kostele
Nejsvětější Trojice. Tam jsme zpříjemnili všem rodičům, prarodičům a známým naší mateřské školy předvánoční čas zpíváním
koled a recitováním vánočních básní. Dětem se vše povedlo
a za svůj výkon dostaly malou sladkou odměnu.
Ve středu 20. prosince se děti do školky moc těšily. Věděly, že
předčasně oslavíme Vánoce a možná přijde i Ježíšek. Vše jsme
společně přichystali a za zpěvu koled čekali na zvuk cinkajícího
zvonečku. Ježíšek dárky přinesl, děti si je rozbalily a my jsme
s úsměvem pozorovaly jejich rozzářená očka.
Zaměstnanci MŠ 28. října
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Přídavek na dítě
Od 1. 10. 2017 se u přídavku na dítě
dokládají příjmy společně posuzovaných
osob za předcházející kalendářní čtvrtletí, stejně jako u příspěvku na bydlení.
V lednu 2018 dochází ke změně posuzování rozhodného příjmu a přídavek na
dítě bude přiznán nezaopatřenému dítěti,
pokud rozhodný příjem celé rodiny nepřevýší částku 2,7násobku životního minima
celé rodiny. Zvýhodněny jsou rodiny, ve
kterých aspoň jeden z rodičů v posuzovaném čtvrtletí:
• měl příjem ze závislé činnosti (tzn. příjem z pracovněprávního, služebního
nebo členského poměru, dále příjem za
práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, komandisty komanditní společnosti a odměny
člena orgánu právnické osoby a likvidátora),
• pobíral dávky nemocenského pojištění
nebo důchodového pojištění,
• pobíral podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvaliﬁkaci,
• byl pečující osobou u dítěte do 18 let,
které pobírá příspěvek na péči,
• pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,
těmto rodinám náleží dávka ve zvýšené
výměře. Ostatní budou pobírat přídavek
v základní výměře.
Věk
dítěte

Základní
výměra

Zvýšená
výměra

do 6 let

500 Kč

800 Kč

od 6 do 15 let

610 Kč

910 Kč

od 15 do 26 let

700 Kč

1 000 Kč

Rodičovský příspěvek
Zvýší se od 1. 1. 2018 celková částka
rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na
330 000 Kč, pokud se narodí v rodině
současně dvě a více dětí.
Nově si mohou rodiče zvolit výši rodičovského příspěvku do částky:
• nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
• převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže
aspoň jednomu z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte náleží částka
70 % 30násobku denního vyměřovacího základu ve výši nejméně 7 600 Kč,
ale maximální výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout tuto částku,
• 1,5násobku částek uvedených v předchozích variantách v případě péče
o vícerčata.

V případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, nevzniká nárok na rodičovský příspěvek.

Nemocenské pojištění
Při vyplácení nemocenské dochází od
ledna 2018 ke změně procentní sazby
denního vyměřovacího základu. Dosud
byla vyplácena nemocenská od 15. dne
pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu a to po celou
dobu pracovní neschopnosti. Nemocenská se nově bude vyplácet od 15. do
30. dne pracovní neschopnosti ve výši
60 % denního vyměřovacího základu.
Od 31. do 60. dne je to 66 % a od 61. dne
se zvýší na 72 % denního vyměřovacího
základu.
S účinností od 1. 2. 2017 bude otci právě narozeného dítěte či dětí nebo muži,
který převzal do péče nahrazující péči
rodičů na základě rozhodnutí soudu dítě
mladší 7 let, vznikat nárok na dávku
otcovské poporodní péče (tzv. otcovská). Poskytuje se maximálně na dobu
1 týdne v období 6 týdnů od narození
dítěte. Výše dávky je 70% denního vyměřovacího základu.

Dávky pěstounské péče
Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše
příspěvku je stanovena podle věku dítěte
a stupně závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby. Zvýšila se i odměna pěstouna,
která se stanoví podle počtu dětí, o které
je pečováno, nebo stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby.

Uchazeč je povinen během této doby
dodržovat stanovený léčebný režim.
V případě, že není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení (např. rehabilitace), nechá
si na vlastní žádost vystavit potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče
o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.
Potvrzení musí doložit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR nejpozději
do 8 dnů od jeho vystavení. Poplatek za
vystavení uvedených potvrzení platí Úřad
práce ČR.
Minimální mzda se od 1. 1. 2018 zvýší
na 12 200 Kč. Minimální hodinová mzda
je 73,20 Kč.

Dávky pro osoby
se zdravotním postižením
K 1. 1. 2018 se zvýší příspěvek na
mobilitu z 400 Kč na 550 Kč. U příspěvku na zvláštní pomůcku dochází k těmto změnám:
• souhlas vlastníka nemovitosti s instalací schodišťové sedačky, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny
nebo šikmé zvedací plošiny může být
nahrazen rozhodnutím soudu,
• limit pro posouzení nároku na příspěvek se snižuje z 24 000 Kč na 10 000
Kč,
• při posuzování nároku na dávky se
nepřihlíží k celkovým sociálním a majetkových poměrům,
• lhůta pro další poskytnutí příspěvku
určeného na pořízení motorového vozidla se zkrátila na 84 měsíců a výše dávky je odstupňována podle příjmů žadatele a společně posuzovaných osob.

Zaměstnanost
a minimální mzda

Důchodové pojištění

S účinností od 1. 10. 2017 nemůže
být jako uchazeč o zaměstnání evidována osoba vykonávající pracovní činnost
na základě dohody o provedení práce. Nově uchazeči o zaměstnání, který
dočasně není schopen plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci
nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá ošetřující lékař na žádost uchazeče Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo
úrazu.
Potvrzení obsahuje:
• místo pobytu uchazeče,
• rozsah a dobu povolených vycházek,
• další požadované údaje.

