a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté...
Dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje pro nové volební období 2018–2022,
v němž bude město reprezentovat z jedné třetiny jiné zastupitelstvo – 6 zastupitelů je nových. Podmínkou pro to, aby se
zastupitel ujal svého mandátu a pracoval
v zastupitelstvu, je složení slibu. Dovolím si ho ocitovat: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejích (jeho)
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”
Ze slibu je jasné, že zastupitelé nejen
musí dodržovat zákony jako každý jiný
občan, ale především musí hájit zájem
města, jeho občanů a řídit se vlastním

prosinec 2018
svědomím. Zájem města se dá odvodit
z již v minulosti schválených strategických
dokumentů a z vůle zastupitelstva a rady
města – tedy v případě, pokud nejsou
navzájem v rozporu. Schválenými strategickými dokumenty jsou např. Strategický
plán do roku 2020, Územní plán z roku
2016, obecně závazné vyhlášky atd.
Po volbách proběhla četná jednání o složení rady města, o prioritách volebních
stran a o dalším směřování našeho jedinečného města. Jejich výsledkem je nová
rada města složená ze tří volebních stran:
Společně pro Klimkovice, což je společná
kandidátka ODS a Sdružení nezávislých
kandidátů, Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic a z volební strany
ČSSD. Na ustavujícím prvním zasedání
zastupitelstva tak byla nově zvolena rada
města ve složení (v závorce je uvedeno
jméno volební strany, za kterou jednotlivý
zvolený člen rady kandidoval):
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Starosta: Ing. Zdeněk Husťák

(ČSSD)

Místostarostka: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
(Občané Klimkovic)
Radní:
Jaroslav Varga
(Občané Klimkovic)
Bc. Lukáš Lyčka
(Společně
pro Klimkovice)
Ing. Taťjana Urbánková
(ČSSD)
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost
ustavit jako kontrolní orgány zastupitelstva kontrolní a ﬁnanční výbor. Zastupitelé zvolili složení těchto výborů takto:
Kontrolní výbor
Předsedkyně: Ing. Pavla Vavrošová
Členové:
Bohumír Kaštovský
Ing. Šárka Kozubová
Ing. Petr Dejl
Dr. Jan Marek
Ivo Kunetek
Petr Skyba

V den uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje napadl v Klimkovicích první sníh.
Foto: P. Večerka

Finanční výbor
Předseda:
Ing. Petr Jiříček
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Členové:
Ing. Tomáš Russ
Ing. Hana Burdová
Ing. Pavel Solanský
Daniel Mozga
Ivo Lubojacký
Pokračování na další straně
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opak rozrůstají. Denně přicházejí žádosti o změnu územního plánu ze zeleně či
orné půdy na zastavěnou plochu. Opravdu takto chceme podlehnout tlaku developerů a zájemců o nové a nové stavební
parcely mimo stávající zástavbu schválenou v územním plánu? Obcházet stavební zákon, který jasně stanoví, že vymezit další nové zastavitelné plochy lze na
území obce až poté, co se prokáže, že
dosavadních zastavitelných ploch máme
nedostatek? My jich máme tolik, že nám
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
při tvorbě nového územního plánu přikázal celkovou výměru zastavěných ploch
oproti předchozímu územnímu plánu
z roku 2001 zmenšit.

Obecní policie Vřesina končí

Pokračování z předchozí strany
Pověřenou zastupitelkou pro náš
územní plán byla zvolena Prof. Ing. Naďa
Rapantová, CSc.

Povolební vyjednávání
Kompletní programové priority, vyplývající ze záměrů rady a zastupitelstva města, se budou ještě tvořit. Je to dáno tím,
že jednání volebních stran byla složitá
a dlouhá. Přesto je ze složení rady jasné, že základem její podoby byla dohoda
volebních stran a jejích deseti zastupitelů
z volebních uskupení Občané Klimkovic,
ČSSD, ANO 2011 a Zelené klidné Klimkovice na zklidnění dopravy ve městě,
vysazování zeleně především kolem dálnice a dalších rušných komunikací v katastru města, vybudování v ideálním případě Centra ekologické výchovy pro děti
a veřejnost v areálu bývalé hospodářské
školy za přispění dotací, dokončení rozpracovaných projektů občanské vybavenosti (sokolovna, koupaliště, kanalizace
v Josefovicích a na Hýlově atd.) a zachování maloměstského rázu města ve více
méně stávajícím rozsahu zastavěného
území s možností uvážlivé a odborné
výstavby. Developerské projekty komerčních bytových domů, které jsou budovány
především za účelem maximalizace zisku
majitelů těchto ﬁrem, totiž přinášejí problémy s dopravou a parkováním, které
následně musí řešit město. Nevěřím takovýmto privátním projektům, byť se mohou
naoko tvářit, že vybudují podporované
(seniorské, startovací, bezbariérové či
2

polyfunkční) byty. Jejich změně v dlouhodobém horizontu na komerční totiž nelze
zabránit. O zcela jiný případ jde, pokud by
tyto podporované byty postavilo město po
odborné úvaze na vhodném místě, provozovalo by tyto byty jako nájemní a ponechalo si je ve svém majetku. Pokud jsou
takovéto byty pořízeny za přispění dotace, může být výše nájemného po dobu
udržitelnosti projektu pro tento okruh obyvatel (senioři, osoby se sníženou schopností orientace a pohybu, mladé rodiny)
zvýhodněné.

Klidné lázeňské město
nebo zastavěná krajina?
Naše malé město se ohledně počtu
obyvatel rozvíjí v posledních dvaceti
letech velmi svižně. K 1. 1. 2018 je nás
celkem 4 422 občanů. Od roku 1970 nám
tak přibylo 1 000 obyvatel, ale z toho cca
700 obyvatel jen od roku 2000 – tedy ani
ne za 20 let. To jsou přitom občané našeho města, kteří se k pobytu zde přihlásili
trvale. Žije zde bohužel mnoho dalších
obyvatel, kteří zde trvalé bydliště nemají. Využívají infrastrukturu našeho města,
ale náš městský rozpočet je za každého
takového obyvatele města ochuzen o cca
10 000 Kč za rok. Všichni víme, že zájem
o bydlení v našem městě několikrát převyšuje prostorové možnosti jeho území
a poptávka po bytech je taková, že pokud
bychom jí vyhověli, můžeme za krátkou
dobu vypadat jako v Jesenici u Prahy.
Jde o známý proces zvaný suburbanizace, kdy se v našem případě vylidňuje
sousední Ostrava a okolní obce se na-

Od 6. 6. 2012 máme s vedlejší obcí
Vřesinou uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, na základě které vykonává Obecní
policie Vřesina úkoly stanovené obecní
policii zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění na území města Klimkovic. Nyní po více než šestileté
spolupráci nám Vřesina tuto smlouvu
k 1. 12. 2018 vypověděla, takže v rámci
výpovědní lhůty u nás bude působit do
28. 2. 2019. Do té doby musíme najít jiný
způsob, jak se postarat o bezpečnost
v našem městě.

Pozvání na prosincové akce
Přeji vám, vážení spoluobčané, pohodové a klidné prožití vánočních svátků,
vše nejlepší v novém roce a zvu vás na
Adventní andělské dostaveníčko a rozsvícení vánočního stromu už 2. 12. 2018
před kostel sv. Kateřiny.
Vánoční atmosféra Klimkovic pak bude
kulminovat tradičním vystoupením našeho Pěveckého sboru a dalších umělců ve
svátečně vyzdobeném kostele sv. Kateřiny na Vánočním koncertě dne 27. 12.
2018 v 16.30 hodin. Detailní pozvánky
najdete na konci Zpravodaje.

