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Stanovisko zastupitelů k rekonstrukci Sokolovny
Vážení spoluobčané, my, níže podepsaní zastupitelé, se důrazně distancujeme
od lživých, zkreslených a manipulativních informací, které se objevily ve veřejném prostoru na konci loňského roku v souvislosti s rekonstrukcí Sokolovny.
Velmi nás mrzí, že vám byly prostřednictvím médií a autorů petice podány
neúplné a nepravdivé informace, týkající se postojů zastupitelů k rekonstrukci
Sokolovny.
Skutečností je, že ani jeden ze zastupitelů není a nebyl proti rekonstrukci
Sokolovny. Všichni zastupitelé vzali na
prosincovém jednání zastupitelstva na
vědomí výsledek veřejného projednávání
celkové koncepce Sokolovny, neúspěch
při podání žádosti o dotaci a na tomtéž
jednání jasně a veřejně deklarovali, že
o dalším postupu rozhodnou co nejrychleji na příštím jednání zastupitelstva,
kde už bude znám výsledek hospodaření města a volné ﬁnanční prostředky na
investice. Všichni zastupitelé rovněž souhlasili s tím, že se sejdou na pracovním

jednání v polovině ledna, na kterém se
bude jednat o dalším postupu rekonstrukce Sokolovny. A skutečně se všichni (!!!)
zastupitelé dne 16. 1. 2018 sešli a několik hodin diskutovali o prioritách investic
města a budoucnosti Sokolovny.
Z neformálního jednání vzešel návrh
zastupitelů, aby město Klimkovice učinilo
všechny zákonné kroky vedoucí k vypsání soutěže na projektovou dokumentaci,
v co nejkratším termínu, která je nezbytná
k podání žádosti o dotaci. Pokud žádost
o dotaci bude úspěšná a městu bude dotace přidělena, předpokládá se zahájení
stavby na podzim roku 2018 a dokončení
během následujícího roku 2019.
V současné době se zastupitelé podílejí na přípravě zadávacích podmínek pro
výběrové řízení.

Zamítnutá žádost o dotaci v loňském
roce poukázala na nevhodnost etapizace
rekonstrukce budovy a nutnost realizace
rekonstrukce jako celku. Pro ekonomičnost provozu budovy je rovněž nezbytné doplnit studie a projekty například
o hospodárný energetický management
budovy, přípravu infrastruktury pro hospodaření s vodou nebo dispoziční úpravy vnitřních prostor pro oddělené cvičení
žen, což v současných studiích prozatím
nebylo řešeno.
Jako zodpovědní hospodáři veřejných
peněz nás všech, jsme povinni celkové
ﬁnanční náklady na rekonstrukci Sokolovny přizpůsobit prioritám města, za
předpokladu záruky kvality a účelnosti
stavby. Informace o nákladech na rekonstrukci Sokolovny, které byly prezentovány společně se Studií celkové koncepce lze považovat za nepřesné, protože
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
nezohledňují všechny prvky v areálu podle
graﬁckých návrhů, ale pouze úpravy budovy. Mohlo tedy dojít k tomu, že občané,
podepisující petici, neměli všechny relevantní údaje o tom, kolik město Klimkovice za tuto investici zaplatí.
Níže podepsaní zastupitelé se ještě jednou důrazně distancují od lživých
zpráv z konce loňského roku a jasně
deklarují záměr rekonstruovat Sokolovnu co nejdříve. Za tímto účelem budeme

navrhovat na nejbližším jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2018 převedení celého
předpokládaného podílu města na dotaci
ve výši 15 milionů korun do Fondu sportu
s jasným a neměnným účelem použití na
rekonstrukci Sokolovny.
Děkujeme spoluobčanům, kteří prostřednictvím petice naše rozhodnutí o rekonstrukci podpořili a utvrdili nás v tom,
že ﬁnanční prostředky města, které jsme
od minulých let na rekonstrukci Sokolovny z rozpočtu vyčleňovali, společně s časem stráveným nad návrhy a studiemi,

byly dobrou investicí pro všechny občany
našeho města. Dovolujeme si vás rovněž
srdečně pozvat na jednání zastupitelstva.

ré Opavské cestě k lesu Rakovec. Tady
můžeme obdivovat majestátné staleté
lípy, na jejichž revitalizaci jsme aktuálně
dostali cca 600 000 Kč dotaci, takže ještě letos se nám odvděčí svou starobylou
krásou lemující tuto lesní cestu při pouti
za zdravím do klimkovických lázní. Tyto
lázně jsme si nevybudovali. Místo pro ně
bylo vybráno z desítky jiných možností
kvůli krásné lesnaté krajině posledních
výběžků Nízkého Jeseníku a dalekým
a širokým výhledům na Ostravu a Beskydy. Lázeňské místo je pro naše městečko
příležitostí, jak vnést do jeho života více
pohody a krásy prostřednictvím upravených parků a míst k relaxaci a odpočinku
a také jak rozvíjet a zlepšovat náš vztah
k sobě samým, svému zdraví, k ostatním
lidem i životnímu prostředí. Z 6 256 obcí
ČR má tuto výsadu jen 40 z nich. Podle
mého osobního názoru je to dar našemu
městu, kterého si málo vážíme a málo jej
rozvíjíme. Opavskou cestou kdysi dávno
putovali naši opavští hejtmani až do sídla stejnojmenného knížectví a připomíná
nám slezské kořeny našeho města, které
ještě čekají na své objevení. Alespoň nás
historie Klimkovic láká svou tajuplností.

nebude prezentovat v rámci Turistické oblasti Ostravska, ale právě v rámci
Regionu Poodří. Hlavními důvody změny
byla nedostatečná prezentace v Ostravě,
společné historické vazby, členství ve
Sdružení obcí Bílovecka a výjimečnost
našich lázní.

Zastupitelé:
Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph. D.
Ing. Petr Jiříček, Bohumír Kaštovský
Ing. Lucie Krejčí, Ph. D., Jiří Kváš
Bc. Renata Návratová,
Mgr. Hana Petrová, Mgr. Hana Škutová
Ing. Jakub Unucka, MBA
Jaroslav Varga, Ing. Petr Večerka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Už jste se někdy zamysleli nad tím, kam
naše město patří, co jej spojuje s okolím
a v čem je naopak jedinečné? Dovolím si
vás pozvat na netradiční procházku městem a jeho okolím a ukázat vám jeho současné podoby i možné směřování.

Quo vadis, Klimkovice?
Otázkou „Kam kráčíš?“ se většinou ptáme sami sebe, když máme pochybnosti
o tom, jestli životem plujeme vědomě
a s jasným záměrem. Je to jako když se
postavíme doprostřed našeho historického Náměstí na místo zbořené radnice,
chceme se vydat na cestu a nevíme vlastně kam. Nabízí se nám hned čtyři směry,
kterými můžeme vykročit.

Město jen pro bydlení
Nejprve se můžeme vydat po ulici Čs.
legií, zahnout k ulici Ostravské a projít
kolem moštárny krásnou alejí lip, které jsou tak jedinečné, že byly nedávno
vyhlášeny Významným krajinným prvkem v katastru Klimkovic. Touto cestou
putovali již naši předci za svojí obživou
do ostravských podniků a dolů. Ostrava
v nás ještě stále evokuje ruch a stres velkoměsta a vše, co k němu patří – nadměrná doprava, převážné bydlení na sídlištích v bytových domech, špatná kvalita
vzduchu a hluk, což je příčinou úbytku
40 000 obyvatel od roku 1991. V otázce
bytového bydlení bych se tedy ostravskou výstavbou rozhodně neinspiroval,
dal bych raději přednost polyfunkčním
bytovým domům pro seniory nebo mladé rodiny a udržel tak příjemné prostředí
maloměsta s rozvinutým zázemím a službami pro jeho občany.

Město lázeňské a k objevení
Další možností je vykročit po ulici Lidické a Husově kolem památné lípy po sta2

Město historické
Nyní vystoupíme po schodech U Feldů, projdeme starobylým podloubím,
zahneme kolem kostela do parku, kterým
prokličkujeme až k ulici Čs. armády. Na
ní odbočíme vlevo, dojdeme k ulici Lagnovské a v ní po 100 m najdeme zapomenutou ulici V Lipkách. Její jméno připomíná, že tudy vedla historická cesta
do Bílovce, chráněná po obou stranách
alejemi lip už před 250 lety, jak je vidět
na starých mapách. Dnes z nich najdeme už jen jednu – vpravo při vjezdu do
Bravantic. Tato cesta vede do Regionu
Poodří a v užším smyslu do Kravařska.
Naše zastupitelstvo nedávno na podzim
rozhodlo, že do budoucna se naše město

Město se zemědělskou tradicí
Když z Náměstí půjdeme uličkou Na
Valech, následně ulicemi Křížkovského
a Komenského až k bývalé Hospodářské škole a dále do polí, otevře se před
námi typická zvlněná zemědělská krajina
Moravské brány, která je charakteristická
i pro klimkovické polnosti – vždyť tři čtvrtě
výměry našeho katastru tvoří zemědělská
půda a naše město vždy bylo i zemědělskou střediskovou obcí. Jestliže se nám
podaří zachovat stáje v areálu bývalé
Hospodářské školy, mohli bychom si
vybudováním „hipostezky“ v rámci rozvoje agroturistiky vychutnávat i nádherné vyjížďky do okolní krajiny. I ona bude
jednou lemována alejí lip – rada města
už zadala projekt jejich výsadby. Pokud
zatoužíme po návratu do přírody, ať už na
kole, coby turista či v sedle koně, míříme
dál přes Fonovice, Jistebník až do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Tato zelená
turistická cesta, vedoucí až k zámku do
Staré Vsi nad Ondřejnicí, by nám měla
připomenout, že jazykově patříme do
národopisné oblasti zvané Lašsko. Porozuměli byste nadpisu tohoto článku, kdybych ho nazval lašsky „Kaj iděš?“ Šak
nemalo je takych, co porozumi.
Vážení spoluobčané, snad se mi podařilo nastínit možnosti, jakým městem by
se Klimkovice v budoucnosti mohly stát
nebo alespoň vás inspirovat k procházkám lipovými alejemi.
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Informace z městského úřadu

Ceník města Klimkovic na rok
2018 za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu

Zhoršená průjezdnost úzkých
komunikací

Rada města Klimkovic na své 95. schůzi, konané dne 18. prosince 2017, rozhodla
nenavyšovat ceny města za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok
2018 (ceny jsou uvedeny včetně DPH).

