a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
je mi velkou ctí uvést listopadové číslo
našeho Zpravodaje. Děkuji panu starostovi za tuto možnost. Rádi bychom vám
tak vyjádřili, že v Radě města fungujeme jako jeden tým a v příštích číslech se
tak úvodního slova ujmou i ostatní radní
našeho města. Článek jsem začal psát
v potemnělé kanceláři městského úřadu při plánovaném výpadku elektrického
proudu. V těchto chvílích si člověk teprve
uvědomí, jak jsme na elektřině všichni
závislí a bereme ji jako samozřejmou věc
našeho života. Tak doufám, že takovýchto výpadků budeme zažívat co nejméně
i po Evropskou unií plánovaném utlumení
uhelných elektráren, ale do tohoto problému nechci více zabředávat.
1. říjen je mezinárodním dnem seniorů,
a proto Centrum volného času Mozaika
v čele s paní ředitelkou Renatou Návratovou připravilo v kině Panorama pro
klimkovické seniory oslavu tohoto dne

Podzim v klimkovickém parku.

listopad 2019
s doprovodným programem. Byla to úžasná akce. Mozaika myslí na naše seniory
celoročně a pravidelně pro ně připravuje
spousty aktivit, zájezdů a kurzů. Byl jsem
proto velmi rád, že jsem mohl za to vše
osobně paní ředitelce poděkovat před
zaplněným sálem kina Panorama a rád
využiji i tuto příležitost a vyjadřuji velký
obdiv a poděkování naší Renátce (Návratové) a celému jejímu kolektivu v Mozaice
za jejich úchvatnou práci při zajišťování
volnočasových aktivit pro všechny občany našeho města od nejmladších až po
ty nejstarší.
Ale nejen seniorům patří měsíc říjen.
Milovníci bobulí měli příležitost naplnit své
chutě při konání již tradičních slavností
vína a burčáku před zámkem. Konaly se
farmářské trhy na náměstí. Milovníci zpěvu mohli navštívit již 42. ročník Klimkovického podzimu v sanatoriích. V kině Panorama se konala divadelní představení, ať
už ochotnických divadel, nebo také hojně
vyhledávané představení slavného herce
Miroslava Donutila. Fanoušci sportu moh-
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li navštívit nejedno z mnoha fotbalových
či házenkářských utkání klimkovických
týmů. Prostě Klimkovice žijí a věřím, že
každý si zde najde to své.
Koncem září, konkrétně 25. 9., se konalo zasedání zastupitelstva města. Na
tomto zasedání bylo, podle mého názoru,
učiněno jedno z nejzásadnějších bezpečnostních rozhodnutí, a to zřízení Městské
policie Klimkovice. Zastupitelé schválili
Veřejnou vyhlášku, která městskou policii
zřizuje od 1. 11. 2019. V současné době
již probíhá výběrové řízení na dva strážníky a tak pevně věřím, že již v tomto
roce bude nad bezpečností všech občanů dohlížet naše městská policie. Úkolů
bude mít před sebou spoustu, a jsem přesvědčen, že její přínos pro bezpečnost
nejen v dopravě bude pro město Klimkovice velký.
Krom zřízení Městské policie Klimkovice stojí za vypíchnutí ze všech usnesení
zastupitelstva také schválené investice
do životního prostředí. A to investiční
akce Výsadba stromořadí „Pod Záhumenicí“, což je na hranici katastru Klimkovic a Poruby, kde bude vysázeno stromořadí 36 kusů javorů a 49 kusů třešní.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Dále bylo schváleno zadání vypracování
studie, která bude mít za cíl vytvořit izolační pás zeleně z důvodu snižování hlukového zatížení od dálnice, ale i od silnice II/647 (z Poruby do Klimkovic) v osadě
Václavovice.
Jsem rád, že se farnosti Klimkovice
podařilo, i za ﬁnančního přispění města,
dokončit rekonstrukci věže kostela, která je dominantou našeho města a nová
měděná střecha tak září do všech stran.
Rovněž se pomalu blíží ke konci největší
investice tohoto roku, a to výstavba kanalizace v Josefovicích. A jsem rád, že se do
konce roku také daří realizovat drobnější
akce, jako je například vydláždění chodníčku na ulici Havlíčkově u semaforu od
parku. I tyto drobné akce skládají celkovou mozaiku našeho města.
Ale nechci vystupovat jen ve smyslu, že
je vše naprosto v pořádku a vše se daří.

Mrzí mne současný stav hrází rybníku
v parku. Mrzí mne průtahy okolo projektové dokumentace rekonstrukce sokolovny.
Mrzí mne, že se o chlup nestihl termín pro
podání žádosti o dotaci na realizaci chodníku okolo ulice 28. října z Polanky do
centra Klimkovic. Mrzí mne, že nádvoří
zámku v současné době vypadá..., tak jak
vypadá. A mrzí mne mnoho dalších věcí.
Ono totiž nejde vše tak hladce a jednoduše, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Vše ovšem řešíme a vším se do detailu
zabýváme. Věřím, že nejen tyto výše zmíněné problémy se nám podaří co nejdříve
zrealizovat.
Využiji tento prostor také k upozornění
na nemilou dopravní situaci při přecházení přechodů se semafory na hlavní silnici. To, že vám na semaforu svítí
„zelený panáček“ opravdu neznamená,
že auto, které se řítí po silnici, automaticky zastaví. Bohužel mám osobní zkušenost, kdy projíždějící polský kamion

(co tady jako dělal?) při svítící červené
a „zeleném panáčku“ ani nepřibrzdil! Jen
díky obezřetnosti přecházejících nedošlo
k tragédii. Dbejte, proto prosím zvýšené
opatrnosti, i když jsou dopravní předpisy
na vaší straně a upozorněte na to především děti. Ne všichni účastníci silničního
provozu věnují dodržování dopravních
předpisů dostatečnou pozornost. Věřím,
že naše nová městská policie pravidelnou
kontrolou a represí proti těmto „pirátům
silnic“ zasáhne.
Závěrem úvodníku Zpravodaje bývalo
zvykem poděkovat, já to tentokráte učinil hned na začátku tohoto článku, a tak
jen dodám, že děkuji všem, kterým není
veřejný život v Klimkovicích lhostejný.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
krásný podzim hrající těmi nejkrásnějšími barvami, máme je v Klimkovicích kde
obdivovat.
Váš místostarosta
Lukáš Lyčka

Informace z městského úřadu

Povinné čipování psů již od ledna 2020
Kvapem se blíží konec roku a pro majitele chlupatých psích mazlíčků to znamená
jednu globálně velice propíranou povinnost.
Majitelé psů na území České republiky mají ještě zhruba 2 měsíce na to, aby
nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem.
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona, schválené
v roce 2017, povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem. Štěňata musí
být označena nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině, tedy v půl roce
věku. Výjimku budou mít pouze starší psi

a to, pokud jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011.
Proto, vážení spoluobčané, nezapomeňte na svou „psí“ povinnost a nechejte
své pejsky čipovat. Navštívit můžete jakéhokoliv veterináře.
K tématu psi se také váže informace
týkající se odchytu psů v našem městě.
Od 1. září 2019 má město Klimkovice
uzavřenou smlouvu s paní Zuzanou Vaculíkovou, která má na starosti odchyt

pejsků na území našeho města, odvedení
do dočasného odchytového kotce v prostorách dvoru Technické správy v Klimkovicích a zajištění přísunu vody a potravy
po nezbytně nutnou dobu. Tyto psy Technická správa inzeruje na stránkách Psího
detektiva, na sociálních sítích a především je nález psa vyhlášen rozhlasem.
V případě, že psa evidentně ztraceného najdete, volejte, prosím, přímo paní
Zuzaně Vaculíkové na telefonní číslo: 605
102 728.
V případě, že by se majitel pejska nenašel, bude bohužel předán smluvnímu
útulku, což je naprosto krajní řešení.
V tom lepším případě se k majiteli dopátráme, případně se sám o pejska přihlásí a vyzvedne si jej. Musí ale počítat s tím,
že od 1. září 2019 po něm bude požadována částka 500 Kč na náklady za odchyt
a nejnutnější péči.
Více informací, ať už o povinném čipování nebo odchytu psů na území města
Klimkovic získáte u vedoucí správního
odboru Bc. A. Jahnové na telefonním
čísle: 556 480 752.
Pokud se váš mazlíček ztratí, neváhejte kontaktovat Technickou správu na telefonní čísla: 558 955 820 nebo 558 955
821, třeba bude právě u nás.
Jana Hinduláková,
Technická správa města Klimkovic
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Zveme vás