Poděkování občanům
a zastupitelům
Úplně na závěr děkuji vám všem, kteří
jste mi dali podporu a důvěru v komunálních volbách a následně při volbách starosty nově zvolenými zastupiteli města.
Mám rád naše malebné město, jsem mu
vděčný za vše, co mi od mých dětských
let dalo a je pro mne potěšení z něj vytvářet zdravé a inspirativní místo pro poklidný život.
V novém období se na spolupráci s vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Dokončený projekt

Lipová alej podél Opavské cesty
Realizace projektu „Revitalizace lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích“, která probíhala od března do listopadu ve VKP (Významný krajinný prvek)
„Lipová alej podél staré Opavské cesty“, je dotovaná Státním fondem životního
prostředí (SFŽP) z Operačního programu životní prostředí (OPŽP 2014–2020),
jenž podporuje zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce1) významných
krajinných prvků.
Projekt na „Revitalizaci Lipové aleje
podél staré Opavské cesty v Klimkovicích“ vznikal po mnohých konzultacích
s Agenturou ochrany přírody a krajiny,
která je dohledovým a poradním orgánem
Státního fondu životního prostředí, jenž
klade důraz na přírodní podmínky, dále
s Magistrátem města Ostravy a krajským
úřadem Moravskoslezského kraje a bylo
stanoveno, že veškeré ořezy z původních
Před realizací

lip (kterých se revitalizace především týká) zůstanou v blízkosti ořezávaných
stromů pro umožnění života páchníka
hnědého2) a dalších druhů hmyzu.
Realizace revitalizace zahrnovala kácení a ošetření původních lip, liniovou dosadbu dřevin (obnova krajinného prvku) ve
sponech původně vysázených lip (39 m)
a v souvislosti s výsadbou keřového patra
(realizace doprovodné vegetace) obno-

vu historické cestní sítě s nezpevněným
povrchem umožňující pěší průchod krajinou, podle podmínek dotačního titulu.
Výše dotace z Operačního programu
byla max. 80 %, ale vzhledem k množství
kácení, které je nezpůsobilým výdajem,
jenž bylo nutné provést pro zlepšení podmínek stávajících stromů v celém úseku
původního stromořadí a úvozové cesty,
se nezpůsobilé výdaje zvýšily.
Cena provedení díla „Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích“ byla vysoutěžena na 1 030 476
Kč a výše dotace je 536 349 Kč.
Nyní vás tedy zve zrekonstruovaný
úsek úvozové cesty k pěší procházce,
kde můžete vidět dvousetleté lípy z jiného
pohledu a načerpat energii, kterou nám
příroda skrze ně může předat.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Významné krajinné prvky jsou chráněny
před poškozováním a ničením a využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.
Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené
vlastnosti a funkce, a dále soubor projevů přírodní lokality (stanoviště, biotopu
apod.), díky nimž je zachováváno typické
prostředí a jeho ekologická hodnota.
2)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
je typickým druhem osidlujícím stromové
dutiny. Preferuje pravděpodobně osvětlené dutiny, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních stromech či
alejích. Brouk dosahuje délky kolem 30
mm. Samice kladou kolem 30 vajíček do
dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé
larvy zde prodělávají 3–4letý vývojový
cyklus a před zakuklením měří až 10 cm.
Dospělý brouk posedává ve slunečných
dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal české
rodové jméno. V případě skácení dutinového stromu je třeba ponechat toto dřevo
nejméně jednu sezonu nedaleko místa
výskytu.
Marta Křivdová
1)

Po realizaci
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Topná sezóna

Co na to Moravskoslezský kraj?
Každého čtenáře klimkovického Zpravodaje musí tento graf, který ukazuje, kdo
a jak v kraji znečišťuje ovzduší, aspoň trochu překvapit. Z obrázku totiž vyplývá,
že malé zdroje, tedy domácnosti, jsou v tuto chvíli už v našem kraji dominantním
zdrojem polétavého prachu.
Ani Arcelor Mittal, ani polské elektrárny
a ostravské koksovny a teplárny, ale staré domácí kotle, ve kterých se dá spálit
ledacos, jsou příčinou mnoha úmrtí zmiňovaných v článku ve všech obcích napříč
krajem. Samozřejmě jsou místa, třeba
ostravské obvody Radvanice a Bartovice
nebo Poruba, kde jsou ta procenta trochu
jiná. I v Klimkovicích jistě bude o něco větší
podíl znečištění z dopravy a menší z velkých zdrojů. Ale staré domácí kotle bezesporu vedou žebříček znečištění v celém
regionu. A stejná je situace všude v republice i v sousedním Polsku a na Slovensku.
Proto jsou kotlíkové dotace pro Moravskoslezský kraj prioritou. Z celkových

50 000 nevyhovujících kotlů v MSK na
pevná paliva bylo do konce roku 2017
prokazatelně vyměněno přes 9 000 kotlů. Dalších více než 8 000 nových kotlů
by mělo začít fungovat letos nebo příští
rok. A více než stovka kotlů je vyměněna
i v Klimkovicích.
Cílem vedení kraje je pomoci občanům s výměnou všech nevyhovujících
kotlů do roku 2022.
A proč to kraj dělá? Protože jinou cestu,
než odstranit všechny staré neautomatické kotle, kraj nemá. Jinak bude pořád
náš kraj v médiích označován za špinavý a i nadále budou mladí lidé z našeho
kraje utíkat pryč. I proto jsme tahouny

Topná sezóna opět přišla
Jako každoročně, zase začínáme nadávat na souseda čmoudila, kvůli kterému
nelze větrat, sušit venku prádlo a hlavně se pořádně nadechnout. Stále si asi
neuvědomujeme, že znečištěné ovzduší má prokazatelně nepříznivé účinky na
zdraví, znečišťující látky mohou způsobit mnoho zdravotních problémů od méně
závažných až po vážná onemocnění a předčasnou smrt.
V České republice je to kolem 4 000 předčasných úmrtí ročně! V přepočtu obyvatel
na město Klimkovice, mající 4 420 obyvatel, tak ročně 2 Klimkovičáci předčasně
zemřou na znečištěný vzduch. Nejčastěji
na rakovinu plic. A kolik lidí v okolí trpí astmatem! Znečišťující látky mimo jiné negativně působí i na vegetaci, mohou ovlivnit
její růst a způsobit snížení výnosů zemědělských plodin a lesů. Řada znečišťujících
látek má schopnost se v prostředí akumulovat a přecházet do potravního řetězce.
Lze zmínit i poškozování materiálů a budov
často historického významu působením
znečišťujících látek v ovzduší.
Máte doma starý kotel na tuhé palivo?
Nyní je poslední možnost, jak ho vyměnit a levně. Z peněz Evropské unie na
výměnu jsou připraveny další 3 miliardy
korun a Ministerstvo životního prostředí
plánuje vyměnit cca 30 000 zastaralých
kotlů. Půl miliardy pošle ministerstvo
v rámci této výzvy o kotlíkové dotace
do našeho kraje a současně Státní fond
4

