a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí
vás z tohoto místa poprvé pozdravit. Jak
již jistě víte, před Velikonocemi proběhlo
mimořádné zastupitelstvo, na kterém byl
odvolán starosta Ing. Zdeněk Husťák.
Rád bych mu touto cestou poděkoval
za práci, kterou v posledních letech pro
město vykonal a popřál mu mnoho
v dalším osobním i pracovním životě.
Já jsem na tomto zastupitelstvu přijal
nominaci na starostu města, kterou jsem
poměrem hlasů 11:6 proměnil. Velmi si
vážím důvěry, kterou mi zastupitelé projevili, a věřím, že nezklamu ani je, ani vás
občany Klimkovic. Spolu se mnou byli do
Rady města jmenováni Lukáš Lyčka jako
místostarosta a Taťjana Urbánková, Pavla Vavrošová a Petr Jiříček jako radní. Je
před námi mnoho výzev, které je potřeba
akutně řešit a jsem přesvědčen, že jako
celek máme velký potenciál, který nám to
umožní. Není potřeba se zabývat minulostí a hledat chyby, je potřeba jít vpřed.
Za sebe mohu říct, že byť jsem se zde
nenarodil, mé kořeny sahají hluboko do
klimkovické historie a mám Klimkovice

Noví radní města Klimkovic.

květen 2019
rád. Žiji zde přes 20 let a Klimkovice
považuji za svůj domov. Rád se setkávám
s lidmi a hovořím s nimi, proto doufám, že
i teď budu dobrý partner k rozhovorům.
Dveře mé kanceláře jsou vám otevřeny.
Nechci a nebudu plýtvat sliby, ale co
slíbit mohu je, že budu úřad zastávat
s pokorou a zodpovědností.
Jaroslav Varga
Vážení občané, dne 18. dubna 2019
se konalo na návrh dvou stran KDU-ČSL
a Společně pro Klimkovice mimořádné
zasedání zastupitelstva města s návrhem na odvolání starosty města z důvodů
neplnění usnesení zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že ještě před tímto zasedáním rezignovali na svůj post všichni tři
radní města, byl návrh programu doplněn
i o odvolání místostarostky tak, aby mohla
být rada zvolena zcela znovu. Zastupitelé pak skutečně odvolali jak starostu, tak
i místostarostku a zvolili kompletně nové
vedení města v tomto složení:
Starosta: Jaroslav Varga (uvolněný)
Místostarosta:
Bc. Lukáš Lyčka (neuvolněný)
Radní: Ing. Pavla Vavrošová,
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Ing. Taťjána Urbánková, Ing. Petr Jiříček
(všichni neuvolnění)
Chceme ubezpečit všechny občany, že
nové vedení města bude intenzivně pracovat na realizaci všech investičních akcí
schválených v letošním rozpočtu a okamžitě dokončí personální změny v Technické zprávě a na Hospodářsko-technickém odboru. Neprodleně budou ustaveny
dosud nevzniklé odborné komise rady,
protože bez zapojení aktivní veřejnosti
nemůže rada města pracovat ku prospěchu občanů města. Rovněž budou ustaveny zbývající osadní výbory, aby byla
zabezpečena komunikace mezi jednotlivými částmi města a zastupitelstvem.
Chtěli bychom poděkovat všem za podporu, kterou nám vyjadřovali po nastartování této změny a zároveň chceme
všechny ubezpečit, že budeme pracovat
ve prospěch celého města a všech našich
občanů.
Zastupitelé za KDU-ČSL
Ing. Petr Jiříček
Bohumír Kaštovský
Zastupitelé za Společně pro Klimkovice
Bc. Renáta Návratová
Ing. Pavla Vavrošová
Ondřej Mika, Bc. Lukáš Lyčka
Ing. Petr Večerka
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Dopravní omezení
Jak jsem avizoval již v minulém Zpravodaji, čekají nás v létě taková dopravní
omezení, které naše město ještě nikdy
nezažilo. Stavbou okružní křižovatky
se zhruba od poloviny května (možná
ovšem také od začátku června – termín
bude upřesněn v červnovém Zpravodaji a na webu města) do konce srpna
pro naše občany zcela uzavře průchod
a průjezd přes tento nejvýznamnější
dopravní středobod města.
Přes křižovatku zůstane zachován
jen průjezd tranzitní dopravy od Bílovce
s možností odbočit do centra. Nyní mi
dovolte popsat objízdné trasy podrobněji.

Uzavření hlavní křižovatky
Popis složité přechodné dopravní situace lze rozdělit do několika bodů:
1. Stavební práce si vyžádají úplnou
uzavírku pro chodce a částečnou
uzavírku křižovatky ul. Čs. armády a ul.
Lidické pro vozidla.
2. Ve směru z Bílovce do Ostravy bude
zachován provoz na silnici II/647 – ul.

2

Čs. armády. V opačném směru jízdy
bude silniční provoz veden po objízdné trase – ze silnice II/647 bude od
křižovatky u Písečného rybníku provoz
veden po ulici Polní, Vřesinské, Olbramické a Havlíčkově zpět na ulici Čs.
armády u přechodu pro chodce do Parku Petra Bezruče.
3. Ze směru od Náměstí bude objízdná
trasa vedena kolem zámku po ulici
Lidické, dále zahne po ulici Požárnické, dále zahne po ulici 28. října směrem k ulici Čs. armády a dále shodně
jako předchozí objízdná trasa. Za uzavřený úsek ulice Lidické ze směru od
okružní křižovatky u starého hřbitova
bude objízdná trasa vedena po ulici
Vřesinské, ulici Polní směrem k ulici
Čs. armády.
4. Autobusová zastávka „Klimkovice, centrum“ ve směru k Náměstí bude dočasně zrušena a pro oba směry jízdy bude
využívána zastávka „Klimkovice, centrum“ ve směru k ul. Čs. armády. Autobusy budou na zastávku přijíždět ze
směru od ulice Požárnické a odjíždět

k ulici Čs. armády, kde bude zachováno pravé odbočení ve směru jízdy na
Ostravu.
5. Výstavba vlastní hlavní okružní křižovatky bude prováděna ve dvou etapách
při zachování průjezdu na Ostravu po
ulici Čs. armády. Ulice Lidická bude
ze směru od okružní křižovatky u starého hřbitova uzavřena. Ze směru od
Náměstí bude z ulice Lidické umožněno pouze pravé odbočení na ulici Čs.
armády.
6. Současně dojde k uzavírce úseků
chodníků v prostoru okružní křižovatky
a dočasnému zrušení chodeckého přechodu na ulici Čs. armády u křižovatky
s ulicí Lidickou. Chodci mohou použít
při svých cestách do centra stávající
přechody pro chodce u Parku Petra
Bezruče a pod kinem. Schody u prodejny Hruška budou uzavřeny! Je tedy
nutno používat ulice Pod kinem, Jiřího
Wolkera, Požárnickou, Komenského,
Křížkovského, Na Valech a chodníky
v parku.
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Příčiny vzniku
této dopravní situace
Oproti původnímu předpokladu z projektové dokumentace, z níž vyplývá, že
stavba kruhového objezdu bude probíhat za plného obousměrného provozu, který byl na Dopravním inspektorátu
projektantem předjednán, se při realizaci
přistoupilo k odklonění jednoho směru
dopravy mimo tuto křižovatku z důvodu
bezpečnosti stavby.
Zásadní vliv na tuto komplikovanou
objízdnou trasu má také neexistence kdysi v dřívějších územních plánech zanesených dvou objízdných ulic, které se měly
hlavní křižovatce vyhnout ze dvou dalších
stran.
Jedna objízdná trasa měla pokračovat
od křižovatky ulice Čs. armády a ulice 28.
října s vyústěním na ulici Lidické u zastávky Výkupní závod a druhá objízdná trasa
měla spojovat ulici Lidickou a ulici Čs.
armády přes bývalé zahradnictví a areál

Oznámení

bývalého Multipu, který svého času město vlastnilo.
Bohužel, prodej městského majetku
a následná zástavba domy na obou místech znemožnily realizace těchto záměrů.
Nyní se situace ještě více komplikuje
nastávající rekonstrukcí Klimkovického
tunelu. Město souhlasilo v roce 2006
bez dalších podmínek s objízdnou trasou
tunelu, a tak nyní v termínech 2.–4. srpna.
2019 a 7.–9. září 2019 dojde ke stažení
veškeré dopravy z dálnice přes Klimkovice.
Pokud v té době ještě nebude kruhový objezd hotov, budou proudy aut jezdit
přes staveniště a stavba se přeruší.
Naše město bude s Ředitelstvím silnic
a dálnic (investor) a s Metrostavem (zhotovitel) o objízdné trase po dobu rekonstrukce tunelu jednat, a tak více informací
se dozvíte v červnovém Zpravodaji a na
webu města.

Poděkování

Vítání občánků
Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu
do pamětní knihy, které se bude konat
v sobotu dne 11. 5. 2019 v obřadní síni
města Klimkovic.
Pokud máte zájem se slavnostního
aktu zúčastnit, prosíme vás o kontakt buď
osobně na MěÚ v Klimkovicích, kanc. č.
10 u Kateřiny Štěrbové, nebo na e-mail:
sterbova@mesto-klimkovice.cz nebo na
telefonní číslo: 556 420 752. Rodičům
poté zašleme pozvánku.
Odbor správní MěÚ

Zahájení jubilejní 25. lázeňské
sezóny v sanatoriích
můžeme stres z omezující
dopravní situace ve městě léčit klidem
a pohodou v lázních! V sobotu 4. května
2019 Sanatoria Klimkovice otvírají svou
letos jubilejní 25. lázeňskou sezónu. V lázních tak bude celý den probíhat zajímavý
kulturní program s prezentací některých
fyzioterapeutických cvičení – viz pozvánka na poslední straně Zpravodaje.
Město Klimkovice se na této události
bude podílet také tím, že uspořádá prohlídku loni revitalizované historické lipové
aleje na Opavské cestě. Provázet bude
Bc. Marta Křivdová z městského úřadu
a sraz je v 9.00, v 10.00 a 11.00 hodin.
Hlavním magnetem je vystoupení nám
dobře známého Jiřího Pavlici s Hradišťanem ve 13.00 hodin!
Užijte si krásné májové dny nejen
v klimkovických lázních!
Ing. Zdeněk Husťák

Pozvánka

Děkujeme za lidský přístup polanecké
paní doktorce Martě Pískovské, která byla
ochotná okamžitě a bezprostředně ošetřit
našeho bratra Otakara Ševčíka. Díky její
péči a nasazení byly poslední dny našeho
bratra klidné a bez bolesti.

Připravovaný Osadní výbor
Klimkovice – centrum
zve občany centrální části Klimkovic
(tj. oblasti, kde v současnosti
dosud neexistuje tato organizace)
na ustavující setkání.

