a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, těžko se mi píše
úvodník pro únorový měsíc. Když večer
chodím na procházky naším městem
a vnímám tu smutnou atmosféru, netuším,
kdy všechna omezující opatření v souvislosti s covid-19 skončí. Vzpomínám na
úžasnou atmosféru plesů v našem městě, ale bohužel ani letos není možné žádný ples pořádat. Všechna nařízení vlády
jsou natolik omezující a veškerou zodpovědnost přenáší na pořadatele, že prostě
nebylo možné se vší odpovědností plesy
organizovat.
Další věc, kterou při procházkách vnímám, je s nástupem zimy zhoršující se
ovzduší v našem městě. Vím, že energie
plyn i elektřina se neúměrně zdražily, ale
to není důvod házet do domácích kotlů kde co. Těžký tmavý dým a zápach

únor 2022
z komínů je vidět i večer a je hodně
obtěžující. Občané pořád mají možnost
pokusit se vyměnit kotel za jinou technologii, navíc Moravskoslezský kraj chystá
spuštění další, již čtvrté výzvy kotlíkových
dotací. Naši zastupitelé na prosincovém
zastupitelstvu rozhodli zachovat stejný
podíl peněz z rozpočtu města na spoluﬁnancování, jako v předešlých výzvách.
Věřím, že se situace ohledně ovzduší do
budoucna uklidní a bude se nám v topné
sezoně dýchat čím dál tím lépe.

Investice
Jak jsem zmínil v předešlém čísle, již na
konci roku jsme zahájili rekonstrukci sociálního zařízení ve školce v Josefovicích.
Dnes je rekonstrukce WC hotová a zhotovitelská ﬁrma po dohodě s městem přešla
na rekonstrukci kuchyně ve školce na ul.
28 října. Rekonstrukce kuchyně je velmi
náročná oprava, která potrvá minimálně
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čtyři týdny a po tuto dobu zajišťují dovoz
jídla z josefovické kuchyně zaměstnanci
naší technické správy. Za to jim patří velký dík.
Další investice, která již započala, je
rekonstrukce malé koupací vany na koupališti. Vše se bude odvíjet podle stanoveného harmonogramu, jen termín dokončení bude odvislý hodně od počasí; jsme
uprostřed zimy. Vítězná ﬁrma se do prací
zakousla s nadšením a pokusí se práce
dokončit ve stanovené lhůtě. Já si však
netroufám dnes tvrdit, kdy bude přesný
termín dokončení. Vím, jak dokáže počasí na stavbách komplikovat situaci.
Další zahájenou investicí je rekonstrukce střechy sokolovny. I zde vítězná ﬁrma
již započala přípravné práce. Na této
zakázce nás počasí až tak trápit nebude, i když je to střecha, protože se vše
bude dělat ve vnitřních prostorách a vždy
se odkryje jen část střechy, která se hned
vymění. Pokud ovšem bude špatné počasí delší dobu, i zde bude náročné vše

Izolační zeleň kolem dálnice – povedlo se!

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
skloubit. Termín dokončení je do půl roku
od zahájení prací, naší snahou bude otevřít sokolovnu co nejdříve. Bohužel na to,
aby byla ve vynikající kondici, bude nutno
udělat ještě spoustu práce.
V měsíci lednu se nám podařilo vysoutěžit další dvě důležité investiční zakázky,
a to chodník do Polanky nad Odrou a realizaci 2. etapy opravy nádvoří zámku i se
studnou. V prosinci proběhla první etapa,
a to opravy kanalizačního potrubí, uložení
chrániček pro elektrorozvody a kompletní výměna podkladní vrstvy na nádvoří.
Nyní nás čeká další krok, a to kompletní
dokončení. Věřím, že pohled bude stát
za to. Je to jedna z posledních nepovedených investičních akcí, které jsem
zdědil. Opět je otázkou, zda to muselo
takto dopadnout? Muselo, protože pokud
neuděláte kvalitní inženýrskou přípravu,
nemůžete prostě investici zahájit, zvlášť
v objektu chráněném památkáři.

Čekají nás další investice, ať už menší,
anebo větší; o všech vás budeme průběžně informovat. Nutná bude i plynulá inženýrská činnost na dalších důležitých
investicích, tak, aby nově zvolené zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb
na podzim tohoto roku, mohlo pokračovat
v opravách a zvelebování našeho majetku. To vše bychom nezvládli bez špičkového pracovního výkonu zainteresovaných lidí. Velký dík patří panu tajemníkovi
Ing. Bc. Ladislavu Vaškovi, paní vedoucí
HTO Ing. Ditě Jalůvkové, referentce Bc.
Martě Křivdové a nové posile odboru
hospodářsko-technického Bc. Vladislavu
Poledníkovi.

Odpady
Město Klimkovice se postavilo výzvě
s odpady 2021–2030 čelem. Vím, že někteří občané to vnímají citlivě, a chtějí
nazpět starý systém. Bohužel to nelze
a nový zákon o odpadech, který schválila
poslanecká sněmovna v minulých letech,

nám dá ještě hodně zabrat. V další části
zpravodaje jsme se pokusili, ve spolupráci s Ing. Martinem Boháčem – zástupcem
společnosti OZO Ostrava s. r. o., a JUDr.
Ilonou Křížkovou, nastínit další postupné
kroky, které nás letos čekají a také důvody, proč jsme již realizovali určité nezbytné
kroky. Vždy, když je něco nového v našem
životě, chvíli trvá, než si to takzvaně sedne a doladí se vznikající nesrovnalosti.
I my budeme ve spolupráci s technickou
správou naslouchat řádně odůvodněným
požadavkům ze strany občanů a podporovat co největší podíl třídění. Směsný
odpad musí být do budoucna v našem
městě v co nejmenším množství. Je to
jediná cesta, jak dlouhodobě udržet co
nejnižší cenu za poplatky z odpadu.
Závěrem mi dovolte popřát vám hodně
sil, zdraví a pozvat vás na tradiční masopust v našem městě, který se uskuteční
26. 2. 2022.
Starosta Jaroslav Varga

Informace z městského úřadu

Milník v odpadovém hospodářství v Klimkovicích
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který byl přijat
v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Tento nový zákon nahradil zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., na základě kterého byly v našem městě uzavírány smlouvy o sběru svozu, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a smlouvy BIO o sběru, svozu a využívání
odpadů ze zeleně.
Přechodné období v roce 2021 skončilo a nyní se musí obce, města, svozové ﬁrmy a skládkaři vypořádat se všemi
náležitostmi, které nová legislativa přináší. Nový zákon o odpadech přináší několik významných změn.
Jednou se základních změn, které
přinesla nová odpadová legislativa, je

zpoplatnění občanů při nakládání s komunálními odpady. Nová legislativa zcela
vypouští ze zákona ustanovení týkající se
zpoplatnění komunálních odpadů a nově je
celá problematika řešena v zákoně o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích tak umožňuje pouze dva způsoby
zpoplatnění občanů, a to prostřednictvím