životního prostředí připravuje výzvu pro
obce, které můžou čerpat z národních
peněz ﬁnance na poskytnutí bezúročné
půjčky pro nízkopříjmové rodiny. Lidem
se poskytne stoprocentní a bezúročná
půjčka na výměnu ekologického tepelného zdroje. Takže o výměnu kotle je možné
požádat v příštím roce na krajském úřadě
a o bezúročnou půjčku pak přímo u obce.
Dotační program skončí v roce 2020
a od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány
a budou vyřazeny z provozu. Týká se to
starých neekologických kotlů na pevná
paliva spalující uhlí, dřevo nebo koks prohořívacím nebo odhořívacím způsobem.
Jedná se o kotle, které nesplní minimálně 3. emisní třídu. Jde zpravidla o kotle
vyrobené před rokem 2000. Emisní třída se zjistí na energetickém štítku nebo
v dokumentaci kotle. Pokud není údaj
uveden na energetickém štítku, lze počítat s tím, že kotel povolené emise splňovat nebude. Kotlíkové dotace se vztahují

kotlíkových dotací a neúnavně sháníme
v Praze i Bruselu další a další peníze
na jejich výměnu. I proto jsme se připojili k evropské „Uhelné platformě“, která
sdružuje všechny regiony s těžbou uhlí
a kde hledáme napříč Evropou způsoby,
jak uhlí nespalovat vůbec. Ale to je dlouhá cesta. Výměna starého kotle za nový
je oproti tomu věc jednoduchá a rychlá.
Tak pojďme společně udělat náš kraj čistějším!
Jakub Unucka,
náměstek hejtmana MSK

na rodinné domy. Chataři a chalupáři na
dotace nemají nárok. Pro informaci hnědé uhlí (hruboprach, průmyslové směsi),
lignit (méně kvalitní hnědé uhlí), uhelné
kaly a proplástky, dřevotříska, překližka,
dřevovláknité desky, lepené dřevo se
nesmí vůbec spalovat. Samozřejmě plasty, textil, jednorázové dětské pleny, PET
lahve, polystyren, staré palety, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna, dřevo
z demolice, rozbitý nábytek, celobarevné
letáky a časopisy, pneumatiky, tráva, listí
a zbytky potravin, nebezpečné odpady
(zbytky léků, barev, baterie) nebo nápojové kartony se do kotle také nesmí dávat
ke spálení.
Kotlíkové dotace začaly v Moravskoslezském kraji již v roce 2012 a od roku
2015 spustilo ministerstvo kotlíkové dotace na celostátní úrovni. V první výzvě si
lidé mohli zažádat o dotaci i na moderní
kotel, který je pouze na uhlí, dále bylo podporováno tepelné čerpadlo, plynové kotle
a kotle nejvyšší emisní třídy na biomasu,
popř. kombinaci biomasy a uhlí. Ve druhé
vlně byla dotace u tuhých paliv omezena
jen na moderní kotle na biomasu popř.
kombinace biomasy a uhlí. Ve třetí výzvě
to zatím vypadá, že nebudou podporovány kombinované kotle na biomasu a uhlí,
ostatní typy nízkoemisních zdrojů tepla
zůstávají nadále podporovány.
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A nyní trochu statistiky:
• 640 000 domácností využívalo kotel
na tuhá paliva v roce 2011 v ČR,
• 500 000 z nich kotel muselo nebo musí
vyměnit, protože nebude po roce 2022
splňovat emisní limity,
• 127 500 korun je maximální částka
dotace na kotel,
• z toho 7 500 korun je dotační bonus
určený pro naši lokalitu,
• další podporu poskytuje Moravskoslezský kraj (ve druhé výzvě to bylo
7 500 korun),
• další podporu poskytují některá města
a obce (až cca 10 % nákladů),
• 30 000 kotlů se může vyměnit
ve třetí vlně.
Co se týče výše dotace, pak předpoklad
pro třetí výzvu kotlíkové dotace, která se
rozběhne v roce 2019:
• 75 % v případě realizace plynového
kondenzačního kotle, nejvýše však
95 000 Kč.
• 80 % v případě realizace kotle pouze
na biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 000 Kč.
• 80 % v případě realizace tepelného
čerpadla nebo automatického kotle
pouze na biomasu, nejvýše však
120 000 Kč.
• Dále je možné získat za prioritní lokalitu
bonus ve výši 7 500 korun a další
ﬁnanční bonusy od kraje a některých
měst a obcí.
Doufám, že se nám bude co nejdříve
dobře dýchat čerstvý vzduch, a i v zimě
budeme moci vyvětrat pokoj bez zápachu
uzeného ve vzduchu.
Toto můžeme ovlivnit my občané.
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D.,
Občanské sdružení Čisté Klimkovice

Dopis sousedovi:
Milý sousede, nelíbí se mi, jak topíš.
Tím, že topíš nekvalitně, ohrožuješ
život můj i mé rodiny. Kouř, který vychází z tvého komína, je mimo jiné
zdrojem karcinogenního benzo(a)
pyrenu. Kromě toho, že se jedná
o rakovinotvornou látku, dráždí mi
také oči, nos, krk a průdušky. Mám
náběh na astma a sousedovic děti už
astmatici jsou. Do těla se benzo(a)
pyren dostává navázáním na jemné
částice polétavého prachu (popílku)
z kouře z tvého komína. Přál bych si,
abys změnil své zvyky – nespaloval
odpadky a topil tak, abys neškodil
sobě ani svému okolí.
K tomu by Ti snad mohlo pomoci
vlastní svědomí a Smokemanovo desatero správného topiče:
1. Nebuď lhostejný k sobě ani
ke svému okolí, zajímej se o to,
co jde z Tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden
až dva roky.
3. Nespaluj odpadky.
4. Nastav regulační klapky tak,
aby vzduch mohl k palivu,
oheň nedus.
5. Přikládej častěji menší dávku
paliva než jednu velkou dávku
za dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem
mezi 150 až 250 °C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil
Tvůj soused.
Tvůj soused

Smogové desatero
1. Zjistěte aktuální stav ovzduší v místě vašeho pohybu (webového portálu
CHMI a to http://portal.chmi.cz/ﬁles/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html, pokud je situace špatná nebo velmi špatná
(červená nebo tmavě červená barva) tak:
2. Omezte pobyt a fyzickou aktivitu či sport ve venkovních prostorech.
3. Nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám.
4. Vnitřní prostory větrejte pouze krátce a intenzivně.
5. Omezte používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť
v domácnosti.
6. Zdržte se práce s chemickými látkami.
7. Zvyšte přísun vitamínů, zejména C.
8. Pijte dostatek nealkoholických tekutin – zvyšují samočisticí schopnost
dýchacích cest.
9. Naplánujte si alespoň krátký výlet do oblastí s čistším ovzduším.
10. Zamyslete se, čím vytápíte své obydlí a zda
opravdu dnes potřebujete cestovat autem.
Zdroj: www.cistenebe.cz

Z redakční pošty

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat skautům
z Klimkovic za opravu chodníčků a lávek
ke studánkám. Oceňuji práci, kterou dělají ve svém volném čase a bez odměny.
Za tuto činnost jim vřele děkuji.
Petra Gerlichová

Kastrujte
své kočky!
Za jednu z pozitivních věcí, spojenou s vybudováním dálnice, považuji
stezku pod lázněmi kolem Polančice.
Chodím tam často a ráda. Úžasné místo, kde najdu tak vzácný klid. Pokud
ovšem nenatrefím na mladíky z blízké
obce na terénních motorkách. Strašný
řev…
Ale o tom psát nechci. Letos na podzim moje víkendová procházka, na kterou jsem se tak těšila, skončila dříve, než
začala. Nějaká osoba, ke které se raději nebudu vyjadřovat, pohodila do lesa
koťata.
Kočičí mimina, batolící se, neschopná
samostatného života, která měla být ještě u své kočičí mámy. Štěstí, že jsem je
našla, noc venku by pro ně znamenala
smrt. Pomalou a bolestivou.
A tak začal kolotoč krmení. Neuměla
jíst z misky, musela jsem je krmit injekční
stříkačkou. Kdo to někdy zkusil, ví o čem
mluvím a jak je to těžké
Podařilo se mi je vypiplat a našla jsem
jim, doufám, dobré domovy.
Nebyl to první nález koťat na tomto
místě. Té paní, co tam nechtěná koťata
odkládá jako odpad to asi přijde normální.
Ale normální to není.
Každý, kdo chová nějaké zvíře, za něj
musí přijmout zodpovědnost.
Nechci to celé zažít na jaře znovu a proto prosím: KASTRUJTE SVÉ KOČKY!
Uvědomte si, že i kočka je živý tvor
a zaslouží si respekt a lidský přístup.
Útulky jsou plné kočiček, které nikdo
nechce a celý život stráví v útulkové kleci.
Doufám, že nebudu muset v místě
nálezu zajistit instalaci fotopasti.
Ještě jednou na závěr prosím: Kastrujte své kočky.
A nejlépe už v zimě.
Radka Voitlová
5
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Preventivní činnost na úseku požární ochrany