Daria Sikorová
Uskuteční se

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Bára Boxanová
Filip Uruba, Michael Silber

Voličské průkazy
Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně v kanc. č. 10 MěÚ Klimkovice do okamžiku uzavření stálého seznamu (22. 5. 2019 do 16 hodin), písemně
podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem a doručeným na adresu Lidická 1,
742 83 Klimkovice nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (17. 5. 2019), nebo v elektronické podobě podáním zaslaným prostřednictvím datové schránky ximbfsi.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
nebo jej voliči zašle (po 9. 5. 2019).
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Bc. Andrea Jahnová,
vedoucí odboru správního

v pondělí 13. 5. 2019
od 18 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu Klimkovice
Srdečně zveme všechny,
kdo mají zájem o dění
v našem městě, zejména v jeho
centrální části, všechny,
kteří chtějí pomoci a kteří chtějí
poukázat na to, co se daří,
i na to, co „nejde“.
Těšíme se na vás. Přijďte!
Za přípravný výbor:
Mgr. Hana Škutová
Mgr. Hana Petrová
Petra Kaštovská

Využijte společenskou rubriku!

kis@mesto-klimkovice.cz
Tel.: 556 420 005
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Oznámení o době a místu konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Klimkovic podle § 16, odst. 1, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se konají

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 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, Čs. armády pouze čp. 321, 402, 614,
418, 474, 494, 501, 918 a E8 městská část Hýlov
• 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. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
4. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním dokladem) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit (průkazem o povolení k pobytu). Voliči,
který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Každý volič hlasuje osobně a před hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad v kanc. č. 10 nebo na tel. čísle: 556 420 752
a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi (čísla budou přede dnem voleb zveřejněna na webu) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě vyšle komise dva členy s přenosnou volební schránkou za voličem.
7. Způsob hlasování: po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vybere volič 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Takto upravený hlasovací lístek
vloží do úřední obálky, kterou obdrží od volební komise, a vhodí do volební schránky.
V Klimkovicích dne 23. 4. 2019
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Kotlíkové dotace

Poslední možnost výměny kotle!
Za tři roky v roce 2022 bude zákaz používání starých kotlů první a druhé emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč! Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. Moravskoslezský kraj 13. května
elektronicky spustí příjem přihlášek.
Z dotace do výše až 150 000 Kč budou moci lidé pořídit kotle na biomasu
s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Nově v této výzvě již
nebude možné získat dotaci na kotel na
uhlí, ani na kotel kombinovaný, spalující
uhlí a biomasu. Novinkou jsou bezúročné
půjčky pro plné předﬁnancování nákupu nového zdroje vytápění, které nabízí
Státní fond životního prostředí. Tuto půjčku zprostředkují obce a města. Stát dává
každému úspěšnému žadateli dotaci až
120 000 Kč, Krajský úřad a Ministerstvo
životního prostředí dávají po 7 500 Kč.
Navíc město Klimkovice poskytuje dotaci
15 000 Kč. Občanům ze Severomoravského kraje s nižšími příjmy, kteří si nemohou dovolit zaplatit výměnu sami a poté
čekat, až jim stát dotaci vyplatí zpětně,
se poskytuje na výměnu kotle až stoprocentní bezúročná půjčka bez jakýchkoli
dalších poplatků. Tzn., že žadatel nemusí
předem investovat do výměny své peníze.
O bezúročnou půjčku do výše až 100 %
se zájemce může obrátit přímo na městský úřad v Klimkovicích u Bc. Marty Křivdové. Část této půjčky majitelé domů obci
splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou
si zažádají na kraji. Zbytek půjčky, tedy
rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně.
Zákaz provozu nejstarších kotlů se
blíží a výhodnější podmínky pro jejich
výměnu už nebudou. Seznam kotlů, na
které se poskytují dotace, jsou na adrese: www.svt.sfzp.cz. Poskytované dotace
jsou na:
• Tepelné čerpadlo – příspěvek 80 %,
maximálně 120 000 Kč, celkové dotace
pro obyvatele Klimkovic 150 000 Kč.
• Kotel na biomasu (automatický) –
příspěvek 80 %, maximálně
120 000 Kč, celkové dotace
pro obyvatele Klimkovic 150 000 Kč.
• Kotel na biomasu (ruční) – příspěvek
80 %, maximálně 100 000 Kč,
celkové dotace pro obyvatele Klimkovic
130 000 Kč.
• Plynový kondenzační kotel – příspěvek
75 %, maximálně 95 000 Kč,

Další příspěvek získají jako bonus žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám
(příspěvek na zateplení fasád rodinných
domů, na výměnu oken nebo na instalaci fotovoltaických systémů). V této dotaci
v programu Nová zelená úsporám může
žádat majitel rodinného domu, který ve
svém domě používá stará kamna na tuhá
fosilní paliva jako hlavní zdroj vytápění
a vymění je za krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční
nebo se samočinnou dodávkou paliva.
Dotace z Nová zelená úsporám činí až
40 000 Kč.

U programu Nová zelená úsporám však
žadatel musí nejprve výměnu zrealizovat,
a až poté zpětně obdrží dotaci (více informací na: www.novazelenausporam.cz/jak
-na-to/krok-za-krokem).
Jak vybrat kotel či tepelné čerpadlo pomohou reference uživatelů již zakoupených zařízení nebo srovnávací a nákupní
rádci na: www.heureka.cz. Na této webové stránce lze zjistit ohodnocení konkrétních výrobků, srovnání kvality a ceny.
Heureka předkládá nabízené produkty,
ﬁltrování podle parametrů, srovnání cen,
recenze e-shopů i produktů a hodnocení
a zkušenosti ostatních nakupujících.
Souhrnně: od 10. 4. 2019 je pro žadatele o kotlíkovou dotaci dostupná elektronická žádost o dotaci na adrese:
www.kotliky.msk.cz. Nejprve je potřeba
se do aplikace zaregistrovat, k tomu je
zapotřebí mít platnou e-mailovou schránku. Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace
přihlásit a vytvořit novou žádost, kterou následně vyplní. Po vyplnění všech
povinných polí lze žádost uložit. Od 13. 5.
2019 od 10.00 hodin bude možné žádost
odeslat. Poté je potřeba žádost vytisknout a podepsat žadatelem o dotaci
a spolu s povinnými přílohami ji do 10
pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu v Ostravě. K dispozici jsou
speciální webové stránky s informacemi o kotlíkových dotacích (www.lokalni-topeniste.msk.cz), kotlíková telefonní
linka: 595 622 355 a konzultační místo
na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje.
Po 1. 9. 2022 bude provoz kotlů 1. a 2.
třídy nezákonný. Provozovatel kotle má
povinnost provést jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.
Výsledek této kontroly bude zanesen do
centrálního integrovaného sytému plnění ohlašovacích povinností, do kterého
budou mít obce přístup. Pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností budou tak snadněji kontrolovat plnění
povinností podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší. Za porušení zákona hrozí pokuty až do výše 50 000 Kč
a pokud bude nevyhovující kotel dále
v provozu, může být pokuta udělena opakovaně.

Pokud majitel dům současně i zateplí,
získá na krbová kamna na biomasu dotaci 50 000 Kč a dotaci na zateplení.

Ing. Anna Nezhodová, Ph.D.,
Občanské sdružení
Čisté Klimkovice

celkové dotace pro obyvatele Klimkovic
125 000 Kč.
Příklad:
Celkové investice do nového kotle na biomasu s akumulační nádrží, dokumentací
apod. budou 150 000 Kč. Státní dotace
(80 %) je 120 000 Kč, dotace 7 500 Kč
vzhledem k zamořené lokalitě, bonus kraje 7 500 Kč, dotace Klimkovic 15 000 Kč.
Celková dotace tak činí 150 000 Kč. Kotel
mám zdarma.
Žádosti se budou podávat elektronicky,
jejich písemný originál a přílohy žadatelé odevzdají úřadu do deseti pracovních
dnů. Menší nedostatky v žádostech se
budou moci jednoduše odstranit. Avšak
v případě větších nedostatků mohou
žadatelé přijít o možnost zpětně získat
dotaci.
V žádosti je nutno mít revizi původního
kotle a jeho důkladnou fotodokumentaci,
která jasně potvrdí, že se tak doopravdy
stalo. Všechny dotazy lze konzultovat
s Bc. Martou Křivdovou, tel.: 556 420 233.
Žádost může podat pouze majitel nemovitosti, kterou vlastník nesmí v průběhu
výměny prodat.
Poskytovaná dotace je na nákup nového topného zdroje včetně instalačního
materiálu, na projektovou dokumentaci,
instalaci, stavební práce, měření a úpravy
spalinových cest a likvidaci starého kotle.
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Z redakční pošty

Dopravní situace na ulici Polní
Vážení členové Rady města Klimkovic, vážený pane předsedo komise Dopravy a bezpečnosti města Klimkovic, obracím se na vás jako obyvatelka ulice Polní ohledně zodpovědného řešení problému s dopravou na zmíněné
komunikaci. Píšu proto, abych připomněla a znovu popsala stávající stav.
S jistotou vím, že současná situace trápí většinu zdejších obyvatel. Chápeme
problémy s velkým počtem aut, parkováním a znečištěným prostředím.
S velkou nadějí jsme přivítali stavbu
kruhového objezdu, který snad konečně sníží průjezd automobilů ulicí Polní.
V dnešní době je zde provoz v některých
hodinách tak silný a hustý, že je někdy
téměř nemožné přejít přes cestu, vyjet
automobilem z vjezdu u domu, nebo vystoupit z auta, vytáhnout z něho kočárek
či nákup. O bezpečnosti školáků se toho
také napsalo a povídalo mnoho, chápu
tedy rodiče, kteří své děti do školy raději
vozí automobily, případně je osobně až ke
škole doprovázejí, protože se bojí o jejich
zdraví i životy.
Od brzkých ranních hodin tudy projede
velké množství aut (zaměstnanci lázní,
obyvatelé Hýlova, Olbramic, Vřesiny, západní části města...). Bohužel tuto místní
komunikaci si mnozí řidiči pletou se silnicí
I. třídy. Rychlost svého vozu nejsou ochotni přizpůsobit úzké cestě a hustě osídlené
vilové čtvrti Klimkovic. Výjimkou nejsou
ani osobní invektivy a útoky na obyvatele,
pokud vím a sama jsem byla svědkem,
tak zatím pouze v rovině slovní.
Ve Zpravodajích města již bylo napsáno

mnohé o parkování na ul. Polní, návrhů
na řešení se občas také několik objevilo. Ovšem nikdy nic nebylo dotaženo
k prospěšnému řešení, veškeré návrhy
nebyly nikdy zrealizovány, nic jiného,
než represe nebylo použito. Pranýřováni však byli vždy pouze obyvatelé ulice
(většinou lidmi, kteří stejným způsobem
parkují před svými domy nebo v jiných
částech Klimkovic, bez ohledu na dopravní předpisy). Časté policejní zásahy, ale
především uvědomělost a ohleduplnost
obyvatel Polní a v neposlední řadě také
obava o majetek způsobila, že před domy
parkují auta místních jen v nutných případech a v nezbytně dlouhém čase. Samozřejmě jsou situace, kdy přijede návštěva,
řemeslníci, pečovatelská služba apod.,
avšak i zde všechny upozorňujeme na
velký provoz, bezpečnost a na nežádoucí
překážky na ulici.
Blížící se stavba kruhového objezdu
v nás vyvolává obavy z výrazného zhoršení už tak tristní situace. Pokud má být
ulice Polní využita jako objížďková komunikace, prosím, zamyslete se zodpověd-

ně nad dopravní situací a řešte provoz
tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví,
kvality bydlení a újmě na majetku obyvatel Polní. Jistě existuje mnoho možností
a prostředků, jak zvýšený provoz usměrnit k prospěchu a klidu všech (jednosměrný provoz, parkování v jednom směru,
obytná zóna, snížení rychlosti alespoň
na 30 km/h...). Předpokládám, že všichni
pochopí výjimečnou situaci, kdy se budeme muset každý trochu omezit, aby město zdárně kruhovou křižovatku dostavělo.
A snad se potom v hustě osídlených vilových Fifejdách konečně alespoň trochu
sníží provoz a obyvatelům se zde zase
bude žít dobře, bez prachu a hluku a děti
budou moci bez obav chodit do školy.
Tento dopis adresuji Radě města Klimkovic, Dopravně bezpečnostnímu výboru
města a posílám ho také do Zpravodaje.
Domnívám se totiž, že mnoho projíždějících řidičů, kteří si po Polní zkracují nebo
zjednodušují cestu, si vůbec neuvědomuje, jak svým průjezdem znehodnocují kvalitu bydlení ostatním lidem. A pokud tudy
jet musí, tak se snad alespoň zamyslí,
budou ohleduplní a svou rychlost a chování přizpůsobí dané situaci, hustě obydlenému prostředí a bezpečnosti.
Pevně věřím, že funkční řešení dopravní
situace během přestavby křižovatky, ale
i po ní, bude vymyšleno a realizováno
ke spokojenosti a bezpečnosti obyvatel
i řidičů.
Mgr. Hana Pávková, ulice Polní

Ukliďme Česko

Dubnová akce v Klimkovicích
Stejně jako loni na podzim se také
v letošním roce sešli občané na akci
pořádané městem Klimkovice společně s rybáři, zahrádkáři a chovateli, aby uklidili nepořádek a odpadky.
V plánu byl úklid parku a rozsáhlé
skládky na Hluboké cestě a rovněž
skládky v blízkosti silnice směr Mexiko, za dálničním mostem, dále na koupališti, prostranství před Žlutou školou
a okolí silnice II/647, zejména kolem
nájezdů a sjezdů D1.

zúčastnění odvezeni hasičským autem.
Pánové Kunetek a Schön svými vozidly
a na své náklady sváželi k přistavenému
kontejneru pytle s odpadky, které „sběrači“ připravili k odvozu. A že těch pytlů bylo
požehnaně!