Městský úřad Klimkovice zjistil na
základě podnětů občanů, že na krajnicích místních komunikací na území
našeho města jsou umístěny pevné
překážky, např. kameny, předzahrádky,
betonové tvarovky, sloupky a jiné.

Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena na rok 2018

70 litrů

P 101

1x 14 dní

1 377,-

70 litrů

P 111

1x týdně

2 358,-

70 litrů

P 191

1x měsíčně

110 litrů

P 201

1x 14 dní

1 690,-

110 litrů

P 211

1x týdně

2 887,-

110 litrů

P 261

1x týdně zima +
1x 14 dnů léto

2 388,-

110 litrů

P 271

1x týdně zima

1 878,-

110 litrů

P 281

2x týdně zima +
1x týdně léto

4 398,-

110 litrů

P 207

1x 14 dní zima

1 071,-

110 litrů

P 291

1x měsíčně

1 014,-

240 litrů

P 311

1x týdně

5 188,-

1 100 litrů

K 101

1x 14 dní

6 498,-

1 100 litrů

K 111

1x týdně

11 331,-

1 100 litrů

K 121

2x týdně

21 033,-

782,-

Nové tarify P 191 a P 291 jsou zařazeny nově v ceníku pro pravidelný sběr, přepravu
a odstraňování směsného komunálního odpadu s tím, že bude využíván zcela výjimečně po předchozích schválení radou města, a to pro osoby starší 70 let žijící osaměle.
Zimní svoz je od 1. října do 30. dubna. Letní svoz je od 1. května do 30. září.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nová nádoba se objednává jako další k celoročnímu odvozu P 201.
Hana Kubzová, referent Technické správy města Klimkovic

Oznámení o změně ceny stočného od 1. 1. 2018
Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2018 dochází k úpravě ceny za odvádění
odpadních vod – stočného, které bylo stanoveno Radou města Klimkovic na její
95. schůzi 18. 12. 2017, viz usnesení 95/1814.1.
Voda odvedená (stočné)

35,31 Kč/m (bez DPH)
3

40,61 Kč/m (vč. 15 % DPH)

Umístění takových předmětů, byť na
vlastníkův pozemek, je zakázané z toho
důvodu, že podél jízdních pruhů z obou
stran tělesa komunikace se nachází nezpevněná krajnice o minimální šířce 50
cm. Krajnice je podle ust. § 12 odst. 1.
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), nedílnou součástí místní komunikace. Podle § 29 odst.
1 zákona „na vozovkách, dopravních
ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice
a místní komunikace mohou být umístěny
pouze dopravní značky a zařízení kromě
zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že kameny, případně
jiné předměty na krajnici nepatří a je na
ně pohlíženo jako na pevnou překážku. Tu
lze umístit na pozemní komunikaci pouze
na základě povolení silničního správního úřadu se souhlasem Policie České
republiky, a to za předpokladu, že nebude
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Umístění kamenů a jiných
předmětů ovšem bezpečnost a plynulost
ovlivňuje, navíc také velmi ztěžuje zimní
údržbu komunikace.
Městský úřad Klimkovice upozorňuje,
že další šetření v této věci bude provedeno na konci března letošního roku
a následně budou, v případě neodstraněných pevných překážek, podniknuty další
kroky.
Petra Janečková,
Odbor hospodářsko-technický

Blahopřejeme

3

Nové ceny budou vůči odběratelům uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, případně bude postupováno podle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Petr Bílý,
Odbor hospodářsko-technický

Vítáme nové občánky našeho města:

Ladislav Hrbáč
Emílie Bala
3
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Oznámení

Poděkování

Vítání občánků Poděkování
nás všech
dárcům krve

Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu
do pamětní knihy, které se bude konat
dne 17. 2. 2018 v obřadní síni města
Klimkovic. Pokud máte zájem se slavnostního aktu zúčastnit, prosíme o kontakt buď osobně na MěÚ v Klimkovicích,
kanc. č. 10 u matrikářky, nebo na e-mail:
obstova@mesto-klimkovice, nebo na tel.
čísle: 556 420 752.
Rodičům poté zašleme pozvánku.

Odbor správní MěÚ

Začátkem ledna jsem na parkovišti
u Hrušky při vystupování z auta nechtíc bouchla dveřmi do auta, které
stálo vedle, a poškodila tak jeho dveře.
Prosím paní, které auto patřilo, aby se
mi ozvala ohledně vyrovnání. Děkuji.
Ing. E. Pospíšilová, tel.: 733 538 624

Český červený kříž udělil ocenění občanům z Klimkovic.
Zlatý kříž I. třídy panu Zdeňkovi Zbořilovi
dárci krve, který dovršil počet 160 bezpříspěvkových odběrů. Zlatou medailí prof.
MUDr. Jana Janského vyznamenal pana
Radka Foltýna a pana Václava Ulmanna.
Tato ocenění uděluje Český červený kříž
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Vážíme si jejich ochoty darovat krev
pro zdraví a často i záchranu života spoluobčanů. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti. Vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich hluboce lidský
postoj.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta

Pozvánka

Svaté neřesti
Divadelní soubor při SZaŠ FLEDIS vás
zve na divadelní představení komedie
ostravské autorky Kateřiny Tomanové
SVATÉ NEŘESTI.
Komedie o lidských zálibách, které
mnohdy přerostou v závislost. Je jedno,
zda jde o závislost na facebooku, alkoholu či práci. Tak například marnivá Marie
je závislá na sociálních sítích, její muž je
workoholik, bývalý manžel popíjí víc než

je zdrávo a slečna Angelika vyhledávala mužskou společnost v míře větší než
velké. Ovšem nic není ztraceno, záhadný
pan Gabriel má schopnost zbavit lidi těchto neřestí. Kde, kdy a jak? Povede se to?
Co je to však za život, když člověk nemá
nic, co by jej bavilo a naplňovalo? Dojdou všichni zúčastnění k závěru, že nic
se nemá přehánět? Všechny tyto a další
otázky snad budou zodpovězeny. Konec
přinese mnohá překvapení.
Divadelní představení se koná 18. února 2018 v 16 hodin v kině Panorama.

Ano, celkové rekonstrukci sokolovny v Klimkovicích!

Děkujeme za podporu
Ve dnech 14. 12. 2017 až 14. 1. 2018 měli
občané Klimkovic možnost se svým
podpisem souhlasně vyjádřit pod peticí s názvem Ano, celkové rekonstrukci
sokolovny v Klimkovicích, v intencích
již navržené architektonické studie.
Petici podepsalo celkem 606 občanů
města Klimkovic, kterým touto cestou děkujeme. Petiční archy byly předány sta4

rostovi města Ing. Zdeňku Husťákovi a ať
už se zastupitelé města rozhodnou s touto
peticí naložit jakýmkoliv způsobem, pevně
věříme, že názor občanů bude vyslyšen.
Za podporu děkuje petiční výbor:
Bc. Lukáš Lyčka,
Ing. arch. Thanasis Kotupas,
Ing. Jiří Pilich, Ing. Jiří Hudeček,
Mgr. Hana Friedlová a Ing. Petr Vůjtek

Z redakční pošty
Před Vánoci, konkrétně 20. prosince
2017 jsem přišel ze školy domů a zjistil
jsem, že nemám peněženku. Byl jsem
vyděšen, jelikož jsem v ní ten den
nosil 700 Kč, nějaké drobáky a doklady
(Odisku), a kdybych všechny tady ty
věci ztratil, bylo by to vyřizování navíc,
ztráta času a pocit nezodpovědnosti.
Peněženku jsem hledal všude – vrátil jsem se na zastávku, kde mě vyhodil
autobus v domnění, že mi zde například
vypadla, ovšem zde jsem ji nenašel.
Prohledal jsem celý dům včetně kapes
u bundy a kalhot, tady ovšem také nebyla. Nakonec jsem se tedy smířil s tím, že
peněženka je fuč a už ji nikde nenajdu.
Ještě ten den jsem jel do dopravního podniku do Ostravy, zdali se Odiska
nenašla a neskončila zde, tím pádem i s
celou peněženkou, popřípadě vyřizovat
novou. Nebyla tu, a tak mi dala paní za
sklem termín příští středy, abych si zde
zajel, nechal se znovu vyfotit a udělat
Odisku novou.
Pořád jsem na peněženku musel
myslet a její ztráta mi nedala spát. „Kde
asi může být?“ Ptal jsem se sám sebe,
ovšem marně. Tu středu jsme vyjeli
brzy ráno, jelikož moje mamka musela
k doktorovi, a chtěli jsme to mít na jeden
zátah, tudíž jsem jel s ní, aby se pro mě
nemusela do Klimkovic vracet. Po skončení prohlídky jsme pokračovali k autu
a už jsme chtěli vyjet do centra Ostravy,
když tu nám zavolala paní z Informačního
centra Klimkovic, že se peněženka našla
a že ji má u sebe. Rychlostí blesku jsme
vyrazili zpátky do Klimkovic, abychom si
nalezenou peněženku vyzvedli. K mému
překvapení mi byla peněženka předána
v takovém stavu, v jakém jsem ji ztratil.
Nic v ní nechybělo, 700 korun zde pořád
bylo, Odiska taky. Byl jsem strašně rád.
A tímto bych chtěl vyjádřit poděkování
tomu, kdo peněženku nalezl a poctivě
ji vrátil, i s celým jejím obsahem. Tímto
činem nám ušetřil spoustu času, takhle nemusíme nic vyřizovat. Také bych
rád vyjádřil velké poděkování pracovnicím z informačního centra, že si s mojí
peněženkou daly takovou práci a nakonec mě podle Odisky vypátraly. Těší mě,
že se i dnes najdou lidé poctiví, kterých je
však bohužel již hodně málo. V poslední řadě bych rád věděl, kde nálezce
peněženku našel a jakým způsobem
doputovala až na informační centrum.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na
nalezení peněženky podíleli.
Adam Pospíšil
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Novinky ze základní školy

Projekt Edison v naší škole
Škola plánuje návštěvu zahraničních studentů, kteří pro žáky připraví zábavné
hodiny výuky cizích jazyků. Dnes víme, že se jedná o stážisty z Číny, Indonésie,
Ruska, Gruzie, Kyrgystánu, Turecka a Ukrajiny.
Žáci mají příležitost reálně vyzkoušet
komunikační dovednosti, poznat kulturu
jiných zemí a získat motivaci pro vlastní
učení.
Stážisté budou ve škole působit v týdnu
od 19. 2. do 23. 2. Škola těmto studentům
zajišťuje ubytování a stravu (od neděle
18. 2. do neděle 25. 2.).
Když jsme realizovali tento projekt
v minulých letech, někteří rodiče projevili zájem o možnost ubytovat některého studenta v rodině, přestože se jedná

o studenty vysoké školy nebo absolventy
vysoké školy.
Prosím zájemce, kteří mají zájem ubytovat studenta v uvedeném termínu, aby
kontaktovali vedení školy do 5. 2. 2018
buď osobně, nebo telefonicky na čísle:
556 420 104, případně e-mailem: miroslava.honkova@zsklimkovice.cz.
Podrobnější informace budou projednány osobně. Předem děkuji za vstřícnost.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Víte, co je
LAPBOOK?
Ve třídě 5.B jsme využili možnost, jak
si vyrobit zajímavý přehled probraného učiva o vesmíru, který by nám byl
při opakování k dispozici.

