a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
právě uplynul jeden z velmi těžkých
měsíců v životě našeho města. Kromě
velmi horkého počasí nám znepříjemňuje
život stavba okružní křižovatky. Tato akce
je velkou zátěží a zkouškou trpělivosti pro
všechny občany Klimkovic, zvláště pak
pro ty, kteří bydlí na objízdných trasách
ve městě a také pro chodce.
V již tak komplikované situaci však
došlo k tomu nejhoršímu scénáři, který může nastat, a 12. 6. 2019 byl náhle,
z důvodu požáru osobního auta, uzavřen
tunel a tím také dálnice v obou směrech.
Při této krizové situaci byla veškerá doprava vedena přes Klimkovice. Město s touto možností počítalo, a ještě před zahájením stavby kruhového objezdu jsme
si vyžádali sestavení havarijního plánu,
který bohužel vůbec nezafungoval, nebo

červenec–srpen 2019
s ním příslušné složky nebyly dostatečně
seznámeny. Celá situace byla o to náročnější, že se stala v době dopravní špičky.
Uvědomuji si, že tento stav byl nebezpečný také pro pěší i cyklisty a vlastně
pro všechny účastníky dopravy, a to už
vůbec nezmiňuji okamžité zhoršení stavu
ovzduší způsobené popojíždějícími auty
a extrémní nárůst hluku. Doufám, že tato
akce byla pro všechny zúčastněné dostatečným poučením.
Hned v následujících dnech jsem, ve
spolupráci s Ing. Kopeckým, opět jednal
se zástupci ŘSD, Dispečinkem tunelu,
PČR a DP PČR, a jsem přesvědčen, že
tato jednání vedla k okamžitému přijetí
příslušných opatření, abychom byli pro
příště všichni lépe připraveni. Opakování takové situace, která navíc může trvat
i více hodin, totiž považuji za naprosto
nepřijatelné! Abych celou situaci kolem
výstavby okružní křižovatky zakončil

Jedna z nejúspěšnějších červnových událostí – Tátafest v Mozaice.
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alespoň trochu optimisticky, můžu konstatovat, že práce probíhají podle harmonogramu a věřím tedy, že se podaří
zprůjezdnit křižovatku ve stanoveném
srpnovém termínu a celá situace se bude
stabilizovat.
Chodce snad potěším tím, že se podařilo zajistit vybudování a instalaci schodů u obchodu Hruška tak, aby umožnily
zkrácení cesty ve směru od koupaliště
a oni nemuseli využívat průchod parkem
v nočních hodinách. Jsem potěšen, že
se v měsíci červnu podařilo zajistit bezpečnost našich dětí u školy za vydatné
pomoci dobrovolníků, kteří byli řádně proškoleni a v ranních a odpoledních hodinách dohlíželi na přechodech pro chodce.
Tímto jim všem velmi děkuji. Doufám, že
až vás budu zdravit z titulní stránky zářijového Zpravodaje, budu moci začít větou.
„Tak a máme to za sebou.“ Zatím vás
všechny ještě jednou prosím o trpělivost
a konstruktivní přístup.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
Z dalších akcí, které momentálně řešíme, zmiňuji jednání s Národním památkovým ústavem o situaci na nádvoří zámku
a v parku Petra Bezruče. Po zjištění stavu rybníku bylo radou města zastupitelstvu doporučeno přepracovat projekt na
opravu celého rybníku, nejen jeho části.
V minulých dnech se mi také podařilo
získat veškeré chybějící souhlasy vlastníků pozemků na budoucí trase chodníku 28. října a tyto byly předány projekční společnosti pro vytvoření projektové
dokumentace, která je nezbytná pro zisk
stavebního povolení.
Stavba kanalizace v Josefovicích běží
podle harmonogramu a na konci prázdnin

bude hotova hlavní stoka. V lidech to
vzbuzuje dojem, že mohou začít budovat
přípojky, což však není možné před vydáním územního rozhodnutí, které bude
v platnosti až v září. Důrazně proto upozorňuji, že bez součinnosti s pracovníky
městského úřadu není možné tyto přípojky budovat.
Jsem rád, že mohu veřejně poděkovat
Ing. Dušanu Petrovi za organizaci veškerých přípravných prací před zahájením koupací sezony v našem sportovně
rekreačním areálu. Bez vody by to však
nešlo, a proto jsem rád za pomoc, kterou
poskytla JSDH z Klimkovic při napouštění
bazénů. Dále pak děkuji zaměstnancům
Technické správy a dětem, trenérům

a rodičům z házené za pomoc při uklízení
areálu. V neposlední řadě musím poděkovat novému nájemci za odvahu rozjet
koupací sezonu i za ztížených podmínek.
Na konci měsíce června jsem měl možnost účastnit se dvou velmi zajímavých
akcí, a to slavnostního vyřazení úspěšných maturantů z klimkovické Střední
školy podnikatelské a slavnosti k ukončení studia našich deváťáků. Obě akce mi
připomněly, že dovolené a prázdniny již
klepou na dveře.
Dovolte mi tedy, abych vám všem popřál
krásnou a zaslouženou dovolenou, hodně
klidu, odpočinku a inspirujících zážitků.
S přáním krásných letních dnů
váš starosta Jaroslav Varga

Informace z města

Rada města Klimkovic zřídila
své odborné komise
Rada města Klimkovic zřídila a jmenovala své odborné komise, jenž mají pro radní města plnit funkci iniciativních a poradních orgánů. Byly zřízeny tyto komise:
Stavební komise, Komise životního prostředí, Kulturní a letopisecká komise,
Komise spolková a sportu a Lázeňská komise, jejichž odborné zaměření plyne
z jejich názvů.
Komise budou v následujícím období
pracovat v tomto složení:

Stavební komise
Ing. Arch. Thanasis Kotupas (předseda),
Ing. Tatjana Urbánková,
Jaromír Kostka, Ing. Zdeněk Zavila,
Ing. Dušan Petr,
Petr Teichmann,
Milan Křivánek, Ing. Karel Černík,
Ing. Jiří Bárta, Pavel Schön,
Daniel Havlík

Komise životního prostředí
Ing. Pavla Vavrošová (předsedkyně),
Milan Glomb,
Mgr. Iva Sikulová Křížková,
Ing. Martin Chlebovský,
Ing. Vladimír Rimmel,
Mgr. Naděžda Kolinová,
Jiří Langer, Alice Chlebovská
(zapisovatelka)

Kulturní a letopisecká komise
Ing. Petr Jiříček (předseda),
Bohumír Kaštovský,
Ing. Petr Vůjtek,
Ing. Jiří Pillich,
Lenka Hrbáčová,
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Jana Hoňková,
Mgr. Zuzana Konvičková,
Marta Stonišová,
Alice Chlebovská (zapisovatelka)

Změna zastávek
autobusů při stavbě
kruhového objezdu
V termínu od 8. 7. do 9. 8. 2019 bude
z důvodu urychlení výstavby kruhového objezdu v centrální části města autobusová zastávka „Klimkovice
– centrum“ v obou směrech dočasně ZRUŠENA a nahrazena pro oba
směry jízdy zastávkou „Klimkovice
Požárnická“ na ul. Požárnické.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta

Komise spolková a sportu
Ing. Petr Večerka (předseda),
Jaroslav Varga,
Ing. Tomáš Burda,
Bc. Jiří Teichmann,
Bc. Renáta Návratová,
Bc. Martin Bílý,
Ing. Ivo Urbánek,
Mgr. Kateřina Štěrbová (zapisovatelka)

Lázeňská komise
Bc. Lukáš Lyčka (předseda),
Ing. Zdeněk Husťák,
Ing. Tatjana Urbánková,
Mgr. Hana Škutová,
Mgr. Hana Petrová,
Ivana Gelnarová (zapisovatelka)
Přeji všem jmenovaným „komisařům“
ať je práce v komisi pro město naplňuje
a baví a věřím ve výbornou spolupráci,
která bude městu Klimkovice přinášet jen
samá pozitiva.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta

Poděkování
Dopravní situace v okolí základní
školy bývá komplikovaná i za normálního provozu. Po uzavření hlavní křižovatky provoz ještě několikanásobně stoupl a z cesty do školy se tak
stala velmi nebezpečná záležitost.
Proto bych chtěl poděkovat všem
strážcům přechodů, kteří ochotně
čelili smogu, vedru i stresovým situacím a výrazně tak přispěli k bezpečnosti našich školáků.
Statistiky o hustotě provozu na
ulici Polní v prvních týdnech výstavby okružní křižovatky jsou umístěny
na webových stránkách města: www.
mesto-klimkovice.cz – Aktuality.
Ing. Petr Jiříček,
radní a předseda
Dopravně bezpečnostního výboru
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Oznámení

Vítání občánků
Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu
do pamětní knihy, které se bude konat
v sobotu dne 19. 10. 2019 v obřadní síni
města Klimkovic.
Pokud máte zájem se slavnostního
aktu zúčastnit, prosíme o kontakt buď
osobně na MěÚ v Klimkovicích, kancelář
č. 10 u Kateřiny Štěrbové, nebo na e-mail:
sterbova@mesto-klimkovice.cz nebo na
tel. čísle: 556 420 752. Rodičům poté
zašleme pozvánku.
Odbor správní MěÚ

Policie ČR informuje

Dne 11. 5. 2019 se v obřadní síni Městského úřadu Klimkovice konalo slavnostní
uvítání novorozených občánků města Klimkovic. Pět chlapců a jedna holčička byli
společně se svými nejbližšími přivítáni panem starostou do svazku města Klimkovic. Již tradičně bylo setkání zpestřeno vystoupením dětí z MŠ Klimkovice.
Děkujeme za krásnou atmosféru.

Bezpečné koupání
Ve většině měst a obcí se otevřela koupaliště a počasí vybízí k návštěvě vodních
ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody
užili, je důležité nezapomínat na prevenci a nepodceňovat případná rizika, a to
nejen ze zdravotního hlediska, ale také
z pohledu odcizení cenností.
Pokud je to možné, neberte s sebou
zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou
máte, nenechávejte je na dekách, ale
využijte bezpečnostních schránek. Děti
by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů. Nepodceňujte
neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své
plavecké síly, to se může stát osudným
i dospělému. Pokud budete využívat různá plavidla, použijte plovací vesty.

Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová
sezona. Každý, kdo se chystá podobnou
akci navštívit, by měl mít na paměti, že
může mít nepříjemnou dohru.
Myslete na ochranu svého majetku,
hlídejte si peněženky, zavazadla. Není
vhodné své věci odkládat a nechávat je
bez dozoru. Noste kabelky těsně u těla
s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na
břiše, pokud nosíte batoh na zádech,
mějte cenné věci v kapse při sobě.
Nenechávejte viditelně odložené věci
ve vozidlech. Pokud v lokalitě festivalů
stanujete, není vhodné nechávat si při
opuštění stanu zde odložené cenné věci.
Doufáme, že tyto rady přispějí k příjemnému a nekomplikovanému prožití volných dnů.
Por. Bc. Pavla Jiroušková

Vesnické sportovní hry

Konec jarní části soutěží VSH
Třemi disciplínami byla zakončena jarní část soutěží ve Vesnických sportovních
hrách. A pro naše barvy dopadla dobře.
V šesté letošní soutěži – přespolním
běhu – jsme zanechali velmi výraznou
stopu. Prodloužení tratě ze 4 na 6 km
a přesun z asfaltu na polní cesty nám velmi svědčil. Druhé, třetí, čtvrté a patnácté místo v jednotlivcích a drtivé vítězství
družstva ve složení Tomáš Janalík, Honza Friedel, Radim Pavelka a Rosťa Václavík tomu odpovídá. Super výkon.
Dalšími dvěma soutěžemi byly míčové
sporty volejbal a nohejbal. Tradičně smolná umístění a problémy v sestavách se
letos podařilo eliminovat a výsledkem je
u obou týmů výborné 5. místo ve volejbalu a 6. místo v nohejbalu. Volejbalisti

startovali ve složení: Zita Niklová, Petra
Richterová, Martina Himlarová, Petr Pávek, Lumír Tobiáš, Jirka Teichmann, Petr
Bálek a Radek Himlar. Nohejbalisté uspěli ve složení Marek Honajzer, Jan Komár,
Rosťa Telička a Karel Pokorný.
Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci města. Jako každý rok držíme
před podzimním ﬁnále první místo v celkovém hodnocení. Snad se na podzim
vzepřeme tradici a první místo udržíme.
Bližší podrobnosti o soutěži a fotograﬁe
můžete získat na: www.vshry.cz.
Všem přeji příjemné léto a super výkony na podzim.
Petr Večerka
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Knihovna