Přes to, že počasí akci příliš nepřálo,
sešla se docela početná skupina lidí, dokonce se někteří rodiče dostavili i s dětmi.
Starosta Ing. Husťák na mapě Klimkovic
vyznačil místa skládek, ke kterým byli

Parta lidí, která dopoledne čistila město, se odpoledne opět setkala. Starosta při setkání všem za odvedenou práci
poděkoval a pak již následovalo pohoštění v podobě čerstvých lívanců, grilované-

6

Je smutné, že někteří lidé nemají úctu
k přírodě, kterou znečišťují odpadem, jež
není rozložitelný. Určitě nepořádek nepadá na vrub pouze občanů Klimkovic, ale
i projíždějícím řidičům, kteří z aut odhazují nepotřebné věci kolem cest.

ho kabanosu a spousty sladkostí. To vše
si jako odměnu připravili ti samí občané,
kteří se dopolední akce zúčastnili.
A kdo že se úklidu zúčastnil? Skoro
stejní občané, jako při podzimním úklidu,
kterým není lhostejné, jak město Klimkovice vypadá. Byli zde zastoupeni rybáři,
zahrádkáři, chovatelé a další občané
z Klimkovic, včetně pana starosty a také
občané z části osad Polanecké a Václavovic 1 (v největším počtu).
Bylo by dobré připomenout rodičům,
aby své děti vedli k udržování pořádku
v přírodě, která nám všem skýtá možnost
vycházek a dalších aktivit. Ale i dospělí
by se měli zamyslet a měli by jít dětem
a mládeži příkladem.
Všem, kteří se na úklidu v Klimkovicích
podíleli, patří velký dík!
Anna Pazděrová
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Knihovna

Hádej, kdo mi dnes bude číst?
Po úspěchu projektu z minulého roku jsme také letos v dubnu nastartovali další
ročník tematických čtení. Loňský rok patřil regionálním autorům a letos jsme
se opět zaměřili na dané téma. Knižní fond obsahuje mnoho zajímavých knih se
zajímavým obsahem, takže bylo velmi jednoduché si vybrat.

Dětem četli a s nimi si vyprávěli: Jak se
staví město – starosta Zdeněk Husťák,
Hasičské pohádky – velitel jednotky SDH
Klimkovice Ondřej Mika a Recyklované
pohádky – pracovnice EKO Info Ostrava Ivana Mariánková. Nejen, že se žáci
seznámí s jiným prostředím, dané téma
v jiném prostředí se zkrátka čte a vnímá
lépe, než ve škole a mnoho poznatků si
děti pamatují. Letos jsme zvolili vše okolo ekologie, čistého města a důležitosti
záchranných složek. Celý projekt ﬁnančně
podpořil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků MS a Olomouckého kraje.
Fond knihovny je natolik pestrý, že máme
témata ke čtení na několik let dopředu.
Budeme se těšit na další ročníky a setkání se zajímavými předčítajícími.
Zuzana Konvičková
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA:
• čtvrtek a pátek 2. a 3. 5. 2019
(čerpání dovolené)
• čtvrtek 9. 5.

(od 12 do 17 hodin).

Mateřská škola
Jarní výprava ke studánce
Jak kapka vody cestovala. Jak nejlépe
toto téma přiblížit dětem? Jedině názornou ukázkou v přírodě. Začátkem dubna
jsme se s dětmi vydali na výlet ke studánce Pod Chmelníkem neboli Medvědí
studánce. Už zdálky bylo tuto studánku
cítit. Ne nadarmo se jí říká Medvědí. Po
svačině, kterou si děti samy obohatily
medvědím česnekem, jsme pokračovali dobrodružnou cestou na Hýlov a přes
Janovice zpátky do školky. Musíme děti
pochválit, že celou cestu ušly pěšky (což
bylo zhruba 8 km), a to bez vět „Bolí mne
nohy“ a „Už nemůžu“. Cestou děti poznávaly druhy květin, stromů a keřů a nejednou se kolem nás prohnalo stádo srnek.
Krásné počasí přímo vybízí k praktické
výuce v přírodě, proto tento výlet nebyl
náš první ani poslední.

Protože se tam dětem velmi líbilo, naplánovali jsme exkurzi do integrovaného
záchranného systému v Ostravě. Pro děti
to byl velký zážitek. V den, kdy jsme tam
byli, měli zaměstnanci školení ve vrtulníku, takže děti viděly, jak se připravuje i jak
odlétá. Dále jsme byli svědky výjezdu jednotky, který jsme pozorovali z oken dis-

pečinku a viděli jsme, jak takový výjezd
probíhá. Děti viděly velké množství záchranných vozidel a spoustu zajímavé
techniky. Na tuto exkurzi jezdíme každý
rok a děti pokaždé odcházejí spokojené
a se spoustou nových informací.
Hana Šecová a Andrea Žůrková,
MŠ Josefovice

Exkurze v IZS Ostrava
Před nedávnem jsme s dětmi ze všech
klimkovických školek navštívili hasičárnu
v Klimkovicích, kde se dozvěděly spoustu
důležitých informací a viděly mnoho zajímavé techniky.
7
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Novinky ze základní školy

Zápis žáků do prvních tříd
V úterý 2.dubna připravila škola slavnostní zápis pro předškoláky. Přicházeli do
školy se svými rodiči, kteří se rozhodli přihlásit své děti k plnění školní docházky
v naší škole. Při vstupu do školy byli vítáni žáky 7. tříd – budoucími patrony, kteří
se žákům i rodičům věnovali při prohlídce školy.
Přicházely děti především ze spádových školek, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Paní učitelky základní školy
na besedě ve školce přiblížily rodičům
dovednosti, které jsou pro rozvoj dětí
důležité, jak posoudit, zda je dítě zralé na

školní docházku, co se bude dít u zápisu.
Předškoláci také přišli navštívit kamarády
v 1. třídách, obhlédli, jak to ve škole vypadá, aby k zápisu přicházeli do známého
prostředí. Paní učitelky základní školy
prověřovaly předškoláky v oblasti matematických představ, v oblasti komunikace
a slovní obratnosti, v oblasti grafomotoriky.
K zápisu přišlo 51 dětí, z nichž některé budou mít odročenou školní docházku. Předpokládáme, že budou dvě třídy,
v každé asi 22 žáků.
Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu jak v životě dítěte, tak jeho
rodičů. Dítě se stává školákem, musí najednou ukázněně pracovat, musí se plně
soustředit na výuku, výklad učitele nebo
plnění pracovních úkolů, a to i těch, které je nebudou příliš zajímat a se kterými
může mít problémy.
Školní zralost dítěte a jeho školní úspěšnost nebo neúspěšnost ve škole je ovlivněna mnoha faktory, a to faktory nejen
biologickými (zejména genetickými), ale
také vlivy prostředí a výchovy. Nejsnáze

a nejlépe můžeme připravit dítě pro život
v období do šesti let, naučit je základní
dovednosti, které bude potřebovat.
Doporučuji rodičům působit na rozvoj
dítěte od co nejnižšího věku, kdy je to
dítěti přirozené. Zaměřit se na správný
úchop tužky (i všech dalších věcí – lžičky...) již od chvíle, kdy dítě začíná kreslit. Zaměřit se na rozvoj komunikačních
dovedností: srozumitelnou výslovnost,
artikulační obratnost. Další významnou
oblastí pro bezproblémové začlenění do
procesu školního vzdělávání je naučit dítě samostatnosti a sebeobsluze, aby si
umělo uložit věci na lavici nebo do aktovky, převléknout se do cvičebního úboru.
Rodiče, vytvořte dětem potřebné harmonické zázemí, aby vaše dítě bylo klidné
a vyrovnané.
Věnujte svůj čas dětem, abyste mohli
společně s nimi prožívat vše, co život přináší.
Jsem ráda, že jste si vybrali právě
naši školu. Těším se, že budeme úspěšně spolupracovat po celou dobu školní
docházky vašich dětí.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Projektový den – Den Země
Ve středu 17. dubna proběhl v naší škole projektový den ke Dni Země. Žáci prvního stupně se věnovali problematice třídění a recyklace odpadů, vztahem člověka k životnímu prostředí, významu vody v krajině. Dvě třídy navštívily v tento
den také Zoo Ostrava.
Úkolem 6. ročníku bylo vyhledávání
informací o našich migrujících druzích
ptáků, žáci se seznámili s myšlenkou
Rorýsích škol a zapojili se do projektu

Jaro ožívá. Poslouchali ptačí hlasy, hledali přírodní prvky na naší školní zahradě
a mapovali ptačí budky.
Žáci 7. ročníku se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko a uklidili
v okolí potoku Rakovec, části Polaneckého lesa směrem k lázním a v okolí lázní.
Osmý ročník se vydal za přírodními
a historickými památkami Klimkovic.
Žáci 9. ročníku se tradičně podíleli na
zvelebení školní zahrady. V oblasti ochrany životního prostředí se věnovali třídění
a recyklaci odpadů. Připravili si zábavný
recyklační program pro děti 1. stupně.
Skupina 16 chlapců se věnovala v dílně
výrobě čtyř čmelínů. Alespoň jeden z nich
bude umístěn na školní zahradě. Další
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skupina podpořila mezinárodní rok periodické tabulky prvků a vytvořila nápadité
modely a výtvarná díla. Děvčata měla
možnost si vyzkoušet šití na šicím stroji
a vyrobila další textilní sáčky v rámci naší
školní výzvy Stop plastům.
Všechny děti i pedagogové se zapojili
s velkým zápalem do svých úkolů.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Pracovní
výchova
Naše škola podporuje všestranný rozvoj dětí nejen v klasických naukových
předmětech, ale dává prostor vyniknout žákům i v předmětech zaměřených více na fantazii, kreativitu a také
šikovnost. Zde bych se rád pozastavil
u pracovní výchovy.

Mnohé děti vnímají pracovní výchovu
jako vítanou změnu, ve které mohou něco
reálného vytvořit a ještě se přitom naučit
mnohým novým dovednostem.
V dílnách se setkávají s vyměřováním,
řezáním dřeva i jiných materiálů, vrtáním,
broušením, natíráním, lepením, šitím
v ruce nebo na šicím stroji atd. Někdy
necháváme žáky také natáčet své pracovní postupy a žasneme, s jakou chutí
vytváří ﬁnální videa, která nás baví svou
propracovaností a vtipem.
Nemůžeme opomenout také různorodé činnosti na školní zahradě, na které
se žáci učí v terénu na čerstvém vzduchu připravovat záhonky, sadit sazeničky
a pečovat o ně v průběhu jejich růstu. Učí
se také přirozené spolupráci ve skupinkách, rozvíjí své komunikační dovednosti
a organizaci práce.
Škola je vybavena také kuchyňkou, kde
žáci pečou, vaří, smaží a zdokonalují své
kulinářské umění. I toto je oblast, která
patří do pracovní výchovy a připravuje
žáky na jejich další každodenní život.
Výrobky žáků hrdě vystavujeme na stolech u vstupu do školy a z mnohých kousků, které se tam objevily, můžeme zmínit
např. 3D modely budov se zahradou, dřevěné hlavolamy a rébusy, které si mohou
složit kolemjdoucí, tematické výstavky
k Valentýnu, Velikonocům, Vánocům atd.
Pracovní výchova určitě má svůj smysl
a u nás ve škole ji podporujeme v každém
věku. Také aktualizujeme výbavu a těšíme se na další rozvoj, který školu čeká
v oblasti IT a kybernetiky.
Mgr. Václav Franczyk

Ukážu, co umím(e)
V dubnových dnech žáci 2. C dvakrát
zažili trochu jiné vyučování. Vedli
je samotní žáci, kteří si připravili na
středu 3. 4. prezentace na téma volný
čas a zájmy dětí a na úterý 16. 4. na
téma povolání rodičů.
Byly to opravdu moc pěkné okamžiky.
Děti si zaslouží velkou pochvalu a dík patří i rodičům, kteří jim byli nápomocni.
Děti ukázaly svým spolužákům, co
všechno umějí a co je baví. O mnohých
věcech ani všichni nevěděli. Naživo se
u nás hrálo na klavír, na ﬂétnu, na kytaru, na videu jsme zhlédli lezení na stěně,
parkour, fotbalový trénink, pěvecký koncert, taneční vystoupení, rybaření, hru na
akordeon, v rukou jsme drželi bronzové,
stříbrné i zlaté medaile, poháry pro vítěze,
sbírku turistických magnetek, papírové
vlaky, aranžérské práce, na fotkách jsme
viděli spoustu akčních situací i výrobků.