Adventní čas – pár postřehů a rad
Začíná adventní čas, období pohody a vánočních příprav. Řada z nás si doma
zapaluje svíčky na adventním věnci, který jsme si koupili, nebo zhotovili sami.
Zde je třeba si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň, plamen dosahuje
teploty 850–940 °C. Tato vysoká teplota již dokáže snadno a rychle zapálit většinu
hořlavých látek, kterými jsou dnes domácnosti vybaveny. Teplota vznícení různých hořlavých látek se pohybuje v rozmezí od 200 do 700 °C. Je tedy zřejmé, že
teplota plamenu svíčky je dostatečně vysoká k jejich zapálení.
Hasiči každoročně likvidují v domácnostech stovky požárů – v roce 2017
jich bylo 4 894 a o život při nich přišlo 55
osob a dalších 828 bylo zraněno. Příčiny
jsou různé – úmyslné zapálení, kouření,
vznícení potravin při vaření, nesprávná
obsluha spotřebičů, nedbalost, špatný
stav komínů atd. A bohužel roste počet
požárů domácností od adventních věnců. Jejich příčina je prostá – na věneček
z chvojí, který se mnohdy položí na dřevěný stůl s ubrusem, se umístí svíčky a po
jejich zapálení se jim už nevěnuje nějaká
zvláštní pozornost. Svíčky při dohořívání
zapálí chvojí, od kterého se vznítí v blízkosti se nacházející látky a předměty.
Požáry v bytech se šíří velmi rychle vlivem značného množství hořlavých látek.
Ale požár nehrozí jen od svíček, ale také
od zapálených prskavek na vánočním
stromku. V teple bytu vánoční stromek
postupně ztrácí na své svěžesti a usychá.
Může se pak snadno od prskavky vznítit,
od něho pak záclona, či závěs, protože
stromeček většinou nestojí uprostřed
pokoje, ale u oken a stěn. Při požáru nejsou osoby ohroženy pouze plameny, ale
také velmi nebezpečnými zplodinami
hoření. Zejména se jedná o oxid uhelnatý, který je obzvlášť nebezpečný tím,
že je to plyn bez chuti a zápachu a je leh-

čí než vzduch a již při malé koncentraci
může rychle osoby, které se ho nadýchají, paralyzovat a usmrtit. Ne nadarmo se
mu říká „tichý a nenápadný zabiják“. Při
hoření igelitu, čalouněných látek, kůže,
podlahovin, dětských hraček atd. vzniká
velmi jedovatý chlorovodík a při hoření
molitanu, umakartu, silonu apod. se uvolňuje další smrtící plyn – kyanovodík.
Pokud dojde k požáru, je třeba nepanikařit a pokusit se vlastními silami
a dostupnými prostředky požár uhasit. Je
třeba reagovat rychle – zamezit přístupu
vzduchu a menší požár uhasit buď pomocí ručního přenosného hasicího přístroje,
pokud je k dispozici, nebo pomocí improvizovaných prostředků – např. udusit oheň
botou, pokrývkami, dekami bez umělých
textilních vláken nebo vodou. Pozor však
na elektrické spotřebiče či věci napojené
do elektřiny, ty se nesmí vodou hasit! Před
účinky toxických zplodin hoření chraňte
dýchací cesty např. mokrým ručníkem,
osuškou apod. V žádném případě však
nepřeceňujte své síly – lidské zdraví je
vždy cennější než majetek a rozhodně
se nepokoušejte za každou cenu požár
uhasit sami. Pokud zjistíte, že požár
sami neuhasíte, volejte hasiče na bezplatné tísňové telefonní linky 150 nebo
112. Ti na místo dorazí během několika

minut a pak se již řiďte jejich pokyny.
Pokud dojde k požáru v bytě obytného
domu, kde je více bytů – např. v paneláku – snažte se, pokud to podmínky při
požáru dovolí, varovat ostatní nájemníky
– např. pomocí zvonků u hlavních vchodových dveří apod.
Při umístění adventních věnců a vánočních stromků bychom měli dodržet
pár bezpečnostních zásad:
- Adventní věnec by neměl být vyroben
z vysoce hořlavého materiálu – např.
z dřevěných hoblin, pilin apod.
- Na adventní věnec umisťujte jen speciální adventní svíčky, které jsou ošetřeny speciální voskovou vrstvou, a které
hoří dlouho.
- Svíčky umisťujte na stabilní nehořlavou
podložku, která brání přímému kontaktu svíčky s hořlavým podkladem – např.
s chvojím adventního věnce.
- Svíčky, ale také vánoční stromky, umisťujte v dostatečně bezpečné vzdálenosti
od lehce hořlavých materiálů. V žádném
případě je nedávejte k oknům do průvanu, do blízkosti závěsů, či jiných textilií,
ani na poličku nebo skříňku, neboť oheň
se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.
- Svíčky postavte, upevněte a zajistěte
tak, aby při hoření byly stabilní a nehrozilo jejich převrácení. Zkontrolujte, zda
svíčky nejsou prasklé a nalomené a zda
nehořlavá podložka je dostatečně velká
– pokud se svíčka převrátí, zlomí a spadne, musí dopadnout bezpečně na tuto
nehořlavou podložku (např. na kovový
tácek) a ne na ubrus, koberec apod.
- Mějte pod dohledem děti a domácí zvířata, která mohou hořící svíčku převrhnout.
- V žádném případě nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Pokud – byť jen
na krátkou dobu – opouštíte byt, pak je
vždy bezpečně uhaste. Vyplatí se to!
Vždyť opětovné zapálení svíčky je věcí
okamžiku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný a pohodový adventní čas plný hezkých okamžiků a zážitků, šťastné a ničím
nerušné vánoční svátky, pěknou oslavu
Silvestra a přivítání nového roku. Snad
k této atmosféře přispěje i těchto několik
bezpečnostních rad.
Ing. Jiří Hudeček, požární technik
města Klimkovic a osoba odborně
způsobilá v požární ochraně
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Knihovna

Listopad v knihovně
Ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě měli žáci ZŠ
v Klimkovicích možnost seznámit se s projektem Zvol si info.
Tento projekt připravili studenti Masarykovy univerzity v Brně. Společnými silami
vydali titul velmi aktuální – Fake News,
nejlepší kniha o dezinformacích a manipulacích. Jednoduše, jak se nestát obětí
manipulátorů a propagandy. Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom,
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake

news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo
a proč je vypouští? Co je hlavní a jak se
proti nim můžeme bránit? To vše si mohli
žáci vyzkoušet na práci s jednoduchým
textem, aby dokázali rozlišit hoax nebo
jiný poplašný titulek v novinách. Vše bylo
realizováno pod dohledem spoluautorky
knihy Lucie Svozilové.
Zuzana Konvičková