Projekt Už jsem čtenář
Další ročník celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka na podporu čtenářství je za námi. Tato akce bývá u malých žáčků oblíbená. Po celý školní rok docházejí do knihovny, kde pro ně máme připraveny různé úkoly vztahující
se ke čtení a porozumění textu, vytváříme výtvarná dílka a bavíme se.
Četli jsme tedy příběhy kominíka Valenty, jen tak jsme si odskočili do Afriky se
zamaskovaným slonem nebo jsme se
vypravili na cestu s malým Měsíčňánkem
až na Měsíc.
Každým rokem je speciálně pro tento
projekt vydána autorská kniha českého
spisovatele. Patronem se letos opět stalo
nakladatelství Triton a ve spolupráci se
Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR děti dostaly knihu Miroslava
Tvrze Kde se nosí krky, kterou ilustrovala
Alena Schulz. Knihu půvabných dětských
básniček ocení i paní učitelky. Město
Klimkovice věnovalo dětem také knihu
Jindřicha Balíka a Antonína Šplíchala Jak
se veverka učila počítat.
Slavnostní vyhodnocení projektu proběhlo 12. června v prostoru kostela Nejsvětější Trojice. O kulturní program se postarali žáci literárně dramatického oboru
ZUŠ a dětem zahráli pohádkový příběh
o dvou žabácích Kvakovi a Žbluňkovi
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a poté si všichni zazpívali známou lidovou
písničku Když jsem já sloužil. Na pódiu
se představila všechna zvířátka ze známé písně. A protože nám přálo počasí, na
prostranství okolo byla pro děti připravena
stanoviště, kde za splněné úkoly dostaly
odměnu. Vše je za námi a už se budeme
těšit na další ročník projektu, zase s novými prvňáčky.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Prázdninová výpůjční doba
červenec – srpen 2019
Pondělí

9–12

Úterý

zavřeno

Středa

zavřeno

13–17

Čtvrtek

9–12

13–17

Pátek

9–12

13–15

1.–23. 8. 2019 – dovolená, zavřeno
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Mateřská škola

Školka v přírodě na Prostřední Bečvě
Děti všech mateřských škol z Klimkovic se v prvním červnovém týdnu vydaly na
školu v přírodě. Pro některé z nich to byla velká zkouška, protože byly poprvé tak
dlouho bez rodičů.
Celý týden prožily v krásném prostředí
Prostřední Bečvy v rekreačním středisku Retaso. Během pobytu s nimi paní
učitelky podnikaly časté procházky po
okolní přírodě a poznávaly krásy Beskyd. Vystoupily k soše Radegasta, došly
na Radhošť, jely se podívat do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm.

Nechybělo ani pohybové vyžití – návštěva bazénu a zdolávání lanového centra.
Nezapomenutelným zážitkem byl pro děti
táborák s opékáním párků a odhodlání
projít stezkou odvahy.
Domů si děti odvezly spoustu krásných
vzpomínek.
Bc. Lenka Paličková

Malý řemeslník – projekt vzdělávání pro MŠ
V průběhu dubna a května letošního
roku se předškolní děti z Mateřské
školy na ul. J. Glazarové v Klimkovicích účastnily Projektu polytechnického vzdělávání v ORP Ostrava Malý
řemeslník.
Během pěti dní, kdy do školky přijížděli instruktoři tohoto projektu, se děti pod
jejich vedením seznámily s různým nářadím, které většina z nich zahlédla zatím
jen u tatínka v dílně – svěrákem, pilkou,
kladívkem, vrtačkou, šroubováky.
Nevychutnávaly si ho jen pohledem, ale
samostatně ho používaly k vyrábění různých předmětů, zejména malých hraček.
K jejich výrobě používaly materiály – dřevo, umělou hmotu, různé drátky a samozřejmě také hřebíky a šroubky.
Na dětech bylo vidět obrovské nadšení
a snaha mít výtvor co nejhezčí. Odměnou
za jejich snahu byl obdiv ze strany učitelek a mladších dětí a velká pochvala od
rodičů, když si hračku nesly domů.
Bc. Lenka Paličková
5
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Novinky ze základní školy

Konec školního roku 2018/2019
Škola vydala vysvědčení, která jsou odměnou za celoroční vzdělávací úsilí žáků,
učitelů a rodičů. Školní povinnosti vystřídají letní dobrodružství, poznávací výlety, letní sporty.
Ve 21 třídách školu navštěvovalo 482
žáků, které vyučovalo 36 pedagogů. Provoz školy zabezpečovalo 14 správních
zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, administrativní pracovnice, školník). Školní
družinu navštěvovalo 136 dětí, v zájmových oblastech je rozvíjelo 5 vychovatelek. Ve škole působilo 6 asistentek pedagoga a také školní psycholožka.
Z celkového počtu 480 žáků prospělo
151, z toho 18 na I. stupni a 133 na II. stupni. S vyznamenáním prospělo 329 žáků,
z toho 240 na I. stupni, 89 na II. stupni.
Školní docházku v zahraničí plní 2 žáci.
Za obě pololetí byla uložena 3 žákům důtka ředitelky školy, 3 žáci byli hodnoceni
2. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 292 pochval žákům za úspěšnou reprezentaci v soutěžích nebo za aktivní práci
pro třídu.
V dubnu žáci devátých tříd procházeli
velkou životní zkouškou – přijímacím řízením na střední školy nebo učiliště. Z 56
žáků bylo 25 přijato na obory ukončené
maturitní zkouškou a 18 na gymnázia. Na
odborná učiliště bylo přijato 8 žáků a vybrané obory budou zakončeny výučním
listem. Talentové zkoušky absolvovalo 5
žáků a budou studovat na uměleckých
školách v Ostravě. Na osmiletá gymnázia
byli přijati 4 žáci z 5. ročníku.
Škola se zapojila v několikaletém partnerském projektu Spoluprací k profesionalitě realizovaným Společností pro
kvalitu školy, o. s., který umožňuje pedagogům naší školy vzdělávat se a rozvíjet
se v nových metodách a trendech vzdělávání. Dalším projektem Vzděláváním ke

kvalitě získala škola více než 1 500 000
Kč na vzdělávání pedagogů a na školní
pomůcky. V projektu Přírodní zahrada
získala škola asi 400 000 Kč na exponáty
školního pozemku. Připravujeme realizaci projektu Modernizace PC učeben.
Školní aktivity, literární a výtvarné práce
prezentovali žáci a učitelé ve školních časopisech Klimkováček pro I. stupeň a Klimix pro II. stupeň, ve školním kalendáři,
na webu školy a v lokálním vysílání LTV
Plus.
Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky
učitelek, které několikrát společně s dětmi navštívily školu. Také proběhly schůzky rozvíjející spolupráci se spádovými
školami, abychom ověřovali návaznost
vzdělávacích programů a usnadnili adaptaci přestupujících žáků. Pro stmelování
kolektivu 6. tříd byly organizovány pobytové semináře v hotelovém komplexu
Relax Kyčera.
Pedagogicko-psychologická poradna
a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé
působili na žáky s poruchami učení a chování. Škola spolupracovala také s orgánem sociálně právní ochrany dětí.
Žáci školy se podle svých zájmů
a schopností zapojili do školních soutěží
a olympiád (literární, recitační, pěvecké,
matematické, výtvarné, sportovní chemické, fyzikální, dějepisné, přírodovědné,
zeměpisné, jazykové). Nejúspěšnější
postupovali do okresních, krajských i celostátních kol, ve kterých svými doved-

40. výročí otevření školy
Den otevřených dveří v
v pátek 6. září 2019 od 10 do 17 hodin
- výstava žákovských prací
- materiály o historii školy
- prohlídka školy
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nostmi a umístěním prokazovali kvalitu
(výsledky v tabulce na další straně).
V Sanatoriích v pátek 21. června proběhlo slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd. Žáci se rozloučili s vyučujícími a rodičům připravili zábavný program.
Po této slavnostní události následovala
závěrečná taneční lekce, na níž žáci
předvedli zvládnuté taneční kreace, soutěžili o nejlepší taneční pár a vrcholným
zážitkem byl tanec s rodiči.
Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost
školy, některé akce rodiče sami pořádali.
Proběhl 2. záškolácký ples, výlet na raftech, Kuličkiáda, výlet pro nejúspěšnější
žáky školy, kurz předtaneční výchovy.
Spolek podporoval třídní kolektivy, ﬁnancoval odměny žákům za úspěchy v soutěžích. Děkuji všem rodičům – členům výboru, kteří se aktivně do činnosti SRZŠ
zapojili.
Sponzoři školy: SRZŠ Klimkovice, Honební společenství Klimkovice, Aspectus s. r. o., Cukrárna na náměstí, Bovys,
Algida, WOMEN FOR WOMEN o. p. s.,
KLIMNET.
Sponzoři školního plesu: MG PRESS
CZ s. r. o., Cukrárna na náměstí, Maloobchodní síť Hruška, spol. s. r. o., BOVYS
s. r. o., Aspectus s. r. o., ZVOSKA s. r. o.,
Daniel Bystroň.
Děkuji za ﬁnanční a materiální příspěvky, které byly použity na nákup školních
pomůcek, spoluﬁnancování Dne pro děti –
Rainbow Run. Materiální dary byly využity
pro výuku v praktických předmětech.
V měsíci červenci žáci školy pod vedením pedagogů školy vycestují do Rakouska na Mezinárodní setkání mládeže.
V době prázdnin budou probíhat služby
na školním pozemku (zalévání zahrady,
kypření, protrhávání plevele…). Služby
budou probíhat každé pondělí od 8.00
do 10.00 hodin pod dohledem pedagogů.
Věříme v aktivní zapojení žáků školy, nejaktivnější děti budou odměněny na začátku školního roku 2019/2020.
Žákům školy přeji hezké prázdniny, rodičům příjemné chvíle se svými dětmi,
zaměstnancům hezkou dovolenou.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Název soutěže

Jméno žáka

Třída

Připravoval/a p. uč.

Umístění v okresním kole / aj.

Olympiáda
z českého jazyka

Tereza Fešárková

IX. A

Řeháčková

21.–22.

Zeměpisná olympiáda

Lukáš Lednický
Adam Socha

VI. A
IX. A

Nyklová

4.
16.

Dějepisná olympiáda

Daniel Lochman

VIII. C

Řeháčková

12.

Fyzikální olympiáda

Jan Pachota
Daniel Lochman

VIII. C
VIII. C

Sýkorová

4.
16.

Matematický Klokan

Marek Horník
Tereza Matoušková

III. A
VII. A

Návedlová
Sýkorová

3.
5.–7.

Soutěž
v německém jazyce

Tereza Fešárková
Tereza Rykalová
Matyáš Cron

IX. A
IX. B
IX. B

Bravanská

2.
3.
8.

Soutěž Zoo –
Domestiﬁkace –
družstvo

Natálie Malá
Karolína Malíková
Jolana Němcová
Kateřina Rašková
Daniel Lochman

VIII. C
VIII. C
VIII. C
VIII. C
VIII. C

Petrušková

9.

Kouzlíme v kuchyni
– družstvo

Nikol Kročková
Tereza Matoušková
Tereza Bajgerová
Kateřina Mlynková
Simona Ševčíková

VII. A
VII. A
VII. B
VII. B
VII. B

Petrušková
a Chrapková

1.

Zdatný páťák

družstvo dívek

5. roč.

2.

Halová kopaná

družstvo chlapců

8. a 9. roč.

Franczyk,
Kamarádová
a Nyklová

Turnaj ve ﬂorbalu

družstvo dívek

7.–9. roč.

2.

Házená –
Novinářský kalamář

družstvo chlapců

6.–7. roč.

1. okr. / 4. kraj

Polar Street Hockey

družstvo chlapců

6.–7. roč.

5.– 8.

Basketbal

družstvo dívek

8.–9. roč.

5.

Basketbal

družstvo chlapců

8.–9. roč.

4.

Kopaná

družstvo dívek

8.–9. roč.

4.

Poodří Cup – volejbal

družstvo dívek a chlapců

7.–9. roč.

2.

4.

Prožili jsme den s čápy
Žáci 5. a 6. ročníku dostali možnost
prožít si „čapí den“. Naše škola obnovila spolupráci s Českou společností
ornitologickou, která pro naše žáky
připravila exkurzi věnovanou čápům
bílým.
Žáci 6. ročníku v hodinách přírodopisu
pravidelně sledují ornitologickou mapu
příchodu jara a vkládají na pozorovací blog svá vlastní pozorování. V tomto
školním roce jsme se také začali věnovat
monitorování čapích hnízd v okolí Klimkovic a jejich obsazenosti.

Čím více hnízd se podaří zkontrolovat,
tím přesnější údaje o příletu čápů ornitologové získají. Každý údaj zadaný na: www.
birdlife.cz/capi je důležitý, i kdyby to bylo
negativní pozorování z jediného hnízda.
Žáci se vydali pozorovat hnízdící čapí
páry do okolí Polanky nad Odrou. Naučili
se pracovat s dalekohledem, pozorovali
chování čápů, analyzovali obsah jejich
vývržků a dozvěděli se mnoho informací
a zajímavostí od profesionálních ornitologů.
Mgr. Kateřina Chrapková
7
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Povedený Rainbow Run
Ve spolupráci se Spolkem rodičů škola
opět uspořádala pro své žáky Den pro
děti – Rainbow Run, který organizovala ﬁrma Akcičky s. r. o. S obavami jsme
sledovali předpovědi počasí, které
nebyly příznivé jak z hlediska srážek,
tak z hlediska teploty. K nelibosti dětí
jsme museli zrušit skluzavku.
Vše začalo pirátským přepadením
a evakuací školy na hřiště, na kterém byla kulisa korábu Černá perla. Po zahájení
probíhaly závody Rally, kdy každá třída
usilovala o největší počet okruhů. Vyplatila se týmová práce a zvolená taktika.
Pro mladší žáky prvních a druhých tříd
připravili nadšení rodiče zábavné hry. Odměnou za splněné úkoly byly nanuky, částečně sponzorované ﬁrmou Algida.