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení
základní i procentní výměry důchodů. Základní výměra důchodu se zvýšila z 2 550
Kč na 2 700 Kč a procentní výměra důchodu o 3,5 %. U pojištěnců narozených po
roce 1971 činí důchodový věk 65 let.
Ohledně podrobnějších informací ze
sociální oblasti se můžete obracet na
sociální pracovnici Bc. Lenku Košákovou, DiS., která má každou první středu
v měsíci na Městském úřadě Klimkovice v době od 13 do 15 hod. konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle: 602 139 374,
e-mailem: lkosakova@ostrava.cz nebo
prostřednictvím pracovníků obecního
úřadu.
Bc. Andrea Jahnová
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Kniha Ukaž mi cestu už se vydala z Klimkovic do Prahy
Kniha Ukaž mi cestu od autorů Miloše Svobody a Rostislava
Honuse s fotograﬁemi mistra sociálního dokumentu Jindřicha Štreita se v prosinci vydala za svými čtenáři ze Sanatorií
Klimkovice. Veřejnosti ji v reprezentačních prostorách klimkovických lázní představila Asociace rodičů dětí s dětskou
mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ČR. Poté kniha oslovila i Prahu, do pražské Galerie
pro onkologické pacienty a podporující umělce ji doprovodila Štreitova výstava fotograﬁí Držíme spolu, která cestuje
po České republice už od začátku roku 2016.

Fotograﬁe pro výstavu Držíme spolu pořizoval Jindřich Štreit
v Sanatoriích Klimkovice v průběhu roku 2015 s dětmi a jejich
rodiči. Při konečném výběru fotek autor akcentoval záběry potlačující zobrazení handicapu, či těžkého životního osudu takových
rodin, ale naopak akcentoval ty, které jsou plné naděje. Fotograﬁe vypovídají o lásce, síle, o odhodlání bojovat za zlepšení
stavu postiženého dítěte. Výstava bude v centru Prahy k vidění
do konce ledna. Knihu Ukaž mi cestu je možné zakoupit také na
recepci Sanatorií Klimkovice.
(iga)
Miloš Svoboda o své knize:

V knize Ukaž mi cestu popisuje své zkušenosti otec třináctiletého Davida Miloš Svoboda. Zachycuje v ní deset let, co je chlapec ve vigilním kómatu poté, co se topil. Příběh Davida a jeho
tatínka doplňuje o své postřehy psycholog a sociolog Rostislav
Honus.
Kniha přináší nejen silný lidský příběh, ale také návod pro
všechny, kteří se náhle ocitnou v obdobné situaci. Právě naprosté informační vakuum nejvíce komplikuje život lidí poté, co se
lékařům podaří vyřešit jejich akutní zdravotní problém. Kniha
odpovídá na otázky, jak dál s člověkem, který opouští brány
nemocnice a přitom vůbec není schopen postarat se sám o sebe,
nebo mu dokonce nefungují některé životní funkce, a veškerá
péče zůstává na jeho blízkých. Na konkrétním osudu ukazuje,
nakolik nefunkční je systém následné péče v České republice
a kde jsou jeho hlavní úskalí. Může tak být inspirací nejen pro
rodiče dětí s různými typy postižení, ale i pro ty, kteří by měli
špatně fungující systém z titulu svých profesí a funkcí napravovat. Protože ho znají jen teoreticky, mnohdy ani netuší, kde jsou
jeho hlavní slabiny.
Výtěžek z prodeje knihy autoři věnují na léčbu dětí ve vigilním
kómatu.
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„Od tragického úrazu Davídka uběhlo deset let. Přijal jsem
se vší pokorou, ze dne na den nový životní úděl a od takové
celoživotní výzvy jsem neutekl. Vzdal jsem se svého osobního
života a povýšil jsem život svého tehdy tříletého syna nad svůj
vlastní. Přijmout takové rozhodnutí a pečovat o postižené dítě
znamená být 24 hodin ve střehu, ve dne v noci, den po dni,
týdny a celé roky. Bez vyhlídky na společenské uplatnění i na
zaměstnání. Je to nepřetržitá dřina, jejíž odměnou je úleva a
úsměv a hlavně zdravotní zlepšení dítěte. Pak cítíte, že to, co
děláte, má smysl a že vás to naplňuje pocitem seberealizace.
Je to však tvrdý život, který vede k rozpadu vztahu i přátelských kontaktů. Je to také deset let zkušeností se zdravotním
a sociálním systémem v naší republice. Bez profesionální
asistence, bez toho, že by mě někdo pomohl provést těžkou
životní situací, jsem si musel všechny informace vyhledávat
sám, většinu pomoci pro Davídka těžce vydupávat. To je
samozřejmě špatně. Nefunguje systém, který vás převezme
do péče ve fázi, kdy se ještě nacházíte v nemocnici, a který
vás povede kontinuálně na složité cestě zpět k co možná nejlepší zdravotní kondici a začlenění zpět do života. V České
republice chybí tzv. fázový model rehabilitace, který již několik let funguje v Německu a jehož hlavním přínosem je včasné zahájení rehabilitace už během akutní fáze onemocnění
a zajištění kontinuity a kvality rehabilitačního procesu. Pokud
jsem chtěl v té době pro Davídka něco udělat, musel jsem
do ciziny, musel jsem se osobně angažovat v tom, aby se
poznatky z ciziny začaly uplatňovat i v České republice. Zdravotní systém a potažmo Ministerstvo zdravotnictví ČR nedokázalo několik let reagovat na nové poznatky v rehabilitaci po
traumatických poškozeních mozku, ale i pacientů s dětskou
mozkovou obrnou a neuromuskulárními deficity. Systém také
nepočítá s tím, že z nějakého důvodu nebudete mít již sílu se
starat o své postižené dítě. Pokud se o pacienta není schopná časem postarat rodina, zbývá léčebna dlouhodobé péče.
V hospicech tak končí osmnácti či dvacetiletí, protože rodiče
už prostě nemůžou. Mnohdy je to přitom naprosto zbytečné,
protože včasná, intenzivní a opakovaná rehabilitace může
takové pacienty vrátit zpět do normálního života.“
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Lázeňské kino – Po strništi bos
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z ﬁlmu Obecná
škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého
Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává
jeho domovem.