Testy SCIO prověří vědomosti
Pravidelně žáci 9. tříd ověřují své znalosti prostřednictvím testování společností
SCIO. Mohou zjistit, jaké jsou jejich vědomosti a dovednosti v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce a v obecných studijních předpokladech.
Jejich výsledky jsou srovnávány s výsledky celostátně zapojených škol. Jak
jsou na tom letošní žáci?
V českém jazyce a také v matematice
dosáhli naši žáci lepších výsledků než
70 % žáků zúčastněných škol. V porovnání studijních předpokladů vyplývá, že
potenciál žáků je využíván optimálně
a výsledky žáků odpovídají úrovni jejich
studijních předpokladů.

Výsledky žáků v angličtině byly lepší
než 62 % zapojených škol.
Všichni žáci obdrží své individuální
zprávy spolu s vysvědčením. Věřím, že
žáci zužitkují zkušenosti při přijímacích
zkouškách. Zpráva o jejich dosažených
výsledcích může změnit nebo potvrdit
volbu školy, na které budou pokračovat
v přípravě na budoucí povolání.
Mgr. Miroslava Hoňková

Čtení německého textu
Ve středu 20. 12. 2017 se konalo školní kolo soutěže ve čtení předem zadaného
německého textu.
Přednést co nejlépe text v němčině se
pokusilo devět žáků ze sedmého a osmého ročníku. Při dvouminutovém čtení po-

rota hodnotila výslovnost, plynulost a dramatický přednes.
Nejlepší výkon předvedla Veronika Rykalová ze třídy VII.A, která zaslouženě
obsadila první místo. Druhé místo získala Tereza Fešárková ze třídy VII.A a na
třetím místě se umístili hned tři účastníci
– Adam Gráf ze třídy VIII.A, Matyáš Cron
a Tereza Rykalová ze třídy VIII.B. Výherci
byli odměněni hezkými cenami.
Všech pět oceněných se bude připravovat na soutěž, která proběhne na Slezské
univerzitě v Opavě. Vítězům gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v únorovém
klání.
Mgr. Jana Bravanská
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Vytvářeli jsme Lapbook! Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK = kniha,
tedy „kniha do klína“. Jedná se o interaktivní 3D knihu, do které se vejde mnoho
zajímavých informací, úkolů a zápisků
z klasického sešitu či učebnice. Kniha
vytváří ucelený soubor informací, zajímavostí a aktivit na dané téma.
Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí, jsme si dané učivo nenásilnou
formou procvičovali a opakovali. Lapbook
je také výborný pomocník při prezentaci
učiva. Práce děti velmi bavila a již teď se
těší na další téma, které bude o lidském
těle.
Mgr. Lucie Kovařčíková
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Profesní týden
Stalo se již tradicí, že pro žáky 9. tříd
pořádáme před přijímacími zkouškami Profesní týden. Letos jsme zvolili
termín na konci ledna, před vysvědčením, kdy žáci již budou těsně před
rozhodnutím, na kterou střední školu
si podají přihlášky. A kdo z nich ještě
neměl vybráno, ten se jistě mohl inspirovat při vstupech zástupců SŠ, kteří
se na akci přihlásili nebo s námi dlouhodobě spolupracují.
Akce proběhla 29. a 30. ledna, zúčastnilo se jí 14 středních škol našeho regionu (SOŠ Ahol, Gymnázium M. Koperníka,
SPŠ stavební, Střední zdravotnická škola
+ VOŠ, Střední odborná škola ochrany
osob a majetku, Gymnázium Educanet
Ostrava, Obchodní akademie a Vyšší
odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, SŠ profesora Z. Matějčka, Střední zahradnická škola Ostrava, RB SOU
autoopravárenské, Střední škola podnikatelská Klimkovice, Střední škola služeb
a podnikání, SOU stavební a Gymnázium
Hello). Zástupci škol – pedagogové nebo
studenti – prezentovali žákům svou školu,
předali zajímavé informace, odpovídali na
dotazy, které si naši žáci připravili.
S touto akcí je spojena i schůzka, kterou organizujeme pro rodiče žáků devátých tříd, kdy je seznamujeme s organizací přijímacího řízení, s vyplňováním
přihlášek a všemi novinkami, které se na
nás tento rok chystají. Schůzka se uskutečnila v úterý 30. ledna.
A na závěr mi nezbývá nic jiného, než
popřát deváťákům dobrou volbu, úspěch
při přijímacích zkouškách a šťastné vykročení do nové školy.

Základní umělecká škola

Zima ještě nekončí
Tímto podtitulem jsme nazvali koncert naší ZUŠ, čímž se vrátíme k úspěšným
projektům, jež připravili naši žáci a pedagogové na konci minulého roku. Využijeme k tomu prostory kina Panorama, které prošly nezanedbatelnou proměnou.
Diváci mohou posoudit, zdali nové víceúčelové pojetí pódia pomůže přispět k dalšímu rozvoji kulturního dění ve městě.
V programu představíme zdařilý projekt žáků literárně-dramatického oboru
s názvem Vánoční sen na motivy příběhu
Charlese Dickense, s nímž se prezentovali i na festivalu studentských a dětských
divadel v Kopřivnici s poetickým názvem
Vánočka. Parametry pódia vyzkouší i žáci
tanečního oboru ve svých ukázkách. Na
závěr programu pak chystáme reprízu

pohádkové opery autorské dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka O dvanácti měsíčkách.
V prostředí kina Panorama budeme
dílo předvádět poprvé a věříme, že něco
nového tam naleznou i diváci, kteří operku zhlédli již na Vánočním koncertě.
Srdečně zveme všechny občany dne
13. února 2018 v 18 hodin do kina Panorama.
MgA. Pavel Béreš,
ředitel ZUŠ Klimkovice

Mgr. Hana Škutová

Plavání
Žáci druhého a třetího ročníku
absolvují v rámci tělesné výchovy
plavecký výcvik.
Plavání je dnes považováno za
jednu ze základních dovedností, kterou by měli všichni zvládnout. Proto
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo rozvojový program
Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2018. Škola se do programu zapojila a získala příspěvek
pro žáky na dopravu ve výši 11 200
korun. Příspěvek bude rozdělen mezi
všechny účastníky plaveckého kurzu.
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Knihovna
Vážení čtenáři, po celý rok 2018 si budeme připomínat různými projekty a akcemi významná výročí, která mají jedno společné, a to je „osmička“ na konci. Netřeba připomínat osudové dny české státnosti, které mnozí z vás mají
v živé paměti a sami je svou přítomností prožívali s ostatními obyvateli. My
se budeme zaměřovat na ty události, které proběhly v historii města Klimkovic a zanechaly zde po sobě nesmazatelnou stopu. Ve spolupráci města Klimkovic s městskou knihovnou, spolkem Paměť Klimkovic, s panem kronikářem
a jinými subjekty jsme připravili mnoho zajímavých informací, o které se s vámi
budeme celý rok 2018 dělit. Městská knihovna bude sice až v roce 2020 slavit 100
let působení v Klimkovicích, ale jako v mnoha případech, předcházelo i jejímu
vzniku hodně událostí nejen v Klimkovicích, ale i v blízkém okolí. Projdeme se
tedy dějinami 20. století a začneme v mikroregionu Bílovecko (tzv. bývalý soudní
okres Bílovec).

Bílovec
Bílovecko představuje v současnosti
devět obcí a dvě města – Bílovec, Klimkovice a obce Bítov, Bravantice, Jistebník, Olbramice, Slatinu, Těškovice, Tísek,
Velké Albrechtice a Zbyslavice. Bílovecko těsně sousedí s mikroregiony Poodří
a Odersko. Tři obce jsou zároveň členy
Bílovecka a členy Poodří. V konečném
důsledku probíhá spolupráce napříč
mikroregiony všemi třemi mikroregiony
a vytváří tak celek, který se historicky vrací k německému Kuhländchen, v překladu Kravařsko.
První starostí a požadavkem české
menšiny v Bílovci bylo jmenování správní
komise. To se však stalo teprve v březnu
1919. V ní bylo 6 Čechů a 18 Němců. Za
českou menšinu v ní byli: Šmuk, Blažek,
Kupka, Chalupa, Hrejsemnou a Petráš
jako starostův náměstek. Česká menšina
musela stále těžce bojovat za svá přirozená práva. V tomto boji bylo významným
činem založení Odboru Matice opavské
v Bílovci dne 13. dubna 1919 a tento
odbor se stal nejvýznamnějším činitelem
v životě českého obyvatelstva v období
za 1. republiky.
Ve výboru byli obětaví menšinoví pracovníci, např. Karel Šmuk, František
Bernkopf, Blažek, Urban, Tikal, kteří pracovali s nevšedním nadšením pro splnění prvního úkolu, který si Odbor vytyčil,
tj. pro zřízení české školy. To se také
podařilo a výnosem Zemské školní rady
v Opavě byla dne 31. ledna 1919 tato
škola povolena jako dvojtřídní obecná
škola. První třída byla umístěna nouzově
na poště, druhá v budově soudu a později v jedné třídě dívčí německé školy na
náměstí. Při slavnostním zahájení vyučování dne 23. dubna 1919 řekl mezi jiným
dětem a jejich rodičům první řídící učitel
František Bernkopf: „Po 28. říjnu 1918 je
to 23. duben 1919, kdy bílovická menšina
odhodila poslední zbytek okovů, kterými
8

v Klimkovicích. Tato škola sloužila celému
okolí a žáci do ní docházeli z devíti okolních obcí. Když byla tato škola oﬁciálně
otevřena v neděli dne 16. 10. 1921 v 9
hodin, nedostavili se pozvaní zástupci
města Bílovce a omluvili se. Bylo jasné,
že vedení města a německé obyvatelstvo
ignorovalo všechny české podniky a svou
pomoc poskytovali jen v míře nutnosti
podle zákona. Slavnostnímu otevření byl
přítomen předseda okresní politické správy okresní hejtman Dr. Ladislav Květoň,
který vyslovil potěšení nad velkou účastí
občanů z místa a okolí, ujistil přítomné,
že ministerstvo školství vybaví školu
vším, čeho je nutně zapotřebí pro zdárné
vyučování. Dne 1. října 1921 byla otevřena také dvojtřídní škola pokračovací pro
učně různých řemesel. Měla na počátku
45 žáků a správcem byl Eduard Štefek.

byla spoutána. Jsme svobodni a šťastni!“ 1 Počet dětí při zahájení byl 75 dětí,
do konce roku 1919 dosáhl počet 100.