Žáci obdrželi trička, sluneční brýle
a barvičky, které vzápětí použili na duhové nebe. Symbolický běh v přilehlých ulicích byl ztížen zónou, ve které byli běžci
zasaženi barvičkami nebo vodou. Každý
závodník byl v cíli odměněn pamětní medailí. Po hamburgerovém obědě se připravovala vodní bitva, kdy tým učitelů a rodičů
obsadil Černou perlu. Začala velká bitva,
v níž asi 430 žáků obléhalo koráb.
A kdo vyhrál? Samozřejmě děti. Byl to
jejich den, který si zábavně prožily. Fotky
z akce můžete zhlédnout na webu školy.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří přišli
pomoci, sponzorům za příspěvky na podporu akce.

Ptačí budka on-line
Do naší monitorované budky se v květnu
nastěhovala sýkorka koňadra. Zpestřujeme si hodiny přírodopisu pozorováním
hnízdícího páru, který se stará o svá mláďata. Naší pravidelní pozorovatelé napočítali až sedm mláďat.
https://www.ipcamlive.com/5a8e8c747089d
Mgr. Kateřina Chrapková

Z našeho skleníku

Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
V tomto školním roce se komise pracovního vyučování může těšit z vydařené
úrody zeleniny (salát, kedlubny, bylinky),
která putovala do školní jídelny. V těchto dnech jsme sklidili květák, který udělal
prostor rajčatům a paprikám.
Komise pracovního vyučování

Exkurze Lysá hora
Žáci 9. ročníku se vydali dobýt nejvyšší
horu Beskyd. Počasí nám přálo a horu
všichni bez obtíží zdolali. Odměnou byl
nádherný výhled. Cestou jsme si všímali
přírodních i geologických krás a dozvěděli se užitečné informace o činnosti meteorologické stanice na Lysé hoře.
Mgr. Z. Nyklová, Mgr. A. Kamarádová,
Mgr. K. Chrapková

Naše velké londýnské dobrodružství
Všude dobře, doma nejlépe! To je přísloví, které je ve svém jádru velmi pravdivé.
My sami jsme toho příkladem, jelikož se nám všem ihned vykouzlily úsměvy na
tvářích, když jsme po pěti dnech strávených na cestách znovu byli na místě, kde
to vše začalo. Ale pojďme si popsat vše pěkně od začátku.
Náš výlet započal 7. 6. 2019 na nádraží
ve Svinově. Před námi byla cesta do Prahy a následně letecký přesun do Londýna. Už samotná cesta byla pro mnohé
zážitkem, protože to byla první zkušenost
s létáním. Na letišti se nás ujala velmi příjemná a schopná průvodkyně, která nám
připravila nabitý program.
Naše první cesta v Londýně vedla do
hotelu a pak již do srdce samotného hlavního města, kde jsme postupně i v dalších
dnech prošli všechna významná místa
jako je Buckinghamský palác, Trafalgar8

ské náměstí, Tower Bridge, Oxford street
atd. Navštívili jsme i muzea a galerie,
projeli jsme se na London Eye, z kterého jsme měli celý Londýn jako na dlani.
Někteří vyzkoušeli i piknik v Hyde parku.
Nejen Londýn byl cílem naší cesty.
Cestovní kancelář si pro nás připravila
dva celodenní výlety – jeden do Oxfordu, druhý do Brightonu. Oxford nás naprosto okouzlil, toto univerzitní město,
které poskytlo kulisy mnohým ﬁlmům,
a obzvláště sérii o Harrym Potterovi, nás
vtáhlo do své atmosféry.

Další celodenní výlet byl do Brightonu.
Ačkoliv Anglie je známá svým deštivým
počasím, my jsme měli většinu dní pěkně. Bohužel den strávený v Brightonu byl
typicky anglický. Pršelo a bylo nevlídně.
My jsme se ale nenechali odradit a stejně
jsme si celý den v tomto přímořském letovisku užili. Nasbírali jsme si mušličky na
pláži a dali si tradiční ﬁsh & chips, prošli
si město a vyjeli na vyhlídkovou věž. Veškerý náš poznávací program jsme samozřejmě důkladně prokládali nakupováním
a jídlem, fotografováním.
Dovoluji si říct, že pro všech 44 účastníků to byl nezapomenutelný výlet a všichni
na něj budeme rádi vzpomínat.
Mgr. Markéta Strakošová
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Novinářský kalamář Soutěž ve ﬂorbalu
Chlapci 6. a 7. ročníku se zúčastnili
školního turnaje v házené pod názvem
Novinářský kalamář. Pilně se připravovali a dali do toho všechno, co mohli,
i ti, kteří hráli házenou úplně poprvé.
Všichni byli velice šikovní, snažili se
a hlavně se nebáli vystřelit až z 10 metrů.
Naši kluci vyhráli okresní kolo, kterého se
zúčastnilo 6 ostravských škol, a postoupili do krajského kola. V krajském kole to
bylo už mnohem těžší, ale nenechali se
zastrašit, hráli vyrovnané zápasy, a proto
obsadili krásné 4. místo. Hráli ve složení
Tomáš Martiník, Petr Martiník, Ondřej
Moczko, Jan Novák, Adam Svoboda
z 6. ročníku a ze 7. ročníku Filip Hurník,
Ondřej Dvorník, Adam Fritsch, David Bystroň, Tomáš David a David Macháček.
Eliška Zbořilová,
Kristýna Hrabovská – žákyně 9. A

Moravskoslezský kraj pořádá soutěž
ve ﬂorbalu – Velké ﬁnále Polar Street
Hockey.
Naši školu v této soutěži reprezentovali
Kryštof Minárik, Adam Fritsch, Filip Hurník, Patrik Šmíd z třídy 7. B, Max Kovalík
ze 7. A a Adam Svoboda z 6. B. Hoši nejprve porazili ZŠ Ukrajinskou, aby se mohli zúčastnit Velkého ﬁnále – Polar Street
Hockey. Zde si vedli výborně. V prvním
kole porazili kluky z Libiny, ve druhém
družstvo ze Zátoru a ve třetím zdolali ZŠ
Butovickou ze Studénky, čímž se dostali
mezi 8 nejlepších škol celé soutěže. Ve
čtvrtﬁnále prohráli s Uničovem a umístili se na 5.–8. místě ze 64 zúčastněných
škol. Blahopřejeme k výbornému umístění. Je to nejlepší výsledek, kterého naši
žáci v této soutěži dosáhli.
Mgr. A. Kamarádová, Mgr. Z. Nyklová

Volejbalový turnaj Poodří v Polance
Žáci naší školy se zúčastnili volejbalového turnaje v Polance. Bylo zde deset
týmů z Ostravy.
Hráli jsme velmi vyrovnaně a vyhráli jsme všechny zápasy kromě jednoho. Díky
tvrdému úsilí a velké snaze jsme se umístili na skvělém 2. místě. Hráli jsme ve
složení Klára Hrabovská, Kristýna Hrabovská, Eliška Zbořilová, Adam Gráf, Jan
Láznička, Nela Červenková, Matěj Bartonec, Sandra Eliášová z 9. tříd, Natálie
Janusová z 8. třídy a Ondřej Dvorník ze 7. třídy.
Klára Hrabovská, 9. A

Milí rodiče a přátelé ZŠ Klimkovice,
školní rok se blíží ke konci a já bych
v jeho závěru vám všem, kteří jste se
zapojili do činnosti Spolku rodičů při
základní škole Klimkovice, ráda poděkovala za váš čas věnovaný škole, za
všechny akce, které jsme společnými silami zorganizovali a kterými jsme
potěšili nejen naše děti, ale i sebe.
Důležitým posláním spolku je sdružovat rodiče žáků a přátele školy, přispívat
škole svou činností, organizovat akce
pro žáky školy a zapojit rodiče do mimoškolních aktivit. Cílem spolku je být
škole oporou. V letošním školním roce
se nám podařilo zorganizovat Lampionový průvod, který prozářil ulice města
a městský park. Nezapomenutelné bylo
také Setkání u vánočního stromu. Ve
vánoční náladě škola přivítala rekordní
počet návštěvníků, kteří se přišli podívat
na krásný program a vánoční jarmark.
Základní škola Klimkovice a Spolek
rodičů ve spolupráci s městem Klimkovice v únoru letošního roku uspořádali

2. Záškolácký ples. Na oblíbenou Kuličkiádu, která se již tradičně koná v atriu
školy, jsme tentokrát sice museli čekat,
až se vyprší, nakonec se však dětem
podařilo v trávě najít všechny poztrácené duhovky, které si v „mlsném krámku“
mohli směnit za sladké odměny. U příležitosti Dne dětí spolek rodičů ﬁnančně
podpořil velmi úspěšný Rainbow Run
a připravil pro děti sportovní atrakce.
Akce, které se účastní celé rodiny s dětmi, patří k těm nejoblíbenějším. Několik
ročníků Cyklovýletu vystřídal v letošním roce Výlet na raftech. Odměnou
pro žáky, kteří reprezentují školu na
soutěžích, pomáhají ve třídě nebo mají
vynikající prospěch, je každoročně spolkem ﬁnancovaný celodenní výlet na jedno ze zajímavých míst v našem kraji pod
názvem Výlet pro nejúspěšnější žáky
školy. A na samý závěr školního roku
spolek rodičů již tradičně pomohl s organizací Závěrečné taneční lekce. Ukázka tanečních dovedností pod vedením
tanečního mistra, přehlídka krásných

Trojutkání
v Ilavě
Každoročně se setkávají pedagogové
a žáci partnerských škol z Mikołówa,
Ilavy a Klimkovic. Setkání probíhají v přátelském duchu, diskutuje se
o aktuálních problémech škol a vzdělávacích systémů.
Pedagogický sbor Ilavy před lety navštívil naši školu a také celý tým klimkovických zaměstnanců byl na prohlídce
města a školy v Ilavě.
Ve středu 29. května vycestoval tým
žáků a pedagogů spolu se zástupci rodičů na Slovensko do Ilavy. Na slavnostním
shromáždění se přivítaly delegace z Ilavy, Mikołówa a Klimkovic. Žáci se utkali
v atletických disciplínách. Děvčata zvítězila v přehazované a chlapci ve fotbale
vyhráli 2. místo.
Blahopřejeme oceněným sportovcům:
Ondřej Hron 3. místo v běhu na 60 m, Klára Ulmanová 2. místo ve skoku do dálky,
Aleš Hutník 2. místo ve skoku do dálky,
Jan Lazecký 3. místo ve skoku do dálky.
Putovní pohár byl předán do opatrovnictví škole z Mikołówa, která bude pořádat trojutkání v příštím roce. Budeme se
těšit na sportovní zápolení a na setkání
přátel v příštím roce v Mikołówě.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka ZŠ

šatů a účesů a také slušivých obleků je
vyvrcholením slavnostního odpoledne,
ve kterém se žáci devátých tříd symbolicky loučí se svou základní školou. Rádi
jsme také žákům přispěli na autobusovou dopravu na lyžařský výcvik a na
sportovní Trojutkání do slovenské Ilavy.
Všechny akce může spolek organizovat díky podpoře učitelů a vedení školy
a spolupráci, která je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti, které si velmi vážíme. Financovat je pak může jen
díky členským příspěvkům rodičů, díky
dotacím, resp. darům města Klimkovic,
štědrým sponzorům a příspěvkům účastníků jednotlivých aktivit. Tím nejcennějším darem je však zapojení třídních
důvěrníků, kteří neváhají věnovat svou
energii a drahocenný čas.
Dovolte, abych tímto vám všem poděkovala, popřála vám krásné prázdniny a přizvala vás ke spolupráci v příštím
školním roce.
Gabriela Rykalová,
předsedkyně SRZŠ Klimkovice
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
ČERVENEC

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

pondělí

1.

HUDBA

Poslechový večer Vladimíra Volka
od lidovek po Kabáty

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

2.

KINO

Léto s gentlemanem, komedie ČR

SK, společenský sál A

18.30–20.10

50,-

středa

3.

ZÁBAVA

Večer s harmonikou a klarinetem

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

30,-

čtvrtek

4.

RELAXACE

Kouzlo afrických bubnů –
bubnování s Muzikohraním

SK, společenský sál A

19.30–20.30

75,- *

pátek

5.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

neděle

7.