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa
přírody.
Úterý 9. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Cestopisná přednáška – Bali
Cestovatel Jiří Hrma vás zavede na fascinující tropický ostrov.
Do vzdálené Indonésie poletíme na palubě největšího dopravního letadla, obřího Airbusu. Obklopí vás podivuhodný svět přírodních krás, který jinde nenajdete. Liduprázdné sněhobílé pláže,
gigantické vlny tropického oceánu vyzývající surfaře. A pod hladinou pestrý svět korálů, mořských želv, pestrobarevných ryb,
ale také delfínů, žraloků a obrovských mant.

Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí
a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými,
což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě,
jejíž svět je naprosto odlišný od toho městského. Čeká ho cesta
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím,
která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž
nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.
Drama, komedie, 2017, 111 minut.
Úterý 2. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino –
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit,
příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie – všechny tyto atributy a ještě mnohem více
v sobě sdružuje tento nový ﬁlm.

Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy
podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde
rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své
přežití.

Ve středu tohoto sopečného ostrova vystoupíme na aktivní
vulkán za jedinečným východem tropického sluníčka, navštívíme tajemné pohřebiště v kráteru sopky. Kulisu sopek doplňují
jasně zelené rýžové terasy. Pobřeží je lemováno nejen překrásnými písečnými plážemi, ale i starými mořskými chrámy a vodními paláci. A lidé? Lidé na Bali jsou zvědaví a zároveň veselí
a šťastní, se srdcem na dlani.
Čtvrtek 11. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Místo u moře
Po smrti svého staršího
bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje Lee Chandler
(Casey Afﬂeck) s velkým
překvapením, že byl svým
bratrem ustanoven jako jediný opatrovník synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné zaměstnání
a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea,
aby zde pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patricka.
Je také nucen se vyrovnat se svou minulostí, která ho odloučila,
jak od manželky Randi (Michelle Williams), tak od komunity, ve
které se narodil a dospíval. Lee a Patrick, které spojuje pouto
jediného člověka, jenž celou rodinu udržoval pohromadě, se oba
snaží smířit s životem ve světě bez Joea.
Drama, USA, 2016, 137 minut.
Úterý 16. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Divadlo Devítka –
(Ne)prodejné manželky
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá prodat
svoji autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení
obchodního jednání přejí i placenou dámskou společnost. Co
se ale stane, když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví
i manželky obchodníků a kupující tyto dámy považují za objednané luxusní prostitutky? Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše. Dětem a puritánům se vstup nedoporučuje.
Čtvrtek 18. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Lázeňské kino – Spojenci
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem
do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. Ve městě se setkává s Francouzkou Marianne
(Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu
se splněním jeho mise.

a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují protančené
melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev, Tulák, Perly
panny Serafínky, Podskalák a další.
Čtvrtek 25. ledna v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Opera v lázních
V rámci koncertu Opera v lázních uslyšíte mladé umělce – sopranistku Barboru Čechovou, hostující sólistku ve Slezském
divadle v Opavě a barytonistu Adama Grygara, člena souboru
Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.
V programu zazní slavné árie a duety z oper a operet českého
i světového repertoáru autorů A. Dvořáka, B. Smetany, W. A.
Mozarta, G. Verdiho, G. Pucciniho a dalších.
Neděle 28. ledna v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup volný.

Lázeňské kino – Rande naslepo
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná budoucnost,
kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale
jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé
světlo a matné obrysy. Svět vidí jako by na něj koukal skrze
tlusté mléčné sklo. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých
troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší
sebevědomí, vrací se do normální školy a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu.
Díky důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí.

Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste v opravdovou vášeň, a proto po ukončení operace společně odjedou do Londýna, kde se vezmou, válce navzdory. Jejich
rodinné ště stí trvá jen do chvíle, kdy se Max dozví, že i tohle
může být jen důmyslná hra, která by ve ﬁnále mohla výrazně
ovlivnit výsledek II. světové války. V tu chvíli začíná jeho zoufalý
hon za pravdou a za nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda.
Akční, drama, romantický, Velká Británie, USA, 2016, 124 min.
Úterý 23. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Květy paní operety
V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká
melodická píseň.
Obojí je ve vrchovaté
míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel
Smolka, s názvem
Květy paní operety.
Divadelní
představení se odehraje ve
scénických dekoracích
12

Odhalí jej až jeho nový přítel a kolega Max (Jacob Matschenz),
který mu pak pomáhá, aby se vypořádal i s těmi nejobtížnějšími situacemi a úkoly, které provoz velkého a špičkového hotelu
přináší. Saliya se po nocích učí nazpaměť všechny trasy, počty
schodů, prostírání stolů. Vtlouká si do hlavy tvary předmětů, rozmístění věcí na baru, na pokojích pro hosty... V jeho případě
opravdu platí, že je nakonec schopen dělat svou práci poslepu.
Během své praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne
Laury (Anna Maria Mühe), bláznivě se do ní zamiluje a vypadá
to, že kromě zraku navíc ztratí i srdce a bohužel i rozum. Jeho
blamáž začne dostávat praskliny a hrozí, že nakonec neuspěje
ani v lásce a ani v hotelu... Naštěstí nejen ﬁlm, ale i skutečný
život mívá rád dobré konce.
Komedie, drama, Německo, 2017, 111 minut.
Úterý 30. ledna v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
pondělí

1. 1.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

VYCHÁZKA

Osudové osmičky – Klimkovická tramvaj

nádraží Klimkovice

15.00

volný

KONCERT

Novoroční koncert
Poker Dixieland Jazz Bandu

kolonáda

15.00–16.00

volný

úterý

2. 1.