Jak staré obrazy opět spatřily světlo světa
Jistě si pamatujete, jak byly v roce 2017 v kostele Nejsvětější Trojice nalezeny
jakési zaprášené a rozbité obrazy a jedno popraskané plátno zkroucené na parapetu okna. Za přihlížení médií je tenkrát z kostela vynesl tehdejší starosta města
Klimkovic ing. Zdeněk Husťák.
Obrazy byly identiﬁkovány jako (bohužel
neúplná) křížová cesta a plátno zobrazuje svatou Barboru. Město Klimkovice na
doporučení odborníků ze Státního památkového ústavu požádalo o odbornou spolupráci Univerzitu Pardubice se sídlem
v Litomyšli. V únoru 2018 město požádalo
Moravskoslezský kraj o individuální dotaci na restaurování těchto 11 kusů křížové
cesty a sv. Barbory a kraj poskytl dotaci
ve 100% výši 161 000 Kč.
Restaurování obrazů probíhalo na půdě
Univerzity Pardubice, tedy v rámci výuky
pod dohledem restaurátorů – pedagogů.
Záštitu nad celým projektem převzal
Mgr. art. Luboš Machačko. Protože univerzita obdržela objednávku města na
jaře 2018, tedy v půli letního semestru,
hned bylo jasné, že se restaurátorské
práce nestihnou do konce roku 2018,

jak zněly dotační podmínky. Museli jsme
proto požádat kraj o posunutí termínu dokončení o jeden rok. V létě 2019 Univerzita Pardubice ohlásila, že obrazy jsou
zrestaurovány a můžeme si je vyzvednout.
Celou dobu probíhaly diskuse o tom,
kde budou obrazy umístěny. Cílem nebylo jen zachránit je a zrestaurovat, ale také
uvést do života, tedy někde vystavit. Jako
ideální se po různých diskusích jevil kostel Nejsvětější Trojice. Rozhodla o tom
oﬁciálně Rada města Klimkovic a sami
radní na místě určili přesné místo v interiéru, resp. dali na doporučení odborníků.
Obrazy budou umístěny po stranách hlavní lodi, a to ve výšce kůru, tedy na první pohled nezvykle vysoko. Je to z toho
důvodu, že obrazy tam budou umístěny
trvale jako stálý mobiliář kostela. Prosto-

ry kostela totiž slouží i dalším účelům –
pořádají se zde svatby, výstavy, koncerty,
společenské akce. Zařízení kostelíka se
pro tyto různé příležitosti mění, obrazy
budou zůstávat.
Krátké představení obrazů proběhne
první adventní neděli 1. 12. 2019 v 15.00.
Budou pozváni zástupci města Klimkovic a zástupci Moravskoslezského kraje, který celou akci ﬁnancoval. Po této
krátké, ale o to milejší akci, se můžeme
přesunout na Adventní dostaveníčko
před kostel sv. Kateřiny. Je tedy možné
si jednou návštěvou Klimkovic užít hned
dvě romantické akce – historické obrazy,
charismatický vymrzlý středověký kostel,
advent, svíčky, kouřící svařák, anděly,
rozsvícení stromu…
Srdečně zveme!
Za KIS Klimkovice
Alice Chlebovská

Knihovna

Kniholympiáda opět u nás
Po pěti letech se k nám vrátilo soutěžní klání mezi týmy dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Tým tvoří pět dětí a kapitán, většinou je to knihovnice.
ní se spřízněnými lidmi, ale i o poznávání nových kamarádů. A jak to nakonec
dopadlo? Putovní pohár a vítězství si
odvezly děti z Raškovic, na druhém místě se umístil Pustějov a třetí místo získali
soutěžící z Třince. Takže další, již sedmý
ročník, se bude odehrávat v Raškovicích
pod Beskydami. Už se moc těšíme.

Tradice tohoto setkání vznikla v roce
2013 v Havířově, kde se také odehrál první ročník. Ten klimkovický tým vyhrál, získal putovní pohár a další ročník se konal
právě v parku Petra Bezruče. Letošního
ročníku se zúčastnilo jedenáct týmů např.
z Olomouce, Krnova, Třince nebo Pustějova. Pro soutěžící bylo připraveno deset
stanovišť, na kterých si ověřili své znalos-

ti ze světa knih, z regionálních pověstí,
bystrost, hbitost či rychlost ve štafetě. Pro
kapitány byla připravena speciální disciplína v podobě požárního útoku, který připravil sbor dobrovolných hasičů. Počasí
nám přálo a tak všichni odjížděli s dobrou
náladou.
Tato setkání dětí a knihovníků jsou
vždy o příjemně stráveném dni, o setká-

Chtěla bych poděkovat za spolupráci
při organizaci všem, kteří pomáhali: žákům 9. ročníku ZŠ Klimkovice za perfektní
zvládnutí zajištění soutěžních stanovišť,
technické službě za odvoz a převoz nutného mobiliáře, paní Cronové za zajištění občerstvení pro soutěžící, veliteli SDH
Ondrovi Mikovi za přípravu disciplíny,
klimkovickým rybářům za poskytnutí azylu v rybářské baště v parku a městu Klimkovice za ﬁnanční podporu. Celou akci
podpořil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků MSK a Olomouckého kraje.
Mgr. Zuzana Konvičková
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Novinky ze základní školy

Evropský den jazyků
Ve čtvrtek 26. září jsme si ve škole připomněli Evropský den jazyků prostřednictvím vzácné návštěvy – studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida z Ostravy
v doprovodu paní profesorky Gracové.
Naši bývalí žáci a jejich starší kolegové
vedli tři jazykové hodiny a prezentovali
důležitost jazykového vzdělání. Třídy 7.
a 9. ročníků si rozdělili do skupin a hovořili s nimi anglicky, německy, francouzsky

a španělsky. Žáci například přiřazovali
pojmy k obrázkům, po poslechu písní hádali hymny států, poznávali národní jídla,
významné osobnosti, státní symboly.
Z reakcí žáků:
Studenti si pro nás připravili zajímavý
a zábavný program, představovali nám
jazyky, které se učí na jejich gymnáziu.
Bavilo nás to, měli snahu nás něco naučit, měli dobrou slovní zásobu a byli velmi dobře připraveni.
Děkujeme za precizně připravené aktivity a oceňujeme nadšení pro věc, se kterým studenti motivovali naše žáky.
Mgr. Radana Albrechtová
a žáci 9. B a 9. C

Netradiční výuka vlastivědy
V úterý 15. října se žáci 5. C přesunuli do 19. století a po celý den se věnovali
vynálezcům, vědcům a objevitelům, kteří se zasloužili o rozvoj průmyslu, vědy
a techniky.
V první části dne žáci plnili úkoly
v menších skupinách, seznámili se s nejvýznamnějšími osobnostmi, pomocí
obrázkových indicií hledali správný popis
vynálezu či objevu. Společně vyplnili pracovní list s šifrou, osmisměrkou a vypracovali několik úkolů z českého jazyka
a matematiky.
Další aktivitou projektového dne byla
úniková hra Vědci, vynálezci a objevitelé. Proti sobě soutěžily dva týmy, ve
kterých žáci společně pracovali na osmi
úkolech. Po splnění úkolu získal tým kód.
Díky kódu si mohl odemknout (doslova či
obrazně) cestu k heslu. Hesla (osm číslic) žáci vybarvili ve ﬁnálním QR kódu.
Správně vybarvený QR kód jim po nasnímání tabletem ukázal, kde se skrývá klíč,
kterým si mohou odemknout místnost
a uniknout.
Po celou dobu hry žáci aktivně plnili
úkoly, spolupracovali a nelehké aktivity se
jim podařilo zvládnout za 60 minut.
Úniková hra byla všemi velmi kladně
hodnocena a projektový den se vydařil. Kde byl ukrytý klíč, se dozvíte z QR
kódu.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Clean Air –
čistý vzduch
Dne 27. září se Mgr. Kateřina Chrapková a Mgr. Jan Škuta zúčastnili v Ostravě semináře na téma Clean Air – čisté
ovzduší, jehož součástí je pilotní testování výukových materiálů na toto
téma a šíření osvěty týkající se znečištěného ovzduší.
Pedagogové odučí čtyři ukázkové hodiny dětem ve věku 6–9 let a poskytnou
zpětnou vazbu, díky které budou výukové
materiály upraveny. Prezentace a videa
informují žáky o tom, že pro lidi na vesnicích a malých městech jsou nejškodlivější
právě „nízké emise“, které jsou produkovány pří topení pevnými palivy. Jaký vliv
mají částice PM10 a PM2,5 (particular
mattter – pevné částice) o velikosti 10 μm
a 2,5 μm na lidský organismus. Užitečné
také mohou být stránky, které informují
o stavu ovzduší v dané oblasti (http://airindex.eea.europa.eu/).
Celkově hodnotím tento projekt jako
zdařilý a myslím si, že toto téma by mělo
být neustále připomínáno i z důvodu, že
žijeme v regionu, který je tímto problémem závažně postižen.
Mgr. Jan Škuta

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2019

Sázíme lesy nové generace
Děvčata z 9. A, ale také bývalé žákyně školy, se rozhodly podpořit výzvu Lesů
České republiky a zapojily se do celorepublikové akce výsadby druhově bohatého lesa.
V Moravskoslezském kraji se sadilo
v okolí Šilheřovic, v Černém lese.
Uvědomujeme si, že čelíme jedné
z lesnických kalamit, kterou vnímáme
jako příležitost vysadit nový les, který
bude odolnější, druhově bohatší a bude

Družinové
střípky

lépe čelit škůdcům. Zjistily jsme na vlastní
kůži, že výsadba nových stromů je práce
velmi náročná. Odcházely jsme unavené,
ale spokojené.
Kateřina Chrapková,
Jana Petrušková a děvčata z 9. A

Pozvánky na akce školy

• Školní družinu navštěvuje 133 žáků
prvního stupně, jsou rozděleni do pěti
oddělení.
• Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku, hojně využívají herní prvky,
hřiště i celou zelenou plochu za školou.
• V říjnu proběhla každoročně očekávaná
Drakiáda, děti mohly pouštět draky při
vhodném počasí téměř celý měsíc. A že
jim to létalo, není pochyb.
• Některá oddělení pracují na projektu
Zdravá strava a pohyb, další plní úkoly
z projektu Máme rádi zvířata, jiní tvoří
nádherné podzimní dekorace, podzimní
víly a skřítky.
• Děti sbírají přírodniny a pak je využívají
při výrobě zvířátek a Podzimáčků, letos
třeba z dýní, kaštanů, žaludů a listí.
• Svými výtvory a obrázky pak zdobíme
školu.
• Také jsme si vyšli společně do kina na
nový ﬁlm.
• Zkrátka… v naší družině se nenudíme…
Lenka Buroňová, vedoucí ŠD
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN listopad

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

Pátek

AKCE

Dýňobraní

Sokolovna, Tyršova ulice

16.00

TANEC

DJ Karlson

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

KONCERT

Od baroka po současnost – kytara

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

HUDBA

Ve víru taneční hudby

kino Panorama

16.00

1.