Ještě cennější byly okamžiky, které
strávili rodiče společně s dětmi při povídání o svých profesích. Děti pak velmi
hrdě popisovaly kamarádům to, čím se
zabývají jejich rodiče. Pro lepší demonstraci si mnozí přinesli i potřebné pracovní
pomůcky i oděvy, ﬁremní prospekty, fotograﬁe i videoukázky pracovních činností.
Bylo to moc fajn.
Mgr. Radka Maršálková

Den Země ve Ochutnávka
školní družině v naší jídelně

Ve středu 17. dubna se v naší škole
uskutečnil projektový den ke Dni Země. Za pěkného odpoledne proběhlo
ve školní družině tradiční malování křídami na chodník.
Děti ze všech pěti oddělení vytvořily
svými krásnými obrázky před školou pestrobarevnou mozaiku. Nejčastěji malovaly
planetu Zemi, květiny a stromy, lidi a zvířátka. Každá paní vychovatelka vybrala
ze svého oddělení tři nejlepší výtvory a ty
odměnila medailí. Všichni malíři dostali
navíc sladkou odměnu.
Naše družina věnuje pozornost ochraně přírody také v průběhu roku. Ve všech
odděleních proběhly na jaře projekty (projektové týdny) s přírodovědnou a ekologickou tematikou. V 1. oddělení to byl
projekt Máme rádi zvířata, ve 2. oddělení
Jablíčkový týden, ve 3. a 4. oddělení Den
vody a v 5. oddělení Ptáci – jaro ožívá.
Projekty děti bavily, dozvěděly se mnoho
nového.
Mgr. Tereza Skřépková

Ve školní jídelně se vaří 400 obědů pro
žáky školy, 80 obědů pro zaměstnance
a cizí strávníky a 130 svačin pro žáky.
S tím mají kuchařky docela dost práce.
Navíc mají strávníci v pondělí a středu
výběr ze dvou jídel. V úterý 16. 4. v době
informačního odpoledne jsme umožnili rodičům ochutnat několik jídel, která
kuchařky zařazují do jídelníčku.
Ochutnávka zahrnovala budapešťskou
a tuňákovou pomazánku, hlavní jídla –
přírodní kuřecí plátek s dušenou zeleninou na másle a bramborovou kaší, vepřovou kotletu po srbsku s dušenou rýží,
těstovinový salát s krůtím masem na kari
se sýrovou omáčkou s fazolovými lusky
a baby karotkou, žemlovku s jablky, šopský salát s balkánským sýrem a dezert
pečené müsli na medu s bílým jogurtem
a zkaramelizovaným ovocem.
Rodiče uvařená jídla pozitivně hodnotili.
Děkuji kuchařkám, že připravily rodičům
příležitost nahlédnout pod kuchařskou
pokličku. Je obtížné vařit podle stanovených norem a doporučení pro zdravé
stravování školních dětí a vyhovět chutím
a zvyklostem strávníků. Velice si cením
práce školních kuchařek a přeji jim hodně
spokojených strávníků.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Velikonoční výtvarná soutěž
Také v letošním školním roce proběhla v naší škole soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici, vazbu a dekoraci. Jsme rádi, že se stále těší velké oblibě, neboť
krásných výrobků, které zkrášlily halu školy, bylo i letos mnoho.
Mezi tradičními kraslicemi se objevili
velikonoční zajíčci, kuřátka a beránci, kteří byli vyrobeni různými technikami a zdobeni zajímavými způsoby.
Ani letos nechyběli upečení beránci či
perníkový koš s vajíčky. Porota tak měla
velmi těžký úkol vybrat ze všech prací ty
nejhezčí a nejnápaditější.
Nakonec rozhodla takto a v kategorii
jednotlivců zvítězili tito žáci:
Dominik Bárta z 1. A, Jirka Konečný
a Elen Langrová z 1. B, Pavel Vajda
z 2. A, Ema Richterová z 2. B,
Štěpán Richter z 2. C, Vojta Mahrík
z 3. B, Jirka Gazda ze 4. C,
Aneta Hrbáčová z 5. B, Alexandr
Závodský ze 7. A.

V kategorii skupin byly oceněny výrobky školní družiny, keramického kroužku
a společné práce žáků 5. A a 5. B.
Chtěli bychom také pochválit žáky druhého stupně, kteří tvořili v hodinách pracovní výchovy a pod vedením vyučujících
si vyzkoušeli uplést karabáč, ušít vajíčka
nebo vytvořit zajímavé dekorace ze dřeva.
Všichni žáci obdrželi sladkou odměnu
a jednotlivci se mohou radovat z volných
vstupenek do místního kina. Chtěli bychom poděkovat všem žákům, rodičům
a učitelům, kteří se do soutěže zapojili,
a jsme rádi, že se na tuto krásnou tradici
nezapomíná.
Mgr. Svatava Lichá

Turnaj ve
stolním tenise
Začátkem dubna byla třídou 6. A vyhlášena soutěž ve stolním tenise, která
doslova rozhýbala celou školu.
O přestávkách se žáci potkávali u hracích stolů, měřili své síly s ostatními
a snažili se uspět v početné třídní konkurenci. Finalisté jednotlivých tříd se spolu
utkali o titul Přeborníka školy a zároveň
o putovní pohár, který bude zdobit třídu
vítěze.
Po vyrovnaném ﬁnále, ve kterém
se spolu utkali Matyáš Krayzel z 5. B
a Adam Socha z 9. A, zvítězil na sety
2:1 hráč deváté třídy. Adamovi gratulujeme, ostatním účastníkům děkujeme za
účast a budeme se těšit na turnaj i v příštím roce.
Mgr. Václav Franczyk

Je vaše dítě závislé na počítačových hrách
a mobilních aplikacích?
Pro dnešní děti je užívání mobilních telefonů, tabletů a počítačů stejně přirozené
jako pro předchozí generace jízda na kole, švihadlo, hraní karet nebo Člověče,
nezlob se. Připojení k internetu se stává první věcí, kterou děti v novém prostředí
vyhledávají a virtuální realita je někdy reálnou až příliš. Kde je hranice zdravého
užívání moderních technologií a kdy už by rodiče měli zpozornět?
Při své psychologické praxi se běžně
setkávám s dětmi a mládeží, kteří mou
větu: „Když jsem já byla ve tvém věku“
– spontánně doplňují – „tak ještě nebyly
mobily a internet“. Nutno dodat, že přitom
většinou kroutí hlavou, v jakém že to pravěku jsem vyrůstala. Pravda je, že v době
mého dětství byly jak mobily, tak internet,
ale ten písek a později kolo nebo dobrá
knížka byly přeci jen přirozeněji prožitým
časem. Mým cílem není moralizovat
o dnešních dětech. Běžně vidíme tříleté
dítě s tabletem v ruce, které zvládá přepínat mobilní data a wiﬁ, pokud zrovna síť
není k dispozici. Když se zeptám chlapce
ze 7. třídy, v čem je opravdu dobrý, po
dlouhém zamyšlení pokrčí rameny a řekne: „V hraní počítačových her, nic jiného
neumím, nic jiného mi nejde.“ Možná jste
už něco zaslechli o tzv. nomofobii, tedy
strachu ze ztráty signálu. Příznaky závislých na počítačových hrách se somatickými projevy neliší od jiných závislostí. Jaké
užívání internetu je tedy v normě a kdy už
bychom měli zasáhnout?
Užívání v normě. Dítě nebo mladistvý bere digitální svět jako jednu z alter10

nativ trávení volného času. Dokáže se
bez internetu obejít na dovolené, užívání
internetu nezasahuje do aktivit rodinného
života. Dítě může využívat digitální svět
k získávání nových informací, procvičování učiva nebo trénování kognitivních
schopnostní.
První náznaky, že něco není v pořádku. Dítě tráví na internetu nebo aplikacích
více času, jejich užívání se stává zásadním způsobem trávení volného času. Dítě
nebo mladistvý vstává dříve, aby mohl
hrát hry před odchodem do školy, nebo
usíná pozdě, protože ještě hraje. Osobní
kontakty jsou nahrazovány těmi virtuálními. Také mezi těmito přáteli je hlavním
tématem digitální svět.
Počátky závislosti. Dítě nebo adolescent si začíná uvědomovat, že má s užíváním aplikací a her problém. Přestože ještě dokáže v běžných situacích fungovat,
pomalu ztrácí kontrolu nad intenzitou hraní. Vnímání reality a virtuálního prostředí
začíná nebezpečně splývat. Objevují se
abstinenční příznaky – u dětí se projevuje
výrazná touha a nutkání ke hře nebo užívání aplikací, fyziologické potřeby bývají

podřízeny těmto nutkáním a veškeré tenze jsou redukovány prostřednictvím těchto her nebo komunikačních technologií.
Rozvinutá závislost. Dítě nebo mladistvý už nemá své chování pod kontrolou, čas a prostor pro něj přestává být
reálný. Skutečnost a ﬁkce výrazně až
zcela splývají. Objevují se snahy s hraním přestat, ale bývají neúspěšné, což
pouze prohlubuje závislost. Fyziologické
potřeby jsou již zcela podřízeny – uživatelé nespí nebo nemohou spát, nepociťují
hlad a žízeň. Objevuje se třes, podráždění, vznětlivost, ale také rizikové chování
ve formě podvádění nebo krádeží.
V případě, že u svého dítěte zaznamenáte varovné signály související s užíváním her, aplikací, komunikačních technologií a internetu vůbec, je dobré vyhledat
odbornou pomoc. Kam se můžete obrátit?
Závislostmi spojenými s virtuálním prostředím se zabývají adiktologické poradny, které poskytují odborné poradenství
v oblasti nejrůznějších druhů závislostí.
Obrátit se můžete například na:
• Adiktologickou poradnu ARKA (děti od
11 let) – Hornická poliklinika, Sokolská
třída 2587/81, Ostrava, telefon: 734 377
810, 602 967 468 (poradenská linka)
• Krajskou adiktologickou ambulanci pro
děti a dorost (děti od 14 let) – Lechowiczova 2970/6, Ostrava, 596 622 235,
kaadd.ova@seznam.cz.
Mgr. MgA. Barbora Čechová,
školní psycholožka
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Základní umělecká škola

V centru akordeonového dění
Tento školní rok je pro žáky a pedagogy akordeonových oddělení základních uměleckých škol opět soutěžní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky vyhlašuje v pravidelných tříletých intervalech soutěže pro jednotlivé
nástroje a v letošním školním roce jsme na řadě také my, akordeonisté. Soutěžíme v sólové, komorní, souborové i orchestrální hře a soutěž je čtyřkolová.
V lednu jsme uspořádali školní kolo,
kde si zahráli všichni žáci zdejšího akordeonového oddělení. Vybraní pak postoupili do kola okresního, které se konalo
ve čtvrtek 7. března a naši školu reprezentovalo 55 žáků z celkového počtu 95
soutěžících. Devět sólistů, duo, trio, Akordeonový soubor a Orchestr. Do krajského
kola se dostalo sedm sólových hráčů, obě
komorní hry, soubor i Orchestr.
Krajské kolo proběhlo ve dnech 27.
a 28. března a po oba dva dny byla škola plná soutěžících, jejich učitelů, rodičů
i prarodičů. Odborná porota mnohdy
neměla snadný úkol při hodnocení všech
přednesených výkonů. Svého úkolu se
ale zhostila, pod vedením předsedkyně
poroty Mgr. art. Ireny Holomkové ze ZUŠ
Pardubice, naprosto profesionálně a hodnotila výkony soutěžících podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Moravskoslezský kraj patří mezi kraje s největším
počtem akordeonistů v ZUŠ v rámci celé