LÁZEŇ. KINO

Po strništi bos

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

3. 1.

HUDBA

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

4. 1.

BESEDA

Beseda s kronikářem města Klimkovic

salónek vedle spol. sálu

19.00–20.00

volný

pátek

5. 1.

HUDBA

Taneční večer s kapelou Good mates

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

so+ne 6.+7. 1.

DIVADLO

Paměť Klimkovic – Čertův švagr

kino Panorama

15.00

neděle

7. 1.

KONCERT

Písně z pohádek Oldřišky Honsové

kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

8. 1.

HUDBA

Poslechový večer se sk. BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

9. 1.

LÁZEŇ. KINO

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

10. 1.

HUDBA

Taneční večer s Mirkem

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

11. 1.

CESTOPIS

Cestopisná přednáška – Bali

společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

12. 1.

TANEC

Oldies diskotéka Dj Paula Doctora

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

14. 1.

KONCERT

Koncert Swing evergreen bandu

kolonáda

15.00–16.00

volný

KONCERT

Novoroční koncert Akobandu

kostel Nejsvětější Trojice

16.00

dobrovolný

KINO

Paddington 2

kino Panorama

16.00

80,-

dobrovolný

pondělí

15. 1.

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

16. 1.

LÁZEŇ. KINO

Místo u moře

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

17. 1.

KINO

Milada

kino Panorama

18.00

HUDBA

Singer Jerry hraje k poslechu a tanci

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,

100/50,-

čtvrtek

18. 1.

DIVADLO

Devítka – (Ne)prodejné manželky

společenský sál

19.00–20.30

75,-

pátek

19. 1.

TANEC

Taneční večer – evergreen party

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

21. 1.

DIVADLO

Devítka – May Day

kino Panorama

16.00

80,-

pondělí

22. 1.

KINO

Příšerákovi

kino Panorama

17.00 hod.

70,-

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

23. 1.

LÁZEŇ. KINO

Spojenci

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

24. 1.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

25. 1.

DIVADLO

Květy paní operety

společenský sál

19.00–20.30

75,-

pátek

26. 1.

TANEC

Duo Ella

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

PLES

Dětský maškarní ples – MŠ Klimkovice

kolonáda

15.00–18.00

20/50,-

sobota

27. 1.

PLES

Reprezentační ples města Klimkovic

prostory Sanatorií Klimk.

20.00–3.00

200/350,-

neděle

28. 1.

KONCERT

Opera v lázních – B. Čechová, A. Grygar

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Špindl

kino Panorama

18.00 hod.

120,-

pondělí

29. 1.

KINO

STAR WARS: Poslední z Jediů

kino Panorama

18.00

100,-

úterý

30. 1.

LÁZEŇ. KINO

Rande naslepo

společenský sál

18.00–19.30

50,-

DIVADLO

Sophia Art – Commedia ﬁnita

kino Panorama

19.00

150,-

HUDBA

Taneční večer s kapelou Expres Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

středa

31. 1.

Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci!
KNIHOVNA: úterý 13.00–13.30 hod., čtvrtek 15.00–15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ na rok 2018
Vážení občané a návštěvníci Klimkovic, předkládáme vám plán akcí, které by se v našem městě měly konat v roce 2018.
Plán je pouze orientační, může se v průběhu roku měnit a doplňovat, sledujte proto aktuální pozvánky a plakáty.
Přesto věříme, že se už teď těšíte spolu s námi na společenské události, při kterých se můžete setkávat a bavit se.
Hodně sil v celém roce 2018 vám přeje Kulturní a informační středisko Klimkovice.
www.kis.mesto-klimkovice.cz • e-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • tel.: 556 420 005
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

1. 1.
6. a 7. 1.
14. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
18. 2.
25. 2.
únor / březen
11. 3.
březen
19.–31. 3.
24. 3.
28. 4.
28. 4.
28. 4.–6. 5.
30. 4.
19. 5.
30. 5.
2. 6.
10. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
červen
30. 6.
24.–28. 7.
červenec
léto
28. 7.
srpen
31. 8.
7. 9.
8. 9.
18. 9.
22. 9.
29. 9.
1. 10.
6. 10.
6. 10.
říjen
15. 10.
20. 10.
28. 10.
4. 11.
listopad
2. 12.
8. 12.
prosinec
27. 12.

Procházka – 40 let bez tramvaje
Divadlo – Paměť Klimkovic
Novoroční koncert Akobandu
Deskohrátky
Hasičský ples
Divadlo Devítka
Dětský maškarní ples
Reprezentační ples města Klimkovic
Divadlo – Commedia Finita
Masopust
Motýlkový ples
Záškolácký ples
Divadlo Fledis
MOZAIKA – divadlo pro děti
Senioři – zájezd do divadla
Akoband – Žhavé rytmy jižních zemí
Divadlo
Výstava prací žáků ZŠ Klimkovice
Vítání jara
Rybářské závody
Jarní koncert
Mikolowské nálady – výstava
Stavění máje
Klimkovické farmářské trhy – Osudové osmičky
Trojutkání Mikolow – Ilava – Klimkovice
3. ročník Klimkováčku – fotbalový turnaj mládeže
Otvírání parku
Zámecká literární noc – Osudové osmičky
140 let Sboru dobrovolných hasičů
Tátafest
Představení ZUŠ – Osudové osmičky
Rezon v parku
Evropské setkání mládeže
Senioři – turistika
Komentované prohlídky
Rezon na myslivně
Zahradní slavnost
Rozlučka s prázdninami
Předjarmareční průvod
Klimkovický jarmark
Divadlo J. Sypal – Kšanda
Rybářské závody
Vzduchobraní
Den seniorů
Klimkovické farmářské trhy – Osudové osmičky
Slavnosti vína a burčáku
Deskohrátky
Výstava – Osudové osmičky
Klimkovický podzim
Pietní akt, beseda – Osudové osmičky
Akoband + FKP
Senioři – zájezd do divadla
Adventní dostaveníčko
Setkání u vánočního stromu
Bajdání
Vánoční koncert s Operním studiem Ostrava

kolejiště
kino
kostelík
Mozaika
sokolovna
kino
lázně
lázně
kino
kino
sokolovna
sokolovna
kino
kino