Neděle

3.

VSTUP

80,-

Pondělí

4.

HUDBA

K poslechu hraje BOSOBOS

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

Úterý

5.

PŘEDNÁŠKA

České tajemno Antonína Vašíčka

SK, společenský sál

18.30–20.00

30,-

Středa

6.

PŘEDNÁŠKA

Úspěšné pěstování zdravé biozeleniny

SK, společenský sál

15.30–16.30

volný

PŘEDNÁŠKA

Počítání starých civilizací

SK, společenský sál

18.30–19.30

volný

TANEC

K tanci a poslechu hraje Mir. Volek

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

Čtvrtek

7.

DIVADLO

Divoch Vřesina: ZASeTiTUPITELÉ

SK, společenský sál

19.00–20.00

70,- *

Pátek

8.

HUDBA

Country večer s GIGIM

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Sobota

9.

TRADICE

Svatomartinské hody

před zámkem

11.11–17.00

volný

Neděle

10.

KONCERT

Cimbálová muzika LIPKA

SK, kolonáda

15.00–17.00

volný

Pondělí

11.

HUDBA

Trumpetové DUO HALATA

kavárna Café Kolonáda

18.00–19.30

volný

Úterý

12.

KINO

Kouř, ﬁlm ČR, 1991

SK, společenský sál

18.30–20.00

50,-

DIVADLO

Hexenšus (předprodej)

kino Panorama

19.00

260,-

Středa

13.

PŘEDNÁŠKA

Tuktukem z Bangkoku domů

SK, společenský sál

19.00–20.30

30,-

Čtvrtek

14.

KINO

Nádech pro lásku, ﬁlm VB, 2018

SK, společenský sál

19.00–22.00

50,-

Pátek

15.

TANEC

Lázeňská tančírna, hraje Lucky Band

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

Neděle

17.

KONCERT

Salonní orchestr

SK, kolonáda

15.00

volný

VÝSTAVA

Retro výstava 30 sametových let

kino Panorama

16.00 (17.11.)

volný

17.–30. 11.
Pondělí

18.

HUDBA

Evergreeny u klavíru s L. Havířem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

Úterý

19.

KINO

Co jsme komu zase udělali?

SK, společenský sál

18.30–20.10

50,-

Středa

20.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek vedle kinosálu

15.00–16.00

volný

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, kolonáda

18.30–19.30

50,- *

Čtvrtek

21.

DIVADLO

Divadlo Fledis: Game over

SK, společenský sál

19.00–20.30

30,- *

Pátek

22.

TANEC

Taneční večer s GOOD MATES

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Neděle

24.

KONCERT

Plavba kolem světa s Jerry Erbenem

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

Pondělí

25.

HUDBA

Večer s harmonikářem M. Krenželem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

Úterý

26.

KINO

Bolest a sláva

SK, společenský sál

18.30–20.20

50,-

Středa

27.

TANEC

K tanci a poslechu hraje Pete Sax

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

Čtvrtek

28.

OPERETA

Když dva se rádi mají – sólisté DJM

SK, společenský sál

19.00–20.00

70,-*

Pátek

29.

DISKOTÉKA

DJ ATOM

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Sobota

30.

DISKOTÉKA

RETRO DISCO, hraje DJ Klega

kino Panorama

18.00

100,-

Neděle

1. 12.

AKCE

Křížová cesta a sv. Barbora

kostel Nejsvětější Trojice

15.00

volný

TRADICE

Adventní dostaveníčko

před kostelem

15.00–17.30

volný

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky k prodeji na recepci SK
Změna v programu vyhrazena.
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Prkna, která znamenají svět
Jsem velmi ráda, že mohu opět spolupracovat v adventním
čase s Pěveckým sborem města Klimkovic. Naše spolupráce se stala již tradicí, spolupracujeme nejen při uvedení děl
ostravského autora Pavla Helebranda, ale také na vánočních koncertech v kostele sv. Kateřiny.

Chtěla bych touto cestou také velmi poděkovat vedení města
Klimkovic, které vždy podpoří ﬁnanční částkou účinkování pěveckého sboru na velkých a tedy velmi nákladných produkcích. Tak
se stalo také v letošním roce a jsem velmi vděčná za tuto pomoc
a také mě, jako profesionálního hudebníka, opravdu těší, pokud
vedení města podporuje kulturní aktivity svých občanů!
Na závěr si dovoluji pozvat občany města Klimkovic ve věku
od čtyř do sta let na představení JEZULÁTKA 2019 v Divadle
Antonína Dvořáka v termínech: 15. 12. a 22. 12. vždy ve 14.00
a v 17.00 hodin a 25. 12. v 16.00 hodin.
Přijďte podpořit své spoluobčany, známé, sousedy a příbuzné!
Těšíme se na vás.
Ilona Kučerová, producent
„Už deset let mám vzácnou možnost spolupracovat se členy
Pěveckého sboru města Klimkovic. Po Kytici a Evangeliu podle
houslí, které nás zavedlo až na Smetanovu Litomyšl, se znovu
setkáváme na vašem zámku při radostných zkouškách na Jezulátko! Už teď v říjnu všichni zpívají celým srdcem, takže jsem si
jistý, že na vánočním jevišti Divadla Antonína Dvořáka vloží do
svých výkonů veškerý um i duši!“

V letošním roce máme dokonce výročí desetileté pravidelné
spolupráce, která začala v roce 2009 při prvním uvedení Evangelia podle houslí v mé produkci. Musím ovšem zmínit, že někteří „skalní“ členové sboru účinkovali již v roce 2005 v představení
Jesličky sv. Františka. Z dlouholeté spolupráce tedy vyplývá, že
je oboustranně přínosná a příjemná.
Myslím, že pro soubory tohoto typu je velmi důležitý cíl – tedy
studium hudby, kterou budou na pódiu předávat divákům/posluchačům a v tomto smyslu tedy „zaměstnáváme“ klimkovický
sbor s železnou pravidelností! Velmi si vážím píle a nasazení
zpěváků, kteří se scházejí ve svém volném čase a s blížící se
premiérou je toho času, který by mohli strávit jinou činností,
požehnaně.

Autor a režisér Jezulátka hudební skladatel
Pavel Helebrand
„S klimkovickým sborem spolupracuji na projektech Pavla
Helebranda řadu let. Členové sboru zkouší s velkým nadšením
a zanícením pro věc a to nás oba s Pavlem velice nabíjí. Rovněž
oceňuji obětavost těchto lidí, kteří docházejí pravidelně již od září
na zkoušky. Později jezdí na společné zkoušky celého ansámblu
do ostravského divadla, a to o sobotách nebo nedělích, kdy si
většina lidí užívá volna. Na základě této důkladné průpravy pak
na představeních podávají výkony srovnatelné s profesionálními
tělesy. Velice si této naší spolupráce vážím!“
Lenka Živocká

Jezulátko aneb Nácvik v plném nasazení
Pokud jste náhodou v teplých zářijových či říjnových dnech
slyšeli ze zámeckých oken melodii Nesem vám noviny či
Narodil se Kristus pán, vězte, že jste slyšeli velmi dobře.
Ne, nejednalo se o nějaký žert či omyl, to členové PS města
Klimkovic začali pod vedením hudebního skladatele Pavla
Helebranda a paní Lenky Živocké zkoušet vánoční oratorium Jezulátko.
Každý úterní podvečer se scházíme v naší zkušebně, abychom
byli co nejdokonaleji připraveni na zkoušky v Divadle Antonína
Dvořáka, kde po boku profesionálních herců a operních zpěváků
budeme pokračovat v nácviku výše uvedeného díla.
Vyvrcholením snah bude pět divadelních představení v DAD,
a to ve dnech 15., 22. a 25. prosince 2019. Proto vás všechny,
klimkovické občany i lázeňské hosty, srdečně zveme k návštěvě
těchto představení. Nasajete jedinečnou atmosféru blížících se
Vánoc a necháte se vtáhnout do neopakovatelného kouzelného
okamžiku zrození Ježíše Krista...
Vedení a městu Klimkovicím děkujeme za ﬁnanční podporu.
Hana Petrová, PS města Klimkovic

Bližší informace k představení Jezulátko poskytují webové stránky Národního divadla moravskoslezského.
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Historie