České republiky, a to dosvědčuje i vysoké číslo soutěžících žáků – 51 sólistů
a 115 žáků v komorních hrách, souborech a orchestrech. I když byla konkurence velká, naši svěřenci se v ní neztratili
a obdrželi cenná umístění.
• 0. kategorie: Eva Kovařčíková 2. místo
Viktorie Brhelová 2. místo
• I. kategorie: Eva Habustová
1. místo
s postupem do celostátního kola
Tereza Dejlová 3. místo
• V. kategorie: Karel Schmeister 2. místo
Melánie Gráfová 3. místo
Vendula Bestová 3. místo
• Akordeonové duo –
Petr Hutník, Ondřej Besta
1. místo
+ diplom za kreativní rytmický prvek
• Akordeonové trio – Melánie Gráfová,
Eva Habustová, K. Schmeister 1. místo
• Akordeonový soubor pod vedením
Martiny Maternové
1. místo
• Orchestr pod vedením
p. řed. MgA. Pavla Béreše
1. místo

Jsem velmi ráda, že klimkovická základní umělecká škola opět organizovala jak
okresní, tak i krajské kolo soutěže, neboť
je pro nás ctí hostit kolegy, jejich žáky
i ostatní, které zajímá dění v našem oboru. Máme pro tyto účely vhodné prostory
i podmínky a věřím, že se tímto dostává
dobrého jména nejen naší škole, ale také
samotnému městu Klimkovice.
Závěrem bych chtěla všem žákům poděkovat za výbornou reprezentaci školy
i města, paní Cronové z Cukrárny na Náměstí za skvělou spolupráci a všem kolegům za vstřícnost a ochotu při organizačním zabezpečení těchto akcí.
Martina Maternová

Vzpomínka na pana Aleše Rybku
Zemřel klimkovický
a moravský Bach
Vážení spoluobčané, snad si jako klimkovický rodák, žijící sice 40 let v Bílovci,
mohu toto oslovení ještě dovolit. Dne 26.
3. 2019 zemřel „klimkovický Bach“. Mistrovský virtuózní varhaník, pan profesor
Mgr. Aleš Rybka. Mnozí v Klimkovicích
snad ani nevěděli, jaký mimořádný umělec v jejich malém městě žije.
Svůj talent bral jako jakousi samozřejmost, kterou k naší škodě ani nijak mimořádně nevystavoval a neprezentoval. Byl
však špičkovým varhaníkem a hlavně
improvizátorem, absolventem Janáčkovy
akademie muzických umění v Brně.
Disponoval vrozeným stoprocentním
absolutním sluchem a díky tomuto dokázal improvizovat v jakékoliv tónině, na
jakékoliv téma i hudební formu, a to tak
virtuózně, že kdyby se tyto improvizace
zapsaly, měl by i dobrý varhaník mnoho
co cvičit, aby to opakovaně zahrál. Jaké-

koliv koncertní dílo a skladbu dokázal po
odposlechu interpretovat, a to ještě v libovolně zvolené tónině. Tyto mimořádné
schopnosti uměl jako perličku stvrdit např.
i tím, že dokázal improvizovat barokně
polyfonicky a při tom číst nahlas z novin
či knihy. To už se vymyká i vyšším hudebním schopnostem a běžnému talentu.
Byl také skutečným znalcem komplikované stavby varhan a mnohé nástroje
sám dispozičně navrhoval i kolaudoval.
Zasloužil se o rekonstrukci klimkovických
varhan, a také s vaším ﬁnančním přispěním o jejich povýšení na mistrovský koncertní nástroj. Kdyby žil v zemi, kde se
varhanní umění více cení, byl by výsostně obdivován, vyžadován a uznáván.
Je možná trochu škoda, že Klimkovice
nedokázaly jeho mistrovského potenciálu, umění a schopností plně dosyta
využívat a uplatňovat, například koncerty
s interpretačně improvizační náplní. Pan
prof. Rybka byl v tomto velmi skromný
a své varhanní umění nepozorovaně

a tiše prezentoval občasnou spoluúčastí
na některých klimkovických koncertech
a hlavně hrou při mších v klimkovickém
kostele, přičemž každá mše byla vlastně
koncertem.
Jeho virtuózní improvizační mistrovství
skutečně znají jen ti, kteří toto mohli slyšet
a vidět zblízka, a je velká škoda, že jste
to nezažili všichni! Už nám nezaimprovizuje, už to nepoznáte. Vše je pouze navždy nenávratně uloženo někde v našem
nepochopitelně zázračném vesmíru.
Vzpomínku bych závěrem spojil s vyjádřením pamětníků francouzského romantického skladatele Cesara Francka, kteří
říkali, že nejkrásnější Franckovy skladby
nebyly nikdy napsány, protože to byly
právě jeho nezaznamenané mistrovské
varhanní improvizace.
Vážený pane profesore Aleši Rybko!
Děkujeme Vám za vše, co jste nás naučil a děkujeme za všechny mimořádné
hudební zážitky. Velká čest Vaší památce!
S hlubokou úctou Jaromír Hub
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Pozvánky na kulturní akce do lázní
25. zahájení lázeňské sezóny

Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě

Sobota 4. května od 8.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, zdarma.

ROSKA Ostrava ve spolupráci s RS centrem Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a REVENIEM si vás dovolují
pozvat na seminář.

Lázeňská tančírna
Zveme vás na lázeňskou kolonádu, kterou společně roztančíme
v rytmu klasických společenských tanců. K tanci vám bude hrát
kapela LUCKY BAND.
Pátek 17. května v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, 50 Kč v předprodeji na recepci SK.

Přednáška MUDr. Radima Uzla
Známý lékař bude hovořit na téma Co je nového v lidské sexualitě v roce 2019.
Úterý 21. května v 17.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál A, vstupné 330 Kč do 20. 5. 2019, 360 Kč v den
konání. Prodej v kanceláři kultury SK v úterý, středu a čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin.
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Středa 22. května v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál A. Svou účast potvrďte na e-mailu: roska.ostrava@seznam.cz do 18. 5. 2019.

Zlatá léta šedesátá
Zveme vás na koncert „starých pecek“ z 60. a počátku 70. let.
Čtvrtek 23. května v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál A, 75 Kč v předprodeji na recepci SK.

Děti a tradice – 4. Dětský mezinárodní
folklórní festival Ostrava 2019
Čtvrtek 30. května v 15.30 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup zdarma.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN květen

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

středa

TRADICE

Otvírání studánek – okruh Hýlov

u vstupu do lesoparku

14.30

volný

VERNISÁŽ

Výstava 4. mezinárodního
sympozia výtvarníků

kostel Nejsvětější Trojice

18.00

dobrovolný

HUDBA

Májová hudební siesta
– klavír, ﬂétna

SK, Restaurace Zahrada

18.00–20.00

30,-

1.

čtvrtek

2.

BESEDA

S MUDr. Pavlou Hružíkovou
na téma resuscitace

SK, společenský sál A

15.30–16.30

volný

pátek

3.

TANEC

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

sobota

4.

AKCE

25. Zahájení lázeňské sezóny

SK, kolonáda

8.00–17.00

volný

KONCERT

Hradišťan & Jiří Pavlica

SK, kolonáda

13.00–14.00

volný

KONCERT

Famózní klimkovické pjenice

SK, kolonáda

14.30–15.30

volný

KONCERT

Akoband Klimkovice

SK, kolonáda

16.00–17.00

volný

KINO

Kouzelný park

kino Panorama

15.00

KONCERT

Od Semaforu k lidovkám

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Avengers: Endgame

kino Panorama

17.00

130,-

neděle

5.

110 / 90,-

pondělí

6.

ZÁBAVA

Večer s kytarou

SK, Restaurace Zahrada

19.00–20.30

volný

úterý

7.

TRHY

Slezský rynek

před zámkem

8.00–16.00

volný

KINO

Po čem muži touží

SK, společenský sál A

18.30–20.10

50,-

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

30,-

středa

8.
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DEN květen

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

9.

VERNISÁŽ

Absolventská výstava Venduly
Karešové, ZUŠ Polanka n./Odrou

SK, kolonáda

18.30

volný

pátek

10.

TANEC

Taneční večer s GOOD MATES

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

12.

KONCERT

Salonní orchestr

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Film pro náročného diváka
– Zelená kniha

kino Panorama

18.00

100,-

SK, Restaurace Zahrada

19.00–20.30

volný
volný

pondělí

13.

HUDBA

Taneční večer s BOSOBOS

úterý

14.

TRADICE

Otvírání studánek – městský okruh

sraz u Mozaiky

14.30

KINO

Ztracen v džungli

SK, kolonáda

18.30–20.30

50,-

KINO

Mia a bílý lev

kino Panorama

18.00

120,-

TANEC

Taneční večer s Jerry Erbenem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

středa

15.

čtvrtek

16.

POEZIE

Náruč něhy – autorské čtení
opavské básnířky Adély Senecké

salonek vedle spol. sálu A

18.30–19.30

volný

pátek

17.

TANEC

Lázeňská tančírna
s kapelou Lucky Band

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-*

sobota

18.

TRHY

Klimkovické farmářské trhy

náměstí

8.30–12.00

VERNISÁŽ

Výstava My z Galerie Mlejn

kostel Nejsvětější Trojice

18.00

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

19.00–20.30

volný

neděle

19.

KONCERT

Dechová hudba Veselka

pondělí

20.

volný
dobrovolný

HUDBA

Trumpetové DUO HALATA

SK, Restaurace Zahrada

20.–25. 5.

AKCE

Řezbářské sympozium

sportovně rekreační areál

úterý

21.

PŘEDNÁŠKA

MUDr. Radim Uzel: Co je nového
v lidské sexualitě v roce 2019

SK, společenský sál A

17.00–19.00

**

středa

22.

BESEDA

Přírodní léčba pohybov. aparátu

salonek vedle spol. sálu A

15.00–16.00

volný

SEMINÁŘ

Světový den roztroušené sklerózy

SK, společenský sál A

15.00–18.00

KINO

Arctic: Ledové peklo

volný

18.00

100,-

čtvrtek

23.

ZÁBAVA

Zlatá léta šedesátá – J. Beneš,
slovem provází K. Tomanová

SK, společenský sál A

19.00–20.00

75,-*

pátek

24.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

sobota

25.

PŘEHLÍDKA

Klimkovická lázeňská
akordeonová přehlídka KLAP

SK, společenský sál A

14.00–19.00

volný

AKCE

Řezbářské sympozium –
vyhodnocení a zábava

sportovně rekreační areál

15.00–19.00

volný

DIVADLO

Eva Hrušková a Jan Přeučil:
Šípková Růženka (předprodej)

kino Panorama

14.00

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

DIVADLO

Splněná přání Evy Hruškové
a Jana Přeučila (předprodej)

kino Panorama

16.00

200,-

neděle

26.

70,-

KINO

Pokémon: Detektiv Pikachu

kino Panorama

18.00

120,-

pondělí

27.

ZÁBAVA

Posezení s harmonikářem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–20.30

volný

úterý

28.

KINO

Láska bez bariér

SK, společenský sál A

18.30–20.20

50,-

středa

29.

RELAXACE

Muzikoterapie s Anulikou z. s.

SK, společenský sál A

18.30–19.30

volný

čtvrtek

30.

FOLKLÓR

Děti a tradice – 4. Dětský mezinárodní folklórní festival Ostrava

SK, kolonáda

15.30 –16.30

volný

pátek

31.

TANEC

Country večer s Gigim

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

sobota 1. 6.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka:
30 let po sametové revoluci

sraz u zámku

15.30

30,-

sobota 8. 6.