Paměť Klimkovic
Paměť Klimkovic
město
Mozaika
SDH
město
MŠ Klimkovice
město
město
Mozaika
TJ
ZŠ
město
Mozaika
město / DPS / Mozaika
město
město
ZŠ / město
Mozaika
rybáři
město
město
město / spolky
město
ZŠ
TJ
město
knihovna
SDH
Mozaika
ZUŠ
rybáři
město / ZŠ
DPS / město / Mozaika
město
myslivna
DPS / město / Mozaika
koupaliště
město
město
město
rybáři
lázně
město / Mozaika
město / Mozaika
před zámkem
Mozaika
knihovna
město
město
město
město / DPS / Mozaika
Mozaika / město
ZŠ
DPS / město / Mozaika
město

kino
kino
kostelík
Mozaika
park
kostelík
kostelík
koupaliště
náměstí
hřiště ZŠ
hřiště TJ
park
zámek
centrum města
Mozaika
kino
park
Caravaca / Španělsko
Moravice
město
myslivna
DPS
koupaliště
centrum města
centrum města
kino
park
lázně
kino
náměstí
sklep
Mozaika
zámek
sanatoria
památník 1. sv. v., zámek
kino
před kostelem
ZŠ
DPS
kostel sv. Kateřiny

19

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2018

Pěvecký sbor města Klimkovic

Rok 2017, významný rok v životě PS města
Klimkovic, skončil…
Ano, vážení občané, příznivci sborového zpěvu, vážení
lázeňští hosté, máme za sebou rok 2017, který v životě PS
města Klimkovic hodně znamenal. A to z toho důvodu, že
právě před 50 lety, v r. 1967, bylo založeno toto pěvecké
těleso. U jeho zrodu stáli klimkovičtí občané, členové místní jednoty Československého svazu požární ochrany Alois
Bílský a Bohumil Ševčík. Možná tehdy ani nepředpokládali,
jak dlouhou a bohatou činnost tento sbor bude mít. Snad by
na něj byli pyšní…
Zároveň se v r. 2017 konala 40. přehlídka amatérských
pěveckých sborů pod názvem Klimkovický podzim. A aby toho
nebylo málo, tak naše paní dirigentka Miroslava Halatová třímá s neochvějnou trpělivostí již patnáctým rokem taktovku nad
naším sborem.
Dovolte mi, abych vás ve stručnosti informovala o tom, jak
oslavy sboru v tomto významném roce probíhaly, i když mnoha
akcí jste se sami mohli zúčastnit.
Již v měsíci únoru 2017 se uskutečnila beseda o historii sboru,
kterou vedl náš člen, kronikář města Ing. Jiří Pillich. Této besedy
se zúčastnila i široká veřejnost, včetně členů, kteří sbor již nenavštěvují. Těmto bývalým členům byly předány pamětní listy spolu
s poděkováním za přínos klimkovickému sborovému zpěvu.
V březnu proběhl v kině Panorama koncert Hradišťanu s naším
menším společným vystoupením – s Hradišťanem totiž několik
Foto:
Petr Večerka
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let spolupracujeme v rámci projektu Evangelium podle houslí
ostravského hudebního skladatele Pavla Helebranda.
V dubnu se konal již tradiční Jarní koncert, který se poněkud
netradičně konal v kině Panorama, protože bylo poprvé promítáno nové DVD o historii a současnosti PS. Na tento koncert
jsme si jako hosty pozvali dětský pěvecký sbor z naší základní
školy, který vede paní učitelka Jana Hoňková. Asi všem v sále se
zaleskly slzy dojetí nad společně zazpívanou skladbou Hallellujah… Snad jednou tyto děti převezmou po nás štafetu a budou
předávat lásku ke sborovému zpěvu dalším generacím…
Dne 25. 6. náš sbor účinkoval na 1. ročníku Otvírání parku.
Počasí nám přálo a rovněž spojení hudby s přírodním prostředím
dokázalo navodit tu pravou odpolední lázeňskou atmosféru.
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Po prázdninách jsme už se vší pilností nacvičovali repertoár
určený pro 40. ročník Klimkovického podzimu. Ten se uskutečnil
14. října 2017 v prostorách kinosálu v Sanatoriích Klimkovice. Tentokrát naše pozvání přijaly družební sbory z polského
Mikolówa a slovenské Ilavy. Na tomto koncertu byla předána ocenění ze strany Unie českých pěveckých sborů, a to zasloužilým
členům a členkám PS města Klimkovic. Za všechny oceněné
bych vyzdvihla především zakládající členky, a to Marii Košařovou, Dariu Sikorovou, Jarmilu Valáškovou a Janu Lubojackou.
Ty všechny převzaly z rukou předsedkyně Oblastního výboru
Pěvecké unie diplomy jako výraz úcty a poděkování za padesátiletou činnost v PS města Klimkovic. Paní dirigentka Mirka
Halatová byla oceněna zlatým odznakem Pěvecké unie za 15 let
dirigování tohoto sboru. Miruš, děkujeme za nezměrnou trpělivost a obětavost, kterou nám všem na zkouškách poskytuješ…
Moc si toho vážíme…
Období po Klimkovickém podzimu bylo věnováno nácviku
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Již 10. prosince jsme
tyto nádherné skladby zpívali v kostele sv. Hedviky v Krásném Poli, 26. prosince v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
a 27. prosince v kostele sv. Kateřiny v Klimkovicích. Tyto koncerty se uskutečnily za spolupráce se sólisty a členy orchestru
Národního divadla moravskoslezského a za varhanního doprovodu Pavla Rybky.
Samozřejmě rok 2017 byl protkán i jinými akcemi, např. jsme
vystoupili na Svatomartinských hodech, dobře jsme se pobavili
i na tzv. dozpěvné, společně jsme absolvovali podzimní soustředění…
Nedílnou součástí velkého sboru je i komorní seskupení pod
názvem Famózní klimkovické Pjenice (pravopis hláskové skupiny pje- je naprosto záměrný). Není určitě pro vás žádnou novinkou, že toto seskupení vystupuje s písněmi 20.–40. let minulého století v dobových kostýmech. V r. 2017 zpívaly Pjenice
na takových významných akcích, jakými byly např. oslavy 750.
výročí vzniku Ostravy – vystoupení proběhlo před Novou radnicí
v Ostravě, dále Pjenice účinkovaly na Ilavském jarmoku v srpnu
2017, zpívaly u příležitosti konání Literární noci v Klimkovicích…
A pravidelná je i spolupráce s Akobandem, tj. se souborem akordeonů a ﬂéten, v komponovaných pořadech.
Již nyní se můžete vy všichni, naši věrní posluchači, těšit na
rok 2018. V dubnu nás čekají dva koncerty Evangelia podle
houslí v přenádherné Katedrále Božského Spasitele v Ostravě
a v červnu s tímto hudebně-dramatickým dílem budeme účinkovat v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. My všichni se na tuto
vzácnou příležitost moc těšíme.
Děkuji jménem PS města Klimkovic všem našim příznivcům
za návštěvnost našich koncertů, vedení a zastupitelům města
Klimkovic děkujeme za podporu naší pěvecké činnosti. Rovněž
děkujeme naší paní dirigentce a našemu dvornímu hudebnímu
doprovodu Ivaně Neuwirthové a Daliboru Pyšovi. Velké poděkování patří i Karlu Kejdovi za sponzorování našeho sboru a dlouholetou přízeň. Rovněž naše díky náleží i věrnému fotografu
všech našich koncertů (včetně FKP) Ing. Petru Večerkovi.
Chci poděkovat i všem našim drahým rodinným příslušníkům
za nesmírné pochopení pro naši zájmovou činnost, za to, že
tolerují naše zkoušky i vystoupení a že tvoří základ obecenstva
našich koncertů. Bez jejich pochopení by naše práce postrádala
smysl…
Je nový rok 2018, a proto všem lidem přejeme ze srdce vše
dobré, pevné zdraví, rodinné pohody, spoustu krásných uměleckých zážitků a dobré přátele všude kolem…
Za PS města Klimkovic
Mgr. Hana Petrová, předsedkyně sboru