Hýlov je součástí Klimkovic již šedesát let
Osada je to však prastará, poněvadž první písemná zmínka
o její existenci je v historických pramenech uváděna k roku
1377, kdy patřila do majetku Adama z Bítova.
Jako součást klimkovického panství je Hýlov poprvé uváděn až
o několik století později, přesněji v roce 1702, kdy byl začleněn
do rozlehlého panství hraběcího rodu Wilczků z Dobré Zemice,
majícího v té době své sídlo na zámku v Klimkovicích. Tehdy
byla osada při zdejším panském dvoře uváděna již od roku 1472
jako „zpustlá“ a po několika desetiletích od skončení třicetileté
války byla takto opět osídlena.
V 18. století tu kromě výše zmíněného panského dvora stávalo dvanáct chalup a panská hájovna. Po zrušení patrimoniálního zřízení byl Hýlov od roku 1896 součástí katastrálního území
obce Čavisov, a to až do roku 1959. Před šedesáti lety v rámci
probíhající celostátní reorganizace okresů a krajů byl Hýlov nově
včleněn do katastru Klimkovic, kam také býval přifařen a přiškolen časově již mnohem a mnohem dřív.
Teprve až od roku 1960 se tehdejší ryze venkovský charakter zdejší osady začal pozvolna přetvářet a měnit. Nově tu byla
zavedena linka veřejné autobusové dopravy ČSAD, zajíždějící
do Klimkovic, Vřesiny a později z Hýlova až do Vítkovic a zpět.
Pro zásobování obyvatel začala do osady pravidelně zajíždět
pojízdná prodejna potravin, přičemž za ostatními službami a na
úřady museli místní lidé docházet (většinou pěšky, ale mnozí
jezdili na bicyklu) do 3 km vzdálených Klimkovic, nebo odtud
cestovat dále do Ostravy, Bílovce či Nového Jičína.
V osadě pracovní příležitosti téměř žádné nebyly, převažovala
zde družstevní zemědělská výroba (JZD) soustředěná v chátrajících a neudržovaných objektech bývalého panského dvora,
které ještě mohly sloužit k ustájení hospodářských zvířat. Hospodařilo tu na svých pozemcích také několik drobných soukromých zemědělců.
V roce 1966 byla osada napojena vodovodní přípojkou na
veřejný vodovod, což sice přispělo k lepšímu zásobování obyvatel pitnou vodou, avšak problémy s přetrvávajícím nedostatkem
a nízkým tlakem vody v potrubí trápily zdejší domácnosti snad
ještě téměř patnáct let až do roku 1982, kdy se podařilo dokončit
přepojení na tzv. Kružberský vodovodní přivaděč. Jak známo,
Hýlov leží na kopci a voda tu tedy byla vždy velice vzácná, proto
iniciativou obyvatel a členů místních spolků byla po roce 1980
v místě zvaném Kamenec vybudována na potoce ústícím do
Rakovce menší vodní nádrž (požární) s umělou sypanou hrází.
Pro další postupné zlepšování občanské vybavenosti byla
v osadě v tzv. „akci Z“ v dalších letech svépomocí místních obyvatel vystavěna budova nové hasičské zbrojnice s bufetovou
restaurací a společenskou místností. K ní se pak dodatečně
přistavěla prodejna potravin a smíšeného zboží. Dále bylo na
přilehlém pozemku u hasičské zbrojnice, rovněž v akci „Z“, vybudováno menší hřiště a dětský koutek.
Zásadní změnu rozvoje života a dění v osadě přineslo na
konci osmdesátých let minulého století deﬁnitivní rozhodnutí
o výstavbě nového komplexu lázeňských sanatorií Nový Darkov,
jejichž základní kámen byl zde slavnostně položen 5. prosince
roku 1991. Na celkové ploše více než 16 hektarů, ležících na
rozhraní Hýlova, Čavisova a Vřesiny, vyrostl v průběhu následujících 30 kalendářních měsíců areál moderních budov léčebné
a zdravotní rehabilitace s kapacitou až 560 pacientů (dospělých
16

i dětských), který tu velice úspěšně funguje již celé čtvrtstoletí. Kromě svého základního poslání (léčba s využitím třetihorní
jodobromové solanky, klidu a čistého ovzduší) jsou zdejší sanatoria také oblíbeným cílem turistů, milovníků přírody, ale i místem kulturního a společenského života. Areál je přitažlivý také
zvláštní, moderní a možná i docela nadčasovou urbanistikou
budov i jejich interiérů.
Samotná osada se takto brzy stala atraktivní lokalitou pro
výstavbu několika desítek nových domků pro rodinné bydlení
i kapacit privátního ubytování.
Výrazněji se občanská vybavenost Hýlova začala měnit teprve
až v průběhu poslední dekády minulého století. Jen namátkou
bych zmínil výstavbu biologické ČOV a splaškovou kanalizaci
v letech 1995–1997 (bohužel její provozování je dnes již nedostačující a kapacitně nespolehlivé), v roce 1996 byl dokončen
tři kilometry dlouhý chodník s alejí a elektrickým osvětlením pro
pěší z Klimkovic až do areálu sanatorií, kde byla také zřízena
konečná stanice nové linky autobusů ostravské městské dopravy (č. 64) ze Svinova. Plošná plynoﬁkace probíhala na Hýlově
ještě o čtyři roky dřív než v Klimkovicích, a to v roce 1994.
Snad nejvýznamnější veřejné investice za uplynulých třicet
let zde kromě výstavby komplexu budov v areálu sanatorií byly
zaměřeny do akcí na ochranu životního prostředí, dopravní
infrastruktury a cykloturistiky. Právě v bezprostřední blízkosti
objektů sanatorií se v letech 2011 až 2014 podařilo vybudovat
přírodní lesní park, jehož projekt v budoucnu počítá ještě s dalším pokračováním. Osadu v současnosti protíná několik docela
oblíbených a frekventovaných cyklostezek i značených turistických tras. Obnoveno a zpřístupněno bylo i několik lesních studánek přímo na Hýlově i v jeho okolí.
V roce 2015 se podařilo obnovit a zprovoznit téměř již zapomenutou část trasy dřívější historické Opavské cesty a v letech
2016 až 2018 se realizovala Revitalizace lipové aleje lemující
okraj lesa Rakovec (bohužel přívalový déšť letos v srpnu cestu
i alej silně poškodil).
Opakovaně byl opravován také povrch stařičké hlavní silnice
v průtahu osadou (pokr. ul. Husovy), kde kvůli zvýšení dopravní bezpečnosti byly po obou stranách položeny chodníkové
obrubníky, instalováno bylo úsekové měření rychlosti projíždějících motorových vozidel a zřízeny byly i přechody pro chodce
s nasvětlením. V roce 2019 zahájila provoz nově zřízená linka
ODIS (č. 676), z Hýlova zajíždějící k FNO v Ostravě-Porubě.
Přesto veřejná doprava po úzké a křivolaké místní komunikaci,
vedoucí přes celou osadu, zůstává stále jedním z nejožehavějších problémů dalšího rozvoje nejen této části Klimkovic.
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Na závěr alespoň stručné připomenutí některých zajímavých
údajů o demograﬁckém vývoji osady:
- v roce 1959 měl Hýlov cca 125 obyvatel, ti bydleli vesměs
ve svých 23 rodinných domcích a chalupách
- v roce 1999 měl Hýlov jen 95 obyvatel s trvalým bydlištěm,
v roce 2001 zde bydlelo již 106 obyvatel
- v roce 2009 tvořilo osadu již 60 rodinných domků s číslem
popisným a adresou pro doručování pošty
- v současnosti (stav k 1. 1. 2019) je na Hýlově přihlášeno
k trvalému pobytu 244 osob, kteří obývají již 85 rodinných
domů, což za dvě desetiletí od r. 1999 činí zvýšení počtu
obyvatel o 149 osob (+157 %)
K rodákům a význačným osobnostem Hýlova patří:
- Adolf Mihula, v období německé okupace byl na nucených
pracích v Německu, na konci války musel narukovat

do německé armády a 25. 3. 1945 padl při ústupu německých
vojsk z osvobozovaného území Francie.
- Miloš Tomášek, významný organizátor poválečné okresní
a krajské tělovýchovy, kromě toho v letech 1971 až 1983
vykonával tři volební období funkci předsedy Městského
národního výboru v Klimkovicích.
Historická minulost Hýlova, stejně jako současný rozvoj cestovního ruchu v této, pořád ještě atraktivní lokalitě, si nepochybně vyžadují větší a trvalou péči o zdejší prostředí, ovzduší, lesní
cesty, dochované pamětihodnosti i o přírodní a naučné stezky,
a to jak ze strany majitelů zdejších lesů, lázeňského areálu, majitelů pozemků, stejně tak péči o nemovitosti ve vlastnictví státu
i našeho města. Místní obyvatelé, pacienti sanatorií, lázeňští
hosté, turisté i ostatní hosté a návštěvníci si to zaslouží.
Z podkladů kroniky a archivních dokumentů města Klimkovic
zpracoval Ing. Jiří Pillich, kronikář města

Akoband Klimkovice

Soustředění Akobandu v Oderských vrších
Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zúčastnili tradičního hudebního soustředění, a to 5. a 6. října. Naší
destinací byla opět krásná příroda Oderských vrchů a hotel
U Maria skály, kde se nám nabízí vyhovující prostory pro
celý orchestr. Příjezd byl naplánován v ranních hodinách
a hned po příjezdu jsme se do toho s vervou pustili.
V první části soustředění jsme pilovali skladby jednotlivě po
hlasech, což nám pomohlo především u těch nových, kde potřebujeme noty nejdříve rozluštit. Po obědové pauze pak Akoband
pokračoval jako celý orchestr v přilehlé Kolibě. Na programu
byly především nové skladby, ale neopomněli jsme ani skladby na připravované koncerty. Společnou hrou jsme pokračovali
i v neděli po celé dopoledne.
Letos s námi poprvé jela také Marie Šimurdová, která naše
skladby obohacuje svým zpěvem téměř na každém vystoupení.
S Maruškou jde o vzájemnou spolupráci, za kterou jsme všichni
vděční, a proto i ona s námi poctivě pilovala.