KONCERT

KLAPETO MORAVA hraje a zpívá
staropražské a lidové písničky

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

8.

HUDBA

K poslechu hraje
trumpetové DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

VÝSTAVA

Mikolowské nálady

kostel Nejsvětější Trojice

dle rozpisu

volný

KINO

Dámský klub, komedie USA, 2018

SK, společenský sál A

18.30–20.25

50,-

8.–28. 7.

VSTUP

úterý

9.

středa

10.

TANEC

K tanci a poslechu hraje
kapela Evergreen boys

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

11.

HUDBA

Evergreeny u klavíru

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

volný

pátek

12.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

13.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka –
Výročí a tradice

sraz na nádvoří zámku

15.30

30,-

neděle

14.

KONCERT

Swingový orchestr evergreen
band hraje k 80. výročí vzniku
orchestru Karla Vlacha

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

15.

HUDBA

K poslechu hraje kapela BOSOBOS

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

16.

KINO

Dvě nevěsty a jedna svatba,
komedie ČR, 2018

SK, společenský sál A

18.30–20.00

50,-

středa

17.

TANEC

K tanci a poslechu hraje
Miroslav Pasz

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

18.

HUDBA

Klavírní recitál Jana Zdražily

SK, kolonáda

18.30–19.15

volný

PROCHÁZKA

Komentovaná procházka
pamětihodnostmi města Klimkovic

Klimkovice

18.00–20.00

cestovné

pátek

19.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

Restaurace Zahrada

18.00–21.00

30,-

neděle

21.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný
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pondělí

22.

HUDBA

K poslechu hraje
trumpetové DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

23.

KINO

Miluji tě modře,
romantický ﬁlm ČR, 2017

SK, společenský sál A

18.30–20.10

50,-

středa

24.

TANEC

K tanci a poslechu hraje Pete Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

25.

KONCERT

Eva HENYCHOVÁ,
kytaristka, zpěvačka, skladatelka

SK, společenský sál A

19.00–20.00

50,-*

pátek

26.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

neděle

28.

KONCERT

RK BAND hraje a zpívá
nestárnoucí dueta

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

29.

ZÁBAVA

Večer s harmonikou

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

30.

KINO

Mama Mia! Here We Go Again,
muzikál USA, 2018

SK, společenský sál A

18.30–20.30

50,-

středa

31.

TANEC

K tanci a poslechu hraje
Jerry Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

SRPEN

VSTUP

čtvrtek

1.

HUDBA

Večer s dvěma klavíry – 88 TWICE

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

pátek

2.

DISKOTÉKA

DJ KARLSON

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

3.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka, Lagnov

sraz před zámkem

15.30

30,-

neděle

4.

KONCERT

ApenDIXI, hraje tradiční jazz
z doby kolem roku 1910

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

5.

ZÁBAVA

Večer s harmonikou

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

6.

KINO

Já kocour, komedie, 2017

SK, společenský sál A

18.30–20.00

50,-

středa

7.

TANEC

K tanci a poslechu hraje
Jerry Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

pátek

9.

TANEC

Country večer s GIGIM

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

sobota

10.

ZÁBAVA

Kapela Rezon

park P. Bezruče

20.00–2.00

100,-

neděle

11.

KONCERT

Cimbálová muzika Polajka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

12.

HUDBA

K poslechu hraje
trumpetové DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

úterý

13.

KINO

Ženy v běhu, komedie ČR, 2019

SK, společenský sál A

18.30–20.00

50,-

středa

14.

ZÁBAVA

Večer s harmonikou a klarinetem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

15.

ZÁBAVA

Travesti show DIVOKÉ KOČKY

SK, společenský sál A

19.30–21.00

150,-*

pátek

16.

DISKOTÉKA

DJ KARLSON

SK, Restaurace Zahrada

18.00–21.00

30,-

neděle

18.

KONCERT

RK BAND a procházka
světovými muzikály

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

19.

KINO

Lví král

kino Panorama

18.00

HUDBA

Poslechový večer Vladimíra Volka
– od lidovek po Kabáty

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

110 a 130,volný
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úterý

20.

PŘEDNÁŠKA

Sedm fází nemoci

SK, společenský sál A

18.30–19.30

volný

středa

21.

KINO

Yesterday

kino Panorama

18.00

110,-

TANEC

K tanci a poslechu hraje kapela
Evergreen boys

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

22.

HUDBA

Evergreeny u klavíru

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

volný

pátek

23.

GARDEN
PARTY

Garden party s chutí Řecka
s kapelou Poseidon

SK, Pilsner Pub

18.00–22.00

159,-*

neděle

25.

KONCERT

Flétna a kytara,
hrají Michaela a Jiří Mecovi

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

pondělí

26.

KINO

Toy Story 4: Příběh hraček

kino Panorama

18.00

HUDBA

K poslechu hraje trumpetové
DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

100 a 120,-

úterý

27.

KINO

Teroristka, komedie ČR, 2019

SK, společenský sál A

18.30–20.05

50,-

středa

28.

KINO

Tenkrát v Hollywoodu

kino Panorama

18.00

130,-

TANEC

K tanci a poslechu hraje Pete Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

čtvrtek

29.

HUDBA

K poslechu hraje EVA MORE

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

volný

pátek

30.

DISKOTÉKA

DJ KARLSON

SK, Restaurace Zahrada

19.30–22.00

30,-

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019.

Změny v programu vyhrazeny.

V případě nepříznivého počasí mohou být některé akce přesunuty z Pilsner Pub do restaurace Zahrada.
* Vstupenky je možné si zakoupit na recepci SK.

www.sanatoria-klimkovice.cz

Pozvánky na kulturní akce do lázní

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. srpna v 19.30 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 150 Kč, v předprodeji na recepci.

Charita

Koncert Sešli se, aby pomohli...
Beneﬁční koncert Charity Ostrava na podporu Charitního domu
sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne
17. 9. 2019 od 19 hod. v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí
pěvkyně Martina Kociánová s harﬁstkou Kateřinou Englichovou,
Janáčkův komorní orchestr s pěvkyní Patricií Janečkovou a violoncellistou Jiřím Hanouskem a David Stypka & Bandjeez.
Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním servisu a informačních centrech měst v regionu předpokládáme od července 2019.
www.ostrava.caritas.cz/akce
12
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Akoband

Šestá sezona Akobandu u konce. A jaká byla?

Léto je tady, děti si užívají začátku prázdnin, stejně jako
členové AKOBANDU Klimkovice, kteří si plnými doušky
vychutnávají své hudební prázdniny. 13. června jsme totiž
oﬁciálně uzavřeli letošní již 6. sezonu. A jaká byla? To vám
teď barvitě povyprávím.
Jedním slovem by se dalo říct, že bohatá, ale to bych vás čtenáře docela odbyla. Pojďme tedy pěkně na začátek.
Letošní sezonu jsme tradičně zahájili soustředěním, kde
jsme se po dvouměsíčním lehárku znovu dostávali do formy.
No nemyslete si, i nám, skoro hudebním profesionálům, po delší pauze zleniví prsty a dostat do nich znovu hbitost dá někdy
opravdu zabrat. Proto bereme soustředění jako takovou nepsanou povinnost. Začínáme zde nacvičovat nové skladby na naše
komponované pořady a koncerty, ale také najdeme čas si společně sednout a zasmát se.
Na hudebním pódiu jsme živě vystoupili v říjnu v Olbramicích,
kde jsme svým pestrým repertoárem zpříjemnili místním seniorům jejich oslavný den. Pár dnů poté nás čekal komponovaný pořad Tance a písně jižních zemí, který svými hlasy doplnily
Famózní klimkovické pjenice. A do podzimní třetice další oslavy,
tentokrát Den obce ve Zbyslavicích.
Z oslavných fanfár a temperamentních tanečních melodií jsme
během listopadu zvolnili a přeladili na pomalu se blížící vánoční
atmosféru. Čekal nás adventní koncert v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Musím říct, že tady hrajeme rádi. Tedy, nemyslete
si…, všude hrajeme rádi, ale tady tak nějak raději. Zajímá vás
16

proč? Protože v reháku, jak ho já sama familiárně nazývám, je
to jiné. Přijíždíme totiž do nemocničního prostředí, i když to není
nemocnice v pravém slova smyslu, ale pacienti jsou tam tak jako
tak, kde se pomocí tónů snažíme předat trochu toho domácího
tepla a radosti. A to nám dává v předvánoční době smysl. Proto
zde rádi jezdíme a místní klienti nás vždy odmění velkým potleskem.
A máme tady nový rok a tradiční Novoroční koncert v kostelíku.
Tenhle koncert bývá pro nás opravdu výzva. Kdo jste byli alespoň na jednom koncertě, tak asi víte proč. Vždycky, ale opravdu
vždycky, nás, ale také posluchače, zde čeká taková zima, že se
kolikrát modlíme, aby už tak dost zkřehlé prsty nezkřehly ještě
více, aby nástroje správně ladily, aby se naše paní dirigentka
nenechala strhnout báječnou atmosférou a nenasadila tempo
o něco málo rychleji, neboť i když máte natrénováno, tak zima
dělá svoje. Zkrátka aby se vše povedlo tak, jak má, a vy jste měli
co nejlepší hudební zážitek. Velký dík patří také paní profesorce
Radce Slaninové a panu Bohumíru Stoklasovi, kteří se stejně
jako my s lednovou zimou poprali a obohatili kostelík o nádherný
zvuk varhan a trubky.
Po zimě přichází jaro a příroda nabírá na síle. Také naše
umělecká vedoucí paní Ivana Neuwirthová nabírala na tempu
a nechala naše prsty hmitat po klapkách a klávesách hbitěji a živěji. Výsledkem byl komponovaný pořad Ve víru taneční hudby,
ve kterém se k nám znovu přidaly Famózní klimkovické pjenice.
Společně jsme rozezvučeli polanecké kino a sklidili obrovský
potlesk.
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Když už jsme byli tak pěkně rozehraní, přidali jsme jarní koncert v Hrabyni a opět v klimkovickém kostelíku, kde jsme vystoupili společně s pěveckým sborem. To už bylo docela teplo, takže
strach z nevyhraných pasáží jsme mohli klidně nechat doma
a plně se soustředit na muzikální projev.
V květnu jsme pak vystoupili v Sanatoriích Klimkovice, kde
jsme svými melodiemi otevřeli lázeňskou sezonu, a v červnu,
opět v lázních, jsme se se svým publikem, potažmo s vámi, rozloučili ﬁlmovými a muzikálovými melodiemi, které se neobešly
bez dech beroucího hlasu, troufám si říct že už „naší“ zpěvačky,
Marie Šimurdové a skvělého Vaška Kaštovského.

Nesmím také zapomenout na snad už „naši“ konferenciérku
paní Pavlu Tomalovou, bez které byste nevěděli, co vám hrajeme, jak některé skladby vznikly a co znamenají. Zkrátka bez ní by
naše vystoupení nebylo kompletní. Proč? Protože její průvodní
slovo dává našemu hudebnímu dárku obal a závěrečnou mašli.
A když už jsme u těch díků, dovolte mi také poděkovat hlavně vám, protože bez vás posluchačů bychom neměli komu hrát
a to by nás mrzelo. Proto na shledanou v příští sezoně, kterou
otevřeme novým komponovaným pořadem. A jeho název? Ten
si ještě necháme pro sebe.
Kateřina Klimešová, členka souboru

Pěvecký sbor města Klimkovic

Zpěváci nezklamali
Na pozvání pořádající agentury se pěvecký sbor našeho
města rozjel do Českých Budějovic na nesoutěžní mezinárodní přehlídku pěveckých sborů Cantate Budweis. Účastnily se jí sbory z Německa, Švýcarska i České republiky a náš
sbor patřil díky svým výkonům k těm nejlepším.
Sešli jsme se v pátek 31. 5. ráno na parkovišti před městským
úřadem. Po zdravici a přání šťastné cesty pana starosty jsme
vyrazili za novými zážitky. Se dvěma krátkými přestávkami jsme
dojeli do Českých Budějovic a krátce po příjezdu jsme byli ubytováni v hotelu Royal. Pořadatelé nás pak přivítali přípitkem a po
obědě se nám představila naše průvodkyně Mgr. Marie Kalistová, která nás provázela nadstandardně profesionálním výkladem po celý zbytek našeho pobytu. Pak následovalo rozezpívání v hotelu a odjezd na náměstí Františka Palackého, kde jsme
měli první koncert v tamním velkém sále Husova sboru. V 19.00
jsme koncert zahájili, následoval německý sbor Neubrandenburger Volkschor a na závěr vystoupil Smíšený pěvecký sbor Aurum
Chomutov. Následoval přesun do hotelu a nocleh.