Gymnázium Mikuláše Koperníka

Den otevřených dveří
Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci otevře 30. ledna v čase od 14 do 19 hodin své dveře zájemcům o studium. Žáci si zde budou moci nanečisto vyzkoušet přijímací
zkoušky, výsledky testů z českého jazyka a matematiky se
zaregistrovaní účastníci dozvědí v průběhu února.
„Budou se tak moci lépe zorientovat v tom, kde ještě musejí
přidat, aby u oﬁciálních přijímacích zkoušek uspěli,“ přibližuje
den otevřených dveří Vít Schindler, ředitel Gymnázia Mikuláše
Koperníka v Bílovci.
Aby zájemci o studium v bíloveckém gymnáziu dostali co nejvíce informací takzvaně z první ruky, budou je školou provázet
studenti. „Jde nám o to, aby kontakt se školou byl opravdu bezprostřední a autentický. Kdo jiný toho může o gymnáziu i pocitech ze zdejší atmosféry a kvality výuky říct víc než ti, kteří se
tu vzdělávají?“ pokládá řečnickou otázku ředitel školy a dodává, že hosté budou prováděni několika trasami, které si sami
zvolí. „Projít celou budovu je opravdu časově i fyzicky náročné,
proto jsme prohlídku rozdělili podle několika oblastí. Veřejností
jsme sice vnímáni především jako škola, která se více orientuje
na přírodovědné předměty, zejména na matematiku, ale stejně
kvalitní zázemí poskytujeme i výtvarně, jazykově a sportovně
nadaným žákům. Důkazem toho, že jakémukoliv talentu u nás
meze neklademe, naopak jej rozvíjíme, budou i vystoupení
našich dvou pěveckých sborů, zajímavý program z výuky tělesné výchovy či nejrůznější ukázky práce v našich laboratořích. Na
každé trase bude rovněž několik akčních stanovišť, kde budou
zájemci o studium moci plnit nejrůznější úkoly a vyzkoušet si
svoje dovednosti.“
Své dveře už škola veřejnosti otevřela 8. prosince, kdy se příchozí kromě informací o studiu dozvěděli rovněž o tom, že žáci
Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci spořádali ve školním
roce 2016/2017 51 tisíc obědů, 4 tisíce večeří, 4 tisíce snídaní, 6 tisíc přesnídávek a 4 tisíce svačin, že k nejoblíbenějším
obědům studentů patří kulajda, buchtičky s krémem, špagety
s boloňskou omáčkou, čínské nudle s kuřecím masem a vepřový
řízek.
Lenka Gulašiová

