a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté, již tradičně se v prvním povolebním Zpravodaji hodnotí proběhlé komunální volby. Stejně jako před čtyřmi roky
tak učiním nejlépe srovnáním s komunálními volbami v roce 2014. Tehdy rozhodlo o složení našeho sedmnáctičlenného
zastupitelstva 1 590 voličů, což představovalo 44,90 % z celkového počtu tehdejších 3 541 oprávněných voličů.
Letos se počet oprávněných voličů zvýšil na 3 623, z nich odvolilo 1 865 našich
spoluobčanů (51,48 %). Téměř o 7 % se
tak u nás zvýšil všeobecný zájem spoluobčanů o možnost ovlivnit složení městského zastupitelstva, což je oproti předchozím volbám pozitivní jev.
V roce 2014 se zvolilo do zastupitelstva
9 nových zastupitelů, letos nastala také
vysoká obměna zastupitelů – nových jich
bude 6.

listopad 2018
Co se týče zastoupení žen v zastupitelstvu, tak jejich počet klesl z osmi v roce
2014 na letošních šest.
Blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům k získání mandátu a přeji jim v jejich práci pro naše město mnoho energie,
času, pevných nervů a možností využít
své schopnosti pro blaho města! Pokud
ovšem chtějí nabýt svého hlasovacího
práva, musí ještě složit slib na ustavujícím zastupitelstvu, které se bude konat
ve středu dne 31. 10. 2018 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti zastupitelstva města. Srdečně vás na toto první zasedání
nově zvoleného zastupitelstva zvu. Doufám, že se k vám dostane Zpravodaj včas
ještě před tímto termínem.
Aby rozhodování všech zastupitelů bylo co nejvíce kompetentní a transparentní, je pro ně připraven vzdělávací projekt Svazu měst a obcí ČR pod názvem
Efektivní správa obce za přispění dotace
z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost. V jeho

rámci bude našim zastupitelům zdarma
poskytnuta Příručka pro člena zastupitelstva obce a účast na společném vzdělávacím semináři.

Rekonstrukce sedadel v kině
Můžeme se těšit na pohodlnější posezení v hledišti kina! Po roce jsme opět
byli úspěšní v získání dotace ze Státního fondu kinematograﬁe – tentokrát ve
výši 250 000 Kč na rekonstrukci sedadel.
Celková investice ve výši 1 100 000 Kč
tak bude zaslouženým darem našemu
kinu Panorama k výročí jeho šedesátileté existence a zároveň připomínkou v říjnu nedožitých 90 let architekta Radima
Ulmana, který tento interiér právě před 60
lety navrhnul. Nejvíce se o prosazení této
investiční akce zasloužili zastupitel Petr
Jiříček a Alice Chlebovská, kterým tímto
děkuji. Více na jiném místě Zpravodaje.

Ocenění naší knihovnice
Blahopřeji knihovnici Mg. Zuzaně Konvičkové k dalšímu ocenění. V rámci celého MS kraje byla vyhodnocena jako třetí
nejlepší knihovnice v soutěži zvané K2
(název druhé nejvyšší hory světa). Cena
jí byla předána za pořádané komunitní
akce (Osudové osmičky, Zámecká literární noc) a za nadstandardní knihovnické
a informační služby dne 17. října prvním
náměstkem hejtmana MSK pro kulturu
a památkovou péči. Děkuji jí za příkladnou kulturní prezentaci našeho města.

Poděkování za účast
ve volbách

Od letošního roku máme uprostřed náměstí Lípy T. G. Masaryka.

Vážení spoluobčané, děkuji vám za váš
rostoucí zájem o naše komunální volby.
Věřím, že všichni zvolení zastupitelé si
jsou vědomi vaší důvěry, kterou jste jim
dali, a vrátí vám ji svou odpovědnou prací
pro naše město.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Výsledky volebních stran
Jaké tedy přinesly komunální volby výsledky pro volební
strany? Zkratka SNK znamená Sdružení nezávislých kandidátů, ostatní jsou všeobecně známé:
Počet
hlasů

Procenta

Mandáty

1. SNK a ODS
Společně pro Klimkovice

7 860

27,55

5

2. SNK Občané Klimkovic

7 403

25,95

5

3. Česká strana sociálně
demokratická

4 792

16,80

3

4. KDU-ČSL
a nezávislí kandidáti

3 388

11,88

2

5. ANO 2011

1 877

6,58

1

6. Zelené klidné Klimkovice

1 809

6,34

1

7. Komunistická strana
Čech a Moravy

1 401

4,91

0

Volební strana

Jmenný seznam zvolených zastupitelů
podle výsledků komunálních voleb v pořadí
podle vylosovaných čísel pro volební strany:
Věk

Volební strana č. 2: ANO 2011
1. Ing. Tomáš Russ

40

Počet Pořadí na
hlasů hlasovacím lístku

136

4.

Volební strana č. 3: SNK a ODS Společně pro Klimkovice
1. Ing. Pavla Vavrošová
61
594
2.
2. Ondřej Mika
29
575
3.
3. Bc. Renata Návratová
43
569
6.
4. Bc. Lukáš Lyčka
39
568
1.
5. Ing. Petr Večerka
56
565
14.
Volební strana č. 4: KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
1. Ing. Petr Jiříček
48
410
1.
2. Bohumír Kaštovský
65
244
3.
Volební strana č. 5: Česká strana sociálně demokratická
1. Ing. Zdeněk Husťák
47
590
1.
2. Ing. Šárka Vůjtková
56
390
2.
3. Ing. Taťjana Urbánková
64
383
3.

2

Volební strana č. 6: SNK Občané Klimkovic
1. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
39
581
2. Ing. Dušan Petr
63
555
3. Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
57
542
4. Jaroslav Varga
37
520
5. Ing. Radomír Homola
65
407

1.
3.
4.
2.
5.

Volební strana č. 7: Zelené klidné Klimkovice
1. Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc. 56
189

3.

A jak jsme hlasovali pro jednotlivé kandidáty?
Zvýrazněni jsou zvolení zastupitelé.
Volební strana č. 1: Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů

Procenta

1.

Skyba Petr

141

10,06

2.

Kváš Jiří

191

13,63

3.

Skyba Radek

92

6,56

4.

Lubojacký Ivo

87

6,20

5.

Dubnová Jiřina

77

5,49

6.

Gavač Přemysl

71

5,06

7.

Lazorová Dana

69

4,92

8.

Bartko Dušan

71

5,06

9.

Lubojacký Jan

75

5,35

10. Bartková Eva

72

5,13

11. Lubojacký Marek

71

5,06

12. Gavačová Jarmila

77

5,49

13. Sikora Filip

68

4,85

14. Skybová Dana

69

4,92

15. Polášková Ludmila

59

4,21

16. Polášek Jiří

53

3,78

17. Gavačová Silvie

58

4,13

Počet hlasů

Procenta

Volební strana č. 2: ANO 2011

1.

Schön Pavel

133

7,08

2.

Kühnert Karolína Ing.

135

7,19

3.

Marek Jan Dr.

116

6,18

4.

Russ Tomáš Ing.

136

7,24

5.

Doležel Petr

111

5,91

6.

Otisk Luděk

120

6,39

7.

Vojáček Rostislav

116

6,18

8.

Mrhálek Jiří

132

7,03

9.

Russová Petra Bc.

118

6,28

10. Kühnert Richard

107

5,70

11. Doleželová Lucie

102

5,43

12. Kutaj Jozef

98

5,22

13. Schönová Jana

99

5,27

14. Alčer Ivan

95

5,06

15. Schön Martin

88

4,68

16. Papučík Martin

91

4,84

17. Alčerová Anna

80

4,26

Volební strana č. 3: Společně pro Klimkovice
Počet hlasů

Procenta

1.

Lyčka Lukáš Bc.

568

7,22

2.

Vavrošová Pavla Ing.

594

7,55
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3.

Mika Ondřej

575

7,31

10. Burdová Hana Ing.

306

6,38

4.

Sikulová Křížková Ivana Mgr.

433

5,50

11. Edler Michal

224

4,67

5.

Švábík Jan Bc.

409

5,20

12. Březný Martin

202

4,21

6.

Návratová Renata Bc.

569

7,23

13. Bálek Pavel Ing.

240

5,00

7.

Halfar Jiří

434

5,52

14. Chromík Bronislav Ing.

189

3,94

205

4,27

8.

Habusta Michal

421

5,35

15. Berger Radim Bc. DiS.

9.

Černík Karel Ing.