poplatku za systém nakládání s odpadem
nebo poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Zcela je tak
vypuštěna možnost uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo města Klimkovic se na
svém 27. zasedání konaném dne 10. 11.
2021 usneslo na vydání Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství,
se kterou jste měli možnost se seznámit
v lednovém vydání Zpravodaje. Město Klimkovice tak zpoplatnilo nakládání
s komunálními odpady prostřednictvím
místního poplatku za systém nakládání
s odpadem s tím, že v souladu s platnou
odpadovou legislativou nebude s účinností od 1. 1. 2022 vybírat poplatek vyplývající z uzavřených smluv o sběru, svozu,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu, které byly uzavřeny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a které
společnost OZO Ostrava s. r. o., uzavírala v zastoupení města Klimkovic, ani
poplatek vyplývající z uzavřených smluv
BIO o sběru, svozu a využívání odpadu
ze zeleně, uzavírané přímo se společností OZO Ostrava s. r. o.
Informační dopis s platebními údaji,
vztahující se k úhradě místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství, obdrží občané do svých schránek
v nejbližších dnech.
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Město Klimkovice se i díky koncepci
odpadové legislativy rozhodlo pro zásadní
změnu systému svozu odpadů. Ve spolupráci se společností OZO Ostrava s. r. o.,
právě probíhají přípravy na přechod na
tzv. DOOR TO DOOR systém, neboli
třídění u domu. Tento systém umožní
občanům rodinných domů třídit jednotlivé
komodity odpadů přímo u svého rodinného domu. Nádoby na tříděný odpad
– směsný odpad, papír, plast budou přistaveny ke všem rodinným domům ve
městě. Stávající nádoby na BIO odpad
budou automaticky vyměněny, ostatním
občanům budou nádoby přistaveny na
jejich žádost, kterou bude možné provést
na Technické správě města Klimkovice
od začátku března 2022. Zároveň dojde
ke zrušení „separačních hnízd“, zůstanou pouze zvony na sklo, kontejnery na
elektro a textil. Třídění u domu by mělo
z dlouhodobého hlediska zajistit Klimkovicím plnění dvou hlavních cílů odpadového zákona, a to minimalizovat produkci
směsného komunálního a objemného
odpadu a odděleně soustřeďovat/vytřídit
60 % komunálních odpadů do roku 2025.
DOOR TO DOOR systém se v posledních letech těší čím dál větší oblibě. Vedení obcí a měst tím reaguje na zvyšující se

objem odpadů – hlavně druhotných surovin. Na separačních stanovištích vzniká
často nepořádek, hlavně v „průjezdních“
obcích. Třídění u domu tento nešvar eliminuje a komfort občanů se zvýší hlavně
v tom, že se zmenší docházková vzdálenost k separačním nádobám.
Město Klimkovice a společnost OZO
Ostrava s. r. o., aktuálně zpracovávají
podklady pro zavedení tohoto systému, tj.
počty nádob a frekvence svozu jednotlivých nádob.
Do doby zavedení tohoto systému bude
společnost OZO Ostrava s. r. o., provádět svoz odpadů v souladu se smlouvami o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které byly
uzavřeny podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a které společnost OZO
Ostrava s. r. o., uzavírala v zastoupení
města Klimkovic, i v souladu se smlouvami o BIO sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně, uzavírané přímo se společností OZO Ostrava s. r. o.
O dalším postupu v zavádění systému
DOOR TO DOOR, harmonogramu výměny popelových nádob a jejich svozu
budou občané včas informováni.
Jaroslav Varga, starosta

Door to door systém – co to je?
• Systém třídění komunálních odpadů
v obci.
• Ke všem rodinným domům jsou přistaveny nádoby na různé komodity odpadů (směsný, papír, plast, BIO – podle
požadavku občanů).
• V obci budou zrušena separační stanoviště (zůstanou pouze zvony na sklo,
kontejnery na elektro a textil).
• Hlavním cílem je omezení produkce
směsného komunálního odpadu.
• Aktuálně je tento systém využíván v obci
Ludgeřovice (od roku 2018).
Výhody
• Každá nemovitost má „své“ nádoby na
separované složky odpadů.
• Zmizí nepořádek v obci kolem separačních stanovišť.
• Při správném nastavení systému (velikost nádob a četnost svozu jednotlivých
komodit) předpoklad dlouhodobého
splnění legislativních limitů.
Nevýhody
• Vyšší počáteční investice a náklady
na svoz (zvýší se počet obsloužených
nádob).
Jana Hinduláková,
Technická správa města Klimkovic
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Dokončení realizační investice –
Výsadba izolační zeleně ve Václavovicích
a nad portálem tunelu D1
Vážení spoluobčané, jak jste byli informováni již v prosincovém Zpravodaji, po
dvou letech intenzivních jednání se podařilo trojici zástupců města: starostovi
Jaroslavu Vargovi, tajemníkovi MěÚ Ing. Bc. Ladislavu Vaškovi a poradci starosty pro dopravu Ing. Františku Kopeckému dosáhnout ﬁnální dohody se zástupci
společnosti Lidl Česká republika v. o. s., na jejímž základě se tato společnost
zavázala ﬁnancovat výsadbu izolační zeleně v rámci projektu „Snížení hlučnosti
z dopravy v osadě Václavovice v k. ú. Klimkovice pomocí izolační zeleně“.

Celý tento mimořádně náročný projekt,
který byl realizován dokonce zcela nad
rámec plánovaných investic města, byl zahájen předáním místa výsadby dne 26. 11.
2021, a to v lokalitě 1 – parcela č. 4137/3
a dále v rozšíření lokality 1 i na pozemcích
p. č. 2714, 2717/2, 2762/9 a 2762/10, vše
v osadě Václavovice k. ú. Klimkovice.
Byť se to může zdát jen těžko uvěřitelné,
celá tato investice města v hodnotě téměř
1,5 milionu Kč byla fyzicky dokončena už
za necelý měsíc: v pondělí 20. 12. 2021
a k protokolárnímu převzetí díla zástupci
města došlo o dva dny později.
Ačkoli v uvedené lokalitě měla být
podle projektu vysázena protihluková
a protiemisní izolační zeleň v patrně stěží
představitelném počtu dřevin, a sice 136
kusů vzrostlých stromů, které tvoří co do
druhové skladby jak stromy listnaté, tak
jehličnaté, a 2 544 kusů různodruhových
keřů, jak už to při realizaci často bývá,
realita přináší změny. Nejinak tomu bylo
i v tomto případě – projekt výsadby zcela nereﬂektoval odstupové vzdálenosti
výsadby od hranic pozemků a ochranné
4

pásmo dálnice, takže byť došlo ve václavovické lokalitě 1 k zahuštění výsadby,
a vysázeno bylo 124 kusů stromů a 2 130
keřů, měli jsme k dispozici ještě stovky
dřevin k využití…
Řešení se ve spolupráci již výše zmíněných zástupců města, vedoucí odboru