ZÁBAVA

Otvírání parku

park Petra Bezruče

15.00–19.00

volný

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
* Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci sanatorií.
www.sanatoria-klimkovice.cz
** 330 Kč do 20. 5. / 360 Kč v den konání – vstupenky je možné zakoupit v kanceláři kultury SK v út, st, čt, 15.00–16.00 hodin
V případě příznivého počasí mohou být některé akce přesunuty z restaurace Zahrada do Pilsner PUB.
Změny v programu vyhrazeny.
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Český svaz zahrádkářů Klimkovice

Chráníme naše kulturní dědictví
Aniž si to lidé ve většině uvědomují, na našich starých
zahradách se nacházejí místní regionální skvosty. Odrůdy
jabloně jako Sudetská reneta, Zvonkovo, Moravská jadrnička či Děkanka, Matčino a mnohé další se stále ještě
vyskytují na našich zahradách. Odrůdy, které se v místních
podmínkách se v historií věků osvědčily a sloužily mnohdy
k účelům, které už mezitím byly zapomenuty, patří k našemu
kulturnímu dědictví.
I když mezitím byly vytlačeny módními odrůdami, stále svým
genofondem patří do naší kulturní krajiny. Mnoho lidí si to v současnosti uvědomuje i u nás v Klimkovicích, a proto zde víceméně
spontánně na půdě Českého zahrádkářského svazu (dále ČSZ)
vzniklo hnutí za záchranu místních krajových ovocných odrůd.
Ve spolupráci s radou města byla zatím vytipována první lokalita pro výsadbu. Byla poměrně vhodně zvolena lokalita Hluboká
cesta a na ní dvě proluky, do které skupina nadšenců vysadila
první várku hrušní a třešní. Tyto stromky byly vybrány v první fázi
pro očekávanou dlouhověkost 100 let a více. Výsadbové nedělní akce 24. března se zúčastnili pod vedením zahrádkářů další
nadšenci – a to nejen ze strany Zelených klidných Klimkovic,
ale i z řad dalších občanů, kteří se pravidelně účastní akcí typu
Ukliďme Klimkovice. Výhledově ve spolupráci se specializovanými ovocnými školkami, které letos odebraly rouby místních
odrůd a byly ihned naroubovány k zapěstování na vhodných
podnožích, budeme mít zdroj žádaných stromků. Regionálně
zdroj výpěstků koordinuje zapsaný spolek Slezské odrůdy, který
zájemcům poskytne informace a žádané stromečky. Jsme s nimi
v úzkém kontaktu přes našeho člena ČSZ Přesličáka. Celá akce
je během na dlouhou trať. Jen samotné zapěstování koruny
bude trvat asi 10 let. Přitom se musí zapomenout na sklizeň,

naopak se musí plody otrhávat, aby veškerá síla růstu šla do
dřeva. Stromy jsou tzv. vysokokmeny, takže pro dnešní miniaturní a okrasné zahrádky se nehodí, je tedy naděje, že se nestanou
předmětem vandalismu a na svém stanovišti vydrží i pro naše
potomky. Pro úplnost je třeba i sdělit, že s akcí nesouhlasí profesionální ovocnáři, kteří v tom vidí riziko možného šíření různých virových chorob, na které moderní odrůdy, šlechtěné ve
stále větší míře, nemusí být rezistentní. Údajně patří (staré odrůdy) pod gesci výzkumných ústavů, které si podobné působení
dokáží pohlídat. Jak, to se raději neptejme. Někdy i 25 postřiků
je málo. A právě v opozici k nim vidíme přínos zachování starých
krajových odrůd, které svou rezistenci a odolnost prokázaly i bez
postřiků a jejich plody se tím pádem dají pravděpodobně zařadit do kategorie „bio“. V každém případě genetický fond těchto
odrůd se musí pro budoucnost zachovat.
Rádi bychom v podobných akcích i nadále pokračovali – a to
i tak, aby si každý zájemce vysadil „svůj“ strom, ke kterému by
se mohl na veřejnosti hlásit. Narážíme ale na jeden problém.
Paradoxně to v této etapě nejsou peníze, místní zahrádkářská
organizace náklady táhne ze svých zdrojů, ale stanovení vhodných lokalit, kde by se v akci dalo pokračovat. Možnosti Hluboké
cesty jsou vyčerpány, a proto je zcela nutné nalézt ve spolupráci
s širokou veřejností další vhodné lokality, které by po stránce
majetkové i ovocnářsko-stanovištní vyhovovaly. Musíme si uvědomit, že ve vhodných podmínkách sázíme stromy i na sto a více
let. Nemáme přitom žádné přehnané očekávání typu, že vytvoříme tzv. genový sad. Jen bychom rádi, kdybychom udržitelně
zachovali stávající staré odrůdy, naše kulturní dědictví zděděné
po předcích.
Ing. Tomáš Macek, předseda ČSZ Klimkovice

Vesnické sportovní hry
V druhé polovině února a v březnu pokračovaly Vesnické
sportovní hry dalšími napínavými soutěžemi, a to v badmintonu, kuželkách a po třech letech nově v naší parádní disciplíně – stolním tenisu. Příchodem dvou nových obcí do soutěže konkurence roste, a to se projevuje i v dramatičnosti
a novém náboji v jednotlivých soutěžích.
Turnaj v badmintonu se uskutečnil 23. března již tradičně
v Plesné. Naše nemocemi oslabené družstvo ve složení: Jirka
Halfar, Adéla Závodná, Ondřej Závodný a Jakub Láznička předvedlo kvalitní výkony, v několika utkáních potrápili favority a v
celkovém součtu obsadili pro nás již „tradiční“ krásné 4. místo
v celkovém pořadí. Turnaj byl velice vyrovnaný, o čemž svědčí
fakt, že medailové umístění favoritů soutěže rozhodoval až rozdíl jednotlivých míčů celé soutěže.
Hned další týden pokračovala soutěž v kuželně Sareza v Porubě kláním v kuželkách. Stejně jako v badmintonu jsme museli
ještě den před soutěží improvizovat v sestavě, kdy nám vypadly
dvě tradiční opory a tak konečné 9. místo bylo asi maximem
možného. Přesto jsme absolvovali krásný turnaj a zdravě se
nastartovali k dalšímu tréninku, abychom mohli navázat na
minulé úspěchy v této disciplíně. Družstvo startovalo ve složení
Libor Štelar, Jindřich Komár, Martin Bugla a Petr Večerka.

Poslední soutěží, kterou jsme před uzávěrkou Zpravodaje
a delší přestávkou mezi soutěžemi absolvovali, byl 13. dubna
turnaj ve stolním tenise ve Zbyslavicích. Stolní tenis se k naší
radosti po letech vrátil do soutěže, protože v této disciplíně jsme
v roce 2016 slavili vítězství a letos tento krásný úspěch naše
družstvo stolních tenistů ve složení Petr Solanský, Pavel Solanský a Michal Cabiš zopakovalo. Sportovci doslova převálcovali
všechna zúčastněná družstva a bez jediné porážky ovládli celý
turnaj. Skvělé první místo nás v celkovém hodnocení dotáhlo na
naše soupeře a jen se můžeme těšit na další jarní disciplíny.
Děkuji všem sportovcům, kteří nás zastupovali ve Vesnických
sportovních hrách, prožijte krásné jarní dny a u dalších soutěží
na shledanou.
Petr Večerka
Město Klimkovice hledá do svého týmu
Vesnických sportovníh her

VOLEJBALISTY
pro turnaj, který proběhne 1. června 2019 v Krásném Poli.
Zájemci, hlaste se u Petra Večerky na tel.: 725 353 043.
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Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice
Ve čtvrtek 21. března 2019 zaplnilo 37 delegátů ze čtyř oddílů Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice zasedací místnost v zámku, aby na volební valné hromadě
zhodnotili činnost za rok 2018, projednali hlavní úkoly pro rok 2019 a také aby na
další tříleté období zvolili členy výboru a kontrolní komise.
Volební valnou hromadu (dále jen VVH)
řídil starosta jednoty Ing. Jiří Hudeček.
V úvodu přivítal starostu města Ing. Zdeňka Husťáka, místostarostku Ing. Lucii
Krejčí, Ph.D., a předsedu partnerské TJ
Klimkovice a oddílu kopané Jiřího Seidlera. Připomenul, že VVH bude hodnotit
rok, ve kterém jsme oslavili významné
100. výročí vzniku samostatného Československa a v Praze se uskutečnil XVI.
Všesokolský slet. Také v roce 2019 si
připomeneme, že v roce 1904, tedy před
115 lety, byla v našem městě založena
Tělocvičná jednota Sokol, na jejíž tradice
dnes navazujeme.
Po zahájení VVH převzalo několik vyhodnocených členů ocenění Tělocvičné
jednoty a Sokolské župy Moravskoslezské z rukou starosty města Ing. Zdeňka
Husťáka, místostarostky Ing. Lucie Krejčí
Ph.D., a starosty jednoty Ing. Jiřího Hudečka za dlouholetou příkladnou práci ve
prospěch Sokola a za příkladnou reprezentaci jednoty a města Klimkovic. Byli to
z oddílu házené Šárka Polášková, Petr
Pešl, Roman Štěpánek, Petr Honěk ml.
a Stanislav Mikurda, z oddílu badmintonu
Ing. Petr Večerka a Kateřina Tomalová,
z oddílu stolního tenisu Dušan Jahoda.
V hlavní zprávě bylo zdůrazněno, že
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice má
v současné době 241 členů, z toho je 127
ve věku do 18 let a patří k největším ve
městě. V posledních třech letech se daří
členskou základnu neustále zvyšovat
zejména zásluhou oddílů házené a badmintonu, které se ve své činnosti zaměřují dlouhodobě na práci s dětmi a mládeží.
Za to patří funkcionářům a trenérům velké
uznání a poděkování. Oddíl badmintonu dnes navíc patří k nejlepším v České republice v oblasti výchovy nejmladší
generace. Řadu jeho hráčů zdobí tituly
mistrů České republiky v kategorii jednotlivců i družstev, řada hráčů je v reprezentaci a dlouhodobě dosahují pozoruhodných výsledků i v zahraničí. Družstvo
dospělých hraje naši nejvyšší soutěž extraligu. Bohužel tato aktivní činnost, výchova talentů, růst výkonnosti hráčů s sebou
také přináší velkou starost – neustále
vyšší náklady, které se daří jen s velkými
obtížemi hradit. Také v oddílu házené se
díky obětavé práci trenérů a funkcionářů
daří práce s mládeží. Oddíl má dnes 111
členů, z toho tvoří mládež 68. V soutěžích
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jsou dvě družstva miniházené, po jednom družstvu mladších a starších žáků
a družstvo mužů. V posledních letech
vychoval oddíl několik talentů, o které projevily zájem okolní špičkové kluby HCB
Karviná, SKP Frýdek-Místek a HC Zubří
a patří zde k oporám. Oddíl v letošním
roce oslaví 70 let od přechodu k mezinárodní házené. Ve zprávě byla oceněna také činnost oddílu stolního tenisu
a oddílu sokolské všestrannosti, který
zapojuje do tělocvičných aktivit ženy různého věku včetně seniorek a napomáhá
tak naplňovat cíl a poslání Sokola – zapojovat do sportovní a tělocvičné činnosti co
nejširší veřejnost od dětí až po seniory.
Ve zprávě bylo vysloveno poděkování vedení města a jeho zastupitelům za
ﬁnanční podporu Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice, vedení Základní školy
v Klimkovicích za dlouhodobou spolupráci a podporu a oceněna byla také spolupráce s partnerskou TJ Klimkovice. Právě
díky městu byl pro současné i budoucí
generace zachráněn objekt historické
sokolovny a jsme oprávněně hrdi na to,
že jsme svým dílem k tomu také přispěli. Vzhledem k tomu, že město nemá jiný
kulturní objekt, slouží sokolovna stejně
jako tomu bylo po její výstavbě nejen ke
sportování, ale také ke kulturní činnosti.
Rekonstrukce objektu ještě není dokončena, ale pevně věříme, že bude také nově
proveden přední a boční trakt. Funkce
sokolovny je v současné době skutečně
nenahraditelná.
K hlavním úkolům Tělocvičné jednoty
Sokol Klimkovice pro rok 2019 a další
léta patří především organizování pestré
tělocvičné a sportovní činnosti, získávání dětí, mládeže i dospělých pro tuto
činnost, získávání nových trenérů a cvičitelů, rozvíjení sokolských tradic, starost
o zajišťování ﬁnančních prostředků a co
nejhospodárnější nakládání s nimi, propagace naší činnosti a výsledků, aktivní
podíl při jednáních, týkajících se výstavby
nové sportovní haly atd. Hlavní zpráva
byla poté doplněna zprávami o činnosti
jednotlivých oddílů.
Delegáti VVH pak zvolili na tříleté
funkční období činovníky do výboru jednoty a do kontrolní komise. Starostou byl
zvolen opět Ing. Jiří Hudeček, jednatelem
Jiří Halfar st., místostarostkou a náčelnicí jednoty Bc. Šárka Čáňová, předsedou