Otevření České besedy
v barácích

Aby se příslušníci české menšiny mohli
vyžít i po stránce tělovýchovné, byla dne
19. 9. 1919 založena tělocvičná jednota
Sokol, jejímž prvním starostou byl Karel
Šmuk, výrobce ovocných šťáv, marmelád, cukroví a likérů. Hned na to byla
založena DTJ – Dělnická tělovýchovná
jednota, jejímž zakladatelem byl Ignác
Lapeš. Obě tělocvičné jednoty měly svůj
stánek v České besedě, velmi pěkně spolupracovaly, neboť měly v tomto počátečním období na zřeteli jen prospěch
menšiny jako celku. Česká menšina
v Bílovci, sestávající z dělníků, rolníků
a inteligence viděla, že české školství jak
v Bílovci, tak i v celém okrese v českých
zemích se tísní vedle rozvinutého školství
německého a proto žádala pro všechno
české obyvatelstvo okresu zřízení vyšší
školy v Bílovci. Tento úmysl se nezdařil,
neboť zatím bylo k republice připojeno
území Hlučínska a nové gymnázium bylo
otevřeno v Hlučíně. Proto výbor místního odboru Matice opavské zaměřil své
úsilí ke zřízení měšťanské školy, což se
mu podařilo roku 1921, kdy rozhodnutím
ministerstva školství a národní osvěty ze
dne 10. září 1921, č. 74. 226-21-I byla
zřízena měšťanská škola trojtřídní s českým jazykem vyučovacím. První třída
této nové školy byla otevřena ještě téhož
roku v německé měšťanské dívčí škole
na náměstí. Prvním ředitelem byl jmenován Eduard Štefek z měšťanské školy

Česká menšina v tomto období používala pro své kulturní podniky a pro schůze
hostinské místnosti městského pivovaru,
kde tehdejší hostinská paní Lindnerová vycházela potřebám menšiny velmi
vstříc. Proto také na příkaz německého
vedení pivovaru musela v červenci 1919
toto místo opustit. Vedení české menšiny
se snažilo získat pro své potřeby vhodnější místnosti, a proto byl od vojenské
správy najat vojenský barák a opraven
nákladem místního odboru Matice opavské na spolkovou místnost. U příležitosti
otevření opraveného domu dne 14. září
1919, který byl nazván Českou besedou,
uspořádal odbor Matice opavské menšinovou slavnost za účasti širokého okolí.
Staří pamětníci vzpomínali na činnost
menšiny v barácích jako na nejkrásnější
období svého života po stránce kulturní,
politické a národní. Česká beseda hrála
významnou roli v kulturním životě bílovických občanů. Slavnostní otevření České
besedy v novém se konalo 29. 5. 1932
velkou matiční slavností, která přes částečně nepříznivé počasí měla velký mravní i ﬁnanční úspěch. Průvod žáků českých
škol v národních krojích, 3 alegorické
vozy, ohromné množství lidí z Bílovce
i okolí přišlo k České besedě, kde promluvil starosta ústředí Matice opavské
Hobzík, předseda místního odboru Matice opavské Dr. Bernkopf, inspektor státních menšinových škol Novák z Hlučína
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a ředitel školy ze Slatiny. Lidová veselice
v České besedě ten den probíhala dlouho
do noci.2

Nástup fašismu a společné
oslavy 28. října 1933
Nástup fašismu v Německu byl varovným hlasem, čehož si povšimli i mnozí němečtí spoluobčané. A tak byli lidé
svědky společné česko-německé oslavy
28. října 1933, která se stala manifestací pro jednotu republiky a za demokracii.
Ten den se poprvé sjednotily obě národnosti, česká i německá, ke společnému
projevu oddanosti státu. Iniciátorem oslav
se stal český OOS v čele s ředitelem Zelníčkem. V předvečer památného dne se
konal lampionový průvod za účasti asi
400 českých a 460 německých dětí a asi
2 500 dospělých. Na náměstí promluvil za
české obyvatelstvo ředitel Zelníček a za
německé obyvatelstvo starosta Thiel.
Oba projevy oddanosti obyvatelstva přijal
přítomný zástupce okresního úřadu vládní rada Alois Beyer.
V prosinci 1933 došlo k zastavení činnosti ze strany německých nacionalistů
a národních socialistů. V důsledku tohoto
vládního rozhodnutí byli zástupci těchto stran zbaveni mandátů v městském
zastupitelstvu. V tomto roce bylo na zákrok OOS zavedeno promítání českých
ﬁlmů jednou za měsíc v německém kině.
Občas se konalo zvláštní představení
již dříve a návštěvnost byla vždy velmi
dobrá.
Vývoj událostí v roce 1938 v Bílovci
lze těžko pochopit bez ujasnění předchozího vývoje od vzniku ČSR v roce
1918 a vývoje během existence předmnichovského Československa. Německé
nacionalistické živly po vyhlášení československé samostatnosti odmítly uznat
československý stát a orientovaly se na
politiku iredentismu (politická ideologie)
a Sudetenlandu, což vedlo v roce 1918
k obsazení Bílovce československým vojskem. I když ve dvacátých a na počátku
třicátých let nedošlo k otevřeným a spontánním projevům německého nacionalismu, jak tomu bylo později, nacionalistické
a šovinistické tendence přežívaly a propukly pak spontánně po nastolení fašismu v Německu.
Nástrojem k udržování a šíření nacionalistických nálad byly především tělovýchovné, mládežnické a kulturní spolky
a také maloburžoazní a nacionalistické
politické strany. Provokace inspirované
SdP na sebe nenechaly dlouho čekat.
Již v roce 1935 na dožínkové slavnosti
vystupovali tzv. turnerovci a svým vystoupením provokovali a posléze na dalších

průvodech už musela hlídkovat státní
policie. Projevoval se vliv propagandy
nacistického Německa, který se stupňuje v roce 1937 a 1938, kdy se vyznačuje
již konkrétním programem „Anschlussu“,
k němuž směřovaly také akce bílovických
nacistů. Situace v Bílovci byla ztížena tím,
že v Bílovci žilo do roku 1938 z celkového počtu cca 5 800 obyvatel kolem 1 100
až 1 200 Čechů, takže německé obyvatelstvo mělo velkou převahu a v rukou
Němců byly hlavní pozice ve městě,
s výjimkou okresního hejtmanství a policie. Také nacistická SdP byla ve městě
již nejsilnější stranou, její oporou byly
zámožné rodiny, místní buržoazie, část
inteligence a bohužel i část učitelstva.
Tito činitelé měli silný vliv na ostatní vrstvy obyvatelstva, které do té doby zůstávaly ještě loajální. V posledních týdnech
trvání předmnichovské ČSR byla českými úřady a policií organizována hlídková
služba z řad civilního českého obyvatelstva a hlavně mládeže. V době mnichovského jednání a po něm se začala situace
vyhrocovat. Přesto, že páté pásmo mělo
být okupováno 10. října, vynutili si henleinovci již 7. října 1938 předání okresního
úřadu do rukou bíloveckého henleinovce
Hanische. Představitelé české menšiny,
úředníci, státní zaměstnanci, čeští funkcionáři i mnoho prostých českých obyvatel města se začali evakuovat do vnitrozemí. Německá vojska pak okupovala
Bílovec. V neděli 9. 10. 1938 kolem jedné hodiny odpoledne vstoupilo do města

vojsko a bylo vítáno s velkým nadšením,
a když přijelo do ulic města, setkalo se až
s fanatickými ovacemi. Na náměstí, které bylo vyzdobeno vlajkami s hákovým
křížem, se pak konala veřejná oslava, na
níž k německému obyvatelstvu promluvil
velitel jednotky, která okupovala Bílovec,
starosta města Karl Thiel. V proslovech
se hovořilo o tom, že jednou provždy bylo
toto německé město připojeno k německé vlasti, a že tím bylo ukončeno období
útisku a nesvobody. Byla provolána sláva
Německu a Adolfu Hitlerovi. Příchodem
okupantů byl ve městě zcela zlikvidován
český národní život. Dvě třetiny českého obyvatelstva opustily město, takže
v Bílovci po dobu okupace žilo jen asi
400 obyvatel české národnosti. Všechny úřady, instituce, podniky a školy byly
převzaty Němci. Samozřejmě byla zastavena činnost spolků, Osvětové besedy,
knihovny. Přes protesty matek z českých
okolních vesnic mohly české děti navštěvovat jen školy německé. I v nedaleké
Studénce byla situace naprosto stejná,
osvětová zařízení přešla ihned do rukou
Němců. Podle pramenů obecní kroniky
byly knihovny okamžitě uzavřeny. Většinu knih zachránil železniční zaměstnanec František Dostál. Knihy ukryl na půdě
v kampeličce.3
Zpracovala Mgr. Zuzana Konvičková
1

SCHWARZ, František. Kronika města Bílovce. 1963.

2

Tamtéž.

3

SCHWARZ, František. Kronika města Bílovce. 1963.