Cantate Budweis – sobota 1. 6., den druhý
V 7.00 snídáme formou bufetu a po snídani odjíždíme autobusem do centra, které nám podrobným, velmi zajímavým výkla-

dem přiblížila naše průvodkyně. Před polednem se vracíme do
hotelu a chvíli volného času věnujeme rozezpívání. Následuje
odjezd autobusem do Českého Krumlova, kde nás Mgr. Kalistová seznamuje s historií města, zámku i zámeckých zahrad. Po
absolvování prohlídky obědváme. V 15.00 se přesunujeme ke
krátké zkoušce do zámecké jízdárny a po ní zkoušíme se všemi sbory závěrečnou společnou skladbu Nebeští Kavalérové.
V 16.00 zahajujeme koncert, ve kterém se představují všechny zúčastněné sbory. Závěrem se spojili účinkující všech osmi
sborů a přednesli závěrečnou skladbu, která rozezpívala celou
zámeckou jízdárnu. Po koncertě se vracíme do Českých Budějovic, kde všechny sbory spolu večeří v kongresovém sále hotelu
Clarion. Po večeři hraje živá hudba a v tanci a družném hovoru, třeba pomocí horních i dolních končetin, si všichni rozumí
a úplně se smazává rozdíl mezi národnostmi. A o to při takovém
přátelském setkání vlastně jde.

Cantate Budweis – neděle 2. 6., den třetí
Vstáváme ještě plní dojmů z minulého dne a v 7.00 snídáme
formou bufetu, sdělujeme si své zážitky z minulých dnů a po snídani jdeme uklízet a vyklízet pokoje. Nastal čas loučení. Cesta
domů byla provázena vzpomínkami a zážitky a o půl páté jsme
byli opět v Klimkovicích. Děkujeme všem, kteří se na takové
nádherné akci podíleli. Byla to důstojná reprezentace našeho
lázeňského města.
Bohumil Neuwirth, člen PS Klimkovice
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Osobnost, na kterou se nezapomíná

Vrchní veterinární rada Rudolf Resner
Každý, kdo třeba jen letmo zalistuje v historii Klimkovic,
nemůže přehlédnout výraznou osobnost zvěrolékaře a starosty Rudolfa Resnera. Právě letošní rok nám k jeho bližšímu poznání nabízí několik zajímavých výročí.
Rudolf Resner se narodil 24. 7. 1876 v obci Smolkov na
Opavsku, dnes součásti Háje ve Slezsku, jako čtvrté žijící dítě
manželům Josefu a Anně Resnerovým (měli třináct dětí, sedm
jich ale brzy zemřelo). Po absolvování obecné školy, a údajně na
doporučení známého hrabyňského vlasteneckého faráře Jana
Böhma, rozhodli rodiče o jeho dalším vzdělání. Po přijímacích
zkouškách se stal žákem Soukromého vyššího českého gymnasia v Opavě, jehož ředitelem byla významná osobnost českého Slezska Vincenc Prasek. V roce 1894, po šesti letech, opavská studia ukončil a odešel do Vídně na veterinární institut, který
v roce 1897 absolvoval s vyznamenáním.
Jeho prvním působištěm se stalo město Frýdlant v Čechách,
dnes Frýdlant, kam nastoupil 15. 11. 1897 a do 30. 3. 1898 tam
působil jako městský zvěrolékař. Po jednoleté vojenské prezenční službě, kterou absolvoval 31. 3. 1899, směřovala jeho cesta
zpátky do Slezska. Klimkovice tehdy potřebovaly nového zvěrolékaře, jednání dopadla úspěšně, a tak 14. 4. 1899 začala nová
životní cesta Rudolfa Resnera, která bude přínosná nejen pro
něj, ale jak se později ukáže, především pro jeho nový domov.
Právě 14. duben 1899 je prvním z výročí, o kterých jsem se
v úvodu zmínil – připomínáme si tak 120 let od příchodu Rudolfa
Resnera do Klimkovic. Třiadvacetiletý mladý muž se ubytoval
u kupce Koláčka v dnešní Resnerově ulici, představil se starostovi a začal vykonávat své povolání. Brzy se však zapojil také do
veřejného života. Hned z kraje roku 1900, konkrétně na Tři krále,
se přihlásil za činného člena klimkovického hasičského sboru,
v jehož čele stál zakladatel sboru, ředitel místní obecné školy
Josef Hradil; jméno, které rozhodně stojí za to si zapamatovat.
Ale všimněme si také osobního života Rudolfa Resnera. Dne
26. 11. 1901 se v klimkovickém farním kostele sv. Kateřiny, kde
později hrával při mších na varhany, žení s vdovou Julií Firleiovou, roz. Benovou, dcerou bývalého klimkovického starosty Josefa Beny (funkci starosty vykonával v letech 1885–1895).
Stěhování je snadné: jednak v podstatě není co a navíc, dům
jeho manželky čp. 26 stojí hned vedle jeho předchozího bydliště.
(Oba domy byly v průběhu osvobozovacích bojů na jaře 1945
natolik poškozeny, že musely být odstraněny.)
Resnerův podíl na veřejném životě města se mohl rozvíjet
i díky tomu, že se stal 10. dubna 1902 členem obecního zastupitelstva a v roce 1908 náměstkem starosty. To už se projednává
uvažovaná stavba hospodářské a hospodyňské školy, v plném
proudu jsou také za jeho účasti jednání o stavbě místní dráhy
Svinov – Klimkovice. Hospodářská a hospodyňská škola byla
slavnostně otevřena 14. 5. 1911 a R. Resner se stal členem jejího kuratoria a v podzimních obecních volbách téhož roku byl
zvolen starostou Klimkovic. V této funkci také zahajoval 8. 12.
1911 provoz dráhy Svinov–Klimkovice, která konečně spojila
převážně zemědělsko-řemeslnické město s prudce se rozvíjející
průmyslovou Ostravou. Ve stejném roce byl také poprvé zvolen
starostou hasičského sboru, znovu pak v letech 1913 a 1919.
Zmařenou nadějí, jak postavení Klimkovic v regionu posílit,
byla chystaná velkolepá krajinská výstava, která se měla konat
v roce 1914 v areálu nové hospodářské a hospodyňské školy
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a R. Resner byl členem výstavního výboru. Žel vyhlášením války
krátce před jejím otevřením všechna vynaložená námaha přišla vniveč. Dne 4. 9. 1914 byl Rudolf Resner povolán do armády, odkud se vrátil 31. 10 1918, když poslední dva roky sloužil
v depotu koní v Novém Jičíně.
Ale blížíme se k dalším „devítkovým“ výročím. Dne 29. 11.
1919 – tedy před sto lety – „městské zastupitelstvo v Klimkovicích jednohlasně ocenilo činnost Rudolfa Resnera a propůjčilo
mu čestné občanství“. 1. 12. 1919 se pak Rudolf Resner stal
inspektorem a referentem chovu dobytka v Ústřední hospodářské společnosti v Opavě, jejímž byl od roku 1904 členem a působil v ní až do roku 1929, čili pětadvacet let. My jen můžeme
dodat, že v těchto datech jsou jubilea dokonce dvě.
A ještě jednu významnou událost, spadající do roku 1919, musíme zmínit: v tomto roce totiž nabídli manželé Resnerovi místo
ve své domácnosti osiřelé Julii Glazarové, která v polovině července 1919 ukončila docházku v jednoleté hospodyňské škole.
V rodině Resnerů žila až do července roku 1923, kdy se vdala za
správce školy v Josefovicích Ludvíka Vaňka. Že se stal Rudolf
Resner prototypem románového Roberta Rýdla v knižní druhotině Jarmily Glazarové Vlčí jáma a neméně úspěšném stejnojmenném ﬁlmu, je všeobecně známo. Ale kdo si všimnul, že je
zmíněn také v autorčině prvotině Roky v kruhu? Pravda, poznání
je ztíženo uvedením jiného literárního jména postavy.
I když R. Resner, jak je uvedeno výše, od prosince 1919 působil v Opavě, jeho trvalým bydlištěm zůstávaly Klimkovice a svým
způsobem i nadále napomáhal chodu města. Mám na mysli elektriﬁkaci Klimkovic, jak je zaznamenána v klimkovické kronice:
„Péčí bývalého starosty Rud. Resnera, ba skoro na jeho nátlak
zavedena elektrizace celkovým nákladem přes 700.000 Kč...“
Poprvé se žárovka v Klimkovicích rozsvítila 21. října 1921.
Ve stejném roce složil Rudolf Resner s vyznamenáním zvěrolékařskou fyzikátní zkoušku a od 2. 12. téhož roku působil jako
vrchní veterinární inspektor na ministerstvu zemědělství v Praze, kde dne 23. 1. 1922 složil služební přísahu. Později byl jmenován ministerským tajemníkem a ke dni 30. 12. 1922 byl přidělen ke konání služby zemské správě politické v Opavě. Tam se
také manželé v roce 1923 přestěhovali do novostavby bytového
domu v ulici B. Němcové na Kylešovském kopci. V roce 1924 byl
pak jmenován prezidentem T. G. Masarykem vrchním veterinárním radou a zemským veterinárním referentem u zemské správy
politické v Opavě.
Žel, toto zemské uspořádání bylo koncem roku 1928 zrušeno
a R. Resner byl přeložen do Brna jako zástupce přednosty veterinárního oddělení. Stejně jako v případě jeho působení v Opavě
i do nového působiště nejprve odchází sám, a teprve v květnu
následujícího roku se stěhují do Brna oba manželé a přihlašují
se tam k trvalému pobytu. Stalo se tak 24. 5. 1929, takže před
90 lety.
Sotva kdo mohl tušit, že jejich pobyt v moravské metropoli bude
mít tak krátké trvání. Manželka Julie byla tou dobou už nemocná, nepomohla ani lázeňská léčba v Poděbradech a 9. 9. 1930
umírá. Nedlouho po ní – 15. 4. 1931 náhle umírá i Rudolf Resner.
Brněnské rozloučení proběhne o tři dny později v posádkovém
farním chrámu Páně, kde pravidelně hrál při mších na varhany
a stejně jako v případě manželky je pohřben (19. 4. 1931) v rodinné hrobce Benů na starém klimkovickém hřbitově.
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Zřejmě vás napadne otázka: v čem hledat tak silnou a dosud
čitelnou stopu činnosti R. Resnera v Klimkovicích, byť měl na to
relativně málo času? V jeho veliké pracovitosti, energii, systematičnosti, schopnosti jednat s lidmi, v jeho laskavé povaze
s darem humoru, vzdělanosti, včetně jazykové, či především
v tom, že měl nápady, nadhled, vize a ty se snažil uskutečňovat? Nutno dodat, že se mu to také dařilo. Ale nezapomeňme
ani na spolupracovníky, kteří ho na této mnohdy nesnadné cestě
provázeli: ředitele obecné školy a zakladatele sboru dobrovolných hasičů Josefa Hradila, ředitele měšťanské školy a okresního školního inspektora a později i klimkovického kronikáře
Antonína Böhma, advokáta, zakladatele klimkovického Sokola

JUDr. Rudolfa Hesse či klimkovického lékaře a osvětového pracovníka MUDr. Josefa Podivínského, mimo jiné spoluautora prvního pojmenování názvů klimkovických ulic a náměstí. Ti všichni
včetně Rudolfa Resnera pracovali pro rozkvět města, v němž
se nenarodili, ale kterému svou prací a nadhledem přinesli tolik
potřebný rozmach.
Karel Vůjtek
Podrobněji se s životem a prací Rudolfa Resnera
můžete seznámit v publikaci To byl Rudolf Resner/ Robert Rýdl,
která je k dostání v Kulturním a informačním středisku
Klimkovice, Lidická 1 – zámek.

Fotbal TJ Klimkovice

Fotbalová sezona 2018/19 je už za námi
Fotbalová sezona ročníku 2018/2019 už dohrála své poslední zápasy a tak nezbývá, než se za ní poohlédnout a zhodnotit výsledky našich klimkovických týmů. Dříve, než se
poohlédneme po celé sezoně, dlužíme vám výsledky zápasů našich týmů v poslední dekádě od minulého Zpravodaje,
tyto uvádíme níže.