Kateřina Tomalová – první hráčka ženského českého žebříčku v badmintonu a Ing.
Petr Večerka – dlouholetý člen a činovník
oddílu badmintonu po převzetí ocenění
za svou dlouholetou příkladnou práci
a reprezentaci.
odboru sportu Jan Martinčák, vzdělavatelkou Věra Strakošová, za členy výboru
Jiří Bartoš a Michal Janečka a náhradníkem výboru Jiří Polášek. Do funkce předsedkyně kontrolní komise byla zvolena
Šárka Polášková a za členky této komise
Bc. Petra Čáňová a Dana Doboszová.
V rozpravě vystoupili starosta města Ing.
Zdeněk Husťák, místostarostka Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., kteří ocenili přínos naší
jednoty při organizování sportovní a tělocvičné činnosti, při zapojování velkého
množství dětí a mládeže, při reprezentaci
našeho města v ČR a v zahraničí. Starosta se zmínil o pokračující rekonstrukci
sokolovny a vyjádřil se také k možnostem
výstavby sportovní haly. Místostarostka
poukázala na skutečnost, že rozhodnutí města a naší sokolské jednoty předat
sokolovnu a pozemky do majetku města
se ukázalo jako správné. Sokolovna se
dočká konečné opravy a bude dále plnohodnotně sloužit našim občanům.
Valná hromada schválila na závěr usnesení, ve kterém jsou stanoveny úkoly pro
další rozvoj naší činnosti ve prospěch nejširší veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže. Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice oslaví v roce 2020 dvacet let od
znovuobnovení své činnosti, která ji řadí
mezi přední klimkovické spolky. Za tuto
dobu se podařilo udělat kus poctivé práce
díky dobrovolné a obětavé činnosti desítek činovníků – trenérů, cvičitelek, vedoucích družstev, funkcionářů. Můžeme si
jen přát, aby jim jejich elán a nadšení, se
kterým se této činnosti věnují, vydržel i do
dalších let. Tím budeme nejlépe našemu
městu prospěšní.
Ing. Jiří Hudeček, starosta
Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice
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Fotbal TJ Klimkovice

Fotbalová sezóna zahájena u všech kategorií
Jaro už natrvalo ukázalo svou tvář, trávník se zazelenal a všechny naše kategorie, od těch nejmenších až po dospělé, už zahájily svou fotbalovou sezónu.
Jako první vyběhli v mistrovských utkáních na zelený pažit naši muži. Od těch
se po povedeném podzimu očekává, že
naváží na skvělé výsledky a budou atakovat nejvyšší příčky své soutěže. Bohužel
start jara se příliš nepovedl, když nejdříve podlehli nečekaně doma Šilheřovicím
a poté si odvezli „debakl“ z Bohuslavic.
Napravit se jim to povedlo v domácím
zápase s Velkou Polomí, kde zvítězili,
a následně přivezli bod za remízu 1:1
z půdy Slovanu Ostrava, který je současným lídrem tabulky. Našim mužům
po odehraných prvních čtyřech jarních
kolech patří ve velmi „našlapané“ tabulce třetí příčka se ztrátou pouhého bodu
na vedoucí celek. Věříme, že výsledková
výkonnost bude mít vzestupnou tendenci
a tým se na předních příčkách udrží až do
samého konce soutěže.
Sobota 23. 3. 2019, TJ Klimkovice –
– TJ Sokol Šilheřovice (1:1) 1:2
Branky: 26. Bednář – 32. L. Černý,
79. Redzina
Neděle 31. 3. 2019, SK Bohuslavice –
– TJ Klimkovice (3:0) 4:0
Branky: 33. a 89. z penalty Juchelka,
23. Koval, 40. Kotzur
Sobota 6. 4. 2019, TJ Klimkovice –
– Velká Polom (2:1) 3:1
Branky: 6. Gelnar, 9. Vošvrda, 90 +
3. Vaněk – 42. Rychlý
Sobota 13. 4. 2019, TJ Slovan Ostrava –
– TJ Klimkovice (0:0) 1:1
Branky: 46. Kubes – 78. Žídek
Společně s „áčkem“ zahájila svou sezónu také juniorka. Ta v prvním zápasu
přivítala na klimkovickém hřišti leadra
jejich skupiny Vřesinu „B“ a po dramatickém boji zvítězili naši borci po penaltách
4:3. V dalším utkání na domácím hřišti se
jim už ale tolik nevedlo a přesto, že měli
v závěru utkání velký tlak a několikrát
nastřelili tyč soupeřovy brány, podlehli
rezervě Šenova 1:2. Ve třetím utkání jarní
části se ale naši hráči rozstříleli a v Hrabové zvítězili 8:1. Čtvrté utkání, které bylo
na programu v sobotu 13. 4., bylo pro
nepřízeň počasí odloženo a odehraje se
ve středu 1. května. V tabulce patří našim
hráčům juniorky druhé místo s tříbodovou
ztrátou na vedoucí celek.

Sobota 23. 3. 2019, TJ Klimkovice „B“
– FC Vřesina „B“ (2:2) 4:3 po penaltách
Branky: 8. a 39. Lubojacký, 68. Strnka –
17. Janita, 44. Demko, 80. Macháček
Sobota 30. 3. 2019, TJ Klimkovice „B“
– SK Šenov „B“ (0:2) 1:2
Branky: 85. Strnka – 8. Smetana,
37. Burkert
Neděle 7. 4. 2019, TJ Sokol Hrabová
„B“ – TJ Klimkovice „B“ (0:4) 1:8
Branky: 90. Brablec – 13. a 87. Gazda,
21. a 25. Bednář, 35. a 65. Lubojacký,
53. Bača, 83. Drábek
Mládežnická družstva odstartovala své
soutěžní klání na zeleném pažitu o něco
později. Do té doby se pravidelně zúčastňovala nejrůznějších halových i venkovních turnajů. Jako první vyběhli na zelený pažit naši starší žáci, kteří suverénně
vedou svou soutěž. Start do jara ale podle
toho nevypadal, když v derby s Polankou
na domácím hřišti těsně prohráli. Napravili to však ve svém druhém utkání, kde
deklasovali Pustkovec. Mladší žáci zahájili svou sezónu v Krásném Poli, kde podlehli domácímu celku, ale následné utkání na domácím hřišti s Třebovicemi již
zvládli. Svou sezónu už zahájila i mladší
přípravka, té ovšem nepřeje počasí a obě
úvodní utkání byla odložena na pozdější,
snad teplejší, termíny.
Pátek 5. 4. 2019, Starší žáci, TJ Klimkovice – FK SK Polanka (1:2) 2:3
Branky Klimkovic: 24. Hurník Filip,
53. Lazecký Jan
Pátek 5. 4. 2019, Mladší žáci, TJ Sokol
Krásné Pole – TJ Klimkovice (4:2) 8:3

Branky Klimkovic: 2. a 30. Matuška Jan,
39. Ondra Jan
Středa 10. 4. 2019, Starší žáci, TJ Klimkovice – TJ Sokol Pustkovec (7:0) 12:0
Branky Klimkovic: 4x Šindelka Jan,
3x Lazecký Jan, 3x Hodanych, 1x Bilík
Daniel, 1x Hurník Filip
Středa 10. 4. 2019, Mladší žáci,
TJ Klimkovice – SK Slávie Třebovice
(1:1) 1:1 na penalty 3:1
Branky Klimkovic: 1x Matuška Jan
Přijďte povzbudit naše hráče kterékoliv
kategorie na hřiště do Klimkovic. Aktuální rozpis zápasů naleznete na webových
stránkách: www.tjklimkovice.cz.

Fotbalový oddíl TJ Klimkovice
pořádá nábor nových hráčů
Vážení rodiče, chcete, aby vaše děti
sportovaly, rozvíjely své pohybové dovednosti, neseděly doma u televize nebo
počítače? Přihlaste je do oddílu fotbalu,
kde se jim 2–3x týdně budou věnovat
kvaliﬁkovaní trenéři a rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Tréninky
jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou aktivitu, nejen na fotbal, a to i proto,
že děti v tomto věku ještě samy neví, na
který sport se specializovat. Vítáni jsou
kluci i holky ve věku 5 až 15 let (na tréninku rozděleno do kategorií 5–7, 8–9,
10–12, a 13–15).
Děti trénují v letním období pravidelně
v pondělky, středy a pátky od 15.45 hod.
na fotbalovém hřišti v Klimkovicích, tréninky trvají 1,5 hodiny. Stačí přijít s dětmi
ve výše uvedených termínech a trénink si
nezávazně vyzkoušet.
TJ Klimkovice, z. s.
www.tjklimkovice.cz
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70 let od založení mezinárodní házené

Připomínáme si generaci házenkářů, kteří
vybojovali historicky poprvé ligovou soutěž
V letošním roce oslavíme již 70 let od přechodu k mezinárodní házené nejen v tehdejším Československu, ale také
v našem oddílu házené. Jsme oprávněně hrdi na to, že se
oddíl házené v roce 1949 zařadil mezi průkopníky a zakladatele mezinárodní házené.
Rádi bychom příznivcům házené, ale i ostatní veřejnosti, toto
významné výročí připomenuli několika příspěvky. Začínáme
trošku netradičně, ale i tento příspěvek do oslav zapadá.
V tomto roce oslaví své životní jubileum 70 let také několik
házenkářů z dorosteneckého družstva, které se nesmazatelně
zapsalo do historie házené v našem městě – v soutěžním ročníku 1965–1966 se pod vedením trenéra Jiřího Homoly dokázalo
probojovat do nejvyšší soutěže – do dorostenecké ligy. Podobný
úspěch se již v budoucnu žádnému dorosteneckému družstvu
nepodařilo zopakovat. Připomeňme si na fotograﬁi, kdo tehdy
v družstvu hrál, hráči si tuto pozornost skutečně zaslouží.