423

5,38

16. Berger Miroslav

195

4,06

10. Vůjtková Linda

349

4,44

17. Sýkorová Věra

181

3,77

11. Horníček Jiří

331

4,21

12. Mozga Daniel

307

3,90

13. Škutová Hana Mgr.

531

6,75

14. Večerka Petr Ing.

565

7,18

1.

15. Feld Richard

422

5,36

Volební strana č. 6: Občané Klimkovic
Počet hlasů

Procenta

Krejčí Lucie Ing. Ph.D.

581

7,84

2.

Varga Jaroslav

520

7,02

Petr Dušan Ing.

555

7,49

16. Petrová Hana Mgr.

494

6,28

3.

17. Unucka Jakub Ing. MBA

435

5,53

4.

Hlavatý Ivo doc. Ing. Ph.D.

542

7,32

5.

Homola Radomír Ing.

407

5,49

6.

Teichmann Petr

459

6,20

7.

Folta Zdeněk doc. Ing. Ph.D.

477

6,44

8.

Zbořil Zdeněk

414

5,59

9.

Kotupas Thanasis Ing. arch.

478

6,45

10. Kostka Jaromír

409

5,52

11. Mika Radomír

429

5,79

12. Dejl Petr Ing.

365

4,93

13. Blaha Tomáš Ing.

330

4,45

14. Krejčí Jiří Ing.

337

4,55

15. Berger Luděk

343

4,63

16. Hladík Michal doc. MUDr. Ph.D.

448

6,05

17. Polačková Lucie

309

4,17

Volební strana č. 4: KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Počet hlasů

Procenta

1.

Jiříček Petr Ing.

410

12,10

2.

Pastorová Lenka Mgr.

206

6,08

3.

Kaštovský Bohumír

244

7,20

4.

Bílý Martin Bc.

239

7,05

5.

Fešárková Dagmar Ing.

187

5,51

6.

Siuda Pavel Mgr. Bc.

160

4,72

7.

Čáp Petr Ing.

199

5,87

8.

Kaštovský Václav

209

6,16

9.

Grygarová Zuzana Bc.

187

5,51

10. Kozelský Jiří

204

6,02

11. Bárta Jakub Ing.

207

6,10

12. Třeťák Jiří

163

4,81

13. Jiříčková Marie Mgr.

184

5,43

14. Kaštovský Jiří

159

4,69

15. Volek Libor

137

4,04

16. Sklenovská Veronika Mgr.

119

3,51

17. Čápová Renáta MUDr.

174

5,13

Volební strana č. 5: Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů

Procenta

Volební strana č. 7: Zelené klidné Klimkovice

1.

Počet hlasů

Procenta

110

6,08

Pazděrová Anna

2.

Havlík Daniel

112

6,19

3.

Rapantová Naďa prof. Ing. CSc.

189

10,44

4.

Solanský Pavel Ing.

168

9,28

5.

Kunetek Ivo

89

4,91

6.

Schmeister Jiří

86

4,75

7.

Köhler David Bc.

94

5,19

8.

Kubzová Kamila

137

7,57

9.

1.

Husťák Zdeněk Ing.

590

12,31

Bohdová Lenka

121

6,68

2.

Vůjtková Šárka Ing.

390

8,13

10. Fojtík Rostislav

96

5,30

3.

Urbánková Taťjana Ing.

383

7,99

11. Mrázek Jaroslav

78

4,31

4.

Kozubová Šárka Ing.

290

6,05

12. Vjaclovská Barbora

71

3,92

5.

Paskerová Daniela

336

7,01

13. Poláček Jiří Ing.

84

4,64

6.

Langer Radek

297

6,19

14. Vavřík Jan

69

3,81

7.

Bárta Jiří Ing.

288

6,01

15. Bohdová Dagmar Ing.

75

4,14

8.

Wilczkeová Martina Mgr.

239

4,98

16. Poukarová Sabina Ing.

91

5,03

9.

Macek Tomáš Ing.

237

4,94

17. Teichmann Dušan doc. Ing. Ph.D.

139

7,68
3
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Poděkování

Osudové osmičky
Připomínali jsme si je tento rok několikrát – osmičky evropské, české nebo i ryze
klimkovické. Některé připomínky byly veselé, jiné důstojné až pietní.
Nesnažili jsme se o detailní popisy událostí nebo hodnocení z pohledu dějin,
snažili jsme se, abychom nezapomněli
na důležité události, které utvářely naše
životy. Byl to úkol mnohdy nelehký, a proto chci touto krátkou zmínkou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě či samotném průběhu
jednotlivých akcí.
Hned 1. ledna proběhla první z akcí „40
let bez tramvaje“, kterou svědomitě připravil a v krutém zimním počasí realizoval Petr Jiříček. Připomínali jsme si ryze
klimkovický rok 1978.
17. května do své přehlídky souborů
naše Základní umělecká škola zařadila
na podnět knihovnice Zuzany Konvičkové
opravdu dramatické divadelní představení „Chlapec v pruhovaném pyžamu“, které bylo vzpomínkou na osudný rok 1938.
19. května byla připomínka o poznání
veselejší, i když se jednalo o neveselý rok
1968. Na farmářských trzích nám vyhrávaly hity 60. let a dokonce v perfektním
provedení zazněla i věhlasná Modlitba
pro Martu.
15. června proběhla tradiční Zámecká
literární noc, která byla tentokrát věnována osudovým osmičkám. Paní knihovnice,
pod jejíž taktovkou se vše odehrávalo, si
opravdu pohrála se všemožnými detaily
a souvislostmi a ve spolupráci s místním
farním úřadem, kronikářem, divadelním
souborem Paměť Klimkovic a mnoha dobrovolníky se jim povedlo mistrovské dílo.
1. září pan kronikář Jiří Pillich zasvětil
svou komentovanou prohlídku významným rokům a událostem, které prošly

nejen Klimkovicemi a ovlivnily tak životy
několika generací.
6. října se na farmářských trzích začaly
připomínky blížit jubileu 100 let od vzniku
ČSR. Celé dopoledne jsme strávili v roce
1918 a vrcholem byl historický akt pojmenování čtyř lip uprostřed našeho města
Lípami T. G. Masaryka. Lípy dekorovaly
krásné prvorepublikové dámy, atmosféru
dotvářela hudba a zpěvy první republiky
a velkou podívanou byli jistě i autoveteráni pana Lubomíra Vůjtka, což je civilním
zaměstnáním majitel autoservisu v Klimkovicích.
17. října proběhla opět pod taktovkou
Zuzky Konvičkové vernisáž výstavy Osudové osmičky. Tato výstava je instalována
v kostele Nejsvětější Trojice až do 18. 11.
2018 a opravdu doporučuji její návštěvu.
Naše knihovna na její přípravě spolupracovala s Centrem české historie Praha,
Základní uměleckou školou Klimkovice,
pěveckým sborem Duha Ostrava, Klubem
české historie a mnoha dobrovolníky.
Na neděli 28. října plánujeme vyvrcholení všech oslav, tedy 100. výročí vzniku
Československé republiky. K vám, čtenářům, se tento článek dostane až poté,
proto mi nezbývá než doufat, že se celá
akce povede, či vlastně povedla.
Touto rekapitulací bych chtěla především poděkovat všem, kteří se na všech
těchto krásných akcích během roku podíleli a také samozřejmě vám, kteří jste
je navštívili a snad jste si z nich i něco
odnesli.
Kulturní a informační středisko
Klimkovice

Z redakční pošty

Dobře to dopadlo
Hezké dny jsou už za námi a pomalu se
stěhujeme ze zahrad do našich domovů.
Na začátku léta jsem zveřejnil ve Zpravodaji Deklaraci ticha, kde jsem prezentoval
takový nápad, že bychom mohli dodržovat klid po oba víkendové dny a ve svátky. Zpětná vazba, kterou se mi dostaly
ohlasy, byla mnohdy taková: „Zase nám
někdo něco přikazuje a tak.“ V žádném
případě to tak nebylo myšleno a nabádal
jsem k tomu na ryze dobrovolné bázi.
O to je lepší, že se to povedlo. Alespoň
tady v centrální části, kde bydlím. Zvýšená aktivita sekaček a jiných strojů byla
v pátek a o volných dnech byl klid, který
se zpěvem ptáků, ševelením listů ve větru
a výkřiky dětí dotvářel vynikající atmosféru. Kdo tedy zvítězil? Přece všichni. Komu
za to poděkovat? Asi nám všem. A je to
o to cennější, že jsme to dokázali bez
vyhlášky a úplně zadarmo a bez dotací.
Snad se to stane novou tradicí. Moc bych
se za to přimlouval.
Bohumil Auinger

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Josefína Bálková
4
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Knihovna

Výstava Osudové osmičky
V rámci říjnových oslav 100. výročí vzniku republiky byla slavnostní vernisáží
zahájena výstava, připomínající důležité milníky v dějinách České republiky
a také v Klimkovicích.
Ve středu 17. října 2018 mohli lidé
v odpoledních hodinách zahlédnout vojáky v historických uniformách, pohybujících
se okolo kostela Nejsvětější Trojice. Tento
oddíl tvořil dokonalou kulisu k zahájené
výstavě. Ta je pomyslně rozdělena na dvě
části. Jednu tvoří výstava Osudové dny
české historie, kterou nám zapůjčilo Centrum české historie v Praze a druhou část
tvoří informace o klimkovických legionářích a účastnících bojů v 1. světové válce.