Spolkla mě knihovna – pod tímto názvem se skrývala putovní výstava o historii
knihoven, písma, vzniku knihy a další zajímavé informace ze světa knihy. Výtvarně
ji zpracoval Vojtěch Šeda a vtipné texty dodala Klára Smolíková, oblíbená autorka
dětských knih a komiksů. Po představení se v Klimkovicích výstava dále putuje do
Městské knihovny v Náchodě.
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Sanatoria Klimkovice připravují otevření
neurologické ambulance a spouští
nový léčebný program RehaMotion
Struktura diagnóz, s nimiž pacienti rehabilitují v Sanatoriích
Klimkovice, se v čase příliš nemění. Velkou část klientů
dospělého oddělení stále tvoří pacienti po operacích, zejména po náhradách velkých kloubů.
Metodika lázeňská péče u těchto diagnóz, která umožňuje
i překlady z nemocničního přímo na lázeňské lůžko a tím i včasné zahájení rehabilitace, je nastavena optimálně a díky tomu
se daří dosahovat dobrých výsledků. Na dětském i dospělém
oddělení jsou to dále pacienti neurologičtí, po různých úrazech,
především po traumatech mozku, s vertebrogenními potížemi,
po cévních mozkových příhodách, s dětskou mozkovou obrnou
nebo roztroušenou sklerózou. Zhruba čtvrtinu klientely pak tvoří
pacientky s gynekologickými diagnózami, lidé s revmatologickými onemocněními a podobně.
„Naše zkušenosti ukazují, že přibývá neurologických pacientů
s těžšími postiženími. Je to podle mého názoru tím, že se Sanatoria Klimkovice stále více dostávají do povědomí jako specializované centrum se špičkovými neurorehabilitačními programy,
proto u nás stále častěji hledá pomoc tento typ pacientů. Navíc
jako jedno z mála zařízení tohoto typu poskytujeme těmto pacientům k běžné rehabilitaci také klinickou logopedii, zaměřenou
například na nácvik polykání, trénink kognitivních funkcí i paměti,“ doplnil primář Tomáš Bauko.
Systémovým krokem v péči o neurologické pacienty by mělo
být v roce 2018 otevření neurologické ambulance přímo v Sanatoriích Klimkovice. Cílem je poskytnout klientům komplexní péči při
léčbě bolestí zad, které jsou téměř fenoménem současné doby.
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„Nová neurologická ambulance by měla zajistit lepší návaznost
jednotlivých kroků při léčbě bolestí zad. Naše klienty v budoucnu
může přímo na místě vyšetřit neurolog, který bude mít možnost
odeslat je k případnému dalšímu odbornému vyšetření na rentgen, CT, předepsat jim medikaci, poskytnout infuzi a následně
doporučit potřebné rehabilitace v uceleném konceptu vzájemně
provázaných a logicky navazujících kroků,“ vysvětlil primář Bauko. Sanatoria aktuálně uzavírají dohody o spolupráci s dalšími
navazujícími odbornými pracovišti v ostravských nemocnicích.
Vlajkovou lodí v neurorehabilitačních programech zůstává
i pro rok 2018 KlimTherapy pro pacienty s některými typy neurologických onemocnění, zejména s dětskou mozkovou obrnou.
Pro klienty po cévní mozkové příhodě a s dalšími neurologickými onemocněními, omezujícími hybnost končetin, je to i nadále
CI Therapy, tedy nuceně navozená terapie.
Do rodiny specializovaných programů v novém roce přibývá
RehaMotion pro dětské klienty s neurologickými diagnózami. Je
odvozený z původního programu RehaKlim, ovšem individuální
cvičení v něm potrvá jen 60 minut denně, jinak budou mít děti
standardní lázeňský program.
„RehaMotion je určený především pro ty malé pacienty, kteří
z různých důvodů nezvládají časově náročnější RehaKlim, ale
přitom potřebují více cvičení, než umožňuje standardní lázeňská
péče. Novým programem lázně vychází vstříc požadavkům rodičů velmi malých dětí, pro které je hodinové cvičení maximem.
Malé děti dosud neměly možnost intenzivního cvičení,“ uvedla
Romana Holáňová.
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Beseda s M. Z. Kučerou – Čachtická paní
Dnes u nás vystoupí autor literatury faktu Milan Zacha Kučera.
Bude se věnovat tématu: Čachtice ve světle nejnovějších podzemních objevů.

koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který
ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, nyní čelí
obtížné výzvě.
Životopisný, komedie, hudební, Velká Británie, 2016, 111 minut.
Úterý 6. února v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Zábavná hra o ceny – Bingo
Kdo nehraje, nevyhraje.
Zkuste štěstí a přijďte
si zahrát jednoduchou,
napínavou hru o ceny.
Večer bude probíhat
v příjemném prostředí
restaurace Zahrada.
8. února v 19.30 hod.,
Sanatoria Klimkovice,
restaurace
Zahrada,
los – 10 Kč.
Čtvrtek 1. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Lázeňské kino – Božská Florence
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je
zpívat. Bohužel, její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý

Lázeňské kino – Špunti na vodě
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák)
chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne,
že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve
třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí
a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které
se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich
dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na
kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna
Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich
čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto
nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem
sazí z komína, který David opět zapomněl opravit, všem ženám
dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí
na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní
již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc
dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...
Rodinný, komedie, Česko, 2017, 83 minut.
Úterý 13. února v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Travesti show Divoké kočky
Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět ani pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 15. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 89 Kč v předprodeji na recepci.
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Lázeňské kino – Všechno nebo nic

Lázeňské kino – Masaryk

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky
a taky spolumajitelky malého knihkupectví. Linda je rozvedená,
vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která
sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na
věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké.
Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě
charismatický developer Jakub. Vandě bývalý profesor z vysoké
školy Aladar, jehož je ochotná si vzít. A Edo se už zase přizpůsobuje Leovi... Nakonec to ale dopadne jinak, než všichni čekali...

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho
srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na
republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá
tajemství se však skrývají i v jeho životě!
Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka, se
vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých
letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na
stranu Československa.
Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník
a milovník života, má však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před sebou
samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou
ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy
i s přáteli. Na několik měsíců mizí kamsi do Ameriky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh
okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže
a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.

Komedie, romantický, ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 107 minut.
Úterý 20. února v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Vřesinské divadlo Divoch –
Klíče na neděli
Dva manželské páry na domácím mejdanu. Jak to jen může dopadnout? V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu
a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí
kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná tchyně, podvedený manžel přijde potrestat nevěru
své ženy, manželka vlivného funkcionáře přijde zachraňovat propadající dceru. Vrší se trapasy a nedorozumění. Jak toto skončí?
Čtvrtek 22. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč v předprodeji na recepci.
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Životopisný, drama, historický, Česko, Slovensko, 2016, 113
minut.
Úterý 27. února v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

čtvrtek

1. 2.

BESEDA

S M. Z. Kučerou – Čachtická paní

společenský sál

19.00–20.00

50,-

pátek

2. 2.

TANEC

Zimní taneční zábava s Dj Karlsonem

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

ZÁBAVA

Degustace – ZD Němčičky

Zámecký vinný sklep

19.00

KONCERT

Koncert dechové hudby Veselka

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Čertoviny

kino Panorama

16.00

100,-

DÍLNA

Kreativní dílna – Pletené srdce z papíru

salónek vedle kinosálu

15.30–16.30

75,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

neděle

pondělí

4. 2.

5. 2.

úterý

6. 2.

LÁZ. KINO

Božská Florence

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

7. 2.

HUDBA

Taneční večer s kapelou Evy Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

8. 2.

ZÁBAVA

Zábavná hra o ceny BINGO!

restaurace Zahrada

19.00–21.00

los/10,-

pátek

9. 2.

TANEC

Oldies diskotéka s Dj Paulem Doctorem

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

sobota

10. 2.

ZÁBAVA

Masopust – průvod a pochování Basy

od zámku do kina

14.00

volný

PLES

Motýlkový ples

Sokolovna

19.00

150,-

KONCERT

Klavírní recitál Daniela Juna

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

kino Panorama

18.00

pondělí 12. 2.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

úterý

13. 2.

LÁZ. KINO

Špunti na vodě

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

14. 2.

KINO

Jumanji: Vítejte v džungli

kino Panorama

17.00

100,-

HUDBA

K poslechu a tanci hraje Jerry Erben

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,89,-

neděle

11. 2.

110/60,-

čtvrtek

15. 2.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

společenský sál

19.00–21.00

pátek

16. 2.

ZÁBAVA

Degustace – Štěpán Maňák, Žádovice

Zámecký vinný sklep

19.00

sobota

17. 2.

PLES

Záškolácký ples

Sokolovna

19.00

200,-

PLES

Valentýnský ples

kolonáda

19.30–3.00

499,-

KONCERT

Muzikálové melodie O. Honsové

kolonáda

15.00–16.00

volný

DIVADLO

Fledis – Svaté neřesti

kino Panorama

16.00

pondělí 19. 2.

HUDBA

Poslechový večer s kapelou BOSOBOS

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

20. 2.

LÁZ. KINO

Všechno nebo nic

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

21. 2.

KINO

Ferdinand

kino Panorama

17.00

80,-

HUDBA

Taneční večer s Mirkem

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

neděle

18. 2.

dobrovolný

čtvrtek

22. 2.

DIVADLO

Divoch – Klíče na neděli

společenský sál

19.00–21.00

75,-

pátek

23. 2.

TANEC

Taneční country večer s Digim

restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

neděle

25. 2.

DIVADLO

O bačovi, který falešně trůbil

kino Panorama

10.00

50,-

KONCERT

Já trubadur – árie pro tenor a klavír

kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Padesát odstínů svobody

kino Panorama

18.00

120,-

pondělí 26. 2.

HUDBA

Kytarové melodie Mika Fojtíka

restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

27. 2.

LÁZ. KINO

Masaryk

společenský sál

18.00–19.30

50,-

středa

28. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Expres Band

restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

Kurzy práce s počítačem pro lázeňské hosty probíhají každou středu a sobotu od 15.30 hodin, nutná rezervace na recepci!
KNIHOVNA: úterý 13.00–13.30 hod., čtvrtek 15.00–15.30 hod. Po domluvě s kulturní referentkou otevření knihovny i v jiný čas.
E-mail: kultura@sanklim.cz, tel.: 603 299 138, www.sanatoria-klimkovice.cz
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.

14

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 2/2018

Kino Panorama

Ohlédnutí za dvojí
premiérou
V sobotu 6. ledna proběhla v kině Panorama dvojí premiéra,
pohádky Čertův švagr v podání klimkovických ochotníků
i opravených prostor jeviště. Slavnostně jsme tak ukončili
první etapu zvelebování tohoto jedinečného prostoru, která
si kladla za cíl vylepšit programovou nabídku.

V kině už mohou
vystupovat i profesionální divadla!
Původní rozměry jeviště byly naprosto nevyhovující pro
většinu divadelních představení, pouze malá či ochotnická
divadla si uměla poradit s našimi netradičními prostorami.
Mezi takové patřil třeba i AKOBAND Klimkovice, který se opět
bude snažit získat si vaši přízeň 11. března při jednom z oblíbených komponovaných pořadů, tentokrát s názvem Žhavé rytmy
jižních zemí.