Expedice
z pohlednice
Také v podzimním čase se dá cestovat
a zažít neskutečné příhody. S žáky třetích ročníků jsme se pomyslně projeli
napříč celou naší republikou.
Díky kouzelným pohlednicím, které
posílal tatínek svému Martinovi, se mohl
malý kluk ocitnout právě tam, kde tatínek
zrovna pracoval a překládal pro obchodní
partnery.
Na této čtenářské besedě jsme ještě
nikdy nevycestovali do stejného města
a kam se pojede, losují děti. Tentokrát to
bylo velmi blízko, do Ostravy mezi horníky. A že v každém příběhu není o legraci
nouze, o tom se malí žáci mohou vždy
přesvědčit. A na výlet je ještě odveze zkušený pan řidič. Kniha Expedice z pohlednice od Vratislava Maňáka nás vždy potěší.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Půjčovní doba v prosinci a lednu
3.–20. prosince

beze změny

čtvrtek 13. prosince

ZAVŘENO

pátek 21. prosince

900–1200

27. prosince 2018 – 2. ledna 2019

ZAVŘENO

3. a 4. ledna 2019

900–1200

odpoledne zavřeno

1300–1700
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Novinky ze základní školy
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář – ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv a ustoupí zlost,
tak přeji všem lidem, ať vloček je dost.

G
H

G

H

H

Základní škola děkuje všem rodičům, přátelům školy a sponzorům za podporu
při naplňování širokého spektra vzdělávacích a doplňkových činností.
Kouzelné Vánoce plné splněných přání přejí zaměstnanci školy.

H

Sté výročí vzniku republiky
V letošním školním roce si celá naše republika připomíná významné historické
výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Také my jsme se rozhodli
přiblížit dětem důležité okamžiky, které změnily život lidí v naší zemi.
Připravili jsme proto školní projekt ke
kulatému výročí vzniku republiky. V pátek
26. října se do projektu zapojili žáci I. a II.
stupně naší školy se svými pedagogy.
Využili jsme příležitost a posílili výchovu
k občanství, přiblížili dětem dobu vzniku
samostatného státu a významné osobnosti, které jsou spjaty s touto událostí.
Žáci se aktivně zapojili do oslav tohoto
dějinného mezníku. V dějepise jsme probírali vznik nové republiky z historického
pohledu, vyhledávali nové informace, vyplňovali pracovní listy a vyluštili historický

kvíz. Žáci tak měli možnost seznámit se
s okolnostmi vzniku našeho státu, připomněli si státní symboly, vytvářeli plakáty,
zhlédli dokumenty a ﬁlmy. Na II. stupni žáci vytvářeli medailonky osobností, kreslili portréty prezidenta Masaryka
a důležité informace shromažďovali do
prezentací. Děti se dozvěděly nové informace a v hale školy vznikla nástěnka se
zajímavými výstupy z tohoto projektu.
Za organizaci celého dne patří poděkování všem pedagogům I. a II. stupně.
Mgr. Petra Řeháčková

Recyklace očima mladého vědce z 9. ročníku
V minulém roce v naší škole proběhlo několik recyklačních a sběrových akcí.
V rámci programu Recyklohraní jsme za tyto aktivity a další splněné úkoly
obdrželi body, za které jsme 30 žákům 9. ročníku mohli nabídnout výukový terénní program Recyklace očima mladého vědce.
Pro žáky byl vybrán program Recyklace
a voda. Jeho součástí byla ochrana vod,
hydrometeorologické pokusy, chemické
a fyzikální analýzy. V terénu se seznámili
s vodními plochami v Klimkovicích a životem v nich. Vyzkoušeli si různé hydrobiologické metody, pozorovali pod mikroskopem organismy v odebraných vzorcích.

Pochopili zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni, uvědomili si možné následky
svého jednání.
Tento výjezdní program v letošním roce
ﬁnančně podpořil odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje.
Mgr. Kateřina Chrapková

Soutěž v zoologické zahradě
Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem
přátel zoo vyhlásila další ročník soutěže Soutěž mladých zoologů.
Vědomostní soutěž pro žáky 6.–9. tříd
(a odpovídajících ročníků gymnázií) se
uskutečnila v týdnu od 12. do 16. listopadu ve výukovém centru zoo. Tématem
podzimního kola byla Domestikace a česká a slovenská národní plemena. Z naší
školy se zúčastnily tři týmy 9. ročníku
8

a jeden tým z třídy 8. C. Soupeřily s dalšími asi 180 týmy z MS kraje. Tým žáků 8. C
vybojoval neuvěřitelné 4. místo a ztratil na
vedoucím týmu pouze 3,5 bodu.
Všichni ostatní zúčastnění bojovali se
ctí, a i když se neumístili na předních
místech, mnoho zajímavého se dozvěděli
a strávili pěkný den v Zoo Ostrava.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Kateřina Chrapková

Genetika hrou
Žáci 9. ročníku si měli možnost prakticky vyzkoušet párování dusíkatých bází
v nositelce dědičnosti, molekule DNA.
Dusíkaté báze nahradily 4 barvy želé
bonbónů. Laboratorní práce chutnala
i bavila!
Přírodovědná komise 2. stupně
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Zlepši si techniku na Vysoké škole báňské
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádá každý rok pro žáky
základních a středních škol i širokou veřejnost den otevřených dveří s názvem
Zlepši si techniku. Akce slouží k popularizaci vědy a vzbuzení zájmu o technické
obory. Nejstarší žáci naší školy vždy pozitivně hodnotí svou účast na pestrém
a zajímavém programu, který je pro ně přichystán jednotlivými fakultami.

Dojmy žáka 8. A Davida Homoly:

Letos nám byly v budově auly a venkovním atriu představeny technické hračky,
exponáty a novinky ze světa technologií,
které doplňují náš každodenní život. Bylo
připraveno 50 stanovišť, na kterých byly
prezentovány různé profese, např. technolog 3D tisku, diagnostik staveb, programátor řídicích systémů, ergonom, biotechnolog, metalurg. Žáci se mohli zapojit
do soutěže o hodnotné ceny (technické
hračky a stavebnice, elektronika). Dopro-

vodné představení SCIENCE SHOW ve
velkém sále, které je tradiční součástí
této akce, tentokrát obstarali pozvaní lektoři ze science centra iQLANDIA v Liberci.
Pro obrovský zájem návštěvníků je třeba
toto představení dopředu rezervovat.
Naši žáci se aktivně zapojili do soutěže
i do představení, někteří prováděli experimenty přímo na pódiu. Těšíme se zase
na příští rok.
Mgr. Renáta Nejezchlebová

Přijeli jsme na místo a moje první reakce byla: „Hustý!“ Bylo tam strašně moc
věcí z techniky, 3D tiskárna, automatická
frézka, roboti, popkornovač (popcorn byl
zdarma) apod. Dostali jsme soutěžní kartičku a plnili úkoly na soutěžních stanovištích, kterých bylo devět. Jako výhra byla
např. i poukázka do Alzy. Po soutěžích na
nás v aule čekalo představení SCIENCE
SHOW. Bylo tam mnoho zajímavých
a zábavných pokusů, např. s lihem, modrou skalicí a tekutým dusíkem, který měl
teplotu -200 °C. Při losování soutěže
vyhrála jedna holka od nás z 9. třídy. Moc
jsem si to užil a chtěl bych jet znovu!

Bobřík
informatiky

Soutěž ve
výslovnosti

Exkurze
do Planetária

Již šestým rokem se v naší škole koná
předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich
učitele s tím, co to jsou informatické
otázky a problémy, a že informatika
není totéž, co ovládání počítače.

V úterý 6. listopadu reprezentovalo
naši školu šest žáků 2. stupně v soutěži Brich dir die Zunge nicht! (Nepolámej si jazyk!) na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.