hospodářsko-technického Ing. Dity Jalůvkové a zástupců spol. Lidl Česká republika
v. o. s., našlo – rozdílové počty stromů
a keřů byly vysázeny na ploše určené
v rámci komplexních pozemkových úprav
– plánu společných zařízení, k náhradní
výsadbě izolační zeleně kolem portálu
dálničního tunelu z „ostravské“ strany, pozemek parc. č. 4443 k. ú. Klimkovice. Zde
bylo tedy vysázeno oněch dalších 12 listnatých a jehličnatých stromů a 414 různorodých keřů. Ke cti zhotovitelské společnosti dlužno dodat, že celý výsadbový
prostor nad portálem tunelu ochránila
proti okusům zvěře jednolitým oplocením,
připevněným na masivních dubových kůlech – viz fotograﬁe níže. Po dohodě se
zástupci města a investora zhotovitelská
společnost ve středu 12. ledna 2022 ještě
doplnila kůly a pletivo k lískovým keřům
a zajistila desítku úvazků stromů ve václavovické lokalitě.
Za všechny zúčastněné bych rád poděkoval společnosti Lidl Česká republika
v. o. s., za proﬁnancování celého projektu
a vstřícnost při řešení kritických momentů
v průběhu realizace a zhotovitelské společnosti Lesný – Ostrava s. r. o., za mimořádně rychlou a vysoce kvalitní realizaci
výsadby v obou výsadbových prostorách.
Přínos celé investice je nejen v její protihlukové a protiemisní funkci v těsném
okolí dálnice D1, ale i v rozšíření zeleně
ve městě Klimkovicích.
Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ
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Domy na náměstí
Vážení a milí spoluobčané, rok 2021 je za námi a máme radost z množství dokončených investic a oprav, které byly v loňském roce naplánovány a realizovány
pod taktovkou Technické správy města Klimkovic (TS).
Největší investicí byla výměna starého
rozhlasu za rozhlas bezdrátový, včetně
nové ústředny a zpracování digitálního
povodňového plánu, který byl prováděn
v rámci projektu Protipovodňová opatření
města Klimkovic.
Další akcí byla oprava chodníku na ulici Čs. Armády, včetně likvidace již stářím
poznamenaných topolů, a ještě jsme stihli
na sklonku roku opravit chodník u panelových domů na Nerudově ulici.
Nejvíce radosti nám ovšem udělala konečně již úspěšně dokončená rekonstrukce fasád a výkladců bytových domů č. p.
35 a 36 na náměstí s prodejnami večerka a drogerie v přízemí. Již v roce 2008
město Klimkovice začalo řešit otázku rekonstrukce těchto budov, aby ve ﬁnále po
mnoha variantách úprav nakonec dostal
zelenou projekt ﬁrmy PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s. r. o., z roku 2008, který počítal s dispozičními změnami především
v oblasti výplní stavebních otvorů a podle
tohoto projektu byla již v minulosti vyměněna původní okna v 2. NP obou domů.
Práce byly zahájeny v květnu 2021
a původně byly plánovány na dva měsíce, s předpokládaným termínem dokončení stavby k 30. 6. 2021. Vzhledem
k tomu, že situace kolem onemocnění

covid-19 negativně postihla také dodavatelské společnosti naší prováděcí ﬁrmy
FLIPCOM, s. r. o., byl termín plnění prodloužen. Celou stavbu jsme převzali do
užívání k 31. 8. 2021.
Máme radost, že se k nám na TS dostávají především kladné ohlasy a občané
oceňují, že poslední dvě nezrekonstruované budovy města na náměstí dostaly
konečně nový kabát a mohou se pyšnit
krásnými funkčními vstupy a výkladci.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem občanům za trpělivost při průchodech a průjezdech kolem stavenišť a jiného nepohodlí v souvislosti s prováděnými
stavbami, nejvíce však nájemnicím obou
prodejen a jejich zaměstnankyním, které
aktivně spolupracovaly a v době rekonstrukce přizpůsobily chod obou prodejen
tak, aby mohli pracovníci prováděcí ﬁrmy
pracovat na dalších etapách stavby a provoz v prodejnách nemusel být dlouhodobě přerušen.
Už teď se těšíme na další realizaci naplánovaných investic a oprav pro letošní,
věříme, že minimálně stejně úspěšný rok
2022.
Anna Trojančíková,
Milan Glomb,
Technická správa města Klimkovic

Městská knihovna

Nejvěrnější
čtenářka
klimkovické
knihovny
Městská knihovna Klimkovice si váží
všech svých čtenářů, kteří jí navštěvují dlouhá léta a zůstávají knihám věrni.
Máme radost také z nově přihlášených
malých čtenářů, ale máme jednu čtenářku, která je tou nejstarší. A o to více
jí patří náš obdiv.

Policie České republiky

Varujeme před podvodníky!
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje informuje o nové kampani
vytvořené Policejním prezidiem, která aktuálně probíhá v celé České republice.
Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie ČR pro seniory.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti.
Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost, a především touha po
sociálním kontaktu z nich dělá snadný
cíl a přitahuje k nim pozornost různých
zlodějů, podvodníků a násilníků. Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory
s legendami vnuk a nemocnice. Okradených přibývá, mnohdy přijdou o veškeré
ﬁnanční prostředky. Zažívají existenční
problémy, zdravotní a psychické dopady
z prožitého traumatu. Následky bývají fatální. Proto jsme přistoupili k aktivní
osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům

se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem: „Dobrý den, varování
Policie České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se
vás bude někdo snažit přesvědčit, že je
váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného
zastupuje jako doktor či notář a bude od
vás chtít poslat peníze na účet nebo si je
bude chtít u vás sám vyzvednout, vždy si
tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky.“
Více informací naleznete na: https://
www.policie.cz.

Čtenářkou roku 2021 se stala paní Antonie Šmicerlová z DPS v Klimkovicích. Je
ve svých úctyhodných 96 letech nejstarší
a nejvěrnější čtenářkou knihovny.
Přejeme jí stálou vitalitu a mnoho radosti ze čtení.
Zuzana Konvičková

Blahopřejeme
Vítáme nového občánka
našeho města:

Michal Kočí
5
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Novinky ze základní školy

Profesní týden v naší škole
Profesní týden pro žáky 9. ročníku se stal v naší škole již tradiční lednovou aktivitou. Doufáme, že se nám letos podaří po roční covidové přestávce tuto akci
obnovit.
S blížícím se termínem odevzdání
přihlášek na střední školy se snažíme
usnadnit našim deváťákům jejich důležité
životní rozhodnutí.
Oslovili jsme tedy zástupce 16 středních
škol z Moravskoslezského kraje – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Jazykové
gymnázium Pavla Tigrida, Střední školu
podnikatelskou Klimkovice, Střední školu prof. Zdeňka Matějčka, SOU stavební,

SPŠ stavební Ostrava, Gymnázium Hello, Střední zdravotnickou školu a Vyšší
odbornou školu zdravotnickou Ostrava,
Střední školu Odry a mnoho dalších.
Naše pozvání přijali zástupci několika
státních i soukromých škol, kteří předají
našim žákům aktuální informace o studiu
na střední škole.
Příjemné bude i setkání s bývalými studenty naší školy, kteří své osobní zkuše-

nosti a postřehy ze studia budou sdílet
s mladšími žáky. V rámci Profesního týdne se uskuteční 1. 2. 2022 i schůzka pro
rodiče vycházejících žáků, na které budou
upřesněny informace ohledně vyplňování
přihlášek a přijímacího řízení.
Přejeme všem žákům mnoho úspěchů
během přijímacích zkoušek.
Mgr. Petra Řeháčková
Mgr. Hana Škutová

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného
testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
1. termín

2. termín

Čtyřleté studium

12. 4. 2022

13. 4. 2022

Šestileté a osmileté studium – víceletá gymnázia

19. 4. 2022

20. 4. 2022

10. 5. 2022

11. 5. 2022

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory

Vermikompostér. Bioodpad je náš poklad – tímto heslem se řídí žáci 6. C, kteří se rozhodli zpracovávat organický odpad udržitelným způsobem. Pedagogové se snaží žáky motivovat a vytvořit u nich kladný vztah k přírodě, a proto škola pořídila vermikompostér
a jeho správou byli pověřeni právě šesťáci. Tento kompostér využívá velmi aktivní kalifornské žížaly. Kromě velmi kvalitního humusu
je produktem tohoto způsobu kompostování také „žížalí čaj“, který je často označován jako elixír pro rostliny. Toto skvělé tekuté hnojivo se poté bude využívat na školní zahradě a jako skvělý doplněk pro všechny rostliny v naší škole.
Mgr. Jan Škuta
6
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Nadílka u stromečku ve školní družině. Jak už bývá v naší družině zvykem, i tentokrát se děti těšily, co nového dostanou od
Ježíška… Na dárky si sice všichni počkali celé vánoční prázdniny, ale hned v pondělí 3. ledna po obědě se dočkali. Každé oddělení
dostalo něco, ať už stolní hry, hodnotné knihy a encyklopedie, domečky pro panenky, hrady pro kluky, autíčka, hry na doktora nebo
obchod. Radost udělaly dětem stavebnice Cihličky nebo 2 twistry, což jsou taková vozítka poháněná nohama. Teď už si zbývá jen
přát, aby nové hračky dětem dlouho vydržely…
Lenka Buroňová

Mandaly ve výtvarné výchově
Vyznáte se v sobě, ve svých náladách
a pocitech? Není snadné identiﬁkovat,
co právě prožíváme, co se s námi děje.
Zažíváme různá období spjatá s životním cyklem, ročním obdobím, životní
situací… A právě teorie velkého kruhu
mandaly všechna tato období a spojitosti obsahuje.