Po rekonstrukci jeviště můžeme konečně do Klimkovic pozvat
i umělce zvučných jmen. V dubnu se u nás můžete potkat například s Bohumilem Kleplem nebo Kryštofem Hádkem a dalšími
profesionálními herci v komedii Kutloch, aneb I muži mají své
dny. Předprodej místenek na toto představení bude probíhat
v KIS Klimkovice v přízemí zámku, tel.: 556 420 005, bilkova@
mesto-klimkovice.cz.
Alice Chlebovská
Rád bych na tomto místě poděkoval městu Klimkovice a Státnímu fondu kinematograﬁe za ﬁnancování akce, všem ﬁrmám,
živnostníkům, zaměstnancům města i dobrovolníkům za obětavou a kvalitní práci. Dále bych chtěl poděkovat členům pracovní
skupiny zastupitelstva pro kino za cenné připomínky a náměty.
Samozřejmě jsme si vědomi, že opravou jedné části prostor
ještě více vynikla zchátralost částí ostatních. Proto intenzivně
pracujeme na tom, abychom v letošním roce opět pokročili,
tentokrát bychom se rádi věnovali zvýšení diváckého komfortu
a estetizaci prostor hlediště, samozřejmě při zachování současného stylu interiéru. Také by měly proběhnout přípravné práce
pro řešení dlouhodobě zanedbané stavební části budovy.
Na závěr bych vás rád pozval i na další kulturní akce a ﬁlmová
představení, které v prostorách kina Panorama proběhnou.
Petr Jiříček
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Historie

Čtyřicet let od ukončení provozu místní dráhy
Svinov–Klimkovice
Lokální železnice ze Svinova do Klimkovic byla vybudována z podnětu města Klimkovic, aby jej přiblížila Ostravsku
a prostřednictvím železnice i ostatnímu světu. Po elektriﬁkaci se tato „lokálka“ (lokální dráha) stala součástí ostravské tramvajové dopravy a spolehlivě přepravila miliony cestujících za prací, do škol, za odpočinkem i zábavou.
Před čtyřiceti lety, 1. ledna 1978, se ale její osud naplnil a koleje osiřely. Dráha musela totiž ustoupit záměrům modernizace
dopravy a jako překonaný dopravní prostředek se s tramvajovou
tratí do Klimkovic v budoucnu již nepočítalo. Škoda. Připomeňme si tedy ve stručnosti alespoň její pozoruhodnou historii.
Na začátku minulého století neměly třítisícové Klimkovice, které byly sídlem berní správy a okresního soudu, žádného železničního spojení, což brzdilo rozkvět a rozvoj nejen samotného
města, ale i okolních obcí, jejichž obyvatelé nacházeli zaměstnání většinou na šachtách, v hutích a průmyslových závodech Ostravska. V roce 1907 byl proto v Klimkovicích ustanoven akční
výbor pro výstavbu místní železniční dráhy do Svinova. Nejvíce
se tehdy o to zasloužil městský zvěrolékař Rudolf Resner a ředitel obecné školy Josef Hradil. Povolení k výstavbě dráhy bylo ale
vydáno s podmínkou, že po dostavbě bude dráha provozována
na účet vlastníka, což se také stalo.
V roce 1910 byly přípravné práce dokončeny a realizace stavby byla zadána brněnské stavební společnosti Dr. Ing. A. Samohrda za celkovou smluvní cenu 1,033.691,- K rakouské měny.
Státní příspěvek na výstavbu místní dráhy rakouská vláda neposkytla, a tak ﬁnancování zajišťovaly dlužní úpisy v nominální
hodnotě 200,- K od zúčastněných obcí t. j. Klimkovic (764 úpisů),
Polanky n/O (325 úpisů) a Svinova (370 úpisů), ostatní drobní
akcionáři zakoupili zbývajících 3 391 úpisů. Stavební práce se
rozběhly v prosinci 1910 a dokončeny byly v listopadu následujícího roku. Poté proběhla tzv. technicko-policejní zkouška
a 8. prosince 1911 byl v 8.00 hod. slavnostně zahájen provoz,
když ověnčený parní vlak vyjel za všeobecného jásotu obyvatel
z klimkovického nádraží ke Svinovu. Provozní koncesi získalo
město Klimkovice, jako majitel dráhy, od Rakouského ministerstva železnic teprve až po třech letech 23. 3. 1914. Zpočátku
na dráze byla služební řečí němčina a názvy stanic uváděny

dvojjazyčně, to se však změnilo od 28. října 1918. Místní dráha
měla provozní délku 7,360 km a v Klimkovicích byla ukončena
výpravní budovou s krytým nástupištěm, k němuž přiléhalo dřevěné skladiště s nákladovou rampou. Nádraží mělo odbočnou
kolej do výtopny a krátkou vlečku ke skladišti uhlí společnosti Jana Wilczka. V provozu parní dráhy jezdilo denně pět párů
vlaků nákladní i osobní dopravy (od května 1912 již šest párů)
a jizdné ze Svinova tehdy činilo 20, 30, 40 haléřů. Doba jízdy ze
Svinova do Klimkovic byla 26 minut, v opačném směru pak o dvě
minuty méně.

Hospodaření místní parní dráhy však úspěšné nebylo, nákladní doprava byla oproti předpokladům slabá a provoz dráhy byl
ztrátový. Rok od roku rostly i náklady na údržbu tratě. Proto se
její majitelé dráhu snažili po roce 1920 odprodat. Jednání však
probíhala velice zdlouhavě a provoz zde byl dokonce k 30. 4.
1925 zastaven. Městu se však podařilo místní dráhu odprodat, když za 2,5 mil. Kčs ji odkoupila Společnost místních drah
(SMMD) Moravská Ostrava. Trať byla elektriﬁkována a tramvajový provoz z Moravské Ostravy do Klimkovic byl slavnostně zahájen 16. května 1926, kdy první el. vlak, v čele s tramvajovým
vozem č. 27, odjel v 10.37 hod. od vlakového nádraží ve Svinově
směrem do Klimkovic a po příjezdu do cílové stanice byly ve
zdejší sokolovně velkolepé oslavy.
SMMD zavedla na elektriﬁkované místní dráze průběžný provoz se čtyřicetiminutovým intervalem a novou linku s označením
„K“ z Klimkovic do Moravské Ostravy k tehdejšímu „Ostravickému“ mostu (v současnosti Mostu M. Sýkory). Současně s tím
byly na trati zřízeny nové zastávky (Svinov–mlýn, Přemyšov,
Václavovice, později přibyla v Polance n/O Zámecká a Skotnice). Jízdné ze Svinova do Klimkovic stálo 2,20 Kčs.
Od 1. října 1938 se místní lokální dráha ocitla v Sudetech
a cesta do Moravské Ostravy byla přerušena, když na Oderském mostě ve Svinově museli cestující přestupovat a podrobit
se celní a pasové kontrole. Po skončení války byl po nezbytných
opravách provoz na trati plně obnoven 8. června 1946. Na podzim téhož roku předložili členové MNV v Klimkovicích návrh na
prodloužení el. dráhy z Klimkovic, a to až do Hradce nad Moravicí. Prodloužení tratě o 25 km bylo navrženo přes Janovice,
Olbramice, Lhotku, Lubojaty, Bítov, Těškovice, Hrabství, Skřípov
a Jakubčovice. Náklady na výstavbu byly odhadovány na 40 až
50 mil. Kčs a ač si myšlenka získala podporu veřejnosti, k realizaci stavby nedošlo.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Od 1. března 1958 měla tramvajová linka ze Svinova do Klimkovic označení č. 12, a to až do 1. 7. 1967, kdy došlo k jejímu
přeznačení na č. 6 a do konce r. 1969 byla její trasa ve Svinově
prodloužena na konec kusé koleje u Hotelu Šimek.
Sedmdesátá léta minulého století byla na Ostravsku již ve
znamení nástupu autobusové dopravy a nad tzv. „venkovskou“
tratí do Klimkovic se začala stahovat mračna. Od 1. 4. 1971
zavedl ostravský dopravní podnik novou autobusovou linku
č. 46, vedoucí od nádraží v Ostravě-Porubě (Svinov) ke Kovošrotu (později do Dolní Polanky) a k dalšímu prodloužení autobusové linky v Polance došlo od 18. 11. 1973. Nové autobusy,
pohodlnější než staré opotřebované tramvaje (zv. „bedny“), si
nacházejí oblibu u stále většího počtu cestujících a navíc i technický stav již neudržované tramvajové tratě zhoršuje rok od roku
bezpečnost přepravy. S „lokálkou“ do Klimkovic v budoucnu ani
ostravský dopravní podnik již nepočítal. Přesto na této lince č. 6
v posledních letech jejího provozu nově přibyla zastávka „na
znamení“ Důl Oderský. Když je ale od 1. listopadu 1977 zprovozněna nová tramvajová linka od Masokombinátu v Ostravě-Martinově k ostravskému Výstavišti, dostává označení č. 6
a naše stařičká lokálka do Klimkovic má tak poslední dva měsíce
svého provozu označení č. 6X.
Ukončení provozu na lokální tramvajové trati Svinov–Klimkovice probíhalo bez okázalostí. Jen hrstka místních obyvatel,
přátel a patriotů el. tramvajové dopravy se přišla s „klimkovickou
lokálkou“ rozloučit. Posledním dnem jejího provozu byl Nový
rok 1978, kdy tramvajový motorový vůz č. 46 zajišťoval noční
silvestrovský provoz a přesně ve 3.41 hod. odjel po úctyhod-

ných více než šestašedesáti letech naposled
po kolejích v smutku se
loučící dráhy z Klimkovic do Svinova.
Čtyřicet let od ukončení provozu a zrušení
jedné z historických tratí ostravské hromadné
dopravy ubývá pamětníků, jimž ona lokálka
poctivě sloužila a v zapomění jsou i poslední
zbytky artefaktů, potvrzujících její zaniklou
existenci. Patří k nim,
kromě
dochovaných
pěti kamenných viaduktů v náspech tratě, také téměř 110 let stará bývalá nádražní budova a vlaková výpravna v Klimkovicích,
která s jistotou dodnes nemůže zapřít účel svého vzniku.
Na opačné straně dráhy, ve Svinově, jsou bohužel pozůstatky po místní dráze do Klimkovic již nevratně pohřbeny, a tak
snad jedinou připomínkou tramvaje čtyřicet let od zániku jejího
provozu, zůstává pamětní deska, uložená v dlažbě svinovského
přednádraží. Pozornému oku by tedy nemělo uniknout, že právě
odtud vedly v letech 1911–1978 koleje parní železnice a pozdější místní elektrické dráhy směrem do Klimkovic.
S použitím podkladů Ing. Petra Mitáčka zpracoval
Ing. Jiří Pillich, Klimkovice

Informace

MOŽNOST PODNÁJMU
PROSTOR SOKOLOVNY
Prostory podnájmu:
• velký sál sokolovny (22 x 12 m)
• malý sál sokolovny (13,3 x 6,9 m)
• šatny, sociální zařízení
Aktuální obsazení a více informací na:
http://www.tjklimkovice.cz/clanky/
podnajem-sokolovny.html

Kontakt:
603 574 799
z
tjklimkovice@seznam.c
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Jste sportovci tělem i duší?
Nebo sport jen rádi sledujete?
Buďte účastníkem
nebo fanouškem Klimkovic
v jednotlivých soutěžích

VESNICKÉ
SPORTOVNÍ HRY
Sledujte nás na:

www.vshry.cz
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Skauti

Vánoční schůzka
Tak jako každý rok, jako už správně zaběhnutá tradice, tak
i tentokrát proběhla vánoční schůzka zkráceně Vánočka.
Že ještě nenapadl sníh? Nevadí, no co se dá koneckonců
dělat. Klubovnu jsme si vyzdobili světýlky i vánočními řetězy, které byly červené i kašpárkovsky barevné.