V pondělí 22. října navštívili žáci pátých
tříd Planetárium v Ostravě. V nádherně
zrekonstruovaných prostorách strávili
celé dopoledne a dozvěděli se mnoho
zajímavých informací.

Soutěže se celkem zúčastnilo 305 našich žáků ze 4. až 9. tříd, kteří soutěžili ve
třech kategoriích – Mini (4. a 5. ročník),
Benjamin (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9.
ročník).
Našim nejmladším žákům se letos velmi dařilo, neboť 47 z nich bobříka získalo.
Nejvyššího bodového výsledku dosáhli
tito žáci: Adéla Křivánková z 5. B, Aneta Hrbáčová z 5. B, Veronika Himlarová
z 5. B a Nikola Lipský ze 4. A – shodně
maximum – 192 bodů.
V kategorii Benjamin zvítězila Tereza
Dubnová ze 7. A se ziskem 200 bodů, na
druhém místě se umístil Jonáš Břežný
ze třídy 7. A, který získal 177 bodů a třetí skončil Erik Otisk ze třídy 7. B se 172
body.
Největšího bodového zisku v kategorii
Kadet dosáhl Jiří Řeháček z 9. B se 184
body, dále Adam Gráf z 9. A se 177 body
a na třetím místě skončili Adam Socha
z 9. A a Adam Pospíšek z 9. B se ziskem
169 bodů.
Všem soutěžícím děkuji za ochotu
logicky přemýšlet a všem úspěšným řešitelům gratuluji.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Klání se koná tradičně ve dvou kategoriích a soutěží se ve dvou dovednostech –
ve správném a co nejrychlejším přednesu
vybraného jazykolamu během 30 sekund
a přečtení neznámého německého textu,
kde se hodnotí správná výslovnost. Po
loňském druhém a čtvrtém místě jsme
s napětím čekali na vyhlášení vítězů.
Starší žáci ve složení Tereza Fešárková
z třídy IX. A, Tereza Rykalová a Matyáš
Cron ze třídy IX. B vybojovali výborné
třetí místo. Veronika Rykalová, Adéla
Větěchová z třídy VIII. A a Kryštof Martiník z třídy VII. A skončili se ziskem 179
bodů na skvělém druhém místě v kategorii mladší žáci, pouhý bod za vítězem.
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy, za opravdu svědomitý přístup
k přípravě, bez kterého by tohoto úspěchu
nedosáhli, a doc. PhDr. Gabriele Rykalové, Ph.D., za pravidelné odborné konzultace při přípravě soutěžících.
Mgr. Jana Bravanská
a Mgr. Hana Škutová

Nejprve si prošli s průvodkyní jednotlivé
úseky experimentária – např. expozice Do
hlubin Země, Za světlem, Ke hvězdám aj.
Potom dostali pracovní listy, které ve skupinkách vyplňovali. V druhé části pak děti
zhlédly výukový program K zázračným
planetám, během kterého podnikly úžasnou cestu ke všem osmi planetám naší
soustavy. Celý program byl skvělý.
Mgr. Svatava Lichá
A jak hodnotily samotné děti?
Moc se mi tam líbilo a chtěla bych tam jet
znovu.
Anička Miklová
Nejvíce se mi líbila spolupráce ve skupinkách a také kino. Z planetária jsem si
odnesla skvělý zážitek. Eliška Buroňová
Moc se mi líbil robot Marsbot, umělé tornádo nebo skutečný meteorit.
Kuba Stanovský
Bylo super, že jsme si mohli sami všechno vyzkoušet. Líbil se mi robot a také
zemětřesení.
Filip Jansa
Všechno byl úžasné! Nejlepší bylo kino
s noční oblohou a skupinová práce.
Julie Premusová
Odnesla jsem si zajímavé informace
a krásné zážitky.
Vendulka Magerová
Myslím si, že mi všichni dají za pravdu, že
tento výlet byl skvělý!
Veronika Himlarová
9

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 12/2018

Lampionový průvod
V pátek 9. listopadu prozářil ulice města lampionový průvod, který pro děti
a jejich rodiče zorganizovali Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice a Základní škola
Klimkovice.
Od zámku se úctyhodně dlouhý průvod,
který tvořilo 95 dětí a jejich doprovod,
vydal parkem kolem rybníků, aby ve tmě
mohla zazářit všechna barevná světýlka
a lampiony vynikly ve své kráse.
Procházkou se šlo až ke škole, kde už
na děti čekala sladká odměna a na rodiče
horký punč. To ještě večer zdaleka nebyl
u konce, neboť následovalo slavnostní
vyhlášení soutěže o nejoriginálnější lampion a oblohu ozdobil netrpělivě očekávaný ohňostroj. Díky skvělé organizaci
a příjemnému teplému listopadovému dni

bez mráčků byl lampionový průvod pro
všechny velmi hezkým zážitkem.
Touto cestou bych ráda poděkovala
vedení školy a všem rodičům, kteří se na
organizaci podíleli, panu Petru Krahulcovi, veliteli Obecní policie, za doprovod
a pocit bezpečí, ale především všem rodičům a dětem, kteří se do průvodu zapojili.
Budeme se těšit na setkání při některé
z dalších společných akcí.
Gabriela Rykalová,
předsedkyně
Spolku rodičů při ZŠ Klimkovice

Barevný den
V pátek 26. října si žáci připomněli 100.
výročí vzniku Československé republiky. Ve třídách probíhaly různé aktivity
a činnosti spojené s tímto svátkem.
Žáci 5. A a 5. B pro své spolužáky
z 1. stupně vyhlásili barevný den v barvách trikolory. Kdo se chtěl připojit a podpořit svou třídu, přišel oblečen v modré,
bílé a červené. Třídy jsme vyfotili a vítězové dostali sladkou odměnu. Mezi nejaktivnější patřily třídy 1. B, 2. A, 2. C, 3. A, 3. B,
4. A a 5. A. Všem děkujeme za podporu.
Mgr. Naďa Danková

Charitativní akce Krabice od bot ve 4. B
Již posedmé pořádá Diakonie předvánoční akci, která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin v České republice.
Pomáhá lidem v těžkých životních situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším
docházejí síly. I nás tato akce oslovila
a rozhodli jsme se jí zúčastnit. Děti společně s rodiči naplnili dárkové krabice od
bot maličkostmi – pastelkami, omalovánkami, auty, panenkami a ty udělají radost
dalším dětem o Vánocích. Stali se „Ježíškem“ pro kamarády, kteří nemají takové
štěstí. Krabice jsme zabalili, napsali dovnitř vánoční vzkaz a odvezli na určené
místo.
Doufáme, že dárky udělají kamarádům
velkou radost a prožijí krásné a kouzelné
Vánoce. Je dobře, že jsou mezi námi lidé,
kteří dělají dobro i pro jiné kolem nás. Na
závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům dětí za spolupráci a účast.
Mgr. Renata Ottová a třída 4. B
10
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Kino Panorama

Širokoúhlé kino Panorama slaví 60 let!
Provoz širokoúhlého kina Panorama byl zahájen 23. prosince 1958 ﬁlmem Mazurka lásky za přítomnosti všech nadřízených orgánů a široké veřejnosti nejen našich
občanů. Kino bylo budováno současně s ostravským kinem Vesmír, jako první
širokoúhlá kina v regionu. Největšími iniciátory byli manželé Homolovi. Ladislav
Homola pracoval jako promítač a Marie Homolová byla ve funkci vedoucí kina.
Interiér byl realizován podle návrhu architekta Radima Ulmanna.