Mandaly slouží jako prostředek pro relaxaci a sebepoznání, které jsou takto
využívány v arteterapii. Za zakladatele
výkladů mandal je považován C. G. Jung.
S dětmi v 7. A a 7. B jsme se snažili
na několik hodin ztišit a prožít si tvorbu
mandal jako práci, která je klidová a čistě
subjektivní. Vzniklé práce můžete vidět
vystavené v aule naší školy.
Mgr. Marcela Litomyská
7
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Základní umělecká škola

Vystupujeme, tedy jsme…
Po radikálních omezeních v minulém školním roce se nám podařilo uskutečnit
několik veřejných akcí, určených především pro nejbližší našich žáků. Nastartovat kolotoč koncertů v nejisté době plné omezení nebylo zcela jednoduché,
neboť většina žáků vystupovala před publikem naposledy v roce 2019. Někteří
mladší žáci vystupovali před publikem vůbec poprvé.
Podzim zahájili kratší předehrávkou
akordeonisté a klavíristé paní učitelky
Martiny Maternové a kytaristé Miluše
Suchánkové. V měsíci listopadu jsme
připravili školní předehrávku, která byla
ovlivněna
začínajícími
karanténami
a nemocemi žáků. Všichni účinkující hudebního i tanečního oboru předvedli krásné komorní skladby a taneční variace.
Zajímavým zpestřením předehrávky byl
i vynikající sólový výkon klavíristy Šimona
Zajace, studenta Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
V listopadu jsme chtěli udělat radost
i našemu nejmladšímu publiku, a proto
jsme po roční vynucené přestávce sestavili program pro děti z Mateřských škol
v Klimkovicích a Josefovicích. Na programu se podíleli společně žáci i pedagogové a pod režijním vedením paní učitelky
Jany Přečkové ztvárnili parafrázi pohádky
Boudo, budko, kdo v tobě přežívá.
Koncem listopadu se předvedli na třídní
předehrávce nejmladší klavíristé paní učitelky Zdeňky Neklové. Svou mini předehrávku s vánočním repertoárem odehráli
rovněž i někteří žáci paní učitelky Jany
Hoňkové. Své umění předvedli i žákyně tanečního oboru paní učitelky Dariny

8

Gelnarové a akordeonisté paní učitelky
Jany Přečkové.
Všechny výše uvedené akce jsme pořádali v koncertním sále školy. Jelikož se
v něm po rekonstrukci v roce 2019 konalo
jen pár veřejných akcí, byla jeho proměna
pro mnoho diváků novinkou a milým překvapením.
Začátkem prosince jsme nahlíželi do
pomyslné křišťálové koule a přemýšleli,
jakým způsobem realizovat Vánoční koncert. Po zvážení všech dostupných možností jsme se nakonec rozhodli navázat
na přerušenou tradici a uskutečnit koncert
v kině Panorama. Děkujeme městu Klimkovice, které nám tyto prostory poskytuje
přes Kulturní a informační středisko, jež
nám vychází vstříc s termíny i dalšími
požadavky. Pro příznivce, kteří se nemohli z důvodu epidemiologických omezení
zúčastnit, jsme připravili videosestřih. Na
koncertě vystoupili žáci akordeonového,
kytarového a ﬂétnového souboru, své
skladby rovněž zahráli žáci Saxofonové
pohody a školního orchestru. Hudební
čísla byla proložena současnými choreograﬁemi tanečníků. Moderátorské funkce
se zhostili žáci Literárně-dramatického
oboru. V pestrém programu zazněly pře-

vážně koledy a skladby s vánoční tematikou. Koncentrovaný výkon účinkujících
byl odměněn zaslouženým potleskem.
V lednu vystoupili na třídní předehrávce rovněž kytaristé ze třídy pana učitele
Vladimíra Veselého. S mírnou nadějí
vzhlížíme k druhému pololetí, ve kterém
se po roční přestávce mají konat i soutěže ZUŠ, na které naše žáky připravujeme. Snad se pandemická situace na jaře
stabilizuje a další chystané akce budeme
moci uskutečnit.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům
a ostatnímu publiku za přízeň, které si
v této nelehké době velmi ceníme. Uděláme maximum pro to, aby se dále zvyšovaly umělecké dovednosti našich žáků
a studentů, které pak budou moci předvést široké veřejnosti.
Pavel Béreš, ředitel ZUŠ Klimkovice
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Náš domov

KIS vrací drobným sakrálním památkám
důstojnou tvář – poděkování z Josefovic
Drobné sakrální památky dotvářejí již od středověku tvář celého území Česka.
Kapličky, kříže, sochy světců či boží muka patří neodmyslitelně k naší krajině.
Pro věřící představují symboly víry, nevěřící potěší svou krásou a historickou
hodnotou. Tyto drobné sakrální stavby jsou jedinečnou ukázkou lidské tvořivosti
a jsou naprostým evropským unikátem. I Napoleon se v předvečer bitvy u Slavkova ptal: „co ona boží muka znamenají a proč se staví jen u nás“? Do dnešní
doby se jich dochovala pouze část, řada sakrálních staveb zchátrala nebo byla
zničena, k jejich masivní devastaci docházelo zejména v období 40 let trvajícího
komunistického režimu.
Je chvályhodné a potěšující, že MěÚ
Klimkovice nepřistupuje ke stavu těchto
staveb lhostejně a snaží se prostřednictvím Kulturního a informačního střediska
vrátit všem památkám na svém území důstojnou tvář.
V létě loňského roku byl z iniciativy KIS
zrenovován i misijní litinový kříž umístěný
na vysokém pískovcovém podstavci před
kaplí svatého Václava, která se nachází
uprostřed Josefovic.
Velké díky od nás, občanů Josefovic,
patří paní Alici Chlebovské, která dokázala z městského rozpočtu zajistit ﬁnanční
prostředky a rovněž zprostředkovat provedení opravy celé stavby.
Samotná renovace si vyžádala několik
vzájemných konzultací s panem Jiřím Pillichem, neboť jsme nevěděli, jak naložit
s údaji umístěnými na podstavci. V jeho
prostřední části je neumělým písmem vyryt nápis ZALOŽENÍ OBCE JOZEFOVSKÉ a dole na soklu je letopočet 1865,
což však neodpovídá skutečnosti. V článku Historie Josefovic (viz https://www.
mesto-klimkovice.cz/mesto/historie/
osady/o-historii-josefovic/) se tvrdí, že
obec vnikla ve druhé polovině roku 1715
z vůle tehdejšího majitele klimkovického
panství hraběte Jindřicha Viléma Wilczka, přičemž podle zápisu ve farní kronice to bylo k poctě jeho nejstaršího syna
Josefa. Zmínky v kronikách, na které se
zdroje odkazují, však nejsou průkazné.
Podle sdělení Zemského archivu v Opavě není důvod nevěřit informaci, že hrabě
Wilczek nazval osadu podle svého syna
Josefa, pak ale k jejímu založení muselo dojít až po 22. 7. 1700, kdy se Josef
narodil. Z nejstarší dochované matriky
pro Klimkovice bylo zjištěno, že již 7. 1.
1710 byl pokřtěn Jan, syn Jiřího Tilečky
a Juliány z „Jozeffowic“ (odtud to z v nápisu na podstavci). Hned 30.10. téhož roku
byla pokřtěna Barbora Bednářová, rovněž
14