Kulturním vystoupením nás potěšil
Ženský pěvecký sbor Duha Ostrava, vernisáž zahájili hosté z Prahy, historička
Jindra Svitáková a ppl. Jaroslav Houška.
Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ si
připravili ukázku ze života prvního klimkovického kronikáře Antonína Böhma.
Na návštěvníky výstavy čekají k nahlédnutí různé školní kroniky, historické originální dokumenty, zbraně nebo předměty
každodenní potřeby.

Výstava potrvá do 18. listopadu 2018
každou středu, pátek a neděli od 16.00
do 18.00 hodin.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Týden knihoven 2018 za námi
V prvním říjnovém týdnu proběhl napříč všemi knihovnami různých velikostí tzv.
Týden knihoven. Každá knihovna si ve svém místě připravila pro své čtenáře
programy.
Proto v úterý 2. října přijelo za dětmi
oblíbené Studio bez kliky, v čele s Romanem Prokešem a Pavlínou Wolfovou.
Celý program navazoval na oslavy vzniku
republiky.
Žáci pátých ročníků si vyzkoušeli na
historickém tiskařském stroji vytisknout
náborový leták do řad legionářů. Přesně
podle vzoru výtvarníka Vojtěcha Preissiga, legionáře a odbojáře. Prošli jsme zajímavou životní pouť tohoto tiskaře a zakončili na počátku 2. světové války. Děti
se také dozvěděly, že logo známé ﬁrmy
Koh-i-noor, vymyslel právě V. Preissig.

Druhým projektem v rámci Týdne knihoven byl komiksový workshop. Dětem se
představil Daniel Vydra a byla legrace.
Komiksový žánr je stále v oblibě, takže
nikdo neměl problém rozeznat jednotlivé
hrdiny a kreslené postavičky. Vyzkoušeli
jsme si také zahrát krátké divadlo podle
známého pohádkového příběhu o Červené karkulce, jen v trochu modernější podobě. Po celý podzim jsou pro děti připraveny edukační programy a besedy na
podporu čtenářství.
Zuzana Konvičková,
knihovnice
5
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Novinky ze základní školy

Projekty mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningu
Stejně jako v minulém školním roce se naše škola pod vedením Mgr. Jany Bravanské zapojila do aktivity eTwinning, která je akcí Evropské komise. Je zaměřena na online spolupráci mezi školami, na vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů. Projekty výrazně napomáhají ke zvýšení komunikační
a mediální gramotnosti.
Tato zkušenost spolupráce se zahraničními školami je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí žáků o různorodosti
multilingvální a multikulturní společnosti
a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.
Žáci z 9. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, pokračují v úspěšné spolupráci se
školami z Pobaltí a nově i z Polska, kdy
si k různým svátkům posílali blahopřání,
pomocí videa se představovali či přáli

všechno nejlepší k novému roku. Nyní už
stihli na stránkách představit svou skupinu ve formě krátkého videa, čtyři odvážní dokonce vytvořili video o sobě. Také
vyfotili podzimní krajinu či zátiší a fotky
doprovodili komentářem v azbuce. V rámci projektu Радуга (= Duha) budou mimo
jiné vytvářet logo projektu, učit se píseň
v jazyce zúčastněné země.
Žáci z třídy IX. A, kteří se učí němčinu,
jsou zapojeni do projektu Wir und unsere
Schule (= My a naše škola), kde už název

napovídá, že hlavním tématem bude škola. I zde pokračuje spolupráce se školou
z Francie z minulého roku, kdy si žáci
vyměňovali e-maily, videa pojednávající
o partnerské zemi.
Žáci z osmého ročníku spolupracují na
projektu Das bin ich (= To jsem já) s žáky
stejné školy jako jejich starší spolužáci. Komunikace zde bude mít převážně
písemnou podobu, buď ve formě klasických dopisů, či elektronické pošty.
Průběh projektů můžete sledovat na:
https://twinspace.etwinning.net/70672/
home, https://twinspace.etwinning.
net/71131, https://twinspace.etwinning.
net/70422
Mgr. Jana Bravanská

Po stopách historie – exkurze do Osvětimi
Každoročně na podzim navštěvují žáci devátého ročníku vyhlazovací tábor
v Osvětimi. Letos jsme se vydali po stopách moderní historie 17. října 2018.
V Polsku nás přivítalo slunečné podzimní počasí a my se vypravili poznávat historii na vlastní oči. Osvětim je symbolem
nelidskosti a genocidy, naši žáci tak mohli
poznat kruté podmínky tohoto koncentračního tábora. Během prohlídky si žáci
prohlédli expozice v jednotlivých částech
tábora, seznámili se s denním režimem
vězňů a pozastavili se u mnoha fotograﬁí, které přibližovaly život v táboře. Kufry, brýle, boty, nádobí, předměty denní
potřeby, oblečení, to vše dokumentovalo
hrůzy páchané nacisty v období 2. svě-
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tové války. Procházet těmito místy, kde
vyhasly tisíce lidských životů, bylo velmi
emotivní. Po absolvování první části programu jsme se přesunuli za město, kde
nacisté na sklonku války vybudovali rozsáhlejší část vyhlazovacího tábora. Zde
jsme se dozvěděli o krutých podmínkách
vězňů, viděli jsme pozůstatky plynových
komor a kladli zvídavé otázky.
Královské město Krakow na břehu
Visly pak bylo příjemným závěrem naší
exkurze. Prohlédli jsme si pamětihodnosti
města, navštívili královský hrad Wawel,

obdivovali místní architekturu, vyslechli
pověst o drakovi. Do Klimkovic jsme se
vrátili ve večerních hodinách.
Shrnout silné emoce tohoto dne není
jednoduché. S určitostí se dá říci, že
číst o holocaustu a spatřit na vlastní oči
hrůzy páchané v největším nacistickém
vyhlazovacím táboře, to jsou dva zcela
rozdílné momenty. Návštěva těchto míst
vyvolává zážitky, na které se nezapomíná. Je důležité, aby oběti holocaustu nebyly zapomenuty. Tato temná část
historie musí zůstat varováním pro další
generace, aby se nic podobného nemohlo opakovat.
Mgr. Petra Řeháčková
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Sedmáci kouzlí v kuchyni
V letošním školním roce se žáci 7. ročníků ve spolupráci se Střední školou společného stravování zapojili do projektu Kouzlíme v kuchyni.
Jedná se o projekt, který je určen žákům, kteří rádi pomáhají v kuchyni, mají
zájem o vaření a najdou odvahu si zkusit jaké to je připravovat pokrmy a nápoje
před zraky diváků.
Akce vyvrcholí v den zahájení lázeňské sezóny v Sanatoriích Klimkovice dne
4. května 2019, kde budou vybraní žáci
za asistence studentů SŠSS soutěžit
v přípravě pokrmů a míchaných nápojů.
V průběhu školního roku nás čeká společná průprava. První část motivačního

wokshopu na téma Zdravá strava proběhla 18. října 2018. Naši sedmáci se
seznámili s cílem projektu, absolvovali
teoretickou část na téma zdravého stravování a sami si měli možnost vyzkoušet
přípravu zdravé a chutné pomazánky.
Děkujeme za příjemné dopoledne a nové poznatky v přípravě zdravých a chutných pokrmů a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Kateřina Chrapková