Promítací kabina byla vybavena dvěma
promítacími stroji zn. Dresden a jedním
přístrojem na promítání diapozitivu. Na
sklíčka 8x8 cm obarvených křídou psala
paní Homolová příští program kina a jiné
akce.
Promítací stroje byly v roce 1975 vyměněny za modernější MEOPTON 4. V dubnu roku 1989 byly namontovány promítací
stroje zn. MEO 5 XB. Součástí vybavení
kabiny byl také přetáčecí stůl na převíjení
ﬁlmů, kde promítač nejprve ﬁlm převinul
na začátek a provedl kontrolu, zda není
ﬁlm poničen – potrhán. O samotné promítání se pak starali dva promítači, každý
o jeden promítací stroj. Distribuci ﬁlmů
zajišťovala Ústřední půjčovna ﬁlmů (tehdy jako jediná). Filmy „chodily“ vlakem
z kina do kina, nejprve ve dvou plechových, později ve dvou plastových zelených přepravkách, každá o hmotnosti asi
10 až 15 kg.
Provoz kina dále zajišťovaly 2 uvaděčky, pokladní, dovozce ﬁmů, uklízečka, v zimním období pak ještě šatnářka
a topič. Hrací proﬁl kina byl 6 představení
týdně, v zimním období 7 představení –
v neděli odpoledne se hrála pohádka pro
děti.

V roce 1977 byla v hledišti vyměněna všechna sedadla za modernější a ta
slouží dodnes.
Až do roku 1972 se topilo v kamnech
umístěných v chodbě kina. V témže roce
bylo zavedeno ústřední topení, topilo se
v kotelně kaly a také koksem. Od roku
2000 je kino vytápěno plynem.
Od roku 1977 do května 1983 zastávala funkci vedoucí kina Jitka Hruzíková. Po
odchodu do důchodu ji nahradila Marta
Stonišová. Nejdéle pracujícím promítačem byl Jaromír Štebel – od roku 1958 až
do roku 2006, do svých téměř 82 let! Když
připočteme promítání v sokolovně, tak je
to více než 50 let! Druhým promítačem
byl pak po dlouhá léta Antonín Mrázek.
A třetím dlouholetým byl Ludvík Monsport. Od roku 2006 pracuje jako promítač
v našem kině Vladimír Jemelka dosud.
A od roku 2007 pak ještě Vítězslav Teslík
– také dosud.
Kino bylo ve správě Městského národního výboru do roku 1982. Posléze vznikla Okresní správa kin v Novém Jičíně
a naše kino se stalo součástí této instituce. Po rozpadu této organizace v listopadu 1993 je kino pod správou města
Klimkovic.

Po roce 1990 se hrací proﬁl zredukoval na 3 představení týdně a později pak
na současných 5 představení měsíčně
pro veřejnost. Od roku 2000 stále více
hrajeme uzavřená představení pro školní
zařízení dopoledne u různých příležitostí
a také pro školní družiny po obědě. Chodí k nám žáci naší základní školy, také
z mateřské školy, žáci z okolních obcí
a rovněž z některých základních škol
z Ostravy-Poruby.
Také pracovní pozice se postupně redukovaly, až na současných 5 pracovníků.
V roce 2013 byla nainstalována do promítací kabiny nová digitální technologie
promítání ﬁlmů, tzv. E-CINEMA. Projekce
byla vedena z nosičů BLURay a DVD.
V listopadu až prosinci 2017 proběhla
v kině rekonstrukce jeviště – byl zvětšen
prostor, instalováno nové promítací plátno, s tím související i nové opony a veškeré jevištní zařízení. Rovněž v promítací kabině proběhlo hodně změn. Byly
demontovány dvě obrovské promítačky,
a ty byly nahrazeny novým digitálním
dataprojektorem, systémem D-CINEMA.
Jedná se o výkonnější promítání digitálních ﬁlmů, kde je kromě kvalitního obrazu také kvalitnější zvuk. Jde pak hlavně
o možnost většího výběru ﬁlmů a především o možnost promítat ﬁlmy v premiérových časech. Ze Státního fondu kinematograﬁe, kde jsme s žádostí o dotaci byli
velice úspěšní, jsme na tyto rekonstrukce
obdrželi dotaci ve výši 2 000 000 Kč.
S nástupem této nové technologie se
značně změnila i distribuce ﬁlmů. V současné době spolupracuji s více než deseti
společnostmi, které nabízejí ﬁlmy, avšak
každá s jinými podmínkami půjčování. Filmy se přepravují prostřednictvím České
pošty balíčky tzv. DREIV, neb COMBO.
V současné době se provádí rekonstrukce hlediště. Bude vyměněna podlahová krytina, stávající sedadla budou
demontována, očalouněna a opravená
zpátky nainstalována. Opět jsme byli
úspěšní v získání dotace ze Státního
fondu kinematograﬁe, tentokrát ve výši
250 000 Kč. Zbytek pak bude uhrazen
z prostředků města.
Instalaci pak dostane jako dar naše
kino Panorama k výročí jeho šedesátileté
existence. Těšíme se na vaši návštěvu na
pohodlnějších sedadlech v hledišti našeho kina.
Marta Stonišová,
provozní v kině
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP
volný

neděle

2. 12.

TRADICE

Adventní dostaveníčko

u kostela Sv. Kateřiny

15.00

úterý

4. 12.

LÁZEŇSKÉ KINO

Úsměvy smutných mužů

Sanatoria Klimkovice

18.00

středa

5. 12.

HUDBA

Mikulášský taneční večer

Sanatoria Klimkovice

19.00

s Petem Saxem
pátek

7. 12.

HUDBA

Diskotéka Dj Paula Doctora

Sanatoria Klimkovice

19.00

neděle

9. 12.

HUDBA

Dechová hudba Děrničanka

Sanatoria Klimkovice

15.00

úterý

11. 12.

LÁZEŇSKÉ KINO

Dej mi své jméno

Sanatoria Klimkovice

18.00

sobota

15. 12.

HUDBA

Tamburašský soubor

Sanatoria Klimkovice

15.00

Brač Studénka
neděle 16. 12.

pondělí 17. 12.

HUDBA

Ostravský smíšený sbor

Sanatoria Klimkovice

15.00

SENIOŘI

Bajdání

Mozaika

16.00

HUDBA

Poslechový večer s kapelou

Sanatoria Klimkovice

15.00

volný

Bosobos
úterý

18. 12.

LÁZEŇSKÉ KINO

Mama Mia

Sanatoria Klimkovice

18.00

pondělí 24. 12.

HUDBA

Duo Halata

Sanatoria Klimkovice

10.00

středa

26. 12.

HUDBA

Modrý cimbál

Sanatoria Klimkovice

19.00

čtvrtek

27. 12.

HUDBA

Vánoční koncert

kostel sv. Kateřiny

16.30

neděle

30. 12.

HUDBA

Odpoledne se saxofony Karla Cahy

Sanatoria Klimkovice

19.00

ZÁBAVA

Silvestrovská party

Sanatoria Klimkovice

19.30

pondělí 31. 12.