MLADŠÍ ŽÁCI
Sobota 25. 5., FC Vratimov – TJ Klimkovice (0:1) 0:3
Branky Klimkovic: Svoboda Adam, Matuška Jan, Krayzel Matyáš

MUŽI „A“
Sobota 25. 5., TJ Klimkovice – TJ Sokol Krásné Pole (0:1) 2:1,
Branky: 69. Brachtl, 84. Mohelník – 18. Hampel

Čtvrtek 30. 5., TJ Klimkovice – TJ Řepiště (2:1) 6:3
Branky Klimkovic: 2x Pokorný David, 2x Ondra Jan,
Košař Jakub, Willaschek Petr

Neděle 2. 6., FK Darkovice – TJ Klimkovice (1:0) 1:0,
Branky: 23. Poštulka

Pátek 31. 5., TJ Klimkovice – TJ Sokol Pustkovec (0:5) 0:7

Sobota 8. 6., TJ Klimkovice – FC Ostrava-Jih (1:1) 4:3,
Branky: 1. Strempek vlastní, 52. Švec, 71. Vošvrda, 80. Drábek
– 35. z penalty a 78. Mika Válek, 59. Petrovský
Pátek 14. 6., SK Meteor Strahovice – TJ Klimkovice (1:0) 5:1,
Branky: 43., 59. a 76. Beneš, 50. Stříbný, 85. Hluchník –
89. Brachtl
MUŽI „B“ – JUNIORKA
Sobota 25. 5., FC Vřesina „B“ – TJ Klimkovice „B“ (2:0) 4:0,
Branky: 36. Janita, 38. Seget, 72. Kropka, 75. Klein
Neděle 2. 6., SK Šenov „B“ – TJ Klimkovice „B“ (2:1) 6:2,
Branky: 36., 46., 49. a 54. Rajko, 29. a 90. Burkert – 37. Škuta,
59. Šablatura
Středa 5. 6., TJ Řepiště „B“ – TJ Klimkovice „B“ (0:3) 4:5,
Branky: 75. Olšavský, 79. a 89. Konečný, 80. Šimský –
8. Malík, 20. a 33. Štvrtňa, 51. Bajgar, 62. Škuta
Čtvrtek 13. 6., TJ Sokol Hrabůvka – TJ Klimkovice „B“ (1:3) 4:8,
Branky: 10. a 87. Fröhlich, 55. Pudich, 73. Jašíček – 20. Švec,
32. Teichmann, 45. Malík O., 46., 51. a 63. Bača, 72. a 90. Štvrtňa
STARŠÍ ŽÁCI
Středa 22. 5., TJ Řepiště – TJ Klimkovice (2:0) 4:1
Branky Klimkovic: Šindelka Jan
Pátek 24. 5., TJ Klimkovice – TJ Sokol Václavovice (0:2) 1:4
Branky Klimkovic: Bilík Daniel
Pátek 31. 5., TJ Klimkovice – FC Vítkovice – dívky (5:1) 13:1
Branky Klimkovic: 4x Šindelka Jan, 4x Fritsch Adam,
2x Hurník Filip, 2x Bilík Daniel, 1x Lazecký Jan
Pátek 7. 6., TJ Sokol Krásné Pole – TJ Klimkovice (2:1) 6:3
Branky Klimkovic: Šindelka Jan, Fritsch Adam,
Hodanych Valentyn

Pondělí 27. 5., TJ Klimkovice – SK Šenov (4:2) 4:3
Branky Klimkovic: 2x Ondra Jan, Prašivka Václav,
Krayzel Matyáš

Neděle 9. 6., FK Stará Bělá – TJ Klimkovice (5:0) 13:0
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Pátek 24. 5., TJ Velká Polom – TJ Klimkovice (5:1) 13:5
Středa 29. 5., TJ Klimkovice – TJ Sokol Pustkovec (1:6) 4:12
Jak si naše týmy vedly v součtu celé sezony se dočtete v tabulkách. Myslíme si, že všichni odvedli během celého fotbalového roku kus pořádné práce. Každý zápas bojovali a užívali
si ho, což je důležité, mnohdy důležitější, než výsledky utkání
samotné.
Tímto bych jménem celého našeho fotbalového oddílu TJ
Klimkovice poděkoval všem funkcionářům a trenérům za jejich
celoroční neocenitelnou a obětavou práci. Samozřejmě i všem
hráčům, od nejmladších po nejstarší, za jejich kvalitní sportovní
výkony. V neposlední řadě také městu Klimkovice a všem sponzorům a partnerům (jejich prezentaci najdete na našich webových stránkách) za jejich ﬁnanční nebo materiální podporu, bez
které by to prostě nešlo. A všem rodičům, fanouškům, návštěvníkům našich zápasů za jejich přízeň. Vážíme si každého, kdo
jakkoliv přispěje ke kvalitě nejen fotbalového, ale spolkového
života v Klimkovicích.
Jsme otevřeni všem zájemcům o působení v našem oddíle
v jakékoliv pozici. Chceš-li hrát fotbal, máme pro tebe místo ve
všech věkových kategoriích. Všichni kluci i holky ve věku od 5– 6
let do... (to je na každém z vás) u nás mají dveře otevřené. Rádi
do svých řad přivítáme i ty, kteří by se rádi věnovali výchovné
a trenérské činnosti u jednotlivých týmů, nebo organizační činnosti v rámci celého našeho oddílu. Máš-li zájem, ozvi se, kontakty najdeš na našich webových stránkách.
Bližší a aktuální informace o fotbalovém dění naleznete na
stránkách: www.tjklimkovice.cz.
Za TJ Klimkovice Lukáš Lyčka
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Ve znamení rekordní i mezinárodní účasti
Za krásného slunečného počasí se v sobotu 8. června uskutečnil na fotbalovém
hřišti v Klimkovicích již 4. ročník fotbalového turnaje přípravek, pod názvem
KLIMKOVÁČEK 2019. Pro letošní rok organizátoři turnaj oproti minulému ročníku opět rozšířili a tak se sešlo celkem 18 týmů ve třech kategoriích U12 (do
12 let), U9 (do 9 let) a U7 (do 7 let), což představovalo zhruba 160 dětí. Letošním
ročníkem turnaj povýšil na mezinárodní, protože v nejmladší kategorii se účastnil
i jeden tým z Polska.
Už okolo půl osmé ráno začal na hřišti u sokolovny ten správný fotbalový rej.
Sluníčko hřálo na rosou pokrytý krásně
střižený trávník. Na perfektně připravené
travnaté ploše bylo vytyčeno pět menších fotbalových hřišť, od stánku začínaly
vonět klobásky, z amplionu hrála muzika
a hlavně všude už pobíhaly houfy dětí.
Fotbalový turnaj odstartoval prvními
zápasy o půl deváté a konečné vyhlášení
výsledků proběhlo v jednu hodinu odpoledne. V kategorii U12 byla přihlášena
družstva Olbramic/Zbyslavic, Bílovce, Staré Bělé, Rychvaldu a samozřejmě domácí hráči Klimkovic, kteří měli dva týmy.
V kategorii U9 se do turnaje přihlásily
družstva Vítkovic, Bílovce, Bohumína,
dvě družstva Poruby a domácí Klimkovice. A v nejmladší kategorii U7 si zahrály
týmy Poruby, Pustkovce, Bílovce, polského AMS Masters Gorzyce a dva domácí
týmy Klimkovic. Celkem tedy na travnaté ploše sportovalo až 160 nadšených
malých fotbalistů, kteří odehráli během
turnaje celkem 45 velmi kvalitních utkání, při kterých jim tu pravou fotbalovou
atmosféru vytvořili jejich rodiče, kamarádi a fanoušci. Utkání se hrála na 1x 20
minut a výsledky všech zápasů najdete
na webových stránkách: http://www.tjklimkovice.cz/clanky/klimkovacek/4.-rocnikklimkovacek-2019/.
V zápasech všech tří kategorií se odehrávaly líté boje. I nezaujatý fanoušek
musel ocenit nasazení a bojovnost všech

fotbalistů, které nezastavil ani déšť. Zápasy odsypávaly přesně podle herního
plánu, všichni účastníci byli vzorně disciplinovaní a fotbalové dopoledne si užívali
plnými doušky. Na trávníku se sportovalo, mimo trávník proběhlo mnoho přátelských setkání mezi rodiči, trenéry, kamarády. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení.
Ve 13.00 hod. pak proběhlo slavnostní ukončení turnaje, vyhlášení výsledků
a předání cen. S předáváním cen, kterých bylo i letos díky sponzorům hodně,
nám přišel pomoci náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.
Postupně byli oceněni všichni hráči ve
všech kategoriích. Každý z hráčů dostal
medaili a nejlepší hráči i věcné ceny,
sošky, týmy dostaly poháry, tašku plnou
sladkostí, pizzu a spousty dalších cen.
Letos pořadatelé ocenili i trenéry za jejich
neuvěřitelnou obětavost a píli, se kterou
se několikrát týdně vrhají na „zkrocení“
těch nejmenších fotbalistů. Obětují tomu
spoustu času, častokrát na úkor rodiny
a tak ve spolupráci s městem Klimkovice
a Moravskoslezským krajem jsme pro trenéry všech zúčastněných týmů připravili
balíček občerstvení pro příjemný večer
strávený s manželkou či přítelkyní. Za to,
že jsme opět mohli takto bohatě odměnit
hráče i trenéry, děkujeme městu Klimkovice, Moravskoslezskému kraji, společnostem BKB Metal, REELGATE, 3E Projekt,
Kajot, RT Torax, Kasch – interiér, Hostinci

U Feldů, ﬁrmám Atrium Reality, JPP Development Group, MOBAL a Chacharova
pizza. Bez jejich podpory bychom takto
kvalitní turnaj uspořádat nedokázali. Ale
nejen sponzorům patří velké díky. Díky
patří i všem organizátorům a pořadatelům
z řad rodičů našich nejmenších fotbalistů,
kteří se velmi aktivně podíleli již na přípravě a poté i na samotném konání turnaje.
DĚKUJEME!
Děti nám ukázaly, že je to baví a že
chtějí sportovat, a když se jim vytvoří podmínky, tak si na tablet nebo počítač celý
den ani nevzpomenou. A to je ten důvod,
proč to vlastně všechno děláme. Úsměvy dětí v průběhu i po konci takovéhoto
dne jsou pro nás organizátory tou největší
odměnou.
Tou největší odměnou je pak i spokojenost všech zúčastněných. Trenér Pustkovce pan Broulík nám následně napsal:
„Bylo to super sobotní dopoledne. Výborná organizace, kluci nadšení, rodiče nadšení, co si více přát.“ Další zpráva přišla
ze Staré Bělé od trenéra pana Svitáka
„Díky za skvěle zorganizovaný turnaj.
Budeme se těšit i v roce následujícím.“
Čtvrtý ročník turnaje je stále jen začátkem, věříme, že dlouhodobé tradice. Již
nyní mají pořadatelé nápady pro příští
ročník a opět se pokusí turnaj zase o něco
povýšit a pozvat více týmů z Polska i Slovenska. Pochvalné ohlasy jsou tím pravým hnacím motorem do dalších let.
Konečné pořadí turnaje:
Kategorie U12: 1. TJ Klimkovice „bílí“,
2. TJ Olbramice/Zbyslavice, 3. TJ Klimkovice „modří“, TJ Slavoj Rychvald,
ŠSK Bílovec U10, FK Stará Bělá
Kategorie U9: 1. 1. FC Poruba „A“,
2. TJ Klimkovice, 3. 1. FC Poruba „B“,
4. FK Bospor Bohumín, ŠSK Bílovec,
MFK Vítkovice
Kategorie U7: 1. TJ Sokol Pustkovec,
2. ŠSK Bílovec, 3. TJ Klimkovice „žlutí“,
4. 1. FC Poruba, 5. TJ Klimkovice
„červení“, 6. AMS Masters Gorzyce
Nejlepší hráči turnaje: Jan Ondra,
Jan Matuška a Jonáš Pacult (Klimkovice), Petr Vajda a Tobiáš Berger (Bílovec), Martin Aredondo a Matěj Míček
(Poruba), Andre Bárta (Olbramice),
Jan Chrastina (Rychvald), Kim Hoang
(Stará Bělá), Daniel Grobelný (Bohumín),
Roman Fischer (Vítkovice)
Fotograﬁe a další informace z turnaje naleznete zde: https://tjklimkovice.rajce.idnes.cz/2019_Klimkovacek
Za organizátory turnaje Lukáš Lyčka

20

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 7-8/2019

Střelci

Vydařený dětský den na klimkovické střelnici
Dne 26. května 2019 se uskutečnil na
střelnici V. A. Staška v Klimkovicích
dětský den.
Pro děti byla připravena spousta nejen
střeleckých soutěží a také mnoho sladkých odměn. Bezmála 80 dětí z Klimkovic
a blízkého okolí mělo možnost zhlédnout
techniku a vybavení Policie ČR a dobrovolných hasičů z Klimkovic. Podle reakcí dětí i dospělých se dětský den povedl
a moc se všem líbil. Velmi nás to těší a už
se připravujeme na příští rok!
PhDr. Milan Karkoška,
AVZO Klimkovice p. s.
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Házená

Naši házenkáři na turnaji Polanka Cup 2019
Začátkem června naše oddíly reprezentovaly na mezinárodním mládežnickém
turnaji v házené v sousední Polance nad Odrou. Přihlášeno jsme letos měli pět
družstev ve čtyřech kategoriích, 2 družstva v kategorii mini žáci 4+1 a po jednom
družstvu v kategoriích mini žáci 6+1, mladší žáci a starší žáci.

Mini žáci 4+1
Jak už jsem zmiňoval, v této kategorii
jsme měli přihlášena 2 družstva, družstvo
kluků a družstvo holek.
Družstvo kluků si nevedlo vůbec špatně, ve skupině odehráli svá utkání proti
HK Bystřice „A“ (7:19), SKH Polanka „B“
(8:4), ŠKH Agrokarpaty Pezinok (10:6)
a Pepino SKP Frýdek-Místek „B“ (7:8).
Družstvo skončilo v základní skupině 2.
a dostali se do skupiny o celkové 5. místo,

zkušenosti s touto hrou. Ve skupině se
jim moc nedařilo, ale to bylo především
tím, že odehráli své utkání proti věkovým ročníkům, které příští rok budou hrát
v kategorii mladších žáků, kdežto u nás
se skládal tým převážně ještě z přípravky.
Ve skupině se utkali s oddíly SKH Polanka „A“ (4:28), TJ Sokol Poruba (3:23),
HK Bystřice (4:23) a HK Kúpele Bojnice
(5:17) a celkově skončili na 10. místě.