Podzimní sběr starého papíru Recyklohraní
pro projekt Adopce na dálku
Ve dnech 17. až 19. října proběhl v naší škole podzimní sběr starého papíru. Získané ﬁnanční prostředky každoročně věnujeme mimo jiné na vzdělávání našeho
adoptovaného chlapce jménem Gregory Kweku Gyebi z Ghany. Žáci, jejich rodiče
a pracovníci základní školy pomáhají tomuto chlapci prostřednictvím organizace
Humanitas Africa od roku 2011.
Gregory má
dva
bratry,
oba rodiče mu
zemřeli. Do stacionáře ve vesnici je přivedli
místní lidé poté,
co jejich starší
sestra utonula.
Peníze od nás
jsou příspěvkem na jeho
školní docházku, školní potřeby, popřípadě léčbu při
zdravotních problémech. Jednou ročně

nám Humanitas Africa posílá chlapcovo
vysvědčení, fotograﬁi a poděkování.
Zároveň jsme se podzimním sběrem
zapojili do ekologické aktivity společnosti
FCC Environment ČR s názvem Soutěž
s panem Popelou. Má za cíl podpořit ekologické cítění nejmladší generace.
Celkovou hmotnost nasbíraného papíru a výši získané částky najdete na webových stránkách školy. Chtěli bychom
poděkovat všem rodičům, prarodičům,
pracovníkům školy a žákům, kteří přispěli k tomuto pěknému výsledku. Nejlepší
sběrači a třídy byli odměněni.
Mgr. Radana Albrechtová

Naše škola se i tento rok zapojila do
školního recyklačního programu pod
záštitou MŠMT ČR a partnerů ECOBAT,
ASEKOL a ELEKTROWIN.

Cílem projektu je shromáždit co nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů, baterií
a akumulátorů, a nasbírat tak co nejvíce
bodů pro školu. V letošním roce využijeme
získané body pro vybrané žáky devátých
tříd, kteří se mohou zúčastnit badatelského programu Recyklace očima mladých
vědců zaměřeného na čistotu ovzduší. Pokračujeme tak v započaté aktivitě
z projektu Emise. Žáci pochopí zákonitosti
přírody a vlivu člověka na ni, uvědomí si
možné následky svého chování a vědomě
přijmou zodpovědnost za své jednání.
Třída 8. A se také snaží získat další
body prostřednictvím plnění úkolů programu Recyklohraní. Současně proběhl
i zpětný odběr baterií. Akce se setkala
s obrovským ohlasem a už během prvních dvou dnů se kontejner zaplnil mobily,
žehličkami, vaﬂovači a dalšími spotřebiči.
Jsme rádi, že naše škola může aspoň
tímto způsobem přispět k ochraně životního prostředí Země.
Mgr. Jana Bravanská, Mgr. Kateřina
Chrapková a žákyně 8. A Andrea
Anna Fialová s Karolínou Haasovou
7
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Družinové střípky z naší školy
• 2. a 4. oddělení si udělalo vycházku
ke studánce Pod chmelníkem,
1. a 5. oddělení k Lípě.
• Pro krásné počasí mohlo
1., 3. a 4. oddělení pouštět draky
dokonce tři týdny.
• Spolupracovali jsme s knihovnou, děti
kreslily obrázky pro výstavu v kostelíku
k výročí republiky – Osudové osmičky.
• Byla zahájena soutěž družinových
rekordů v různých disciplínách,
která potrvá celý školní rok.

• Do školní družiny nastoupilo v září
135 dětí prvního stupně, a to do pěti
oddělení.
• Děti pobývají při krásném podzimním
počasí každý den venku.
• Byl nám předán do užívání nový herní
prvek – dětské hřiště s trampolínou
a tunelem, který si děti hned velice
oblíbily.
• Všechny děti si pochutnaly na jablečném moštu, kdy jim byla představena
jeho výroba přímo v atriu školy.
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• 4. oddělení pracuje na projektu
zdravá strava a pohyb.
• Sbíráme přírodniny a pak je využíváme
při výrobě podzimních dekorací,
zvířátek a „podzimáčků“.
• Svými výtvory a obrázky pak zdobíme
školu.
• Zkrátka… v naší družině se
nenudíme…
Lenka Buroňová
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Pozvánky na kulturní akce do lázní
Květy paní operety

Kytarový recitál – od baroka po současnost

V dnešní uspěchané době si musí člověk najít občas i prostor
k zastavení a spočinutí k tomu, aby si nechal osvěžit a pohladit
svou duši a nabyl tak sílu k další cestě životem. Takové pohlazení duše nabízí každému humor a hezká melodická píseň. Obojí
je ve vrchovaté míře obsaženo v pořadu, který pro vás připravila opavská umělecká agentura Karel Smolka, s názvem Květy
paní operety. Divadelní představení se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují
protančené melodie ze známých operet – Veselá vdova, Země
úsměvů, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Polská krev,
Tulák, Perly panny Serafínky, Podskalák a další.

Libor Janeček (1969) je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1992–2008 účinkoval v duu Instrumental tandem
(kytara – akordeon) se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly a jihoamerickou hudbu. Duo vystupovalo na mnoha koncertech v České republice i v zahraničí. Byla vydána CD
s hudbou Astora Piazzolly a dalších jihoamerických skladatelů
(Tango nuevo – debutové CD ve vydavatelství Spirála) a v roce
2006 Tango porteňo (Radioservis).
V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s mnoha významnými hudebníky (Vítězslavem Drápalem a Kristinou Vaculovou, sopranistkami Hanou Škarkovou,
Martinou Macko, Jitkou Čudlou, kytaristou Jindřichem Kaulfersem atd.), se kterými účinkuje v různých komorních souborech.
Jako sólista vystupoval také s Tišnovským komorním orchestrem. Pro Český rozhlas pořídil řadu nahrávek. Repertoár Libora
Janečka zahrnuje skladby různých období (baroko, klasicismus,
soudobá hudba), hudbu španělskou a jihoamerickou i díla českých skladatelů.

Čtvrtek 1. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.

Náruč láskyplná – autorské čtení
opavské básnířky Adély Senecké
Adéla Senecká (*1945) je básnířka a prozaička, narodila se
v Janovicích u Frýdku-Místku. Absolvovala Střední knihovnickou školu v Brně, celoživotně byla zaměstnána jako knihovnice
v Ostravě a Opavě. Do kontextu české literatury vstoupila knihou
Zpěvy o naději (2009, 2012), která byla nadšeně přijata Msgre.
Josefem Veselým, opavským knězem, básníkem a esejistou.
Byl to právě on, kdo Adélu Seneckou vybízel k další literární
práci. Tak byla v roce 2010 vydána kniha básnických meditací
Štěstí chci do dlaní brát.
Příroda, Boží dílo, vnáší do autorčiny duše radost, něhu a štěstí.
Autorka nepřestává nad vším krásným, přírodním, každodenně
inspirujícím žasnout a umělecky se všeho zmocňovat.
Jako básnířka je Adéla Senecká tvůrkyní duchovní, milostné
a přírodní lyriky, v níž vychází ze své bohaté životní zkušenosti. Ta je obsažena v básnických sbírkách Melodie lásky (2013,
2014, 2015) a Náruč láskyplná (2015). Pokora, modlitba, kontemplace a láska patří k hlavním motivům její umělecké tvorby.
Pondělí 12. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
společenský sál, vstupné volný.

Koncert písničkářky Evy Henychové
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě,
ale především charismatickou
osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací.
Její písně jsou osobní výpovědí
člověka, který umí nahlédnout
hluboko pod povrch.
Neděle 11. listopadu v 15.00
hodin, Sanatoria Klimkovice,
kolonáda, vstup volný.
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Neděle 18. listopadu v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
kolonáda, vstup volný.

Divadelní představení –
Čaj u pana senátora
Politická komedie o tom, co
všechno se může přihodit, když
se ctižádostivá manželka rozhodne, že ze svého muže, který
si užívá života příslušníka střední vrstvy, udělá politika. Doslova
proti jeho vůli ho vtáhne do spleti
zákulisních jednání a intrik, ve kterých se manžel posléze zabydluje. Podobnost se současnými volebními praktikami není čistě
náhodná. Režie: Miloslav Čížek.
Čtvrtek 22. listopadu v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice,
kolonáda, vstup volný.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 11.

HUDBA

Květy paní operety

SK, kinosál

19.00

75,-

pátek

2. 11.

TANEC

Express band

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

neděle

4. 11.

KONCERT

Dechová hudba Veselka

SK, kolonáda

15.00

volný

TVOŘENÍ

Tvůrčí podzimní odpoledne

SK, salonek
vedle kinosálu

14.00

volný

pondělí

5. 11.

HUDBA

Trumpetové duo Halata

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

středa

7. 11.