Druhý ročník akce
Perplex proběhne
v Klimkovicích
Perplex, to je formát akce, kde krátce za sebou probíhají
prezentace a přednášky na odlišná témata. Díky této platformě má posluchač možnost nahlédnout do mnoha odvětví,
v našem případě do pěti tematicky skautských a do pěti se
skautem nesouvisejících témat.
Letošní již druhý ročník Perplexu proběhne 16. února v kině
Panorama v Klimkovicích. Pořadatelem jsou Roverské ostravské večery, což je mladý tým skautů, kteří se snaží dosáhnout
svým projektem spojení veřejnosti se skautingem a především
o rozvoj skautingu ve svém okolí.
Srdečně vás na Perplex zveme, pojďte se dozvědět něco
nového třeba o Kanadě, nebo o atributech, které získáte jen ve
skautu. Paleta témat bude pestrá. Program začíná v 18.00 hodin
a cena vstupného bude 80 Kč. Po akci se můžete těšit na narozeninovou afterparty ROVu, kde vám můžeme nabídnout jak
výborné občerstvení, tak živou diskuzi mezi mladými všestrannými lidmi z oblasti skautingu i jiných.
Barbora Blažková,
Roverské ostravské večery

Rozdělili jsme se do týmů a vyrazili hrát první hru. V blízkém parku byla stanoviště s úkoly, které bylo potřeba splnit
a handicapy, kterých se všichni chtěli zbavit. Chvílemi bylo možná krapet obtížné skákat po jedné noze mezi roštím do svahu,
nebo odehrát celou hru poslepu, ale o tom to bylo.
Na chvilinku jsme se skočili ohřát do klubovny a uzobnout
nějaké to cukrovíčko. Každý tým obdržel lízátko. Ale ne na jídlo. Myslím, že nám všem něco říká pohádka o dědečkovi, který
měnil až vyměnil. My jsme měli podobný cíl – vyměnit naše lízátko za co nejcennější věc. Do klubovny přibyla spousta věcí – od
porcelánu až po starou podkovu nebo cédéčka.
Odborná porota ochutnávala cukroví, aby se zjistilo, kdo že to
doma peče nejlépe.
Že někteří měli stále hlad? Proto tu byla další hra. Pro jedlíky
ideál. Cílem bylo v týmu zbaštit toustový chleba a následně to
zapít petkou vody. Samozřejmě, že v co nejkratším čase.
Potřebovali jsme se zase trochu vyběhat, a tak jsme si zahráli
hru na způsob štafety. Už ale vevnitř, protože venku se mezitím
setmělo a byla tam zima. Na programu byla ještě spousta úkolů
přes kliky, dřepy nebo hada až po listování v knize, házení kostkou a vysílání morseovky.
Na závěr byla připravena stezka odvahy při svíčkách. Na jejím
konci byl krátký vzkaz a pokyn k návratu do klubovny, kde byly
schované dárky. Pro každého se tu jeden našel. Ke konci se
už jen zpívalo, dojídalo cukroví a pil jablečný punč s kořením
a pomerančem.
Takto jsme oslavili Vánoce po skautském a stálo to za to!
Eliška Postavová
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Badminton

Extraliga smíšených
družstev dospělých

Metzová v reprezentaci
na ME v Kazani

V prosinci měli napilno především extraligoví hráči. V sobotu
2. 12. a v neděli 3. 12. 2017 se rozjelo druhé extraligové kolo
družstev dospělých. Klimkovický A-tým přivítal v domácím
prostředí hráče Badmintonu FSpS MU „A“.

V prosinci k nám z Prahy dorazila skvělá zpráva. Klimkovická Lucie Metzová bude reprezentovat město a hlavně celou
Českou republiku na ME U15 v ruské Kazani.

Kdo se přišel do Fajného podívat, tak viděl kvalitní beďas
v podání obou klubů. Naši hráči nestačili na soupeře především
v párových disciplínách, které jsme všechny prohráli. V singlech
jsme uhráli remízu, kdy naše body zajistili Artem Pochtarov, který přehrál Adama Mendreka ve dvou setech a Kateřina Tomalová, která v souboji dvou nejlepších českých hráček udolala na tři
sety Zuzanu Pavelkovou. Konečný výsledek pak zněl pro hráče
Brna 6:2.
Hned po skončení turnaje se hráči vydali na dlouhou cestu za
nedělním zápasem do Plzně. A Plznička nám v konečném zúčtování chutnala. Po třech singlových výhrách a dvou párových si
odvážíme nelehkou výhru 5:3. Je to naše druhá výhra, takže
velká spokojenost.

GPC hráčů do 13 let
Dne 13. ledna 2018 se konal GPC U13 v Orlové. Tohoto turnaje se zúčastnili naši chlapci: Mirek Kostka, Martin Kraus,
Daniel Mrózek, Jakub Häring, Honza Ptáček, Vít Oswald.
Z děvčat pak: Bára Holá, Eliška Honajzerová, Veronika Čížová a Terka Dejlová.

Společně s ní byli nominováni Matěj Rzeplinski (Český Těšín),
Adam Šulc (Praha) a Markéta Kohoutová (Most). Na její počínání bude dohlížet také klimkovická hráčka Kateřina Tomalová,
která byla nominována do reprezentace v kategorii dospělých.

Mezinárodní turnaj
Nation to Nation U13

Jako tradičně se turnaj začínal mixem. Nejlépe se vedlo páru
Ptáček–Špačková, který vybojoval zlato, a tím pádem si zajistil
postup na celorepublikový turnaj kategorie GPA. Nově vytvořený
pár Oswald–Čížová obsadil 3.–4.místo. Taktéž ve čtyřhře chlapců pár Ptáček–Frýdek vybojoval zlato. Vít Oswald a Mirek Kostka úspěšně obsadili 3.–4. místo. V chlapeckém singlu Honza
Ptáček vybojoval krásné třetí místo. Všem hráčům děkujeme za
předvedenou hru a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mezinárodní turnaj Nation to Nation U13 hráčů do třinácti let
se konal v Maďarsku s dvojí účastí klimkovických.
Po hráčské stránce s naší teprve jedenáctiletou Kateřinou
Osladilovou a trenérem Jiřím Vašátkem. Mladý výběr předváděl
skvělou hru a se skórem pěti výher a dvou proher se umístil na
skvělém třetím místě. Gratulujeme!
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GPC hráčů do devatenácti let v Chropyni
V neděli 14. ledna se v Chropyni konal otevřený turnaj GPC
U19 a zejména v chlapecké části se sešla velmi dobrá konkurence. Náš oddíl reprezentovalo hned pět hráčů (Tomáš
Černík, Ondřej Broda, Lukáš Metz, Matěj Kozelský a Filip
Häring) a čtyři hráčky (Klárka Petrušková, Hanka Otisková,
Veronika Dejlová a Lucie Metzová).
Zatímco klukům se až tolik nedařilo, holky získaly dohromady hned čtyři medaile. V mixech si s klimkovickými zástupci los
zalaškoval. Nejdříve svedl proti sobě pár Černík–Dejlová a Smutný (Brno)–Metzová (nově sestavený pár U15 pro tuto sezonu),
v tomto duelu byl (vzdor jménu) veselejší Smutný s Metzovou.
Za odměnu si hned v následujícím kole zahráli s další klimkovickou dvojicí Kozelský–Petrušková. A na konci tohoto velmi
zajímavého zápasu se nakonec opět překvapivě radovala Lucka
Metzová s Davidem Smutným (3. set 22:20). V následném semiﬁnále tahle mladá dvojice dostala v 1. setu lekci od nasazených
jedniček Blažek–Kmoníčková (4:21), v setu druhém ale změnili
způsob příjmu, dostali soupeře do delších výměn a začali bodovat. Vypracovali si i jeden setbol, který ale neproměnili a favorizovaný pár nakonec urval vítězství (21:23). Ještě je třeba dodat,
že Blažek s Kmoníčkovou předtím vyřadili náš 4. pár Häring–
–Otisková. Ve dvouhrách nepřešli naši kluci přes 1. kolo, škoda
že Ondra, Lukáš ani Matěj nedokázali dotáhnout do vítězného
konce své třísetové zápasy.

U holek jsme měli větší ambice. V prvních zápasech sice Hanka nestačila na nasazenou jedničku pardubickou Kmoníčkovou,
ale Verča si zkušeně poradila s opavskou Grusmanovou a Lucka
přehrála olomouckou Granátovou.
Ve čtvrtﬁnále pak podlehla Verča ve vyrovnaném zápase
(17:17) zkušené Moravcové.
A zase ten los – stejně, jako na nedávném MČR U15, svedl
proti sobě klimkovické dívky Lucku a Klárku. A až do stavu 19:19
ve druhém setu byl průběh naprosto totožný s „mistrovským“
zápasem, další 2 míčky však získala Klárka a „dokonalé retro“
v podobě 3. setu se nekonalo. Klárka pak s přehledem zvládla
semiﬁnále proti Kmoníčkové a s ještě větším přehledem ﬁnále
proti Klapalové z Ivančic.
V chlapeckých čtyřhrách jsme postavili dva páry. Tomášovi
s Matějem nedali moc šancí Prek s Pořízem, Lukáš s Ondrou
naopak šanci měli, ale nezvládli zápas dobře takticky proti Blažkovi s Bystroněm.
Naše dívky se všechny potkaly ve spodní části pavouka. Nejprve Verča Dejlová s olomouckou Granátovou přetlačily na tři
sety Klárku s Hankou, ale v dalším kole (semiﬁnále) byly samy
přetlačeny ve třech setech Luckou s Adélou Klapalovou.
Finále Lucka s Adélou zdramatizovaly vyhraným 2. setem, ale
favorizovaný pár Moravcová–Kmoníčková si už závěr pohlídal.
Jiří Halfar ml.