Skauti

U skautů v Americe
V dopoledních hodinách soboty 25. 11. jsme zažili 2. etapu naší celoroční hry s názvem Poznej svět tam a zpět. Hra
nám simuluje cestování, tentokrát do Spojených států amerických.
Získali jsme zeměpisné znalosti o počtu obyvatel, nebo názvu
hlavního města. Důležité pro nás bylo zjištění, že je tam celosvětově nejvyšší obezita. Proč je to problém, a jak mu předcházet, jsme zjišťovali u běhací hry, při které jsme sportovali, ale
i skládali potravinovou pyramidu. Už taky vime, jak moc máme
spát, kolik toho vypít, nebo jak často si mýt zoubky. Vime, že je
důležité se starat o své tělo, abychom do schodů běhali a nefuněli. Příští etapa proběhne až 20. ledna. Budu se moc těšit.
Barbora Blažková, Skautské středisko Klimkovice
21

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 1/2018

Sport

Vesnické sportovní hry 2017 za námi
Letošní ročník Vesnických sportovních her je za námi. A myslím si, že opět úspěšně. Naše druhá účast v tomto úžasném
sportovním klání sice neskončila jako loni na stupních vítězů, ale přesto jsme opět v této celoroční sportovní soutěži
zanechali výraznou stopu. Zisk „bramborové“ medaile může
vypadat jako neúspěch, ale určitě to tak není.
Sportovní fanoušek nebo čtenář, který sleduje celoročně klání
ve všech sportech, musí všem našim závodníkům pogratulovat.
Za skvělé výkony, za obrovské nasazení a touhu po co nejlepším výsledku, za ochotu jít s kůží na trh a soutěžit s mnohdy zkušenými sportovci z okolních obcí. Z mého pohledu jsme opět byli
více než úspěšní. Soutěž byla neuvěřitelně vyrovnaná a o celkovém pořadí rozhodovala až poslední disciplína, sálová kopaná. Veškeré výsledky, fotograﬁe a průběh celé letošní soutěže

si můžete prohlédnout na webových stránkách soutěže: http://
www.vshry.cz/vysledky.html?id=vysledky.
A co nás čeká v příštím ročníku v roce 2018? Po diskuzích
se podařilo v soutěži „udržet“ podle mého velmi atraktivní disciplínu požární útok. Tam si můžeme po letošní diskvaliﬁkaci jen
polepšit a pro milovníky zimních sportů mám skvělou zprávu.
Do soutěží 2018 bylo zkušebně zařazeno lyžování. Takže tímto
vyhlašuji pátrání po dvou skvělých odvážných lyžařích.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem našim účastníkům v soutěži. Skvělým způsobem reprezentují naše město.
Popřál bych jim do roku 2018 hodně pohody, zdraví a hlavně
sportovního štěstíčka v soutěžích VSH 2018.
S pozdravem: Sportu zdar a VSH zvlášť vám všem přeji krásný nový rok 2018.
Petr Večerka

MOŽNOST PODNÁJMU PROSTOR SOKOLOVNY
Prostory podnájmu:
• velký sál sokolovny (22 x 12 m)
• malý sál sokolovny (13,3 x 6,9 m)
• šatny, sociální zařízení

Kontakt:
603 574 799
tjklimkovice@seznam.cz

Aktuální obsazení a více informací na: http://www.tjklimkovice.cz/clanky/podnajem-sokolovny.html
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Marathon Team TJ Klimkovice

Ohlédnutí za bajkery
Cyklistická sezona je dávno za námi, letní čas se nám změnil na zimní, tak si pojďme pěkně zrekapitulovat letošní bike
sezonu našeho oddílu Marathon Team TJ Klimkovice.
Tradičně první závod se konal v Bolaticích 8. dubna, kde na
startu nechyběl Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz z Londýna
2012 a stříbrný z Ria 2016. Za náš oddíl bohužel nenastoupil
žádný člen. Zato o dva týdny se na startu letošního Porubajku
sešlo přibližně 730 cyklistů na trase 38 km a asi 420 cyklistů
na trase 68 km. Tento závod se vždy jel za sucha a s modrou
oblohou. Tentokrát si počasí řeklo: „dost bylo té pohody na trase“. A tak se jelo po několikadenních deštích v blátě, nízkých
teplotách, dešťových přeháňkách a dokonce se na trati objevoval i sníh! Aprílový Porubajk 2017. Na startu tradičně nechyběl
Marek Kalina, Radim Janalík, Tomáš Janalík, Radomír Bena
a Radim Pavelka. Zvolili si delší velmi náročnou trasu a nový
člen oddílu Adam Frydrych, který odstartoval o hodinu dříve, tu
méně náročnou. Na trase, která vedla malebným okolím Ostravy,
se bojovalo až do cíle. Nejrychleji to zvládl 85. Radim Pavelka,
100. Tomáš Janalík, 108. Marek Kalina, 132. Radomír Bena,
174. Radim Janalík. Na trase 38 km dojel do cíle 52. Adam
Frydrych. Pro příští závod si přejeme zase slunce a sucho.
Nebo ne?
Birell MTB Night race. Tento stále více žádaný závod se koná
v květnu v dějišti Světového poháru horských kol, který se jezdí
kde jinde, než v Novém Městě na Moravě. Špičku těch nejlepších bajkerů a bajkerek z celého světa máte možnost vidět ve
Vysočina Aréně během prodlouženého víkendu. Sobota večer
je tradičně rezervována pro Night race. Závod, který se jede
maximálně naplno na osvětlených biatlonových tratích. Závodí
se na 3,5km okruhu se zpevněným povrchem. Jede se 40 minut
+ 1 kolo. Na startovní čáře potkáte závodníky, mechaniky a členy doprovodu světových týmů. Je na co koukat. Kdo není v roli
závodníka, tak se přidá k fanouškům na tribunu a vzniká tak neuvěřitelná atmosféra tohoto sobotního večerního závodu. Tohle
si prostě každý musí zažít. Marek Kalina zde startoval už po
čtvrté a letos si vyjel 8. místo ve své kategorii.
Snad výjimkou v závodní sezoně je Kopřivnický Drtič. Není
to závod, Drtič je poloorientační nezávodní hobby mtb maraton.
Svou délkou a náročností se ale vyrovná nejednomu cyklozávodu. Na drtiče čeká přes 130 km s 3 900metrovým převýšením.
Jinak je to vlastně celodenní „pohodová“ vyjížďka ve volné přírodě, nejede se na umístění, hledají se horské hospůdky a tajné kontroly. A přitom budete odkázáni jen na mapu, turistické
značení a na sebe, popř. na své kamarády. Ani zde nechyběli
členové oddílu Marek Kalina, Radim Janalík a Radomír Bena,
kteří se postavili k dalším 689 milovníkům tohoto krásného sportu. V pohodě a s úsměvem dorazili všichni do cíle. Marek Kalina na 134. místě, Radim Janalík na 141. a Radomír Bena na
142. místě. I když tady nejde o umístění, ale o získání všech
kontrol během celé trasy.