Kromě hraní a zpěvu nabízí soustředění navíc možnost se
navzájem lépe poznat a udržovat tak hezké vztahy v celém
orchestru, čehož jsme řádně využili.
Nyní budeme pokračovat v pilování skladeb na připravovaný
koncert Ve víru taneční hudby, který se uskuteční 3. listopadu
v 16 hodin v klimkovickém kině Panorama.
Tento koncert si zopakujeme ještě 24. listopadu v novém kulturním domě v Píšti.
V letošním roce nevynecháme ani Adventní koncert v neděli 1. prosince v 15 hodin na kolonádě Sanatorií Klimkovice
a v příštím roce se můžete opět těšit na náš již tradiční Novoroční koncert v kostelíku Nejsvětější Trojice, a to v neděli 19. ledna
2020 v 16 hodin.
Na všechny připravované koncerty vás srdečně zveme a těšíme se na vaši podporu a přízeň.
Anežka Dědková,
AKOBAND Klimkovice
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Český zahrádkářský svaz Klimkovice

Z historie spolku zahrádkářů – 60. výročí
Na pokyn dřívějšího Ministerstva zemědělství byl v březnu
roku 1957 založen Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů v Praze. Jednalo se o nepolitickou a účelovou organizaci spolkového charakteru, která oslovila široké spektrum
občanů, mající zájem o zahrádkaření a všechny aktivity s tím
spojené. Vedle kutilství je tato činnost nejrozšířenější v České republice. Tímto popudem u nás v Klimkovicích založilo
v říjnu roku 1959 sedm aktivních zájemců z řad místních
občanů místní organizaci (viz kronika MO) MO ČSZ.
Postupným přibýváním zájemců o pěstování ovoce, zeleniny
a květin, přednáškovou činností, praktickými ukázkami a vlastním zájmem o pěstování na zahrádce se počet členů MO ČSZ
postupně navýšil až do roku 1983 na 257 členů. Což byl v historii největší počet členů. To už byl tehdy utvořen dvacetičlenný
výbor, který měl jako jeden z hlavních úkolů postavit moštárnu,
sušárnu, výkupnu ovoce a vše ostatní, co souviselo s pěstováním, hnojením, sadbou a odbytem ovoce. Tato činnost byla
korunována úspěchem tak, že v roce 1973 byl zahájen provoz
moštárny, sušárny a výkupny ovoce. Za tuto dobu od roku 1973
až do roku 1985 bylo v této moštárně vykoupeno 1 529 tun ovoce, které bylo následně prodáváno Zelenině Svinov pro další
prodej do obchodů nebo zpracování na sirup a další produkty.
Ve stejné době bylo současně vymoštováno z jablek místních
občanů 70,2 tuny moštu. Konzervací sušením bylo upraveno
17,8 tun ovoce, které bylo vesměs dodáno výrobcům cukrovinek, pekárnám apod.
Zahrádkáři byli v minulosti známí tím, že kultivovali ladem ležící pozemky v katastru města. Patřili mezi nepřehlédnutelné pěstitele zeleniny, kterou zásobovali nejen sebe, ale i vnitřní trh, což
činilo zhruba 50–60 % celkové spotřeby našich občanů. Dnes je
možné veškeré ovoce a zeleninu dovézt ze zahraničí a o ovoce
našich zahrádkářů není zájem, i když je nutričně kvalitnější
a splňuje normy pro bioprodukty. Důvodem je kromě obchodních vztahů i to, že zahrádkáři používají buď jen minimální nebo
v poslední době žádnou chemickou ochranu, čímž ovoce není
zcela bez vad na kráse. Obchody preferují ovoce ze zahraničí,
které nemá žádný povrchový kaz, ale nikdo se už nepozastavuje nad tím, že toto ovoce bylo během vegetace i 20x chemicky
ošetřeno, což musí nepochybně mít vliv na kvalitu plodů.
Ale přejdu opět k dnešní místní organizaci, která má již jen 41
členů, jejichž průměrný věk činí 70 let, což nás navádí k tomu,
že je nutno organizaci významně omladit a více zapojit občany
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Klimkovic do spolkové činnosti, třeba pořádáním tematických
zájezdů. Přes veškeré problémy stále provozujeme moštárnu
a v ní bylo např. v roce 2006 vymoštováno 6,65 tun moštu pro
širokou občanskou veřejnost. V loňském rekordním roce na úrodu ovoce bylo toto číslo překročeno na 6,94 tun. I nadále provádíme přednášky, instruktáže, poradenskou činnost, zájezdy,
není roku v poslední době, kdy by se nekonal nějaký zájezd.
Podporujeme činnost kroužku mladých přírodovědců, udržujeme
majetek organizace. Především brigádnickou činností zabezpečujeme vzhled okolí moštárny apod.
V současné době se činnost spolku vyproﬁlovala na poskytování služeb pro veřejnost při moštování ovoce a pořádání kulturních a školicích akcí. Zůstali jsme široko daleko jedinou moštárnou, která moštuje pro veřejnost. Za léta činnosti moštárna podle
toho vypadá a je na místě proces, který povede jak k obnovení
stavu technologie, tak i samotné budovy. Zahájili jsme výměnu
moštovacího lisu za soudobou techniku, i když zatím bez získání
dotací by celé zařízení bylo nad možnosti našeho spolku a nepořízení nového lisu včetně koncovky, což je pasterizační jednotka,
by vedlo k postupnému zániku moštárny. Děláme vše proto, aby
k podobné situaci nedošlo.
Přesto ve výboru uvažujeme o dalším zaměření naší činnosti,
neboť dnes práce na zahrádce slouží jen úzkému zájmu zahrádkářů, kdy zahrádky využíváme jen minimálně pro produkci pro
vlastní potřebu a začíná převažovat okrasný a odpočinkový charakter našich zahrad pro duševní relaxaci a malou rekreaci.
Je dobrou zprávou, že v poslední době se tento trend obrací
a začíná se projevovat zájem o zahrádkaření i u mladé generace. Např. skauti se velmi dobře zapojili jako obsluha při moštování a nejsou vyloučeny jejich další aktivity v oblasti zahrádkaření.
Rovněž většina lidí již zjistila, že to, co je nám v obchodě servírováno jako potraviny, není to, na co jsme byli zvyklí. Rozhodně
má doma vypěstovaná zelenina zcela jiné senzorické vlastnosti
a vím, že ji mohu servírovat bez obav i malým dětem. Proto začíná být vidět pomalý proces k návratu zájmu o vlastní zahrádku
pro produkci potravin, chov slepic apod. Farmářské trhy jsou
toho důkazem. Nebývalý zájem o komunitní zahrádky a uvolněná místa v zahrádkářských osadách tomuto trendu nasvědčují.
Jelikož veškerá hnojiva, sazenice, stromky, keře, jehličnany,
sadby brambor, cibulí, semena aj. jsou v rozsáhlém sortimentu
snadno dostupné v obchodní síti a není nutné nic složitě shánět,
byla o tyto činnosti zúžena činnost zahrádkářského svazu, tedy
i naší organizace. Naše poslání však i nadále trvá a je jen nutné
vycházet z nových potřeb členů a občanské veřejnosti, jak bylo
naznačeno výše.
Ing.Tomáš Macek, předseda spolku ČZS
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Badminton
Cenné vítězství pro Terezu Dejlovou
na turnaji Kedzierzyn-Koźle U11
O víkendu 26.–27. září se Terka
Dejlová naposledy zúčastnila
turnaje kategorie U11 Klodnica
Open, který se pravidelně koná
poslední zářijový víkend v polském Kedzierzyn-Koźle. Po
postupu ze skupiny svedla ve
vyřazovací části kategorie U11
napínavé zápasy, z nichž ten
nejtěžší a rozhodující byl zápas
o postup do semiﬁnále proti
favorizované Barbaře Bodnar,
která měla jednoznačně nakročeno až do ﬁnále. Nakonec se
ale po šesti vyhraných zápasech v řadě mohla na nejvyšší stupínek vítězů zaslouženě postavit Terka před všech 35 hráček ze
sedmi klubů. Tento kvalitní turnaj je skvělou zkouškou a výbornou příležitostí pro mladinké hráče porovnat své dovednosti
s žákovskou základnou sousedního regionu v Polsku.