z Josefovic. Osada s několika usedlostmi
tudíž už musela existovat v roce 1710.
Na základě těchto zjištění bylo dohodnuto, že na této historicky cenné památce
není přípustné cokoliv v nápisech měnit či
opravovat s tím, že barevně bude zvýrazněn pouze text ZALOŽENÍ OBCE JOZEFOVSKÉ. Všechna tato zjištění uvádí
na pravou míru tento text na bronzové
desce, jež je upevněna na soklu kříže:
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI SE
DATUJE K ROKU 1710. OBEC ÚDAJNĚ ZALOŽIL HRABĚ JINDŘICH VILÉM
WILCZEK A POJMENOVAL JI PO SVÉM
SYNU JOSEFOVI.
O historii kříže toho není příliš známo.
V článku Historie Josefovic je uvedeno, že
kaple se zvonicí zasvěcené sv. Josefovi,
která v dávné minulosti stávala na vyvýšeném místě u okraje silnice při vjezdu
do osady, byla v pozdějších letech (snad
v souvislosti s výročím 150. let vzniku
osady v roce 1865) přemístěna a společně s misijním litinovým křížem postavena
pravděpodobně v roce 1865 již na novém
místě uprostřed osady.

K opravě a k rekonstrukci kaple se
zvonicí došlo v letech 1996 až 1999, kdy
původní kaplička sv. Josefa byla především působením vlhkosti ve zdivu ve velmi zchátralém stavu, čemuž napomáhalo
i její umístění těsně u silnice. Díky daru od
paní Marie Rybkové bylo možno pozemek
rozšířit a novou kapli postavit s dostatečným odstupem od silnice a před ni přemístit kříž. Na jejím ﬁnancování se nejvíce podíleli svými sbírkami věřící křesťané
a farníci z Josefovic a Klimkovic, ale přispěli také někteří místní podnikatelé, Farní i Městský úřad v Klimkovicích. Kapli
po jejím dokončení vysvětil dne 28. srpna 1999 klimkovický farář a děkan Miroslav Pilch. Nová kaple v Josefovicích je
zasvěcena ke cti svatého Václava – patrona země české. Je mrzuté, že na této
skoro novostavbě, došlo pravděpodobně
od úderů zvonu k popraskání zdiva a je
potřeba kapli opravit. Bohužel dotační
programy nelze na opravu uplatnit, neboť
se už nejedná o historickou památku.
Snad se najde dostatek zastupitelů, kteří zvednou ruku pro uvolnění potřebných
ﬁnancí na opravu. Neměli by s tím mít
problém ani zarputilí ateisté, neboť před
pár lety daroval farní úřad kapli i s pozemkem městu Klimkovice.
Kaple se zvonicí se stala dominantou
Josefovic, přestože byla přestavěna, genius loci tohoto místa zůstal zachován.
Ačkoliv už kaple není využívána k církevním účelům, duchovnost a pietnost tohoto
místa přetrvává. Kromě ranního, poledního a večerního zvonění už po staletí
odsud vyzvání zvon pokaždé, když nás
někdo místní navěky opustí a k uctění
jeho památky zde příbuzní a známí zapalují svíčky.
Původně jsem měl v úmyslu napsat
krátké poděkování, ale nedalo mi to,
abych si, coby nadšený amatérský genealog, pátrající po svých předcích, neověřil zmiňované údaje v matriční knize.
Společně s informacemi z kronik jsem se
tímto rozsáhlejším článkem pokusil vše
dát do historické souvislosti.
Vám všem, kteří jste vydrželi číst až do
konce, děkuji – snad vás to zaujalo.
Ing. Radomír Homola,
předseda OV Josefovice,
zastupitel města Klimkovic
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Výročí

Jednou vás opustím…
Před 45 lety navždy odešla spisovatelka Jarmila Glazarová
Když 22. února 1977 vyšlo na první straně Rudého práva oznámení s tučným titulkem v černém rámečku Zemřela národní umělkyně Jarmila Glazarová, její přátelé a blízcí to už pochopitelně věděli. Stalo se tak 20. února 1977 v 8.30 v pražské
nemocnici U Malvazinek. Nikterak vřelá slova zasvěcenému napověděla, že spisovatelčin vztah k režimu prošel proměnou, na které ona sama nechtěla nic změnit. Ale vezměme to od dne Jedna.
Podkrkonošská obec Malá Skála na
březích Jizery v dohledu vrchu Kozákov,
kde „voněla mateřídouška přesladkým
dechem“, ji přivítala 7. září 1901 v sedm
hodin ráno a 2. dubna 1903 její sestru Irenu. Hluboký sesterský vztah vydržel celou
dobu; právě sestra Irena jako by formulovala text oﬁciálního parte Jarmily Glazarové. Maminka Gabriela byla dcerou
zámeckého zahradníka a otec Gotthard
Glazar, který pocházel z Hořic, pracoval
jako hospodářský správce maloskalského panství. V Malé Skále začala Jarmila
také chodit do školy; absolvovala zde první a druhou třídu obecné školy a zhruba
o dušičkách v roce 1909 se rodina přestěhovala do Vršovic (dnes Praha 10-Vršovice), kde otec získal místo správce
velkostatku. Do tamní školy nastoupila
8. listopadu 1909 a třetí třídu ukončila
2. července 1910. Otec mezitím koupil
činžovní dům v tehdejší Nerudově, dnes
Polské ulici v Královských Vinohradech
a Jarmila spolu se sestrou se staly 9. září
1910 žákyněmi pětitřídní obecné školy
pro dívky na Královských Vinohradech.
Měšťanskou školu i tzv. čtvrtou měšťanku

https://kis.mesto-klimkovice.cz/turistika/prodej-suvenyru/chci-se-necodozvedet/kniha-domovy-jarmilyglazarove-962cs.html

absolvovala Jarmila, abychom to zjednodušili, ve škole Na Smetance (budova
byla za 2. světové války silně poškozena
a dnes už neexistuje), v období 1. světové
války přeměněné na lazaret, takže výuka
probíhala ve škole v dnešní Belgické ulici
poblíž vinohradského náměstí Míru.
V dubnu 1915 G. Glazar dům v tehdejší
Nerudově ulici prodal s tím, že tam bude
rodina i nadále obývat byt „o dvou pokojích s kuchyní a ostatním příslušenstvím
v I. poschodí“ s dodatkem, že obě strany „mají právo nájemní poměr zrušiti po
1/4letní výpovědi“. Což se, jak se dozvíme později, také stalo.
Jarmila si tou dobou vedla deník, kam
si v roce 1916 zapsala: „Dne 17. února
ve čtvrtek maminka zemřela a dne 19.
v sobotu byla pohřbena.“ Jako bydliště
rodiny je uvedena ulice Mánesova 82, pochopitelně na Královských Vinohradech,
což jen potvrzuje, že G. Glazar nájemní
poměr ve svém bývalém domě zrušil.
Už jsme zde uvedli, že otec dívek
pocházel z Hořic, kde měly jeho dcery
také domovské právo a kam se rodina
v roce 1917 přestěhovala. Irena ve školním roce 1917/18 tam začala chodit do
4. měšťanky, 22. října 1917 však otec dívek v Hořicích zemřel a poručenský soud
oběma zajistil opatrovníka. Dochovaných
dokumentů z té doby je velice poskrovnu,
jedno však víme bezpečně: další život dívek se bude odvíjet ve slezských Klimkovicích. A odkud to víme?
Dne 30. 9. 1918 ředitelka obnovené
klimkovické hospodyňské školy (za války
zde byl záložní lazaret) Otuše Solfronková píše milým slečnám přátelský dopis,
z něhož vyjímáme: „Snad s restaurací
školy nebudeme hotovi do 1. listopadu
a tedy snad asi o 14 dní později začneme vyučovati. Určitý den příjezdu sdělím
později.“ Tak se také stalo; sestry absolvovaly jednoleté studium a Jarmila, která
po škole neměla kam jít, v Klimkovicích
zůstala, což dosvědčují také její tzv. slezské romány Roky v kruhu (1936) a Vlčí
jáma (1938).