Druhý ročník MTB závodů na Vaňkově kopci se konal v polovině prázdnin. Trasy byly dvě. Massacre race 40 km a Relax
race 20 km. Počasí závodníkům přálo. Možná bylo až moc horko
a některé kopce dávaly opravdu zabrat. Vyjet celou sjezdovku,
to už chce mít něco najeto. Závod se nejel ve velkém počtu, ale
dobří bajkeři se tady určitě našli. Delší trasu si zvolil Marek Kalina a dojel na 31. místě.
O měsíc a pár dní později se jel Ostravský chachar. Tento
závod se ještě vloni konal tradičně v Bělském lese. Jenže letos
jej organizátoři přesunuli do areálu Hornického muzea Landek
parku. Pro závodníky byla připravena z gruntu nová trať v areálu. Závod s jednou z nejdelších tradicí v Česku se jel už po osmnácté! Adam Frydrych si novou trať pochvaloval a do cíle dorazil
na 13. místě. Spousta závodníků se už teď těší na příští rok.
Tohle je klasika MTB v Ostravě.
Převýšení 1 050 m a délka 35 km, to je závod Okolo Lysé hory.
Již 20. ročník, který se konal za krásného počasí v Beskydech,
přilákal začátkem září pečlivě natrénované závodníky. Start
závodu byl u transformátoru, dále se pokračovalo směrem na
Butořanku–Mazák–Zimný–Ivančenu–Satinu–U korýtka a zpět
k transformátoru do cíle. Za Marathon Team nastoupil Marek
Kalina a dorazil do cíle na 25. místě celkově a na 9. v kategorii. Krásný, ale kopcovitý závod. A možná už poslední, protože
pořadatelé po vyhlášení výsledků oznámili, že to pro ně bylo po
20 letech naposled. My ale věříme, že ten 21. ročník se tento
rok konat bude!
Tradiční ukončení závodní sezony se každoročně koná v Plesné. Plesenské stezky uzavírají dlouhou cyklosezonu. Tady se
scházejí všichni, kdo si chtějí naplno užít poslední závod. Organizátoři mají vždy perfektně připravenou trať. Start si nenechali
ujít ani naši cyklisté Radim Pavelka, Marek Kalina, Adam Frydrych a Dominik Krejčí. Za hezkého počasí a trochy bahna na
trase všichni dojeli do cíle. Plesenské stezky patři do tzv. Vesnických her. Klimkovice obsadily výborné druhé místo a nestačily
pouze na první a domácí plesenské borce.
Všem cyklistům děkujeme a přejeme hodně úspěchů v sezoně
2018.
Za Marathon Team TJ Klimkovice Marek Kalina

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 2 000 ks
• Uzávěrka vždy do 19. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY

VYUŽIJTE
TUTO REKLAMNÍ
PLOCHU
PRO SVOU
REKLAMU!
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005

Ceník a podmínky inzerce
najdete na:

www.mesto-klimkovice/
/Zpravodaj

PRODÁM RODINNOU VILU
ve stylu moderního klasicismu
v Klimkovicích pod náměs m,
na ulici J. Glazarové 360.
Zastavěná plocha 152 m2,
zahrada 1 003 m2.
V plně posklepeném domě se
nacházejí 2 samostatné 5pokojové
byty s kuchyní, balkónem
a příslušenstvím v 1. a 2. podlaží.
Ve sklepě je dílna, garáž,
nahoře půda a rovná obytná střecha
s krásným výhledem.
Zahrada s ovocnými stromy,
další garáží a dřevníkem,
nabízí příjemný odpočinek.
Výstavba v letech 1931/32,
GO v r. 1977.
Vytápění plynem, byty mají
oddělená měřidla spotřeby plynu
a elektrické energie
Vodovod obecní,
napojení na obecní kanalizaci.
Cena dohodou, bez RK.
M. Trávníčková, tel.: 602 506 406
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ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

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

DAJMND BRAND s. r. o.
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Pozvánky

Město Klimkovice pořádá

NOVOROČNÍ KONCERT

1 záškolácký ples
Ø

Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

17. února 2018 od 19.00 hod.

14. ledna 2018 od 16 hodin

SOKOLOVNA

Hosté:

Ø Hrají:

The Visitors



AKOBAND Klimkovice

Ø

večeře v ceně vstupenky 
bohatá tombola 

občerstvení 

Marie Šimurdová – zpěv
Radka Slaninová – varhany
Bohumír Stoklasa – trubka
Famózní klimkovické pjenice

Předprodej vstupenek
od 3. ledna 2018
v základní škole a KIS.

Cena:

200 Kč

Pořádají:
ZŠ Klimkovice a Spolek rodiču˚ při ZŠ Klimkovice

Vstupné dobrovolné
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