GPC Dospělí v Olomouci – výborné klimkovické výsledky, neporazitelný J. Somerlík
V sobotu 5. října se konal turnaj GPC a GPD dospělých v Olomouci. V mixech se nám bohužel klimkovické páry potkaly před
ﬁnálem. Nejdříve Kača Frischová s Michalem Grundem ve čtvrtﬁnále porazili Ondru Závodného s Aďou Závodnou. Poté semiﬁnále prohráli proti Honzovi Somerlíkovi se Zuzkou Bláhovou,
kteří velmi vyrovnané ﬁnále vyhráli 19:21, 21:19, 22:20 proti dvojici Martin Slíva, Marie Růžičková.
Další výsledky: Tomáš Černík s Martou Larischovou prohráli
v prvním kole proti páru Karel Zahradník, Tereza Sogelová. Verča
Dejlová s Honzou Bůčkem prohráli v prvním kole proti poražené
ﬁnálové dvojici. Následně proti této dvojici prohrál Ondra Broda
s Hankou Otiskovou druhé kolo. Honza Slíva s Luckou Metzovou, také ve druhém kole, prohráli proti Kubovi Sagáčikovi s Eliškou Klenarovou.
Následovaly singly. Po Honzovi Somerlíkovi, který tuto disciplínu vyhrál a připsal si tak druhý úspěch, se dostal nejdále Ondra Broda, který ve velmi vyrovnaném zápase 21:23, 23:21, 14:21
prohrál proti Adamovi Breznenovi ve druhém kole.
Dále Honza Slíva prohrál v prvním kole proti Sascha Vetter,
David Slíva prohrál v prvním kole proti Adamovi Twardzikovi,
Tomáš Černík prohrál v prvním kole na 3 sety proti Honzovi Bůčkovi.
V ženských singlech se dostala nejdále Kača Frischová, která
prohrála až ve ﬁnále proti Veronice Kubečkové. Lucka Metzová prohrála semiﬁnále na 3 sety proti již zmíněné vítězce. Aďa
Závodná prohrála čtvrtﬁnále s Luckou Metzovou. Verča Dejlová, která hezky otočila zápas v prvním kole proti Lucii Šlégrové,
nestačila ve čtvrtﬁnále na vítězku singlu. Hanka Otisková v prvním kole na dva sety porazila Ivetu Strnadovou a následně prohrála čtvrtﬁnále proti Káji Trnkalové. Marta Larischová prohrála
v prvním kole proti Janě Havlové.
V pánských deblech si třetí zlato připsal Honza Somerlík, který velmi vyrovnané ﬁnále vyhrál společně s Patrikem Mírou na
3 sety, kdy dokázali otočit nepříznivý stav třetího setu 12:18 proti

Davidovi Slívovi s Matějem Rzeplinským a vyhrát ﬁnále stavem
21:17, 19:21, 22:20.
Dále Ondra Závodný s Honzou Slívou prohráli semiﬁnále proti
Honzovi Somerlíkovi s Patrikem Mírou. Tomáš Černík s Ondrou
Brodou prohráli v prvním kole proti Davidovi Slívovi s Matějem
Rzeplinským.
V ženských duelech se nejdále dostaly Lucka Metzová s Veronikou Kubečkovou, které prohrály až ﬁnále na 3 sety proti Marii
Růžičkové s Míšou Moravcovou. Dále Zuzka Bláhová s Kájou
Trnkalovou prohrály semiﬁnále proti Marii Růžičkové s Míšou
Moravcovou na 3 sety. Kača Frischová s Eliškou Kelnarovou
prohrály čtvrtﬁnále proti Zuzce Bláhové s Kájou Trnkalovou na
3 sety. Marta Larischová s Hankou Otiskovou prohrály čtvrtﬁnále proti Marii Růžičkové s Míšou Moravcovou. Verča Dejlová
s Barborou Vrbovou prohrály čtvrtﬁnále proti Tereze Chumchalové s Ivetou Strnadovou. Aďa Závodná s Luckou Šlégrovou prohrály v prvním kole proti Marii Růžičkové s Míšou Moravcovou.
Gratulace Honzovi za 3 získaná zlata, Davidovi za stříbro, Zuzce
za zlato, Lucce za stříbro a Kači za stříbro.

Domácí GPB dospělých v Pustějově
Ve dnech 21.–22. září se konal turnaj GPB na domácí půdě
v Pustějově. Na tento turnaj odjelo bojovat o co nejlepší umístění celkem 15 klimkovických hráčů: Zuzka Bláhová, Ondra Broda,
Filip Budzel, Domča Budzelová, Kača Frischová, Jirka Halfar,
Lucka Metzová, Hanka Otisková, Klárka Petrušková, David Slíva, Honza Slíva, Petr Tomala, Michal Vašátko, Aďa Závodná
a Ondra Závodný.
V mixu se nejdál dostal pár Budzel–Budzelová, kteří se umístili na krásném 3. místě, kdy do nedělních bojů už nenastoupili
kvůli zdravotním potížím.
V dámském singlu se nám také dařilo. Do čtvrtﬁnále se dostala
Aďa Závodná, která poté nestačila na nasazenou jedničku Radku Šilhavou a Lucka Metzová, která v třísetové bitvě podlehla
následné vítězce Verči Kubečkové (3/4). To ale není konec... Do
semiﬁnále se dostala opět Domča Budzelová a Klárka Petrušková a odvezly si dělené 3. místo.
V mužském singlu to bylo těžší. Do třetího kola se dostal Petr
Tomala, který nestačil na mladého reprezentanta Dominika Kopřivu. Do ﬁnále postoupil Filip Budzel, který se snažil vybojovat
zlato, ale neuspěl proti nasazené jedničce Lukášovi Holubovi.
V ženském deblu se dostaly nejdále do čtvrtﬁnále páry Petrušková–Němcová, nad kterými zvítězil první nasazený pár Hořínková–Valentová. Dále Závodná–Šlégrová, které porazil následně vítězný pár Chadimová–Šilhavá a pár Metzová–Studená,
které nestačily na nasazené dvojky Otáhalová–Srncová.
V mužském deblu jsme nejdále postoupili do druhého kola,
a to páry: Slíva J.–Závodný, Halfar–Slíva D. a Broda–Viest.
Z turnaje si odvážíme celkem 5 medailí.

GPB U15 v Pardubicích – 2x cinklo
Ve městě perníku se konal turnaj U-15, kategorie B, kde si účast
vybojovali Katka Osladilová, Marek Waliszewski, Honza Ptáček a Michal Oswald.
V mixu náš oddíl reprezentovali jen Katka s Adamem Srncem
a Michal s Kateřinou Kniezkovou, zatímco Michal prohrál hned
na úvod, Katka s Adamem vyhráli 3 zápasy a ve čtvrtﬁnále podlehli pozdějším vítězům Kozempelová–Rázl.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Ve dvouhrách to dotáhla nejdále po zranění vracející se Katka, která ač nenasazená, postupně vyřazovala jednu hráčku za
druhou, nakonec z toho bylo nedělní semiﬁnále, kde nestačila
na dobře hrající Krulovou, která celý turnaj vyhrála, škoda, celý
první set Katka vedla. Marek i Michal prohráli shodně ve druhém
kole, Honza dokonce v kole prvním, kdy nezvládl po jasně vyhraném prvním setu zápas, a nakonec odešel poražen.

Ve čtyřhře se Katce zranila spoluhráčka a tak nás zastupovali jen kluci, Marek i Michal se spoluhráči nepřešli přes první
kolo, Honza si napravil reputaci a postoupil s Lubeníkem až do
nedělního semiﬁnále, tam po hezkém zápase vyřadili favority
Maňásek–Jeništa a postoupili do ﬁnále, tam již nestačili na Diviše s Vrbkou a po boji jim podlehli 2:1.
Všem našim hráčům děkujeme za reprezentaci oddílu.
Zpracoval Jiří Halfar ml.

Dělnická tělovýchovná jednota

Všesportovní hry SDTJ ČR v Třeboni
O víkendu 7. a 8. září se spolek DTJ Klimkovice zúčastnil
11. všesportovních her SDTJ ČR, které se tentokrát konaly
v Třeboni, v krásném areálu Tyršova stadionu. Na hrách se
setkalo zhruba 240 sportovců z celé republiky.
Přestože se náš oddíl zúčastnil her v malém počtu (6 osob),
měli jsme své zastoupení ve čtyřhře tenisu, petanque a v doplňkových sportech (veslařský trenažér, hod na basketbalový koš,
šipky). Úspěšní jsme byli v petanque (2. místo) a hodu na koš
(3. místo). Naše dvě dvojice, které se zapojily do turnaje v tenise, vypadly ve vyřazovacích zápasech.
DTJ Klimkovice se po konečném sečtení bodů umístilo na
10. místě z 18 družstev. Všem zúčastněným blahopřejeme
k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci DTJ
a města Klimkovic.
DTJ Klimkovice do svých řad rádo přivítá nové členy. Pokud si
chcete zahrát volejbal, nohejbal nebo tenis, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: 737 876 102.
Ivo Urbánek, starosta DTJ Klimkovice