HUDBA

Muzikohraní

SK, kinosál

15.30

30,-

čtvrtek

8. 11.

BESEDA

Richard Konkolski

2. patro zámku

17.00

50,-

PŘEDNÁŠKA

Výchova pro život (vstupenky jen na:
www.VychovaProZivot.cz/prednasky/)

SK, kinosál

18.00

340,-

HODY

Svatomartinské hody

před zámkem

11.11

volný

KONCERT

Koncert písničkářky a kytaristky
Evy Henychové

SK, kolonáda

15.00

volný

KINO

Ten, kdo tě miloval

kino Panorama

18.00

130,-

pondělí 12. 11.

POEZIE

Poetický večer opavské básnířky
Adély Senecké

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

středa

TANEC

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

PŘEDNÁŠKA

Léčba kmenovými buňkami

SK, salonek
vedle kinosálu

15.30

volný

neděle

11. 11.

14. 11.

čtvrtek

15. 11.

OPERETA

Když dva se rádi mají

SK, kinosál

19.00

75,-

neděle

18. 11.

HUDBA

Kytarový recitál –
od baroka po současnost

SK, kolonáda

15.00

volný

KINO

Fantastická zvířata

kino Panorama

18.00

130,-

pondělí 19. 11.

HUDBA

Posezení s harmonikářem

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

středa

HUDBA

Moc hudby

SK, kinosál

18.00

volný

PŘEDNÁŠKA

Přírodní léčba nemocí
pohybového ústrojí

SK, salonek
vedle kinosálu

15.30

volný

21. 11.

čtvrtek

22. 11.

DIVADLO

Čaj u pana senátora

SK, kinosál

19.00

75,-

pátek

23. 11.

TANEC

Diskotéka Dj Paula Doctora

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

neděle

25. 11.

BESEDA

Tři Kateřiny ze zámku

2. patro zámku

15.00

dobrovolný

KONCERT

Dechovka NJ

SK, kolonáda

15.00

volný

pondělí 26. 11.

HUDBA

Evergreen boys

SK, restaurace Zahrada

19.00

volný

středa

28. 11.

TANEC

Taneční večer s kapelou Kolorit

SK, restaurace Zahrada

19.00

30,-

neděle

2. 12.

TRADICE

Adventní dostaveníčko

před kostelem sv. Kateřiny

15.00

volný

neděle

16. 12.

SENIOŘI

Bajdání

Mozaika

16.00

volný

Více na http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2018
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.

12

www.sanatoria-klimkovice.cz

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

13

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

14

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

15

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

16

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

17

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

Klimkovický podzim

Přehlídka pěveckých sborů
Předposlední sobotu v říjnu proběhla v Jodových sanatoriích již tradiční přehlídka pěveckých sborů, 41. ročník Klimkovického podzimu. Letošní přehlídky se zúčastnily čtyři
pěvecké sbory: Pěvecký sbor města Klimkovic, Zašovský
chrámový sbor, Mužský pěvecký sbor Vítkovice a ostravští
Čemu-ni.
Různorodé zaměření jednotlivých sborů neubralo přehlídce na
zajímavosti ani na přitažlivosti. Ba naopak. Zcela obsazený kinosál v lázních nadšeně aplaudoval výkonům všech sborů a dovedl
ocenit nový, živý repertoár našich pěvců, vynikající výkony zkušených zpěváků z Vítkovic nebo netradiční pojetí hudby sborem
Čemu-ni z Ostravy. Všichni se také bavili při vtipném a kvalitním
vystoupení Zašovanů.
A tak lze jen konstatovat, že letošní velmi vydařený ročník, zakončený společným zpěvem všech sborů: interpretací Slezské
hymny u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky,
jen posunul tuto krásnou přehlídku opět dál a přesvědčil nás, že
stojí za to navštívit vystoupení klimkovických a hostujících pěvců.
Petr Večerka, účastník a fotograf

Zdařilý Podzim
„Slezská země, půdo svatá“ – slova Slezské hymny zazněla na závěr z úst 112 zpěváků, kteří zpívali dvěma stovkám
posluchačů na 41. Klimkovickém podzimu 2018 v sále sanatorií. Bylo to slavnostní a radostné a vhodně to zapadlo
k oslavám stého výročí vzniku Československa. Ještě před
zahájením předal pan starosta šek na 100 tisíc Kč – dar města zdravotně postiženým dětem.
Celý pořad festivalu byl velmi zdařile komponován. Začátek
patřil klasickým sborům. Zahájil Pěvecký sbor města Klimkovic
a jako vždy nezklamal. Dirigentka Mirka Halatová ladnými povely vybízela zpěváky k maximálnímu výkonu. Ženská část sboru
dominovala, zdařilá sóla předvedli Radka Poštulková a Václav
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Kaštovský, který byl slyšet i v mužské části sboru. Smíšené hlasy klimkovických vystřídal Mužský pěvecký sbor Vítkovice, který
v klasickém sborovém provedení dirigoval Mgr. Stanislav Strouhal. Mužské hlasy zněly velebně, i když věkový průměr sboru je
74 let, překonávali se. A navíc, záviděli nám i pana starostu.
Ve druhé části pořadu nastoupilo mládí. Pěvecký sbor Čemu-ni
zaujal již svým nástupem. Dirigentka sboru Lenka Velikovská
jako krteček oděvem i hlasem svolávala podobně oděné a vesele maskované ostatní členy sboru ze všech částí sálu na pódium. A ti za pochodu bavili diváky nejen zpěvem, ale i groteskním
pohybem. Své radosti ze zpěvu dali průchod zejména v poslední
skladbě, kdy v dobré sborové náladě napodobili orchestr Glena
Millera ve zpěvu i v gestikulaci s neviditelnými nástroji. Rozradostnili publikum a vyloudili úsměv na všech tvářích.
Úsměv posluchače neopustil ani při vystoupení Zašovského
chrámového sboru. Pokud chodí lidé do kostela v Zašové, určitě
se těší na poslech svého sboru víc než na pobožnost. A průvodní
slovo dirigenta pana Borovičky bylo poutavější než výklad bible
při kázání. Představil jednotlivé skladby a neotřelým způsobem
i některé členy sboru, ve kterém jsou zastoupeny všechny profese od zedníka po manažera, od prodavaček po učitelky. Těch
je prý nejvíc. Temperamentní pohyb dirigenta na pódiu poodhaloval karmínovou podšívku jeho noblesního saka a někdy to
hrozilo i pádem o stupínek níže. Ale ustál to i na jedné noze.
A když se sborem zazpíval svou píseň Domů, nebral po jeho hlasových improvizacích potlesk konce. Celý sbor výborně zpíval
pro radost sobě i posluchačů.
Večer barevně oživily květinové dary účinkujícím, které sponzoroval, tradičně jako vždy na této akci, pan Kejda. Večerem
provázela s jistotou i v improvizacích a v okouzlujících koktejlových šatech Alice Chlebovská, která předala každému sboru
zlatou upomínku na „Podzim 2018“. Závěrečné slovo patřilo paní
Klusákové z Unie pěveckých sborů, která všechny vybídla ke
zpěvu, přináší to radost a dobrou náladu. Tož, zpívejme všichni
a nejen o stoletém výročí.
Ladislav Besta
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Propagační materiály města

Charita
Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně

Výstava fotograﬁí z Charity v galerii G

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 atd. Ve spolupráci se spotřebitelskou
poradnou organizace dTest konzultujeme dotazy klientů z oblasti
spotřebitelských práv.
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.
Kontakt:
Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.
charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

V úterý 13. listopadu 2018 od 17 hodin proběhne vernisáž autorských fotograﬁí Vladimíra Půlpána v galerii G.
Tu provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý všední den od 8 do 16
hodin a bude veřejnosti přístupná do 30. prosince 2018. Srdečně
vás zveme.

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné i zkrácené úvazky
pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním
hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo
podle dohody. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/
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Poděkování

Skauti přinesli další zlepšení našich studánek
Na jaře letošního roku se zrodila myšlenka znovu pomoci
našim studánkám. Především těm, které pod náporem turistů za tři roky své existence utrpěly nevíce – Liduščiny studánky a Kouzelná studánka, obě v hýlovských lesích pod
lázněmi.
Studánky samotné ani tolik zásahů nepotřebovaly, ale na mostech, které jsou součástí přístupových cest, bylo práce habaděj.
Můstky byly původně postaveny ze suchého smrkového dřeva, které jsme v roce 2015 dostali darem od Lesů ČR a tento
materiál i způsob provedení se zdál dostačující. Tehdy jsme totiž
měli takovou představu o studánkách, že vytváříme jen krásná
romantická zákoutí zapomenutá někde v lese. Už během tehdejší asi roční práce se ale studánky staly vyhledávaným turistickým cílem, o čemž svědčí i široké cestičky vyšlapané desítkami
či stovkami turistů. Jejich nápor lesní půda vydrží, ne tak ale
dřevěné subtilní můstky. Ty se začaly kroutit, propadat, praskat, až se staly téměř nepochůzími, každopádně nebezpečnými
a přestaly tak plnit svou funkci. Skauti si proto požádali o dotaci
na jejich opravu.