Mladší žáci
Po náročné sezoně si jeli hráči tento
turnaj hlavně užít, přesto neudělali ostudu
a hráli naplno až do konce.
V základní skupině odehráli utkání proti
týmům SKKP Handball Brno „B“ (14:11),
Pepino SKP Frýdek-Místek „A“ (9:26),
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
(8:20), MŠK Hádzaná Čadca „B“ (19:5)
a KH Zbrojovka Vsetín (11:9).
Ve skupině skončili třetí a hráli tak
o celkové deváté místo. V tzv. malém semiﬁnále hráli s oddílem HC Zlín (10:9)
a nakonec v posledním zápase narazili na SKKP Handball Brno „A“ (9:18).
Celkově kluci skončili na 10. místě z 23
týmů.

Starší žáci
Také oni si jeli tento turnaj hlavně užít,
avšak reprezentovali nás nad očekávání.
Ve skupině odehráli svá utkání proti
družstvům HC Zlín (16:10), MHK Bytča
(23:14), SKH Polanka (18:11) a HK Ivančice (26:14). Postoupili suverénně z prvního místa a v semiﬁnále narazili na tým
TJ Sokol Ostrava.
Bohužel těsně podlehli v tomto utkání
14:15 a tak hráli ﬁnálový den o třetí místo proti družstvu KH Kopřivnice, kterému
nakonec také podlehli (20:23) a skončili
tak na krásném 4. místě z celkových patnácti týmů.
Za oddíl házené
Mário Dobosz, klubový redaktor
kde hráli proti družstvům Pepino SKP Frýdek-Místek „A“ (15:9), TJ Sokol Poruba
„A“ (5:12) a HK Bystřice „C“ (6:14). Celkově kluci skončili na turnaji na 7. místě.
Družstvo holek hraje teprve druhou sezonu, a tak jelo na turnaj posbírat nějaké
zkušenosti, ale ani tak si nevedlo špatně.
Ve skupině se utkaly s TJ Sokol Poruba
„A“ (1:7), HK Bystřice „B“ (0:13), SKH
Polanka „C“ (5:9) a MŠK Hádzaná Čadca „A“ (3:6). Ve skupině o umístění hrály
proti SKH Polanka „A“ (4:14), SKH Polanka „B“ (7:5) a TJ Sokol Poruba „B“ (6:3)
a zakončily turnaj celkově na 18. místě.

Mini žáci 6+1
V této kategorii hráli kluci a holky dohromady a většina z nich si zahrála tzv.
velkou házenou poprvé. Hlavním cílem
proto bylo, aby si hru užili a aby nasbírali
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Další úspěšná sezona házenkářů za námi
Sezona 2018/2019 je za námi, a tak se
pojďme podívat, jak se našim házenkářům dařilo.
Mini žáci – naši nejmenší již druhým
rokem hrají bez skóre. Cílem je, aby se
bavili a něco naučili, mají to přece pro
zábavu. Také díky tomu jsme v letošním
ročníku mohli přihlásit dvě družstva, jedno chlapecké a jedno dívčí. Je vidět, že
děti to baví a hrají rády a s velikým nadšením. Na základě toho jsme se rozhodli
příští rok přihlásit družstvo mladších žaček a věříme, že získají mnoho zkušeností. Pokud máte dítě narozené roku
2009 a mladší a chtěli byste, aby si to
vyzkoušelo, neváhejte nás navštívit na
našich trénincích. Začínáme od srpna
každé pondělí, středu a čtvrtek na našem
házenkářském hřišti od 16.00 do 17.30.
Budou se na vás těšit naši trenéři Zdeněk
Zbořil, Eliška Zbořilová a Martina Prudká.
Mladší žáci – v této sezoně předvedli
fantastický výkon, celý rok tvrdě trénovali,
aby na konci sezony sklidili zaslouženou
odměnu. V konkurenci kvalitních českých
týmů, jako je Karviná „B“, Frýdek-Místek
„B“, nebo Kopřivnice si vedli nadmíru
dobře a skončili celkově na druhém místě s celkovou bilancí 15 výher, 2 remízy
a 2 prohry. Nejlepším střelcem našeho
družstva se stal Tomáš Martiník s celkovým počtem 117 branek, tímto počtem

skončil na 4. místě v celkovém pořadí
mezi střelci v lize. Nejlepším sedmimetrovým střelcem (střelcem trestných hodů)
se stal náš Jan Novák, který s počtem 19
branek tuto kategorii vyhrál. Zaujalo vás
to a řekli jste si, že by to vaše dítě si mohlo vyzkoušet? Pokud je narozeno v letech
2007 a 2008 tak neváhejte a přijďte k nám
na náš trénink, začínáme od srpna každé pondělí, středu a čtvrtek od 18.00 do
19.30. Budou se na vás těšit naši trenéři
Mário Dobosz a Jaroslav Maršálek.
Starší žáci – letos také bojovali o co nejlepší výsledek. Máme skvělé hráče, o které je vysoký zájem, avšak celkově v této
kategorii máme hráčů málo, a museli jsme
družstvo doplňovat mladšími žáky. Přesto
hráči odvedli skvělý výkon a za 5. místo
se nemusí vůbec stydět. Dvakrát remizovali s favorizovaným Frýdkem-Místkem
„B“, a za 4. Ostravou „B“ skončili pouze
kvůli horšímu skóre a s bilancí 6 výher,

2 remízy a 10 proher. Střelecky se nejlépe dařilo Ondrovi Hronovi, který vstřelil
186 branek a stal se tak nejlepším střelcem ligy, kterého doplnil na 3. místě Jan
Hrabec s počtem 160 branek. Oba dva se
také poprali o střelce trestných hodů, kde
2. skončil Jan Hrabec a 3. Ondřej Hron.
Není divu, že právě o tyto dva hráče se
zajímají prvoligové týmy. Pokud máte
zájem, aby si vaše dítě trénink vyzkoušelo, a je narozeno v letech 2005 a 2006,
přijďte na trénink. Začínáme od srpna,
každé pondělí, středu a čtvrtek od 18.00
do 19.30. Budou se na vás těšit naši trenéři Michal Janečka a Jaroslav Maršálek.
Muži – hrají hlavně pro zábavu, nejde
jim ani tak o výsledky, jako o to, aby se
jednou týdně sešli, zahráli si pro zábavu
a předali zkušenosti mladým dorostencům. V letošní sezoně jsme se poprvé
zúčastnili Českého poháru, kde jsme
narazili v prvním kole na druholigové
družstvo KH Zbrojovka Vsetín, sice jsme
nepostoupili dále, ale pro mnohé to byly
další zkušenosti. V lize jsme skončili na
14. místě. Nejlepším střelcem se stal Martin Hrbáč, který vstřelil celkem 72 branek.
Je úspěch, že se nám daří udržovat tolik
týmů, a že právě letos píšeme naši sedmdesátiletou historii mezinárodní házené
v našem oddíle.
Za oddíl házené
Mário Dobosz, klubový redaktor

70 let od založení mezinárodní házené v Klimkovicích

Tramvaj na hřišti házené posloužila jako šatna
V minulých dvou číslech Zpravodaje jsem mimo jiné psal o historickém postupu dorostenců do nejvyšší soutěže – dorostenecké ligy – v ročníku 1965–1966
a o další generaci dorostenců, která dokonce postoupila do ﬁnále přeboru republiky v roce 1969. Dále jsem vzpomenul další mimořádný moment v historii házené
v našem městě – postup mužů do druhé nejvyšší soutěže – II. ligy v roce 1968.
Musím ještě připomenout, že se tyto
vrcholové soutěže hrály na škvárovém
povrchu a že jediná sociální zařízení (šatny, sprchy a toalety) byly pouze v sokolovně. Přímo u hřiště házené v té době k dispozici nebyly. To znamenalo při každém
utkání absolvovat více než stometrovou
vzdálenost mezi sokolovnou a hřištěm.
A někdy i vícekrát za utkání, protože o poločase – pokud bylo nepříznivé počasí – se
nebylo kam ukrýt, občerstvit se, umýt, probrat s trenérem další postup, pokyny apod.
Určitě to pro tehdejší hráče a družstva
nebylo nic pohodlného a příjemného.

Náš dlouholetý člen a tehdejší funkcionář výboru oddílu Ing. Ladislav Besta
vzpomíná, jak se s trenérem Jiřím Homolou touto situací zabývali a hledali nějaké
dostupné řešení. Ing. Besta byl v té
době vedoucím tramvajové provozovny Dopravního podniku města Ostravy
v Porubě a ve vozovně byl odstaven vyřazený motorový tramvajový vůz, který
byl s ohledem na značně špatný technický stav vyřazen z osobní dopravy
a byl zařazen do plánu fyzické likvidace
základních prostředků podniku. Tady se
zrodil nápad požádat vedení Dopravního

podniku města Ostravy o odprodej této
tramvaje a tuto dopravit na hřiště házené, kde by byla upravena na šatnu našich
domácích družstev. Povedlo se a dne
30. 5. 1970 byl tento vyřazený motorový
vůz odtažen nákladní tramvají z Poruby
až na konečnou zastávku do Klimkovic.
Zde byl uvolněn ze soukolí a ve spolupráci s Jednotným zemědělským družstvem
odtažen traktorem doslova jako sáně po
zemi po ulici Tyršova a Smetanova na
hřiště házené. Traktor řídil zřejmě tehdejší hráč družstva mužů a zaměstnanec
JZD Antonín Teichmann. Tramvaj byla
ustavena přibližně v místě dnešního dřevoobjektu u plotu sousedního rodinného
domu. Postupně byla vybavena háčky na
odkládání oblečení. Jen málokdo tehdy
Pokračování na další straně
23

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 7-8/2019

Foto: Ing. Rudolf Pavelka
Pokračování z předchozí strany
ještě mohl tušit, jakou službu nám tento
starý tramvajový vůz po dobu téměř 10 let
udělá. Najednou jsme měli šatnu přímo
u hrací plochy, mohli jsme se zde schovat před nepřízní počasí, mohli jsme po
tréninku společně posedět, po mistrovských utkáních se zde provádělo hodnocení trenérem atd. Největší pozornosti se
však těšil u zahraničních družstev, která
k nám v sedmdesátých letech zavítala –
něco takového nebylo obvyklé v Německu, Francii, Rumunsku, Polsku atd. Byla
to prostě rarita.
Tramvaj – šatna nám však nevyřešila
další potřebné náležitosti – stále zde
nebyly k dispozici toalety a sprchy. Pro
alespoň základní umytí a osvěžení bylo
proto v místě dnešních zděných šaten
postaveno ocelové koryto, ke kterému
šikovní členové oddílu provedli připojení
pitné vody z vodovodní přípojky s napojením na trubku provrtanou po celé délce
množstvím otvorů ve spodní části – trubka
byla upevněna po celé délce koryta a stačilo jen otočit ventilem a hráči se mohli
zejména při teplém slunečném počasí
osvěžit a umýt. Po utkáních se samozřejmě sprchovali v sokolovně. Bohužel se
nám nedochovala žádná fotograﬁe, kterou bychom mohli čtenářům Zpravodaje
toto rovněž neobvyklé hygienické zařízení ukázat. Koryto nám sloužilo až do doby
výstavby nových šaten a sociálních zařízení, které byly postaveny a kolaudovány
v dubnu 2003.