Vesnické sportovní hry

Jdeme do ﬁnále letošního ročníku
Podzimní část soutěží letošního ročníku VSH je ve ﬁnále.
Po soutěži ve střelbě ze vzduchovky máme skvělou výchozí
pozici pro medailové umístění. V redukovaném průběžném
pořadí ﬁgurujeme na prvním místě a záleží jen na výsledku
soutěže v sálové kopané, které konečné místo Klimkovice
obsadí. Skvělé umístění jen ukazuje, že Klimkovice jsou
opravdu městem sportu. Že v našem městě se sportu daří,
a to nejen na soutěžní úrovni.
A teď k našim podzimním výsledkům. Lukostřelci snad konečně protrhli smůlu, odlepili se od spodních příček výsledkové listiny a začínají se výsledkově přibližovat k týmům ve středu tabulky. Děkujeme za reprezentaci města týmu ve složení Jindřich
Komár, Milan Křivánek, Ondra Besta a Alexandr Závodský.
Následovalo skvělé představení v podání cyklistů. Již tradiční účast v soutěži v rámci Plesenské stezky proměnili v úžasné
vítězství. Letošní závod poznamenalo nepříznivé počasí, ale
naše družstvo ve složení Ivo Hrabovský, Lubor Veselý, Tomáš
Janalík a Radim Pavelka převálcovalo v bahně a dešti konkurenci a posunulo nás na průběžné 1. místo v soutěži. Borci navíc
bodovali i ve svých věkových kategoriích, kdy Ivo Hrabovský zvítězil v kategorii 50+ a Tomáš Janalík byl druhý v kategorii U18.
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Předposlední soutěží letos byla střelba ze vzduchovky. Naše
střelecké družstvo stejně jako vloni obsadilo kvalitní 5. místo
a udrželo nás před poslední disciplínou v čele soutěže.
Již teď moc děkuji všem účastníkům za obětavost a účast ve
všech soutěžích. Klimkovice opět zanechávají výraznou stopu
v letošním ročníku.
Všichni fanoušci klimkovické kopané, přijďte 23. listopadu
povzbudit naše fotbalisty do haly v Polance, kde budou bojovat
o celkové prvenství v soutěži.
Sportu zdar a VSH zvlášť. Přeji vám krásné podzimní dny.
Petr Večerka
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Házenkářští draci obsadili památnou lípu
Stalo se již tradicí, že každý rokem pořádáme pro děti z našeho oddílu házené podzimní drakiádu. Jak všichni jistě
dobře ví, nezaměřujeme se pouze na jeden sport, ale jsme
všestranný oddíl. K tomu také dozajista patří i zmíněná drakiáda.

Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich rodičům a těšíme
se na další rok. Pevně věříme, že se naše drakiáda stane tradicí
a nedílnou součástí klimkovického podzimu oddílu házené.
Děti jsou vítány, přijďte si vyzkoušet náš kroužek. Trénink obsahuje základy sportu – házenou, fotbal, košíkovou, volejbal,
ﬂorbal a atletiku. V zimním období chodíme plavat, což je výborná rehabilitace a uvolnění pro děti.
Těší se na vás trenéři Eliška, Dominik, Michal, Mário, Martina
a Jarek.
PONDĚLÍ:

17.00–18.30 hod.

základní škola

STŘEDA:

16.00–17.00 hod.

sokolovna

ČTVRTEK:

16.00–17.30 hod.

základní škola

Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené, tel.: 737 89 00 32

Tři desítky dětí a dospělých přišly podpořit tuto vydařenou
akci, která se vždy koná na prostranství u památné lípy. Byla to
pastva pro oči, nejen pro kolemjdoucí a řidiče, kteří i zastavovali,
ale hlavně pro naše děti, které se ohromně bavily. Soutěžily o to
čí drak doletí nejvýš, nebo čí drak vydrží nejdéle ve vzduchu.
Vítězem byly všechny děti, které přišly a zúčastnily se. Je hezké vidět v dětských očích tu radost a nadšení pro věc. Občas
jsme draky chytali na poli, nebo je lovili z větví keřů, ale i to
k tomu patří.

Blahopřejeme!
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70. výročí mezinárodní házené v Klimkovicích

Mezinárodní házená
se prosazovala těžce
Již několik příspěvků se objevilo na stránkách Zpravodaje,
které byly zaměřeny k připomenutí významného 70. výročí přechodu k mezinárodní házené v našem městě v roce
1949.
V tomto roce přijal výbor oddílu házené zásluhou Emila Gelnara, Josefa Oseckého, Miroslava Kříbka, Radomíra Vůjtka a Zdeňka Barvíka jako první v kraji Ostrava velmi odvážné a doslova historické a průkopnické rozhodnutí – podle něho
měla všechna družstva řádně dohrát své soutěže v české
házené a od jara 1950 začít již nový ročník v mezinárodní házené o 7 hráčích. A toto rozhodnutí se nerodilo a neprosazovalo
snadno. Vždyť česká házená se v tehdejším Československu
hrála od roku 1919 a v Klimkovicích od roku 1920 a tak přechodu k mezinárodní házené byly ze strany čelných představitelů
v ústředí, krajích a také v oddílech kladeny po 2. světové válce velké překážky. V mnoha oddílech došlo k velkým sporům,
dlouholetí přátelé a spolupracovníci se dokázali rozhádat tak, že
mnozí z nich, kteří s přechodem k mezinárodní házené nesouhlasili, ukončili v oddílech svou činnost. Nejinak tomu bylo v roce
1949 i v našem oddíle házené v Klimkovicích. O to víc je třeba si
vážit těch, kteří od svého rozhodnutí neustoupili a jejichž zásluhou došlo v březnu 1950 k ustavení prvního oddílu mezinárodní
házené na Ostravsku. Již 17. dubna 1950 předkládá náš oddíl
k zaregistrování 19 hráčů u České obce sokolské v Praze pod
čísly 416 až 434, to znamená, že náš oddíl byl vůbec mezi prvními, které začínaly v tehdejším Československu hrát házenou
podle mezinárodních pravidel.
K bližšímu pochopení důležitosti tohoto kroku je třeba doplnit
několik důležitých informací. Po 1. světové válce roku 1918 byla
v Evropě házená trojího druhu – česká házená o 7 hráčích, severská házená rovněž o 7 hráčích (dánská a švédská) a německý
handball o 11 hráčích. Pravidla se samozřejmě lišila.
Česká házená byla obnovena již v Československé republice
na jaře 1919 a šířila se nejen v Čechách a na Moravě, ale také
na Slovensku a v bývalé Podkarpatské Rusi. Postupně získala
širokou základnu a hrávala se téměř ve všech tělocvičných jednotách, samostatných klubech házené, ve školách, v armádě,
prostě všude, kde se sdružovali mladí lidé. Hráli ji nejen chlapci
a muži, ale také děvčata a ženy. Konala se i mistrovství republiky. Také v tehdejším Severomoravském kraji a na Ostravsku
pevně zakotvila a měla silnou základnu.
Severská házená a německý handball se hned po ukončení
1. světové války začaly hrát – severská v halách – a německý
handball na fotbalových hřištích. Obě hry se provozovaly živelně,
neorganizovaně – nebylo v té době žádné mezinárodní ústředí.
Ale jejich vyznavači se chtěli utkávat mezinárodně a pořádat svá
mistrovství světa. Při různých pravidlech a hřištích to však nebylo možné. Průkopníkem mezinárodní házené o 7 hráčích, kterou
známe i dnes, byla severská házená. V roce 1930 na žádost
severských zemí byla pravidla házené o 7 hráčích uznána jako
mezinárodní a v roce 1938 se konalo v Německu první mistrovství světa.
Rozvoj házené přerušila 2. světová válka, ale hned po jejím
skončení v roce 1945 se v již svobodném Československu,
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Z roku 1950 je vzácná fotografie družstva mužů s prvními hráči
házené podle mezinárodních pravidel. Zleva: M. Kříbek, Z. Šebel,
R. Bálek, B. Teichmann, M. Klega, M. Gelnar a R. Homola.
Dole zleva: J. Osecký (hrající trenér), J. Vozník a V. Teichmann.
a také na Moravě, stala česká házená jedním z prvních sportů,
který se začal provozovat. Soutěže začaly již v srpnu 1945, byly
zakládány nové oddíly. Organizačně vše zajišťovalo potvrzené
vedení Českého svazu házené.
Také v Klimkovicích zahajuje ihned po válce jako první svou
činnost právě oddíl házené – tehdy pod názvem Sportovní klub
Klimkovice. Od roku 1948 nesl znovu, jako před válkou, název
Sokol Klimkovice. Již 27. června 1945 jsou klimkovičtí házenkáři
zařazeni do II. třídy přeboru Ostravské župy házené. V té době
vzniká poprvé v historii házené v našem městě také družstvo
dorostenek. A je nutné obdivovat odvahu tehdejších děvčat –
v rodinách panovaly přísné zásady a děvčata byla určena pro
práci doma a pro založení vlastní rodiny. Sportování k tomu
vůbec nepatřilo.
K rozvoji tělovýchovy v našem městě přispělo vybudování
sportovního stadionu u sokolovny na Tyršově ulici, s jehož výstavbou se začalo za významné pomoci partnerského hlavního
města Prahy v roce 1946. Již v roce 1947 přicházejí ale v tisku zprávy, že v Praze se hraje házená podle mezinárodních
pravidel. Neustále se prosazovala touha hráčů i činovníků hrát
házenou mezinárodní a hrát tento sport nejen u nás, ale také za
hranicemi naší vlasti. V té době to nebylo vůbec snadné. Česká házená měla dlouholetou tradici, byla původní českou hrou,
stovky českých házenkářů zemřely za okupace násilnou smrtí
a další stovky trpěly v koncentračních táborech. A nyní ti, co to
přežili a začali ji opět hrát, měli tuto hru opustit a začít s hrou
německou o 11 hráčích na fotbalovém hřišti, nebo severskou
o 7 hráčích, která se stále víc v Evropě a ve světě prosazovala.
To bylo mnohými považováno přímo za protivlastenecký čin. Nutno připomenout, že v Klimkovicích, které byly po mnichovském
diktátu začleněny do Sudet, se ještě pár let po válce hrála vedle
české házené o 7 hráčích také německá házená o 11 hráčích.
Snaha o zavedení mezinárodní házené neustala ani po roce
1948, kdy došlo ke sjednocení tělesné výchovy. Naopak – tyto
snahy ještě zesílily. Již v roce 1949 existovala u nás dvě samostatná ústředí házené, potom společné ústředí pro oba typy
házené a trvalo to ještě dva roky, než se po velkých tahanicích
a intrikách pracovníci rozešli do samostatných ústředí své házené. Dne 1. 1. 1953 Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport
rozhodl, že házená, která se u nás hrála od r. 1919, ponese
název česká házená a házená podle mezinárodních pravidel
ponese název házená. Od té doby se v naší republice hrají dvě
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podobné hry vedle sebe. Od r. 1971 se česká házená přejmenovala na národní házenou.
Mezinárodní házenou v našem regionu začali hrát po roce
1949 současně na třech místech – v Dřevohosticích, v Olomouci a u nás v Klimkovicích. Každé toto místo patřilo tehdy do
jiného kraje – Dřevohostice do Gottwaldovského, Olomouc do
Olomouckého a Klimkovice do Ostravského. Sokol Klimkovice
sehrál první utkání v dubnu 1950 doma se Sokolem Dřevohostice. Muži hostů zvítězili 14:10, ale dorostenci se rozešli remízou
10:10. Ještě v tomtéž roce se klimkovičtí přihlásili do Moravské
divize. Tato soutěž se hrála ilegálně, jako první ji na Moravě zorganizovalo Brno. Hrála se ve dvou okrscích – sever a jih.
V severním okrsku bylo konečné pořadí následovné:
ČSD Olomouc
18 bodů
Sokol Bedihošť
18 bodů
GZ Královo Pole 10 bodů
Sokol Klimkovice 10 bodů
Sokol Brno I.
6 bodů
Dynamo VSJ
0 bodů
Tato soutěž se hrála „na černo“ proto, že tehdejší společné ústředí české a mezinárodní házené si vymyslelo strukturu
soutěží, která vlastně zakázala hrát mezinárodní házenou o 7
hráčích. Struktura soutěží byla následující: v létě na hřištích venku se hrála házená o 11 hráčích a česká házená o 7
hráčích. V zimě se pak mezinárodní házená o 7 hráčích měla
hrát v halách. To byla jasná snaha o potlačení snah k přechodu
k mezinárodní házené. Vždyť v celém tehdejším Československu byla k dispozici jen jedna vyhovující hala na házenou, vlastně tělocvična na Vinohradech v Praze. Usnesení o soutěžích
bylo platné a tak organizátoři ilegální Moravské divize i hrající
družstva byli potrestáni!
Klimkovicím se na Ostravsku hrálo opravdu těžko, protože
byly samy a obklopeny oddíly jen české házené. Jen sem tam
se podařilo sehrát nějaké přátelské utkání. Prostě klimkovičtí
předběhli dobu a čekali na nové oddíly a nová družstva, prostě
na novou dobu. A ta přes odpor vůči mezinárodní házené přišla!
Sice až v roce 1955, ale mezinárodní házená si začala postupně