Finanční prostředky v plné požadované výši 80 000 Kč skautům poskytl Moravskoslezský kraj a pro skauty tak nastalo období činorodého ruchu kolem studánek. Situace byla o to dramatičtější, že z mnoha pragmatických důvodů měli na krku šibeniční
termín – zhruba jeden měsíc na realizaci.
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Odborným garantem a hlavou celé akce se stal Jirka Veselý,
kterého v Klimkovicích známe z Řezbářských sympozií, či drobnějších akcí, které se u nás konají a nějakým způsobem souvisí
se dřevem. Jirka zajistil veškerý materiál i odbornou práci na
místě, skauti natírali, přenášeli, rozmisťovali, natírali, všemožně pomáhali a znovu natírali všechen materiál, který byl celou
dobu v oběhu. Podle náročnosti práce se zúčastňovali úplně ti
nejmenší skautíci, kteří sotva unesli štětec (ale šlo jim to moc
dobře!) až po dospělé chlapy, kteří se v lese oháněli obrovskými
kladivy a nezalekli se ani manipulace s těžkými kládami. Střední
generace skautů se výborně osvědčila u kreativní práce s bahnem, vodou a kamením – pro radost a pro lepší zpracování vody
z liduščiných slz jsme vytvořili další studánku.

Všechny práce byly zrealizovány za 20 dnů s tím, že v podstatě každý den se dělo něco. Nesmím zapomenout ani na takové
„drobnosti“, jako byla např. pomoc našich dobrovolných hasičů,
kteří demontovali staré můstky a odvezli z lesa pryč. Dřevo, které
jsme před třemi roky dostali od Lesů ČR, bylo letos použito jako
základ vatry, která plápolala 28. října při oslavách vzniku ČSR.
A jak jsme tento materiál převáželi? Valníkem hoteliéra Richarda
Felda, který je velkým fanouškem našich studánek!
Jsem moc hrdá na to, že žiju mezi takovýmito lidmi, kteří
nezištně pomůžou, udělají kus práce a ještě se u toho baví. Je
za nimi vidět výsledek, který potěší mnoho kolemjdoucích, kteří
nemohou a nemusí vůbec tušit, co všechno se muselo odehrát,
aby jejich procházka hýlovskými lesy byla zpestřena pohledem
na krásný dřevěný prvek či studánku plnou dnes stále vzácnější
vody. Díky všem!
Alice Chlebovská

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 11/2018

Vesnické sportovní hry

Vesnické sportovní hry jdou do ﬁnále
a naši sportovci jsou ve hře o medaile
V sobotu 20. října proběhla předposlední soutěž letošního
ročníku Vesnických sportovních her – soutěž ve střelbě ze
vzduchovky ve Zbyslavicích.

Naši borci ve složení Milan Karkoška, David Husťák, Marek
Dostalík a Rostislav Ostrožík do soutěže vstupovali s vědomím,
že jejich střelecká forma může Klimkovice posunout zpátky do
bojů o medaile nebo dál zůstaneme na bramborových pozicích.
Střelci se snažili seč mohli a díky vyrovnaným výkonům všech
skončili v soutěži, kde rozhodovala každá rána, přesný výstřel,
těsně na celkově pátém místě. Tato výborná pozice, spolu
s výsledkovým zaváháním některých favoritů na celkové umístění, nás vrátilo před poslední soutěží do bojů o medaile.
Dne 24. listopadu se v Polance nad Odrou uskuteční poslední letošní soutěž v sálové kopané. Tam se bude rozhodovat
o letošních medailích. A naše město bude spoléhat na družstvo
z TJ Klimkovice, oddíl kopané, že budou pilně trénovat, vyniknou
svými výsledky a po roce nás opět vrátí na celkové medailové
umístění.
Tímto vás, všechny příznivce Vesnických her, zvu na závěrečný turnaj do Polanky. Přijďte povzbudit naše fotbalisty a pomozte
Klimkovicím vybojovat cenný kov v celkovém pořadí VSH.
Sportu zdar a VSH zvlášť!
Petr Večerka

Přijďte mezi nás
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Badminton

Extraliga dospělých opět s účastí Klimkovic
Historicky první sezónu v badmintonové extralize zvládly
Klimkovice na výbornou, když obsadily celkové čtvrté místo
a v závěrečném turnaji potrápily i pozdější mistry extraligy.
Za dveřmi už je sezóna nová, přípravy jsou v plném proudu
a klimkovický kádr se rozšířil o nové zahraniční posily.
Loni ještě Klimkovice byly extraligovým outsiderem, letos
už jsou obávaným soupeřem, který dokáže zatápět i předním
týmům tabulky.
Jádro týmu budou stejně jako v minulé sezóně tvořit především
místní odchovanci, které doplní dvě zahraniční hvězdy – Christian Lind Thomsen (Dánsko) a Karan Rajan Rajarajan (Indie).
Z domácích hráčů se můžete těšit například na aktuální českou
jedničku a 124. hráčku světa Kateřinu Tomalovou, bývalou juniorskou mistryni ČR Dominiku Budzelovou nebo Filipa Budzela. V družstvu se bohužel nepodařilo udržet Ukrajince Artema
Pochtareva, který byl ozdobou loňského ročníku – ten se rozhodl
dát přednost individuálním turnajům a blížící se kvaliﬁkaci na OH
v Tokiu. Naopak na poslední chvíli se podařilo získat hvězdnou
posilu z řad českých reprezentantů, kterou je mnohonásobný
mistr ČR v párových disciplínách Jakub Bitman.

„Letos nás nečeká nic lehkého, soudím podle sestav jiných
týmů. Ale ani my jsme neusnuli na vavřínech a podařilo se nám
přivést několik kvalitních posil,“ okomentoval novou sestavu
předseda oddílu Jiří Halfar ml. a prozradil také něco o cílech pro
nadcházející sezónu: „Hlavním úkolem je udržet soutěž a nehrát
baráž. Osobně by mým tajným přáním bylo získat jeden ze tří
cenných kovů.“ K prvnímu extraligovému utkání nastoupí Klimkovice v sobotu 3. listopadu v SC Fajne, kde se utkají s týmem
BA Plzeň.
Za T. J. Sokol Klimkovice Kateřina Tomalová

Září přineslo spoustu pěkných výsledků
GPB U13 Hradec Králové – medailové hody
Tři naši mladí mušketýři jeli otestovat svou formu do Hradce Králové, kde se konal turnaj GPB-U13. Přesvědčili jsme se, že přes
prázdniny naši mladíci neleželi jen u vody, ale že se také poctivě
připravovali na vrchol sezóny, který se bude konat v listopadu
v Českém Krumlově. Posuďte sami – Katka Osladilová, Honza
Ptáček a nově Marek Waliszewski, kterého tímto v našem klubu vítáme, získali 4 stupně vítězů.
Turnaj začal mixem, Kačka spolu s Adamem Srncem bez problémů postupovali až tak daleko, že najednou zůstali úplně sami
a jako nasazený pár č. 1 brali zlato, stejně tak se stalo ve dvouhrách dívek, kde Katka jako č. 1 ve ﬁnále zdemolovala brněnskou Lucku Krulovou (č. 2) 21:8, 21:9.
Marek jako nasazená dvojka došel ve dvouhrách až do nedělního semiﬁnále, kde těsně podlehl ve třetím setu Fucimanovi
21:19 a bral bronz, stejně tak zůstal před branami ﬁnále se spoluhráčem Vojtou Matušem ve čtyřhře, kde rovněž prohráli 1:2
na sety, nicméně 2x stupně vítězů je pro Marka dobrý začátek
v novém klubu.
Honza, který byl limitován bolestí kolene, měl blízko k postupu
do semiﬁnále, ve čtvrtﬁnále podlehl nasazenému hráči č.1 Simonovi ve třetím setu 22:20. Škoda, Honza měl mečbol, ve čtvrtﬁnále mixu se střetli spolu s Kačkou, bohužel, každý na opačné
straně kurtu, v deblu zase těsná prohra 21:19, 21:19, věříme
tomu, že až bude Honza úplně ﬁt, tak tyto těsné prohry překlopí
ve svůj prospěch.
To vše se událo pod statným vedením trenéra Jirky Vašátka,
za což mu děkujeme.