Jarmila Glazarová při autogramiádě své
prvotiny Roky v kruhu na vánoční výstavě knih nakladatelství Družstevní práce
v roce 1936.
Přenesme se ve shodě se záměrem
tohoto článku do poslední dekády spisovatelčina života. V roce 1966 se stěhovala do svého posledního domova, vilky
v pražské Lhotce. Je docela možné, že
jí připomínala dům MUDr. Podivínského
v Klimkovicích, ve kterém s manželem
prožila necelé tři roky. V srpnu 1968 krátce
po vstupu vojsk napsala do Rudého práva velice osobní článek, ve kterém vojáky nazývá „okupanty“ a tento svůj názor
nikdy neodvolala. Určitě si vzpomněla
na 50. léta a proces s Dr. Miladou Horákovou, kdy publikovala text, který si celý
život vyčítala. Nic takového už nechtěla
opakovat. Režim dělal, co uměl: přemlouval, vyhrožoval… Postupně se vytrácela
také z veřejného života a byla postihována i jinak. Poslední knižní titul, Místopis srdce, vyšel s vročením 1973, ale ke
čtenářům mohl až v roce 1976. Odmítala
také vstoupit do nového spisovatelského svazu; udělala tak až několik měsíců
před svým odchodem v roce 1976. A ještě
něco se změnilo; byla vychovávána, jak
bylo tehdy běžné, v křesťanském duchu.
V roce 1916 byla biřmována a po příchodu do Lhotky se seznámila s tamním
farářem P. Vladimírem Rudolfem, který
se posléze stal častým hostem v její vilce.
Finančně také přispěla na vznik zajímavé
křížové cesty ve lhoteckém kostele Panny Marie Královny míru. P. V. Rudolf s ní
byl v nemocnici i při jejím skonu a poskytl
jí poslední útěchu.
Oﬁciální rozloučení se spisovatelkou
Jarmilou Glazarovou se konalo 28. února
1977 v Národním divadle. Pohřbena však
byla P. Vladimírem Rudolfem až 3. března
1977 a na vlastní přání na lesním hřbitůvku v Malé Skále. Na hřbitůvku, kde „spali
páni i poddaní v nejdemokratičtějším sousedství“.
Karel Vůjtek
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Pohádkové Poodří

Za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří
Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové Poodří neulehlo
k zimnímu spánku a zve na návštěvu hned devíti ze svých
třinácti kouzelných zastavení! Děti se zde mohou seznámit
se skřítky, vílami, veverkou i princeznou, sbírat maňásky
pohádkových postaviček i razítka do cestovního pasu zvaného Vandrbuch (už za pět razítek dostanou divadélko!).
A na své si přijdou i dospělí.

Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna Terezka,
v Bartošovicích na zámku víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla Sněženka. Kouzelné sklepení v Bílovci je plné skřítků Picmochů, ve Skotnici se zabydlel skřítek Plamínek a ve Vražném
skřítek Kulihrášek. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder je
domovem skřítka Raráška (a také pana Krále, který tu návštěvníky provází) a mlýn ve Spálově obývá skřítek Větroplach. Ten
se sice na zimu ukryl, ale určitě se můžete podívat, kde žije – klíč
od mlýna vám dají na zdejším úřadu. No a v klimkovickém infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka.
A když navštívíte třeba jen pět míst, jedno hezčí než druhé,
máte pět maňásků, divadlo a spooooustu zážitků. To přece stojí
za to! Cestou domů se pak můžete zastavit na Jarošově statku
ve Studénce a zdejším zvířátkům předat pozdravy i pohlazení
od kamarádů skřítků!
Protože zvlášť v poslední době se vše operativně mění, doporučujeme ověřit si aktuální platnost otevírací doby místa, které
chcete navštívit.
Projekt Pohádkové Poodří je ﬁnančně podpořen z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a Euroregionu Silesia.
Více informací najdete na: www.poodri.com, FB Pohádkové
Poodří.
Pavlína Ambrosch

Základní kynologická organizace

Pejskaři ZKO Klimkovice-Václavovice
Vážení občané Klimkovic, rád bych vám za ZKO popřál
všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví a mnoho
zážitků s domácími mazlíčky.
I v letošním roce pokračujeme s pravidelnými výcviky poslušnosti, v zimním období každou sobotu, a to štěňata od 12.00
hodin, dospělí psi a pokročilí od 13.00 hodin. Mimo pravidelné
výcviky organizujeme oblíbený výcvik obran a výcvik stopování.
Realizujeme také individuální výcviky, kdy se výcvikář věnuje
pouze vám a vašemu psovi. Těší mě zájem nejen občanů Klimkovic, ale také lidí ze širokého okolí. Aktuálně máme 14 aktivních členů, kteří se v rámci svého volna starají a zvelebují areál
cvičiště. Rádi také přivítáme do svých řad nové členy.
V loňském roce jsme provedli obnovu internetových stránek,
kde najdete veškeré informace o dění v našem spolku, informace k výcviku a kontakty na nás: www.zkoklimkovice.cz. Najdete nás také na Facebooku, kde dáváme aktuální informace do
veřejné skupiny ZKO Klimkovice.
V letošním roce plánujeme realizaci výstavby venkovního
zázemí a další potřebné práce pro chod a zvelebování cvičiště.
Dále máme v plánu zorganizovat klubové závody, o kterých vás
budu informovat zase někdy příště.
V loňském roce jsem se stal novým předsedou ZKO a díky
spolupráci s městem také osobou odborně způsobilou pro
odchyt toulavých a opuštěných zvířat. Od nového roku je v platnosti nová směrnice pro odchyt psů, která dále upravuje odchyt
toulavých a opuštěných zvířat v Klimkovicích. Chtěl bych vám
16

touto cestou poděkovat za zajištění domácích zvířat během
bujaré oslavy nového roku, kdy jsem nemusel zasahovat kvůli
žádnému zatoulanému zvířeti.
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Klimkovice za ﬁnanční
podporu ZKO. Vzhledem k ﬁnanční náročnosti chodu cvičiště
budeme rádi za jakýkoli další ﬁnanční dar na číslo účtu ZKO:
2101890224/2010. Budu se těšit na další zájemce o výcvik psů,
proto nás neváhejte kontaktovat na: zkoklimkovice@email.cz,
nebo se příjďte podívat osobně na ulici Porubská 6, Václavovice, Klimkovice.
Ing. Roman Lazecký,
předseda ZKO a odchytář města Klimkovic
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Vesnické sportovní hry

VSH pokračují. Máte chuť soutěžit s námi?

Vracíme se k normálu. Ve svých životech, ve svých zálibách,
v práci. Mám pocit, že ve všem.
Některé z nás omezuje přesvědčení a názor neočkovat se
cca 12. druhem očkování, které již máme v sobě. Je to každého volba. Postupně posouváme hranice, které před 20 měsíci,
15 měsíci byly nemyslitelné. A to je dobře. Můžeme i sportovat
a soutěžit v dalším ročníku Vesnických sportovních her. Poslední spojený dvojročník se zatím ke škodě nedočkal závěrečného
vyhodnocení. My, klimkovičtí sportovci, jsme obhájili první místo
a měli bychom přebrat pohár za celkové vítězství. Už jsem na
stránkách zpravodaje děkoval všem, kteří pomohli svým nadšením a zápalem v soutěži obhájit velmi cenné prvenství.