razit cestu. V roce 1955 přešli na mezinárodní házenou v Paskově a také na Ostravsku vzniklo několik dalších oddílů. V roce
1955 se družstvo mužů Sokola Klimkovice stalo krajským přeborníkem a postoupilo do II. ligy! Další oddíly byly Dukla Orlová,
Dukla Ostrava, Slávia Opava, Pracovní zálohy Karviná – tento
oddíl vydržel až do dnešní doby jako HCB Karviná. V roce 1956
vznikl oddíl mezinárodní házené v tehdejším Sokole Polanka
n/O a TŽ Třinec. V roce 1957 začali hrát tuto hru v Novém Jičíně, Krmelíně, Frýdku-Místku, Ostravě-Vítkovicích a ve Staré Vsi.
Postupně se od r. 1955 začaly hrát již regulérní soutěže.
Rozvoji mezinárodní házené se prostě nedalo zabránit
a tento sport se prosadil postupně v celé Evropě a ve světě.
Má krásnou a dlouholetou tradici a my jsme v oddíle házené
Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice hrdi na to, že do této
velké sportovní rodiny patříme a že máme nemalou zásluhu
na jejím prosazení v naší zemi.
Svůj příspěvek bych chtěl zakončit přáním, ať ani v současné době nezapomínáme na ty, kdo se již v roce 1949 a v dalších letech zasadili o to, že se v Klimkovicích hraje mezinárodní
házená, která za 70 let svého trvání dosáhla řady významných
úspěchů nejen v chlapecké a mužské házené, ale také v dívčí a ženské házené, která po celou tuto dobu reprezentovala
doma i v zahraničí nejen Sokol Klimkovice, ale především naše
město. Jsem velmi rád, že se doposud v historii oddílu házené
našli vždy obětaví funkcionáři, trenéři, vedoucí družstev a další
příznivci, kteří se házené, a zejména výchově nejmladší generace, vždy obětavě věnovali a díky nim patří i dnes oddíl házené k největším sportovním oddílům ve městě a dosahuje opět
pozoruhodných výsledků. A mají na tom zásluhu i současní mladí trenéři a funkcionáři, kterým bych chtěl popřát neustálý zájem
dětí a mládeže o tento krásný sport, ať jim vydrží jejich nadšení
a obětavost, se kterou se práci v oddíle věnují. Oddíl házené se
nemusí bát o svou budoucnost, a to je moc dobře.
Čerpáno z publikace prof. Metoděje Zajíce: Historie házené
v Severomoravském kraji 1948–1977 a z vlastních materiálů.
Ing. Jiří Hudeček

Charita Ostrava
Charitní poradna ve Vítkovicích je bezplatná
Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo atd.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje,
všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

Co poskytujeme lidem bez domova?
Charita Ostrava poskytuje sociální služby pro lidi bez domova
celoročně. Jedná se o jejich kontaktování přímo ve vyloučených
lokalitách terénními sociálními pracovníky, bezplatné nízkoprahové denní centrum, kam mohou přijít uspokojit základní potřeby. Dále již zpoplatněné služby noclehárny, azylových domů či
navazující sociální rehabilitace ve startovacích bytech. Smyslem
je prevence zdravotních a sociálních rizik spojených s životem

bez domova a také podpora těchto lidí, aby s podporou sociálních pracovníků mohli postupně svou situaci řešit. Služby jsou
poskytovány s ﬁnanční podporou Statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje a Evropské unie.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Nabízíme možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa
se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a získáte informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte
se nemocnému podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní
hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních
pomůcek. Ty je možné zapůjčit v charitní půjčovně. Další informace na: www.ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnichpomucek. Kurz probíhá jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. 11.
2019 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste
předem u Bc. Anny Štefkové, tel.: 599 508 533, 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.
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Policie České republiky informuje
Nebuďte neviditelní
Nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná snížená viditelnost. Chodci (stejně jako
cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu,
ve kterém je důležité nejen vidět, ale také být viděn – nebýt neviditelný. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy
z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reﬂexních prvků i v obci. Důležitost užití reﬂexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět
až na vzdálenost 200 metrů. Naproti tomu v tmavém oblečení je
vidět na vzdálenost až desetkrát menší.

Nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních
center. V tomto období mívají s sebou nakupující větší ﬁnanční
hotovost. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na
možné krádeže při nakupování. Poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku s ﬁnanční hotovostí, platební kartou
a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na
více než dva tisíce korun. V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého

muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční tašku
s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta
a ﬁnanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu
vyčíslil poškozený na částku více než sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti stačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku či kabelku. Dalším momentem, který mohou
pachatelé využít, je ukládání zboží do zavazadlového prostoru
vozidla a předtím odložení tašky na místo pro řidiče či spolujezdce. Lidé obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují
pozornost. Tyto typické situace zachytili policisté i v preventivním
videospotu kampaně s názvem KDO S KOHO (odkaz: https://
www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw). Ve spotu je zachycena i situace v prostředcích MHD. Nepozornosti 30leté ženy
měl využít pachatel v tramvaji. Z tašky pověšené na kočárku měl
odcizit peněženku s osobními doklady, ﬁnanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více než čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne
nejen materiální škoda, ale čeká je i vyřizování nových dokladů.
Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování
a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně
uzavírali a nenechávali je volně odložené.
Por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

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

Ceník a podmínky
inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz
/kultura/
zpravodaj
Tel.: 556 420 005

ZE ŽUMPY JÍMKA
NA UŽITKOVOU VODU
Došlo ve vaší ulici
k zavedení splaškové kanalizace
a nyní máte u svého domu
na svém pozemku
nevyužitou odpadní jímku?
Využijte ji na dešťovou vodu!
Čis me kvalitně a pečlivě!
Objednejte si nezávaznou
návštěvu a konzultaci.
Pavel Pokorný
Tel.: 774 489 955
www.laskakteravzdyvitezi.cz
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Pozvánky
ČČK Klimkovice a Charita Broumov pořádají

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Y Oblečení (dámské, pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– nepoškozené
Y Domácí potřeby – funkční
Y Přikrývky, polštáře, deky
Y Hračky Y Obuv
Sbírka se uskuteční v kině Panorama v Klimkovicích.

pátek 1. 11.
sobota 2. 11.

8.00–18.00
8.00–18.00

Děkujeme za vaši pomoc.

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: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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