Filip Häring ovládl GPC U17 v Jihlavě
Na otevřené GPC U17, které se konalo 8. září v Jihlavě, vyrazil
z Klimkovic jako jediný Filip Häring. V mixu nastoupil s mladičkou
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Luckou Pacalovou ze Slavoje Podivín a i přes bojovné nasazení
jim těsně uniklo semiﬁnále po třísetové prohře s párem Černotík
/ Skýpalová. Ve dvouhře Filip potvrdil nasazení a soustředěným
výkonem vybojoval bronz po semiﬁnálové prohře s pozdějším
vítězem turnaje a deblovým partnerem Vojtou Pořízem (Start
Jihlava). V deblu pak pár Poříz / Häring ve ﬁnále zvítězil ve
3 setech nad sourozeneckým párem Diviš Jakub / Diviš David
a zopakovali si tak vítězné tažení z turnaje U15 v Brně před dvěma lety, kde spolu také hráli debl.

Pražské GPB U15 – opět skvělá reprezentace
Do pražského Radotína na turnaj GPB-U15 (15.–16. 9.) vyslal
náš oddíl pod vedením trenéra Vašátka čtyři zástupce – Lucku
Metzovou, Katku Osladilovou, Adama Pospíška a Michala
Osvalda. A naše dívky na něm zanechaly velmi výraznou stopu
– zlato Lucky v singlu a stříbro Katky v deblu!
Turnaj byl poslední výraznější příležitostí pro vylepšení žebříčkového postavení před blížícím se MČR U15 (již za necelé
2 měsíce).
Lucka Metzová startovala pouze v mixu a v singlu, debl hrát
nepotřebovala (aktuálně 1. na žebříčku). V mixu se svým partnerem Davidem Smutným (BADMINTON FSpS MU Brno) byli
nasazeni jako 3/4, měli tedy v prvním kole volný los, ve druhém
porazili s přehledem pár Jelínek–Kortusová a ve třetím si poradili s párem Orlík–Stará, kdy je sice soupeři značně převyšovali,
ale naštěstí pouze vzrůstem a nikoliv výkonem. Ve čtvrtﬁnále je
však čekal velmi kvalitní a sehraný pár Matula–Žurková, který byl nakonec šťastnější a jistější v koncovkách 1. a 3. setu
a své přemožitele nakonec našel až ve ﬁnálovém klání. Do singlu nastupovala Lucka opět v nasazení 3/4 a postupně porazila Vávrovou, Skýpalovou a Kobylákovou, vždy ve dvou setech,
kdy se pozvolna rozehrávala a nabývala na jistotě svých úderů.
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V nedělním semiﬁnále pak pestrou a jistou hrou s dobrým
pohybem rozleptala ve dvou setech snahu Karolíny Hejdukové
a podobně si pohlídala i ﬁnálový souboj s Kristinou Kozempelovou, která předtím v semiﬁnále plném zvratů udolala turnajovou
jedničku Ševčíkovou. Lucka v polovině 1. setu soupeřce odskočila a náskok neustále navyšovala, 2. set měl podobný vývoj, ale
Kozempelová v závěru ještě zabojovala, nicméně Lucka zvrat
nepřipustila a bez ztráty setu turnaj vyhrála.
Kateřina Osladilová v mixu nastoupila s olomouckým Janem
Ovčačíkem a v prvním kole se střetli s oddílovým kolegou Adamem Pospíškem, který hrál v páru s budějovickou Nelou Hálkovou. Katka s Honzou s přehledem vyhráli, ve druhém kole je
však čekal těžší oříšek v podobě páru Šilhan–Šenfeldová a ten
už rozlousknout nedokázali.V singlu měla Katka (nasazená 5/8)
v prvním kole volný los, ve druhém si vcelku snadno poradila
s Denisou Valentovou, ale ve třetím už na velmi dobře hrající
Elišku Bílkovou nevyzrála a prohrála ve dvou setech. Možná
malinké chvilkové zklamání, ale Katka by si přesto měla udržet
skvělé žebříčkové postavení a do blížícího se MČR by měla
nastoupit jako turnajová 8, což je s přihlédnutím na její věk (stále
ještě U13) skvělé! V deblu nastoupila Katka se svou obvyklou
partnerkou Barčou Helešicovou (donedávna oddílovou kolegyní,
nyní hrající za BO Chance) a snad už se ani nedá říci, že by holky byly překvapením turnaje, už si vybudovaly respekt u všech
soupeřek. Tomu odpovídá i turnajové nasazení 3/4 a po prvním
volném kole a zahřívacím zápasu v kole druhém proti páru Koliášová–Treperová je čekal ve čtvrtﬁnále boj o každý míč proti páru
Ševčíková–Soukupová se šťastnou koncovkou 3. setu (21:19).
V nedělním semiﬁnále se chtěly Hejduková se Šilhavou „pomstít“
za předchozí GPA, kde je náš pár velmi překvapivě porazil, ale
Katka s Barčou opět podaly tak dobrý výkon, že nepřipustily
žádné pochyby o výsledku a soupeřkám pustily v každém setu
pouze 15 bodů. A ani ve ﬁnále se nezalekly turnajových jedniček
Novákové s Žurkovou, zde se však ukázala jako zlomová koncovka 1. setu, kterou holky prohrály (19:21) a ve druhém setu už
se naplno prosadil favorizovaný pár.
Jak bylo zmíněno výše – v mixu se Adam Pospíšek po boku
budějovické Nely Hálkové proti páru Katka Osladilová – Jan Ovčačík neprosadil. V singlu se Adam utkal v prvním kole s Petrem
Krejčím a střídal dobré momenty se slabšími, těch slabších však
bylo více a výsledkem byla prohra ve třech setech. V následném
zápase o konečné pořadí nedal Adam šanci Petru Nekvindovi.
Michal Oswald se bohužel na tomto turnaji dostal pouze do
deblů, což je velmi nezáviděníhodná pozice, kdy hráč celý den
čeká na svůj první zápas a pak nastupuje proti rozehraným soupeřům. Michal tak nastoupil po Adamově boku do svého prvního
zápasu až v pozdním odpoledni a klukům se nepodařilo proti
nepříliš zkušeným soupeřům Kovářovi s Králem dostat do vyšších obrátek a prohráli snad až příliš jednoznačně.
Na klimkovické poměry nevelká výprava tedy opět dosáhla
velmi dobrých výsledků na celostátním turnaji, musíme poděkovat trenérovi Jirkovi Vašátkovi i hráčům za dobrou reprezentaci!

GPC dospělých v Olomouci
V sobotu 22. září se 10 klimkovických hráčů zúčastnilo turnaje
GALVA gpc Olomouc. Za muže se zde představili Ondřej Broda, Petr Tomala, Jan Slíva, Michal Vašátko a Ondřej Závodný
a v ženách se objevily Zuzana Bláhová, Kateřina Frischová,
Marta Jančatová, Hana Otisková a Adéla Závodná.
Nejvíce se v Olomouci dařilo klimkovickým singlistům. Kačka
Frischová se těšila ze svého prvního vítězství v kategorii dospělých v singlu, kde po napínavém semiﬁnále s Ivetou Strnadovou dokázala zvítězit i ve ﬁnále ve dvou setech nad Karolínou

Trnkalovou. Dále v singlu zazářil Petr Tomala, který procházel
lehce celým turnajem, jen ve ﬁnále ho ve třech setech potrápil
mladý Adam Blaník, kterého ovšem také porazil.
Také v ženské čtyřhře a v mixu měly Klimkovice šanci na
zlatou medaili. V ženském deblu se do ﬁnále dostaly nasazené dvojky Kačka Frischová s kopřivnickou Eliškou Kelnarovou,
které ve třech setech podlehly nasazeným jedničkám, a to Ivetě
Strnadové a Tereze Weinerové. V mixu se také střetly nejlepší dva nasazené páry turnaje, ale ve výsledku Zuzka Bláhová
s Michalem Vašátkem nestačili na jedničky turnaje, tedy Elišku
Kelnarovou a Jakuba Sagáčika.
Po turnaji část klimkovické výpravy odjela domů a zbytek
zakončil turnaj rozborem herní taktiky ve vířivce. Celý turnaj hodnotím velmi kladně a myslím si, že si všichni dobře zahráli. Ne
každý může vyhrát, ale klubu TJ Sokol Klimkovice se tentokrát
velmi zadařilo.