Je reálný předpoklad, že bude zahájen další ročník soutěže
ve stejném formátu jako minule. Pokud máte zájem reprezentovat své město ve 12 soutěžích, pokud víte, že jste schopni
dosáhnout solidních výsledků v kterékoli disciplíně (své výkony
si můžete porovnat s našimi borci na stránkách VSH: http://www.
vshry.cz/vysledky.html?id=vysledky), přihlaste se a můžete nám
pomoct soutěžit v letošním roce. Kontaktní údaje jsou: vecerkap@email.cz, tel.: 725 353 043, případně v KIS Klimkovice.
Jen pro připomenutí zveřejňujeme fotograﬁe našich nejlepších
družstev z minulého ročníku. Sportu zdar a VSH zvlášť. Přeji
všem klidný, zdravý a hlavně úplně normální letošní rok.
Petr Večerka
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Badminton TJ Sokol Klimkovice
Memoriál Standy Krauze 2022 (dospělí)
O víkendu 8. a 9. ledna se konal první dospělácký turnaj kategorie A v Českém Těšíně. Turnaj se již léta hraje pod názvem
Memoriál Standy Krauze, tentokrát s dovětkem číslice roku
2022. Náš oddíl vyslal na turnaj trio svých hráčů Kateřinu Osladilovou, Filipa Budzela a Davida Slívu.
Po nemoci hledající fyzičku David Slíva si zahrál jednokolově
singl a debl. V prvním singlovém setu si David dokázal, že s Jirkou Loudou dokáže hrát vyrovnanou hru (16:21), ale v druhém
kole mu fyzický a psychický fond pravděpodobně zcela odešel
(2:21). V deblu spolu s Filipem Budzelem hráli vyrovnaný souboj proti páru Brázda, Bureš (16:21, 20:22), ale do druhého kola
nenakoukli.
V dobré formě se na turnaji představil Filip Budzel. Velice
pohlednou hrou ve všech disciplínách se probojoval v mixu
Filip spolu s Terezou Kobylákovou do druhého kola a v singlu
byl je krůček od semiﬁnále (bedny), když prohrál těsně (20:22
a 16:21).
A to nejlepší na konec. Fantastický výkon předvedla mladičká
debutantka v dospělácké kategorii Kateřina Osladilová. Ta si
přenesla svou skvělou formu z minulého roku také do toho nynějšího. Na turnaji se představila „jen“ v párových disciplínách. Ale
rozhodně to stálo zato. V mixu se spolu s novým parťákem Honzou Rázlem prokousávala turnajovým pavoukem až do semiﬁnálového kola. Až tady nestačili na pár Hubáček, Kozempelová
(6:21, 21:23). V deblu to bylo o chloupek lepší. Se svou staronovou spoluhráčkou Kateřinou Koliášovou si klestily cestu turnajem jako nůž máslem také až do semiﬁnále. Tady svedly tuhý
boj o ﬁnálové vystoupení s párem Otáhalová, Srncová (21:19,
19:21, 14:21). Velmi povedené vystoupení Katky a Filipa.
Extraligový tým
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Ještě mi dovolte se pozastavit u posledně jmenované klimkovické hráčky. Bez nadsázky musím konstatovat, že podle mého
pohledu je to nejlepší (nejúspěšnější) hráčka našeho oddílu za
rok 2021. To, co Katka Osladilová stihla za minulý rok, je velice
chvályhodné. I přes složitou dobu se dokázala vyburcovat do
tréninků i do turnajů. Nechci tady vyjmenovávat všechny pozoruhodné výkony, ale pár bych chtěl připomenout (ty z konce roku
2021): stříbro na MMČR U19, stříbro na MČR družstev dorostu,
zlato na MČR U17, zlato a bronz na Oliver Cupu U17 a pravidelné nastupování v klimkovickém extraligovém družstvu. No není
toho málo a přejeme Katce, ať se jí elán, forma a zdraví drží
i nadále.

Extraligoví badmintonisté si ve 3. kole
připsali jednu výhru a jednu prohru
a přiblížili se postupu do play off
O víkendu 15. a 16. ledna se konalo 3. kolo extraligy badmintonu
a klimkovický tým na domácí palubovce v SC Fajne přivítal soupeře z Českého Krumlova a Prahy. Poprvé se tým sešel v plné
sestavě a premiérově se v klimkovických barvách představili
Dán Boe a Polka Swierczynska, kteří doplnili tradiční sestavu.
V sobotním utkání klimkovičtí do puntíku splnili roli favorita
a jednoznačně přehráli soupeře z Českého Krumlova 6:1, když
prohráli pouze čtyřhru žen. Body týmu přinesli ve dvouhrách
Kopřiva, Rajarajan a Tomalová a ve čtyřhrách pak páry Boe–Bitman, Budzel–Rajarajan a Boe–Swierczynska v mixu.
V nedělním utkání proti pražskému Meteoru se skóre dlouho
přelévalo ze strany na stranu, nakonec ale více štěstí stálo na
straně hostů, kteří zvítězili nejtěsnějším možným poměrem 4:3.
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Za Klimkovice bodovali Rajarajan ve dvouhře, pár Bitman–Boe
ve čtyřhře a Boe–Swierczynska v mixu.
Díky jedné výhře a těsné prohře si Klimkovice připisují do
tabulky 4 body. V extralize jim tak před posledním kolem základní části patří průběžné 5. místo a v tuto chvíli mají už téměř jistý
postup do play-off!

Třetí kolo 1. ligy východ 2021/2022
V sobotu 15. ledna to konečně vyšlo. Až ve třetím kole 1. celostátní ligy východní skupiny náš tým T. J. Sokol Klimkovice „B“
okusil pocit vítězství.
V prvním zápase proti Kladnu to ještě nevyšlo (3:4), ale proti
týmu Králův Dvůr to byla jízda (7:0). Tímto vítězstvím se tým po
základní části umístil v soutěži na sedmém místě a letošní ročník
2021/2022 pro něj skončil.
Celý tým makal na 100 %, bohužel v soutěži jsme ani jednou
nebyli kompletní a až v posledním kole jsme se mohli spolehnout
na výborně hrajícího Lukáše Cimosze (PL), který strhl ostatní
k maximální bojovnosti.
Gratulujeme k umístění a věříme, že tým naváže v příštím ročníků na sezonu 2019/2020, kdy soutěž vyhrál.

Tým 1. ligy

Umístění U15

Bronz

Stříbro

Zlato

Vít Oswald

Mix

Singl

Debl

Terka Dejlová

Singl, Debl, Mix

GPC U13, U15 ve Vendryni

Barča Holá

Mix

V sobotu 15. ledna čekal na naše hráče a trenéry dlouhý den.
Turnaje ve Vendryni jsme se účastnili ve velkém počtu.
Někteří hráči na kurtu nechali úplně všechno a za svou snahu
na ně čekala odměna v podobě medaile.
Ostatní mladí hráči jako Silva, Naty, Barča, Štěpán, Jirka,
Jakub, Matěj a Lukáš sbírali cenné zkušenosti.