V horní řadě zleva: Bohumil Adámek, Jiří Surý, Petr Kaštovský, Jaroslav Sojka, trenér Jiří Homola. V dolní řadě zleva: Jan
Michalčák, Miroslav Bárta, brankář Jiří Hudeček, Čestmír Dybal
a Ivan Uherek.
Cesta k tomuto úspěchu nebyla vůbec jednoduchá, ale trenéru
Jiřímu Homolovi se již v žácích sešla generace hráčů, která pod
jeho vedením pravidelně trénovala a hrála a postupně zlepšovala svou výkonnost. Důležité bylo, že se hráči udrželi pohromadě
a vydrželi hrát společně až do přechodu do mužů. Jiří Homola
věnoval házené veškerý svůj volný čas a patří k nejvýraznějším
osobnostem klimkovické házené v jeho bohaté historii. Měli jsme
s ním velmi dobrý vztah, ale respektovali jsme ho a on nás dokázal hodně naučit. Však pod jeho vedením vyrostla řada hráčů,
kteří pak patřili k oporám nejen klimkovické házené, ale dokázali
se prosadit i v prvoligových celcích a dokonce v reprezentaci.
V roce 1965 se konečně podařilo vybudovat vlastní hřiště na
házenou – sice se škvárovým povrchem, ale konečně jsme nemuseli neustále „lajnovat“ hrací plochu na hřišti kopané. Popsaná generace žáků postoupila do kategorie dorostenců, a co bylo
velmi důležité – téměř všichni pokračovali dál, až na několik
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hráčů, jejichž odchod neměl vliv na celkovou výkonnost družstva.
A v sezóně 1965–1966 dokázalo družstvo zvítězit v krajském
přeboru a o postup do dorostenecké ligy absolvovalo dva památné kvaliﬁkační zápasy s vítězem druhé skupiny krajského přeboru Cementárnami Hranice. Zde je nutné poukázat na to, že v této
době bylo k dispozici tolik dorosteneckých družstev, že musela
být v krajské soutěži rozdělena do dvou skupin. Dnes již řadu let
totiž v našem kraji není soutěž dorostenců vůbec organizována,
protože v klubech dorostenecká družstva prostě nejsou. Soutěž
dorostenců je organizována na úrovni Českého svazu házené.
Trenér Jiří Homola se s několika našimi hráči zajel na svého
budoucího soupeře v kvaliﬁkaci podívat a tak jsme věděli, na
koho si dát pozor, kdo tvoří hru, kdo střílí nejvíce branek. Vyplatilo se to. V Hranicích jsme 19. 6. 1966 zvítězili 17:13 a pak doma
26. 6. 1966 před početnou návštěvou diváků 22:20. Družstvo
bylo vedením oddílu odměněno sportovním zájezdem do Polska
a v budoucnu připravilo našemu oddílu nejednu radost.
Trenér Jiří Homola se snažil našemu dorosteneckému
družstvu vštípit rychlou technickou házenou, založenou na co
nejrychlejším přechodu do útoku. Měli jsme k tomu vhodné typy
výborných hráčů – obranáři Mirek Bárta, Dušan Adámek, rychlí
hráči do útoku Jiří Surý, Jaroslav Sojka, Petr Kaštovský, navíc
jak Petr tak Jirka byli výborní i na postu pivotmana, střelbou
z dálky se prosazovali Bohumil Adámek, Jan Michalčák, Mirek
Bárta a také ostatní velmi dobře zapadali do kolektivního pojetí
hry. Na tréninku jsme se zaměřovali na všechny způsoby obrany – 6:0, 5:1 a 4:2. Zejména systém 4:2 se dvěma vysunutými
hráči je velmi náročný na pohyblivost a přehled všech hráčů, ale
my jsme s ním proti soupeřům zejména s kvalitními spojkami –
střelci dosahovali velmi dobrých výsledků. Trenér Jiří Homola
pak s námi zkoušel také nový způsob obrany 3:3, se kterým na
mistrovství světa tehdy přišlo národní družstvo Jugoslávie a způsobili s ním doslova poprask. Jugoslávci obranu se 3 hráči vzadu
a 3 vpředu mistrně ovládali a skutečně ostatní družstva zaskočili. Dokázali podle potřeby v průběhu hry tento systém variabilně
měnit a soupeři na tento způsob obrany jen s obtížemi nacházeli
recept. Nicméně jsme si ho tehdy vyzkoušeli také, ale nakonec
jsme zůstali u osvědčených systémů.
Družstvo po postupu do dorostenecké ligy hrálo ve skupině,
kterou tvořila nejlepší družstva z tehdejšího Severomoravského
kraje, Jihomoravského kraje a Západoslovenského kraje a konkurence byla skutečně velká – PS Olomouc, Gumárny Zubří,
TJ Gottwaldov, Baník Karviná, Agrostroj Prostějov, Sokol Telnice
a Sokol Brvniště (slovenský celek). Ale ani v této konkurenci
jsme se neztratili. V premiérovém ročníku 1966–1967 se po podzimní části družstvo umístilo na výborném 2. místě a celý ročník
zakončilo po jarní sezóně na 5. místě z osmi celků. Vítězem skupiny se tehdy stalo družstvo PS Olomouc. Soutěž byla ale velmi
vyrovnaná – Olomouc 19 bodů, na 2. místě Zubří 17 bodů, na
3. místě Gottwaldov 16 bodů a na 4. místě Prostějov s 15 body
a ihned za nimi zůstalo naše družstvo se 14 body. Naším nejlepším střelcem byl Jirka Surý s 54 brankami. Nikdo mu dodnes
snad neřekne jinak než přezdívkou „Sarka“. Byl to v té době výjimečný hráč, dokázal se prosazovat z rychlých trháků, ale také
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v pivotu a na křídle, kde dokázal svou vlastní „ﬁntou S“ oklamat
nejednoho obránce a dávat tolik potřebné góly. Na minimálním
prostoru rychle naznačil s míčem pohyb podél obrany směrem
do středu hřiště a pak velmi rychlým obratem na opačnou stranu směrem do křídla se dokázal dostat za obránce a střílet na
branku soupeře. Naším druhým nejlepším střelcem byl Bohumil
Adámek s 30 brankami, a následovali Petr Kaštovský – 21, Miroslav Bárta – 21, Jaroslav Sojka – 10 atd. Důležité bylo, že branky
nedával jen jeden či dva hráči, ale že bylo střelců několik, takže
soupeřům moc nepomohlo hrát na některého osobní obranu.

nebyla žádná legrace. Vrcholem bylo znepřístupnění sprch
k vykoupání a tak jsme byli rádi, že jsme po sbalení svých věcí
bez další újmy z Brvniště mohli odjet. Umýt jsme se mohli až za
touto obcí v řece. To jsme doposud a ani později nikde nezažili.
Ale i taková byla v té době nejvyšší dorostenecká házenkářská
soutěž.
Za naše družstvo v tomto ročníku vedle hráčů, kteří jsou na
fotograﬁi, dále hráli Dušan Adámek, Josef Horsinka, Jaroslav
Hudeček a Vladimír Peřina. Na hostování k nám přišel výborný
rozehrávač a střelec František Vávra ze sousední Polanky. Byl
skutečnou posilou a do družstva zapadl. Bohužel mu zranění
a zdravotní problémy s kolenními klouby slibnou sportovní kariéru znemožnily. Přesto na jeho působení u nás rád vzpomínám.
Už jsem se zmínil o tom, že družstva v naší skupině dorostenecké ligy byla velmi vyrovnaná a každé utkání bylo opravdu
těžké. Celkem bylo v rámci tehdejšího Československa 5 skupin
– tři v Čechách a na Moravě (+ Západoslovenský kraj) a dvě
skupiny na Slovensku. Pro zajímavost uvedu výsledky našich
mistrovských utkání v ročníku 1966–1967.
Podzim 1966:
Klimkovice – Prostějov 11:12, Zubří – Klimkovice 18:10,
Klimkovice – Brvniště 11:10, Klimkovice – Olomouc 14:14,
Klimkovice – Gottwaldov (dnes Zlín) 9:7,
Telnice – Klimkovice 14:24, Karviná – Klimkovice 19:11
Jaro 1967:
Prostějov – Klimkovice 7:9, Klimkovice – Zubří 8:9,
Brvniště – Klimkovice 11:11, Olomouc – Klimkovice 16:14,
Klimkovice – Telnice 13:11, Gottwaldov – Klimkovice 15:14,
Klimkovice – Karviná 9:13

Jirku Surého si připomeňme na této fotografii.
Co je nutné podotknout – ani jedno dorostenecké družstvo
z naší skupiny nemělo k dispozici sportovní halu a všechna
mistrovská utkání se hrála na venkovních hřištích, buď na antuce, škváře či škváropísku. Přesto měla utkání vysokou úroveň,
o čemž svědčil i velký zájem diváků. Na naše utkání chodila hodně slušná návštěva a v takové atmosféře se nám i dobře hrálo.
Na tu naši první sezónu máme také jeden zážitek, o který bych
se rád podělil i s čtenáři Zpravodaje. Dne 14. 5. 1967 jsme v jarní
části zajížděli do slovenského Brvniště. Jeli jsme tehdy mikrobusem a vezli s sebou i rozhodčího z Hranic Jindřicha Krále. Ten
se pro jistotu nechal vysadit asi kilometr před Brvništěm, aby
ho někdo z domácích neviděl s námi přijíždět. Věděli jsme, že
v Brvništi se nevyhrává a že zdejší divácká atmosféra je „divoká“. To vše ale předčilo to, co jsme zde zažili. Utkání bylo velmi vyrovnané a skončilo remízou 11:11. Nejen diváci, ale ani
místní pořadatelé to neunesli, létaly na nás kameny, které po
nás a také po rozhodčím diváci házeli. Jindřich Král dostal ránu
zezadu do hlavy, také někteří hráči byli zasaženi a to již opravdu

Uvedené družstvo dorostenců dokázalo v té době zvítězit
v řadě silně obsazených turnajů. Na tradiční turnaj Osvobození
k nám do Klimkovic jezdila kvalitní družstva – např. Slezan Frýdek-Místek, TJ TŽ Třinec, VOKD Poruba, Lokomotiva Bratislava,
Lokomotiva České Budějovice, Slavia Havířov, Baník Ostrava.
Turnaje měly velmi dobou úroveň a těšily se i velmi dobré návštěvě diváků.
Trenér Jiří Homola nám v přípravných utkáních často zajišťoval jako soupeře družstva mužů, např. Muglinov, Krmelín atd.
Těmito utkáními rostla naše výkonnost. Většina hráčů již v dorosteneckém věku startovala za muže na turnajích a v přátelských
zápasech. Přechod do družstva mužů byl pak bez větších problémů.
Tato generace dorostenců měla výborné následovníky v generaci o dva roky mladší. V tomto družstvu hráli např. brankář Stanislav Košař a Ladislav Dluhoš, hráči Jaroslav Hudeček, Vladimír Peřina, Jaroslav Pantálek, Karel Martiník, Josef Horsinka,
Dušan Adámek, Vladimír Planka. Trenérem zůstal Jiří Homola.
V soutěžním ročníku 1968–1969 toto družstvo ve své skupině
dorostenecké ligy zvítězilo a vybojovalo si účast ve ﬁnálovém
turnaji o titul přeborníka Československa v Železném Brodě ve
dnech 27.–29. 6.1969, ve kterém se umístilo na 5. místě.
O této generaci hráčů však pojednáme v některém dalším
příspěvku. Určitě si to také zaslouží. Vždyť od té doby se již
nepodařilo žádnému družstvu dorostenců v našem oddíle na
tyto mimořádné úspěchy navázat.
Ing. Jiří Hudeček

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Inzerce

Renomovaná stavební společnost
s provozovnou v Jistebníku

KOMINICTVÍ

KOCOUREK Josef

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

vám nabízí

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

NÍZKÉ CENY

OBKLADY, DLAŽBY,
KOUPELNY,
SPRCHOVÉ KOUTY,
BALKONY a jiné
Praxe 45 let.
Tel.: 731 950 701

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

přijme do pracovního poměru:

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:

606 363 300

Nabízím
cca 7–10 arů
zahrady
v Klimkovicích
k sečení
na seno.
Tel.:

725 353 043

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

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

www.Votoplyn.cz
Voda-Topení-Plyn
Výměna plynových spotřebičů.
Rekonstrukce, opravy hydraulického
topného systému, jejich návrh.
Rekonstrukce, opravy vody a kanalizací
ve vnitřních částech budov.
Rekonstrukce, opravy plynových
rozvodů vč. zajištění technické
dokumentace, revizní zprávy.
Montáže a dodávka tepelných čerpadel.
Kompletní zajištění kotlíkové dotace.
(Bez online odeslání žádosti dne 13. 5. 2019.)
Pokud budu vědět, rád poradím.

Marek Durkoš
Tel.: 774 197 789
E-mail: marekdurkos@email.cz
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Pozvánky

MASÁŽE B REGENERACE
PORADENSTVÍ
Petra Miklová, Dis., Klimkovice, Lidická 217, 2. patro

Tel.: 776 192 269
Absolvována Vyšší odborná zdravotnická škola obor
fyzioterapeut - ergoterapeut, praxe v oboru 13 let.
Kurzy: B MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
B REFLEXNÍ TERAPIE I, II
B SYNERGICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE
B SPIRÁLNÍ STABILILIZACE – SM SYSTÉM
B TEJPOVÁNÍ
B REFLEXNÍ LYMFATICKÉ MASÁŽE
B DORNOVA METODA
B MOBILIZACE ŽEBER

T ĚŠ ÍM S E

N A VÁ S

☺

DĚTSKÝ DEN na střelnici
Střelnice V. A. Staška Klimkovice, společně
s dobrovolnými hasiči z Klimkovic, pořádá dětský den

26. května 2019 od 14 hodin
Pro děti bude připravena spousta soutěží a mnoho sladkých odměn.
Budou mít možnost se seznámit s technikou a prací
dobrovolných hasičů a Policie ČR.
Občerstvení je zajištěno v restauraci Myslivna.
Na všechny se moc těší střelci a hasiči z Klimkovic!
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