Klimkovický plácal – skvělé výkony nejmladších
Ve svátečním dnu (české státnosti) 28. září se konal již 16. ročník turnaje nejmladších badmintonistů v kategorii U11 O Klimkovického plácala. Turnaje se zúčastnilo celkem 32 dětí z celé
Moravy a zastoupení měl také slovenský badminton. Bojovnost
a nasazení hráčů bylo maximální, a tak rozhodovala především
hráčská vyspělost a množství absolvovaných tréninků.
Turnaj se hrál systémem na dvě porážky, takže si hráči dostatečně zahráli. V případě, že jim první mač nevyšel podle jejich
představ, měli možnost druhé šance ve spodním pavouku.
V kategorii chlapců si zlato odvezl do jihočeské metropole
Lukáš Thor z klubu Badminton Sharks Brno, stříbro vybojoval
domácí Vít Oswald a bronz ukořistil Daniel Prstek z olomoucké
Badmintonové Akademie.
V kategorii dívek dominovala slovenská hráčka Lívia Klačanská z oddílu BKRacquets Púchov, stříbro brala domácí Bára
Holá a bronz si veze domů Nicol Piterková z brněnského BADMINTON FSpS MU, z. s.
A jelikož jde o kategorii nejmenších hráčů, uvedeme také ty,
kteří skončili na tom nepopulárním 4. místě. V kategorii chlapců
si „bramboru“ odvezl do Přerova Jan Pavlík. Dívčí „brambora“
zůstala doma zásluhou Elišky Honajzerové. Všem děkujeme
za předvedený výkon a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Nejmladší hráči Klimkovic zabodovali i v Polsku
Na VII. ročník turnaje Klodnica Cup, konaného poslední zářijovou sobotu v polském Kedzierzyn–Koźle, vyrazili tři naši zástupci – Bára Holá, Terka Dejlová a Vítek Oswald.
Na již tradičně výborně zorganizovaném turnaji se rozběhly turnaje v kategoriích U9
a U11. V námi hrané kategorií
U11 se „klimkovičtí“ rozběhli do
skupin a po jejich odehrání jako
jejich suverénní vítězové přešli
do selekce pavouka. V druhém kole vyřazovacích soubojů vystavila Terce Dejlové stopku budoucí ﬁnalistka Olimpia
Maślanka a Terka zaparkovala na 5.–8. místě. Z druhé strany se
až do ﬁnále k této Polce probojovala Bára Holá a v kvalitním ﬁnále nedala urputné soupeřce naději na zisk nejcennějšího kovu.
Na zlato sahal i Vítek Oswald ve ﬁnále chlapecké dvouhry, ale
nakonec musel sklopit raketu před jediným neporaženým Maciejem Zmarzem. Parádní výsledek, zlato, stříbro a spokojenost
s předvedeným výkonem všech tří našich hráčů.
Za T. J. Sokol Klimkovice Jiří Halfar ml.
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Inzerce

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

VYUŽIJTE

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

REKLAMNÍ

TUTO
PLOCHU
PRO SVŮJ
INZERÁT!

NÍZKÉ CENY

Ohlédnutí za volbami 2018 očima Zelené Klidné Klimkovice (ZKK)
Milí spoluobčané, skončila předvolební „vřava“ plná slibů a závazků všech stran a hnutí. Karty jsou rozdány a je čas pracovat.
Nejprve bychom vám jménem všech kandidátů hnutí ZKK rádi poděkovali za vaše hlasy. Díky nim máme v zastupitelstvu jeden
mandát, jehož prostřednictvím mohou být i vaše názory slyšet. Platí a bude platit, že nás vaše podněty a názory zajímají.
Sdružení Zelené klidné Klimkovice (dále jen ZKK), vzniklo spontánně těsně před volbami ve Václavovicích – městské části
Klimkovic, a to proto, aby se i tato osada stala plnohodnotnou částí města. Navzdory této genezi se do hnutí zapojili kandidáti
z různých částí Klimkovic a věříme, že náš program reprezentuje kvalitně a vyváženě zájmy celých Klimkovic.
Klíčovým bodem programu ZKK je doprava ve městě. Dosud se podařilo prosadit zklidnění dopravní zátěže v centru Klimkovic
vymístěním automobilů nad 12 t, což je bezesporu především zásluha starosty Ing. Zdeňka Husťáka. Špatná situace trvá v úseku silnice II/647 – Poruba–Klimkovice, kde mohou projíždět vozidla všech tonáží a tím zhoršují již tak špatnou pohodu bydlení
ve spojení s provozem na dálnici D1. Lze očekávat, že v souvislosti s provozováním stávajících i budoucích logistických center
bude doprava hustší, což si jistě nepřejí ani ti, kteří nejsou přímo dotčeni. Těšíme se, že v nastávajícím volebním období budou
dobudovány chodníky do okrajových částí Klimkovic, zejména u hlavních tahů.
Všichni chceme jistě bydlet v krásném, klidném a čistém městě bez černě kouřících komínů, díky nimž se nám pak špatně
dýchá. Budeme prosazovat dobudování infrastrukturních staveb – kanalizační sítě a napojení na vodovodní řád tam, kde chybí
(např. ul. Luční).
Mají-li všechny tyto drobné krůčky ke zlepšení života v Klimkovicích být trvale udržitelné, musíme se zaměřit na nejmladší
generaci, jednak výchovou příkladem a také například zřízením Centra ekologické výchovy v bývalé Hospodářské škole, jehož
prezentace byla provedena na posledním veřejném zastupitelstvu města.
Chceme věřit, že zastupitelstvo bude pracovat jako celek ve prospěch všech občanů, ne jednotlivců či zájmových skupin. Jak
se podaří naplnit očekávání občanů, to bude ohodnoceno za čtyři roky v dalších komunálních volbách.
Za ZKK
Naďa Rapantová
Email: nada.rapantova@email.cz
Web: http://www.zelene-klimkovice.cz/

Měsíční náklad 2 000 kusů ZDARMA do klimkovických domácností!
Ceník a podmínky inzerce najdete na:http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Vážení spoluobčané Klimkovic!
Děkuji touto cestou všem,
kteří se zúčastnili voleb a odevzdali
svůj hlas kandidátům za KSČM
v letošních komunálních volbách.
Zároveň vás mohu ubezpečit,
že budeme i nadále prosazovat požadavky
všech občanů v souladu
s volebním programem KSČM.
Petr Skyba

Denní menu, minutky, pizza.
Možnost pořádání rodinných oslav, svateb, večírků a jiných
příležitostí.
Penzion nabízí ubytování v osmi dvoulůžkových pokojích
s vlastním soc. zařízením, TV, wifi připojením.
Na zakázku vám upečeme domácí koláče, dorty,
zákusky, domácí cukroví k různým příležitostem.
Otevírací doba: pondělí–čtvrtek:
pátek–sobota:
neděle:

11.00–22.00
11.00–23.00
11.00–22.00

KAROLINA KLIMKOVICE
Husova 266 , Klimkovice, tel.: 556 420 359

10.–11. listopadu 2018 pro vás připravujeme

Vzhledem k narůstajícímu zájmu ze strany klientů o kvalitní služby,
rozšiřuje firma DAJMND BRAND, s. r. o., své kapacity a mto hledá
do svého týmu nového kolegu na pozici řidič/řidička v taxislužbě
pro město Klimkovice a okolí. Nástup nejlépe ihned. Tato pozice je
vhodná pro ty, kteří hledají přivýdělek. Jedná se zejména o záskok
v období dovolené a maximálně dva dny v týdnu. Maminky na MD
mohou vozit své dítě s sebou.

SVATOMARTINSKOU HUSU

Nabízíme: pracovní příležitost na DPP, k dispozici nový služební
vůz, dlouhodobé pracovní místo, vybudovanou stabilní síť klientů.

Přijímáme objednávky na domácí vánoční cukroví .
Pečeme z vajec a másla, nepoužíváme žádné náhražky.
Cena 410 Kč/kg +20 Kč/ krabice

Požadujeme: poc vost, pracovitost, spolehlivost, minimální věk 21
let, trestní bezúhonnost, ak vní řidičskou praxi, bydliště v Klimkovicích, případně v nejbližším okolí výhodou, řidičský průkaz sk. B.
V případě zájmu pište na: elektrotaxik@gmail.com
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Pozvánky
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