Eliška Honajzerová

Singl

Umístění U13

Bronz

Stříbro

Albert Kňazovčík

Singl

Debl, Mix

Johan Kňazovčík

Mix

Debl

Hanka Pastrňáková

Debl, Mix

Jonáš Dočkal

Debl

Adam Augustin

Debl

Za oddíl badmintonu
Kateřina Tomalová, Radim Slíva a Petr Dočkal

Debl

Zlato

Žáci na turnaji ve Vendryni
U13 a U15
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Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

Doprovázení pěstounských rodin
V této části našeho miniseriálu vám
chceme představit námi poskytovanou
službu Doprovázení pěstounských rodin.
Pěstounství, neboli pěstounská péče, je
jednou z forem náhradní rodinné výchovy v České republice, při které pěstoun
o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za
jeho výchovu. O pěstounské péči rozhoduje soud a stanovuje dobu pěstounské
péče. Jedná se o institut, který by měl
dítěti pomoci překlenout dlouhodobější
složité období v životě, kdy jeho vlastní
rodina nemůže plnit svou základní úlohu.
Některé děti pobývají v péči pěstounů

několik let, jiné v této formě péče zůstávají až do své zletilosti.
Pěstouni mají povinnost uzavřít zpravidla s doprovodnou organizací či úřadem
Dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje podrobnosti ohledně výkonu
práv a povinností pečujících osob.
Právě takovou organizací je i Centrum pro rodinu a sociální péči. V týmu
Doprovázení pěstounských rodin máme
tři klíčové sociální pracovníky, kteří mají
uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské
péče s více než čtyřiceti rodinami.
Těmto rodinám Centrum pro rodinu
a sociální péči nabízí sociálně-právní

a výchovné poradenství, vzdělávání
a další služby k zajištění potřeb dítěte
i pěstouna samotného. Ve spolupráci se
Střediskem VÝZVA se věnujeme také
rodinám, které mají děti s postižením. Náhradní rodičovství je totiž týmová práce.
Význam, který přináší dětem, je nedocenitelný. Pěstounství je smysluplná a vytrvalá práce náhradních rodičů. Dává
naději dětem, které měly těžký start do
života.
Bližší informace naleznete na: www.
prorodiny.cz, nebo na: e-mailu: pestouni
@prorodiny.cz.
Bc. Lenka Macková, DiS.

Charita Ostrava

Noc pod střechou může pomoci lidem v nouzi
Chladná zimní období jsou rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních
služeb jim často scházejí prostředky. NOC POD STŘECHOU je možnost, jak
pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv.
Františka v Ostravě-Vítkovicích.
„Sociální službu ,noclehárnaʻ poskytujeme mužům bez domova celoročně
za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh,
základní nasycení, pitný režim, možnost
využití hygienického zázemí charitního
domu a psychosociálního poradenství,“
sděluje Martin Pražák, ředitel Charity
Ostrava. „V mrazivých dnech bychom
rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost
obracíme s dárcovskou výzvou NOC POD
STŘECHOU,“ vysvětluje ředitel Pražák.
Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může poskytnout zázemí pro 26
mužů bez domova. Zejména v zimním
období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé
životní situace jako její bývalý klient:
„Pan Karel pravidelně využíval službu
noclehárny. Dříve pracoval jako svářeč.
Byl zdatný a v práci to dotáhl na vedoucího, postavil si rodinný dům. Pak propadl
alkoholu, byl několikrát hospitalizovaný
na psychiatrii v Opavě. Později se mu

podařilo si vyřídit starobní důchod. Získal
ubytování v azylovém domě a již druhým
rokem bydlí v sociálním bytě. Bylo neskutečné, jak se pan Karel dokázal změnit. Zůstaly mu totiž schopnosti z mládí,
dokázal si zorganizovat život, maloval
obrazy, choval rybičky, četl knížky, chodil pomáhat lidem, uměl si život plánovat
a užívat si ho. Dostal zpátky do života
řád. Velice důležitá a většinou klíčová
možnost bydlení pomohla i řadě dalších
lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost a pak může z nepříznivé situace
vystoupit zpět do běžného života,“ vypráví Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv.
Františka.
Finanční podpora 50 Kč do dárcovské
výzvy NOC POD STŘECHOU umožní
Charitě Ostrava zajistit jeden bezplatný nocleh pro potřebné lidi bez domova
v Ostravě. Další informace najdete na
webu:
https://www.darujme.cz/projekt/
1205658. Děkujeme!

Sociální službu noclehárna poskytuje
Charita Ostrava od roku 1994 s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších
donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní
okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě
na webu: https://ostrava.caritas.cz/komupomahame/lide-bez-domova/nocleharnafrantisek/
Ing. Dalibor Kraut,
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

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 NEWS CENTER a. s.
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Inzerce

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

NÍZKÉ CENY
Provozovna

KLIMKOVICE

607 683 763
Ekologická likvidace autovraků
Výkup všech vozidel
Prodej použitých náhradních dílů
info@autovrakyostrava.cz
www.autovrakyostrava.cz

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec
Školní hřiště dostane nový kabát
Už nějakou dobu se všichni těšíme na rekonstrukci školního hřiště. Pokud půjde vše podle plánu, dostanou naši žáci krásný dárek
na začátku nového školního roku. Z rozpočtu MSK jsme obdrželi
dotaci 10 milionů korun. Součástí hřiště bude nejen nová tribuna
pro diváky, multifunkční plocha pro veškeré míčové hry, sektory
pro atletické disciplíny, ale bude zde vymezen také prostor pro
v současné době populární sporty – parkour a workout.

Studenti GMK ve Fokusu Václava Moravce
Krásná matematika. Kde všude ji najdeme a proč se jí nevyhneme? Jak se ji učíme a proč se jí bojíme? To bylo téma Fokusu
Václava Moravce v úterý 11. 1. 2022, do kterého se zapojili i studenti našeho gymnázia. I když jsme se z důvodu pandemických
opatření nemohli zúčastnit vysílání přímo, měli jsme možnost
položit hostům Václava Moravce několik dotazů. Marta Čermáková, Eliška Blahetová, Veronika Tížková a Filip Šlosárek se
tohoto úkolu zhostili se ctí. Záznam pořadu můžete sledovat na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/222411030530001/.

Religionistika trochu jinak
Na Dálný východ zanese život málokoho. Jedním ze způsobů,
jak nahlédnout do tamních regionů, je pozvat si odborníka. Do

školy proto zamířila Dita Sálová, japanoložka, pedagožka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. V rámci projektového dne měli studenti 4. ročníků možnost zopakovat si základy taoismu, konfuciánství, pochopit podstatu symbolu jin-jang.
V několika cvičeních čchi-kung zkusili zklidnit svou mysl, poznat
sílu hlasu, najít správný dech. Šíře tématu je tak velká, že není
možné obsáhnout vše. Ale nám šlo především o to, abychom
studentům rozšířili obzory a ukázali jim různé cesty, kterými je
možné se ubírat při dalším studiu.
Mgr. Magdalena Miláková

Cesta kolem světa za pár minut
I přes současná omezení se početná skupina studentů naší školy
vydala na daleké cesty, aby si připomněli, jak je ta naše modrá planeta krásně barevná. Přijali výzvu naučit se vlajky světa
a změřit navzájem své síly v jejich poznávání. Willy Fog by koukal. Stejně jako v jeho případě byl čas rozhodující a určil konečné
vítěze, neboť stoprocentních výsledků bylo vícero. Nejrychlejšími
cestovateli mezi studenty vyššího gymnázia se stali první David
Číž z 1. B, druhá Vilma Bzonková ze 4. C a třetí Erik Šeděnka ze
3. B. Na nižším gymnáziu nejrychleji cestovali první Lukáš Bravanský, Kristián Dubáč a Patrik Bzož, všichni z tercie.
Všem zúčastněným děkujeme, gratulujeme k perfektním výsledkům a přejeme co nejvíce možností objevovat svět, protože
„všude dobře, tak co doma“.
Zeměpisáři
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Pozvánky
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