Házená

Vicemistři ČSR a ČSSR v házené v kategorii
starších žáků z r. 1973 slaví svá životní jubilea
Zní to neuvěřitelně, ale čas je neúprosný a bývalí hráči
družstva starších žáků házené, kteří v roce 1973 pod vedením trenéra Jiřího Nitky vybojovali stříbrné medaile nejdříve
na Mistrovství tehdejší České socialistické republiky v Chrudimi a poté také na Mistrovství Československé socialistické republiky v Prešově, slaví svá životní jubilea – 60 let.
Byl to úspěch v té době úžasný, protože hoši z neznámého
malého města Klimkovice dokázali uspět mezi družstvy z daleko
větších a slavných házenkářských klubů, jako byly Slávia Praha,
TJ Gottwaldov, Tatran Prešov, Martin a další.
Jiřímu Nitkovi se v té době podařilo dát dohromady tým, který
dosahoval výborných výsledků, zejména díky výkonům celého
družstva, každého jejího hráče. I když už i mezi nimi byly výjimky
a někteří díky mimořádnému talentu a také díky obětavé trenérské práci Jiřího Nitky vynikali.
Na uvedených mistrovstvích na sebe předváděnými výkony
upozornili zejména Vladimír Surý, Miroslav Bajgar a Vladimír
Nykl, kteří byli následně zařazeni do výběru Severomoravského
kraje.
Na republikovém mistrovství v Prešově byl dokonce Vladimír
Surý vyhlášen nejlepším hráčem a Miroslav Bajgar se stal třetím
nejlepším střelcem.
Připomeňme si složení tehdejšího družstva starších žáků na
připojené fotograﬁi:

Zadní řada zleva: vedoucí družstva Zdeněk Štebel, trenér Jiří
Nitka, hráči – Zdeněk Mazur, Lumír Podolský, Miroslav Bajgar,
Vladimír Nykl.
Přední řada zleva: Miroslav Prokeš, Václav Augustin, Rostislav
Číhal, Vladimír Surý, Petr Štebel a Zdeněk Ráček.
Téměř všichni hráči se později stali oporami družstva klimkovických mužů. Dva z uvedených hráčů teprve svá životní jubilea
Pokračování na další straně
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oslaví v roce 2019 a 2020 – Václav Augustin a Miroslav Prokeš.
Avšak již v loňském roce jsme si společně s dalšími bývalými
hráči připili na šedesátku Vladimíra Nykla a Zdeňka Mazura –
oba patřili k dlouholetým oporám klimkovické házené.
Vladimír Nykl byl pro své fyzické dispozice výborným zejména v obraně, ale také v útoku byl pro svoji tvrdou střelu obávaným střelcem. Po ukončení aktivní hráčské činnosti v družstvu
mužů ještě řadu let hrál za družstvo staré gardy.
Zdeněk Mazur hrál na pravém křídle a byl znám svým typickým během, rychlostí, pohyblivostí a šikovností při střelbě. Určitě také patřil k oporám družstev, ve kterých hrál.
Nejvýrazněji se z tehdejšího družstva starších žáků prosadil
Miroslav Bajgar, který oslaví životní jubileum 3. 2. 2018. Bude
mu proto v tomto příspěvku věnována největší pozornost.
Již v dorosteneckém věku si ho všimli trenéři reprezentačního družstva ČSSR do sedmnácti let. Absolvoval s reprezentací
několik soustředění a byl vybrán do družstva na mezinárodní
turnaj Družba v tehdejší Německé demokratické republice.
Postupně se stal obávanou spojkou nejen v našich soutěžích,
ale i v reprezentačním družstvu mužů. Od svých sedmnácti let
již hrál v našem oddílu nejen za dorost, ale také za muže. Vojenskou prezenční službu absolvoval v Červené hvězdě Bratislava,
kde nasbíral cenné zkušenosti. V družstvu hrála spousta reprezentantů v čele s brankářem Jánem Packou.
Vzhledem k tomu, že byl Mirek vybrán do reprezentačního družstva juniorů do 21 let, zůstal po vojenské službě ještě
v letech 1979–1981 v Bratislavě, protože zde bylo vrcholové
středisko házené. To již ale začal dostávat řadu nabídek od prvoligových družstev. Mirek zvolil Tatru Kopřivnice, kde strávil svá
nejlepší házenkářská léta. V roce 1986 vybojoval s Tatrou cenné
2. místo v prvoligové soutěži za Duklou Praha, která v té době
patřila k nejlepším světovým družstvům.
Výborné výkony Miroslava Bajgara v Tatře Kopřivnice byly
oceněny reprezentačním dresem v družstvu mužů ČSSR,
s nímž vybojoval 3. místo na Hrách dobré vůle v Moskvě, vyvrcholením byl zisk 2. místa na Mistrovství světa skupiny B v Itálii
v roce 1987, kde reprezentanti prohráli až ve ﬁnále s tehdejším
Sovětským svazem.
Na tomto turnaji se Mirek stal nejlepším střelcem našeho týmu.
Tímto výsledkem se družstvo kvaliﬁkovalo na Olympijské hry
v Soulu v r. 1988. Mirek tady zažil úžasnou atmosféru a pomohl
družstvu k vynikajícímu 6. místu. Od druhého utkání však hrál
jen se sebezapřením – při jednom zákroku mu soupeř zlomil nos
a dál hrál se speciálním krytem na obličej. Tyto Olympijské hry
byly vyvrcholením jeho kariéry. Protože ho zranění pronásledovala, vzdal se v roce 1989 reprezentace.
Na sklonku svého hráčského působení si ještě vyzkoušel
zahraniční angažmá – v letech 1990 až 1994 hrál v nižší německé lize, kde působil také jako trenér. Úspěchem byl postup „jeho“
družstva do třetí nejvyšší německé soutěže.
V roce 1995 se vrátil zpátky do republiky a ještě rok pomáhal
Baníku Ostrava zachránit 1. ligu pro krajské město. Poté se rozhodl již deﬁnitivně se závodní házenou skončit. Hrál pak ještě
řadu let za naše družstvo staré gardy a dosud se s bývalými
házenkáři pravidelně každý pátek schází v Sokolovně k tradičnímu fotbálku a účastní se akcí oddílu.
Miroslav Bajgar se oprávněně řadí k nejvýznamnějším
sportovním osobnostem našeho města a také v našem
oddíle budeme vždy vzpomínat na jeho hráčské umění
a přínos nejen pro československou, ale i pro klimkovickou
házenou.
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Hráčské umění Miroslava Bajgara.
K dalším hráčům, kteří v letošním roce oslaví své životní jubileum, patří Vladimír Surý, Rostislav Číhal, Petr Štebel, Lumír
Podolský a Zdeněk Ráček.
Za pozornost určitě stojí alespoň několik slov o některých
z nich. Vladimír Surý nesporně patří k největším talentům, které v klimkovické házené vyrostly. Stojí za zmínku, že výbornými
házenkáři byli také jeho bratři – Jiří, Jan a Pavel. Už v žácích
upoutával svojí technikou a výbornou střelbou, a to jak z levého
křídla, tak z postu spojky. Byl skutečnou oporou a několikrát byl
na turnajích vyhodnocen jako nejlepší hráč nebo nejlepší střelec. Když začal hrát za družstvo mužů, přišla lákavá nabídka
na přestup do prvoligového Baníku Karviná 1. Máj, kde by měl
možnost dalšího výkonnostního růstu. Láďa se rozhodl zůstat
v Klimkovicích a svými výkony rozdával až do ukončení hráčské
činnosti radost našim fanouškům a byl až do ukončení kariéry
oporou družstva mužů.
Další výraznou osobností klimkovické házené byl bezesporu
Rostislav Číhal. I když v žácích stál dokonce na postu brankáře, tak ho příznivci házené pamatují hlavně jako výbornou spojku
a také pivotmana. Léta patřil k oporám a ještě ve čtyřiceti letech,
kdy jeho vrstevníci a spoluhráči již s aktivní činností skončili,
dokazoval, že házenou hrát umí a bez problémů výkonnostně
stačil mnohem věkově mladším. Na tréninku a zejména při utkáních vždy patřil k dříčům, velkým bojovníkům a byl ostatním příkladem. Po skončení hráčské kariéry se ještě několik let věnoval
jako trenér výchově nových žáků.
Oporou nejen v tomto příspěvku zmiňovaného družstva starších žáků, ale později i družstva mužů, byli také spojka Petr
Štebel a pivotman Lumír Podolský. Petr díky své vysoké
postavě a výborné střele z dálky patřil k našim nejlepším střelcům a Lumír byl pro svoji podsaditou a fyzicky disponovanou
postavu oporou zejména v obraně. Ale také na postu pivota se
dovedl prosazovat a dávat důležité branky.
Poslední z letošních jubilantů Zdeněk Ráček hrál postupně
za družstvo dorostu a zahrál si také několik ročníků za družstvo
mužů. Zdeněk ukončil svoji kariéru, když se z Klimkovic odstěhoval.
Chtěl bych jménem svým i jménem našeho oddílu házené
všem jubilantům poděkovat za léta, která házené věnovali, za
jejich osobní přínos pro rozvoj tohoto krásného kolektivního
sportu a přeji jim do dalších let hlavně co nejlepší zdraví, životní
pohodu a hodně štěstí do dalších let.
Ing. Jiří Hudeček,
oddíl házené TJ SOKOL Klimkovice
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Inzerce

KOMINICTVÍ

PRODÁM
atriový
rodinný dům

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.

5+ 1 a 2+1
v řadové zástavbě
v Klimkovicích,
na ulici Pod kinem.
Bližší informace na tel.:

603 305 862

NÍZKÉ CENY
E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz • Tel.: 556 420 005

Podmínky inzerce na:
http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj-mesta-a-lazni-klimkovice

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

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

DAJMND BRAND s. r. o.

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice • Evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK
ČR E 10190 • Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: www.kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. • Náklad 2 000 ks • Sazba: www.kagraﬁka.cz • Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
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Pozvánky

1 záškolácký ples
Ø

17. února 2018 od 19.00 hod.

Ø Hrají:

The Visitors



SOKOLOVNA

Ø

večeře v ceně vstupenky 
soutěž o ceny 

občerstvení 

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

Cena:

200 Kč

Pořádají:
ZŠ Klimkovice a Spolek rodiču˚ při ZŠ Klimkovice
ve spolupráci s městem Klimkovice
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