V roce 1972 bylo škvárové nevyhovující hřiště nahrazeno na svou dobu moderním hřištěm asfaltovým a svépomocí bylo
vybudováno také jeho umělé osvětlení.
Asfaltová hřiště byla v sedmdesátých letech budována i v dalších klubech. Dnes
jsou již dávno překonána a házená se
hraje především ve sportovních halách,
ale na asfaltových površích se v té době
hrávala i první liga, protože sportovní haly
prostě nebyly všude k dispozici. Tak tomu
bylo mimo jiné i v Karviné, Ostravě a v
dalších městech. Tehdejší vedení oddílu
házené poté několik let využívalo hrací
plochu v zimních obdobích jako kluziště. A tak i v tomto zimním období opět
posloužila stará vyřazená tramvaj jako
šatna k přezouvání, vařil se zde čaj pro
bruslaře atd. Na hřišti házené se v zimě
hrály také turnaje v ledním hokeji – populární byly turnaje mezi týmy z různých částí Klimkovic. Při stříkání hřiště a udržování lední plochy v té době udělal obrovský
kus práce bývalý hráč Ivan Uherek, který
zde v nepříznivých zimních podmínkách
odpracoval spoustu hodin bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Dnes s uznáním na
tuto jeho práci vzpomínáme.
Vrátím se však k naší historické tramvaji, kterou můžeme dnes po tolika letech
představit na fotograﬁi z roku 1970, kterou pořídil bývalý technický náměstek Dopravního podniku města Ostravy pan Ing.
Rudolf Pavelek. Je to doslova zázrak, že
se s pomocí Ing. Ladislava Besty podařilo
kontaktovat Ing. Pavelka, který je jedním

z největších českých odborníků na kolejová drážní vozidla v České republice,
má doslova archiv tramvají, které byly
v ostravské městské dopravě v provozu – a který nám o této tramvaji poskytl
cenné informace a také své fotograﬁe.
Po několik let jsem totiž neúspěšně pátral po jakékoliv fotograﬁi, na které by byla
na našem hřišti zachycena. Oslovil jsem
všechny členy tehdejšího klimkovického
fotoklubu, bývalé hráče a funkcionáře
házené – nikde jsem nepochodil. Jsem
velmi rád, že můžu našim příznivcům tuto
neobvyklou tramvaj – šatnu připomenout
na krásné fotograﬁi z jejího stanoviště na
hřišti házené. Pan Ing. Pavelek sdělil, že
se jednalo o vůz č. 29, který byl vyroben
ve ﬁrmě Brno – Královopolská továrna na
stroje a vagóny, a. s., výrobní číslo 14802.
Do provozu osobní dopravy v Ostravě byl
zařazen 22. 9. 1926 a cestující se s ním
mohli setkat na trati tehdejší tramvajové
linky č. 1 mezi Hrabovou Ščučí a Hlučínem. Ke dni 1. 7. 1968 byl s ohledem
na značně špatný technický stav vyřazen a k 30. 8. 1968 byl zařazen do plánu
fyzické likvidace. Díky odprodeji našemu
oddílu házené tak ještě téměř dalších
deset let sloužil dobré věci. V roce 1979
byl svépomocí členy oddílu postaven stávající dřevoobjekt, ve kterém byla šatna
pro hráče, šatna pro rozhodčí a jedna
malá místnost slouží doposud jako bufet
s prodejem občerstvení. Tramvaj byla
v souvislosti s výstavbou dřevoobjektu
deﬁnitivně zlikvidována.
Avšak až v roce 2003 se házenkáři dočkali postavení zděných šaten a sociálních zařízení se sprchami a teplou vodou.
Také na jejich stavbě se členové oddílu
podíleli svépomocí. Slouží dosud a dnes
si nikdo z házenkářů a trenérů nedokáže
představit, že by při utkáních nebyla přímo u hřiště k dispozici šatna, teplá voda
se sprchami a WC. Také si už zřejmě jen
málokdo vzpomene, za jakých podmínek
se u nás léta hrála dokonce špičková
házená. Jsem rád, že to mohu tímto způsobem připomenout a zaplnit tak další bílé
místo v historii házené našeho oddílu.
Na závěr bych chtěl upřímně poděkovat Ing. Ladislavu Bestovi a Ing. Rudolfu
Pavelkovi za cennou pomoc a fotograﬁe.
Bez toho by ta „naše“ tramvaj – šatna
zůstala pouze ve vzpomínkách pamětníků, a to by byla určitě škoda.
Ing. Jiří Hudeček

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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Badminton
Parádní jízda klimkovických
na GPB U19 v Brně
O víkendu 1. až 2. června se v Brněnské
hale Xarena Slatina konal turnaj GPB
U19. Na turnaj nás vyjeli reprezentovat
tito klimkovičtí hráči: David Slíva, Ondřej
Broda, Tomáš Černík, Klára Petrušková, Lucie Metzová, Adéla Závodná,
Veronika Dejlová a Hana Otisková.
Pro většinu z nich to byl poslední turnaj
sezony.
Sobota začala smíšenou čtyřhrou, ve
které se nejvíce dařilo Lucce Metzové
s Tomášem Paterou, kteří se probojovali až do nedělního semiﬁnálového kola,
kde po dvousetovém zápase s těsnou
koncovkou prohráli proti prvnímu nasazenému páru Lukáš Franek – Radka
Šilhavá (21:16, 22:20). Stejně tak se
dařilo Klárce Petruškové s kopřivnickým Martinem Slívou, kteří po těsném
čtvrtﬁnálovém zápase postoupili do semiﬁnále, kde prohráli proti vítěznému páru Jaroslav Chlubna – Barbora Otáhalová (21:19, 16:21, 21:14). Dalším párům
se až tak nedařilo, David Slíva s Verčou
Dejlovou prohráli ve druhém kole v třísetovém zápase (21:12, 18:21, 21:9).
Páry Ondra Broda s Hankou Otiskovou a Adéla Závodná s Jakubem Štefkem se nedostaly přes první kolo.
Ve dvouhře chlapců nás reprezentoval
jediný Ondřej Broda, který ale do druhého kola nepostoupil.
Ve dvouhře dívek, kde byly naše
hráčky ve větším zastoupení, se dařilo
lépe. Lucka se dostala do čtvrtﬁnále,
kde prohrála s první nasazenou hráčkou
a vítězkou Radkou Šilhavou (21:15,
21:11). Klára přes poměrně jednoznačné dvousetové zápasy postoupila do
semiﬁnále, v neděli se pak probojovala až do ﬁnále, kde stejně jako Lucka
podlehla Radce Šilhavé (13:21, 21:15,
21:13). Veronice a Adéle se podařilo
dostat do druhého kola. Hanka skončila
v prvním kole.
Ve čtyřhře chlapců překvapil David
Slíva s Vojtěchem Frantou výhrou nad
druhým nasazeným párem Jan Blažek
– Petr Janoušek (19:21, 21:16, 22:20).
Ve čtvrtﬁnále pak ve dvou setech prohráli proti páru Marek Listopad – Tomáš
Patera (21:14, 21:17). Ondřej Broda
s Tomášem Černíkem skončili v druhém
kole po porážce proti Tomáši Matulovi
s Adamem Vojtěchem.
V dívčí čtyřhře předvedly výborný
výkon Klárka Petrušková s Adélou
Závodnou, které se jako druhé nasazené

dostaly až do nedělního ﬁnále, ve kterém
se jim podařilo zvítězit nad Annou Natálií Kohoutovou a Markétou Kohoutovou (19:21, 24:22, 21:17) a tak si
zajistily první místo. Další páry, Hanka
s Verčou a Lucka s Valérií Žurkovou,
skončily v prvním kole.
Z turnaje si tak Klárka odvezla jednu
zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou
medaili. Adéla jednu zlatou a Lucka jednu bronzovou. Celkově tak do Klimkovic
přivezly jedno první místo, jedno druhé
a dvě třetí.
Tomáš Černík

vyrovnaný zápas s Malajci Kiran Raj
Manirajem a Venosh Radhakrishnanem
14:21, 16:21.
Debl byl pro Filipa královská disciplína.
Spanilou jízdu páru Filip Budzel, Robert
Mann zastavili v semiﬁnále až budoucí
vítězové MannBoon Xin Yuan [3], Qar
Siong Yap z Malajsie (10:21, 15:21). Jak
by řekl Lexa z Comebacku: „FAKT HUSTÝ BRONZ“. Gratulujeme.
Radim Slíva

Deblový bronz Filipa Budzela
z Mauritius International 2019
Dva klimkovičtí hráči se vydali na dalekou cestu na turnaj FLEET Mauritius
International 2019. Že si někdo nemůže
představit, kde tento malý stát leží? „Mauricius, respektive Mauricijská republika, je
ostrovní stát v Indickém oceánu asi 900
km východně od Madagaskaru“. Tolik
Wikipedie. Turnaj se hrál v termínu 13. až
16. 6. 2019 ve městě Quatre Bornes.
A přesně tam se vypravili Kateřina
Tomalová a Filip Budzel na badmintonový turnaj. Katka jela posbírat nějaký
ten bodík do kvaliﬁkace a Filip jel na zkušenou, zda z pobytu v Dánsku všechno
nezapomněl. Katka hrála singla a mix
s Filipem. Filip si ještě přiložil debla
s lucemburským kolegou Robertem Mannem.
Filip musel naskočit do turnaje hned
první den, protože na něj čekala singlová kvaliﬁkace. Kvaliﬁkace Filipovi sedla,
když smetl oba domácí hráče Tameshe
Dookhee 21:5, 21:12 a Raula Teelucka
21:10, 21:8 a postoupil do hlavní soutěže. Také Katka se na kurtech ukázala
v úvodním dni turnaje. Nemusela absolvovat „kvaldu“, ale bohužel v prvním kole
nezvládla zápas s Australankou Yingzi
Jiang 20:22, 16:21 (typické australské
jméno) a singlová část turnaje pro Katku
skončila.
Následující dva dny byly ve znamení
klimkovického Forresta Gumpa Filipa.
Zatímco většina českých hráčů již měla
sbaleno a přešlapovala v letištní hale, Filda stále okupoval turnajové kurty.
V singlové části sice prohrál ve druhém
kole, ale jelikož to byl budoucí vítěz turnaje Malajsijec Goh Giap Chin, tak i tady
patří za výsledek palec nahoru.
Stejného výsledku dosáhli Filda s Katkou v mixu. V prvním kole přešli suverénně přes domácí pár a v druhém hráli

GPB U13 v Radotíně –
dobrá zkušenost pro naše hráče
Na turnaj do Prahy jsme vyjížděli tří hráči – Eliška Honajzerová, Verča Čížová a Vítek Osvald. Vezl nás pan trenér Jirka Halfar ml., a ještě s námi jela
maminka od Vítka. Do Prahy jsme dojeli v pátek večer, ubytování bylo fajn, po
večeři jsme zalehli do postelí a těšili se na
sobotní turnaj. Věděli jsme, že to nebude
jednoduché, ale dali jsme do toho vše.
Však také první kolo dopadlo výborně.
Vítek i Verča vyhráli singl a v deblu Eliška s Verčou a Vítek s Ondřejem Kupcem
dosáhli také na vítězství. Jen v mixu se
bohužel nepodařilo v prvním kole zvítězit. Výsledky však nebyly špatné, nahráli
jsme v každém setu okolo 13 bodů. Vítek
hrál s Verčou a Eliška s Jirkou Matuškou
z jiného týmu. Turnaj měl velké množství
hráčů, a tak čas moc neutíkal. Do druhého kola jsme nastupovali až odpoledne.
Bohužel už se nepodařilo vyhrát ani
v singlu, ani ve deblu. Ale výsledky opět
nebyly špatné. Z turnaje v Praze Radotíně jsme sice nepřivezli žádné medaile,
ale zato máme spoustu nových herních
zkušeností.
Eliška Honajzerová
25
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Inzerce

LETNÍ BRIGÁDA

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

brigádníky na pomocné práce v dílně

TUTO
PLOCHU

Ranní směny 6.00–14.30
od pondělí do pátku nebo dle domluvy,
víkendy volné.

PRO SVŮJ

Odměna 90 Kč/hod., smlouva na DPP.

INZERÁT!

Pracoviště v dílnách
v Klimkovicích – Mlýnská 771.

NÍZKÉ CENY

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

Pozvánky

Informace o kulturních akcích
v Klimkovicích a okolí
získáte na:
www.kis.mesto-klimkovice.cz
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Firma Gluc PBS, s. r. o., hledá

Požadujeme spolehlivost, pracovitost
a dochvilnost, možné i pro studenty od 15 let.
Nástup možný ihned nebo od 1. 7. 2019.
V případě zájmu volejte nebo pište
na uvedené kontakty.
Tel.: 605 558 963
E-mail: martingluc@gmail.com
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Rádi bychom vás všechny pozvali na otevíračku
Sportovně rekreačního areálu v Klimkovicích!

Za příznivého počasí proběhne v pondělí 1. 7. 2019.
Areál se nachází na ulici Havlíčkově
a bude otevřen od 900 do 2200 hod.
Součástí sportovního areálu jsou 2 bazény.
Velký plavecký bazén se skokanským můstkem a brouzdaliště pro děti.
Dále pro děti budou připraveny průlezky, houpačky, trampolíny s ochrannou sítí a další.
K zakoupení bude čepované pivo, čepované limonády, alkoholické i nealkoholické nápoje,
ledová káva a v neposlední řadě míchané drinky.
Samozřejmostí bude i pestrá nabídka pokrmů, jak slaných, tak i sladkých
+ nebudou chybět speciality na grilu.
Po celý den pro vás budou hrát letní hity a (možná i) písničky na přání.
První den bude pro všechny návštěvníky VSTUPNÉ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
a pro ty z vás, kteří s námi vydrží až do úplného konce, máme připraveno překvapení.
Do budoucna toho pro vás chystáme ještě mnohem více, takže se určitě máte na co těšit.
A my se moc těšíme na vaši návštěvu, všichni jste srdečně zváni. Brzy na viděnou :)
Facebook: Koupaliště Klimkovice - Sportovní areál

Instagram: klimkovice_koupaliste

E-mail: koupaliste.klimkovice@gmail.com