Více na http://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2018
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.
Změny v programu vyhrazeny.
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Z redakční pošty
Jmenuji se Anna Kapustková, rozená Kaštovská. Narodila
jsem se v Klimkovicích 10. ledna 1939. V důchodu jsem od
roku 1991. Jsem vdova a bydlím ve městě Petřvald u Karviné. Mě jistě neznáte, ale znali jste mého bratra Ing. JUDr.
Lumíra Bilíka.
Píši básně. V roce 2016 mi vyšla první sbírka básní Polapena
láskou. Mám připraveny další sbírky básní.
Zasílám ukázky z připravené sbírky básní Vůně domova:
Vůně domova, Klimkovice město a Kostel sv. Kateřiny. Jednu
báseň ze sbírky Člověk a příroda s názvem Lásko a Nejkrásnější
z květů. Posílám vám je ke zveřejnění ve Zpravodaji.
(Zkrácená verze dopisu.)
Se srdečným pozdravem
Anna Kapustková

VŮNĚ DOMOVA
když spatřím tě domove
po létech odloučení
duše má se radostí
rozechvívá
každý kámen
zlatnoucí lány obilí
hroudy na polích
každý strom i každý dům
v korunách větví šum
medová vůně rozkvetlých lip
i bzukot včel nad hlavou
mi ji připomínají
kvetoucí louky i lesy v dáli
rybníky i potůčky

akordy lásky
v srdci mém rozeznívají
zářivé slunce ve dne
do zlatých paprsků tě halí
v noci stříbrný měsíc osvětluje
tvá krása domove
stále mě okouzluje
bijící zvony z věže kostela
nesou písně do kraje
domov tvůj žije
náruč ti otvírá
dobře je mi v tvé náruči
jediná mi štěstí
i klid duše zaručí

Propagační materiály města
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Český svaz chovatelů

Jubilejní 50. Olympiáda mladých chovatelů
Ve dnech 22.–26. srpna 2018 se konalo mezinárodní kolo Olympiády mladých
chovatelů v areálu Zemědělské univerzity v Praze, kam se sjeli mladí chovatelé
z celé republiky. Program byl bohatý, soutěž velmi náročná – těžké textové otázky, poznávačky živých zvířat a obávaný pohovor na téma písemné práce, kdy
soutěžící obhajovali své poznatky z chovu.
Rovněž v letošním roce měli klimkovičtí chovatelé své „želízko“ v soutěži, a to
mladou chovatelku králíků Helenu Postavovou, která soutěžila za okres Ostrava.
Odbornost králíků je již tradičně nejpočetnější kategorií, a proto i nejprestižnější
ze všech. O to více cennější je vítězství
v soutěži a podařilo se. Helenka soutěž
v této kategorii plně ovládla, stala se vítězkou I. věkové kategorie do 15 let a navázala tak na úspěchy bývalých, již dříve
narozených soutěžících z Klimkovic.
Program čtyřdenního setkání byl zajímavý. Mladé chovatele čekala dopolední

prohlídka několika pracovišť Zemědělské
univerzity – pitevna, molekulární genetika,
laboratoře apod., návštěva u chovatelů,
odborné přednášky a celodenní návštěva pražské zoo. Na závěr čekal soutěžící výborný raut a překvapení – ohňostroj
k 50. výročí této chovatelské soutěže.
Heleně touto cestou ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci okresu a města. Držíme palce při
obhajobě v příštím roce, tentokrát v Přerově.
Za ZO ČSCH Klimkovice
Radim Boháč

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.
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Podané ruce

Pomáháme těm, kteří si sami pomoci nemohou
Osobní asistence patří mezi služby sociální péče a je to služba terénní, což znamená, že není poskytována v určitém sociálním zařízení, ale v terénu – hlavně
v domácnostech klientů. Jedna z největších přidaných hodnot osobní asistence
je to, že umožňuje lidem, kteří potřebují k samostatnému životu pomoc druhé
osoby, zůstat s pomocí osobního asistenta doma.
Osobní asistent / asistentka dochází
za klientem a podle potřeby mu pomáhá
s činnostmi, které sám nezvládne. Je to
např. hygiena, oblékání, příprava a podání jídla a pití, přesuny, zajištění chodu

domácnosti, ale také doprovod k lékaři, na nákup, na procházku a podobně.
Dohlédne například na podání léků, na
pitný režim, ale také může přečíst knihu,
zavzpomínat společně s klientem u foto-

alba apod. Rozsah služby a její přesná
náplň záleží na potřebě či přání konkrétního člověka. U někoho to může být třeba jen pár hodin týdně, u dalšího několik
hodin denně. Osobní asistence je totiž
nejen fyzická pomoc, ale přináší klientům
i psychickou podporu, aktivizaci schopností a lidskou společnost.
Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních službách již od
roku 2001. Nabízí osobní asistenci lidem
od jednoho roku věku s určitou mírou
omezení soběstačnosti – z důvodu věku,
nemoci či postižení. Našimi klienty jsou
děti, mladí lidé i senioři. Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
podle potřeb klienta a našich aktuálních
personálních a časových možností.
Cena za službu osobní asistence je
hrazena vícezdrojově, ﬁnančně přispívají kraje, města a obce i nadace a individuální dárci. Část ceny si hradí klient a je
možné k tomu využít příspěvek na péči.
Za ﬁnanční podporu děkujeme také městu Klimkovice.
Další informace o organizaci, kontakty,
fotogalerii apod. najdete na našich webových stránkách: www.podaneruce.eu.
Bližší informace můžete získat rovněž
u Mgr. Hany Kovalské na telefonním čísle: 777 011 934.
Bc. Jana Marková

Charita
Beneﬁční knižní bazárek
pro Hospic sv. Lukáše
Srdečně zveme zájemce, kteří se chtějí
dozvědět více o hospicové péči, prohlédnout si zázemí, zažít hospic trochu jinak
než jako „místo pro umírání“. Z Hospice
sv. Lukáše si můžete odnést darovanou
knihu, ozdobenou záložkou s autorským
příběhem z hospicového prostředí. Akce
pro lidi, kteří chtějí zažít hospic trochu
jinak, se koná v sobotu 1. prosince od 10
do 17 hod. v Hospici sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.

Dárek Jam na podporu
lidí bez domova
Šestý ročník setkání ostravských muzikantů na beneﬁční hudební akci v centru
Ostravy na podporu žen, mužů a dětí bez
domova. Návštěvníci akce mohou pro

klienty sociálních služeb Charity Ostrava
přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či
dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání
proběhne 12. prosince od 19.00 v baru
Modrá myš. Srdečně zveme.

Charitní Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských
domácností Tři králové v rámci tradiční
celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 2019 již po devatenácté Charitou Česká republika. Tři králové
budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům
za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb Charity Ostrava

tato pomoc plyne. Na
svátek Tří králů 7. 1.
2019 bude od 14 hod.
na Alšově náměstí
v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč
a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více o využití
Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Severní Irsko v galerii G
Soubor autorských fotograﬁí Vladimíra
Půlpána s názvem Severní Irsko bude
až do 30. prosince 2018 k vidění v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava
v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova
3165/40a, Ostrava-Zábřeh. Výstava je
přístupná každý všední den od 8 do 16
hodin. Srdečně vás zveme.
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Historie

Jak se v Ostravě podnikalo před sto lety
V dnešních dnech se všichni ohlížíme o sto let zpět a vzpomínáme na dobu, kdy
vznikla republika. Jak na tom v té době byla Ostrava s podnikáním? V Moravskoslezském inovačním centru Ostrava (MSIC) hledáme cesty, jak podporovat
podnikavost dnešních obyvatel, a tak nás zajímalo, jak podnikali jejich předci
přibližně v té době. Vyprávěly jsme si s ředitelkou Archivu města Ostravy Hanou
Šústkovou: „Ostrava byla nesmírně bohaté město, tady se peníze točily a lidé si
rádi užívali, na druhé straně byla veliká bída. Mělo to takový americký ráz, byly
zde vidět propastné rozdíly.“

Kam za zábavou
a odpočinkem?
V Ostravě byla hustá síť restaurací nejrůznějších kategorií od doupat neřesti až
po velice luxusní podniky, kam chodili lidé
utrácet své peníze vydělané nejen ve velkém průmyslu.
V té době se velmi dařilo kavárnám.
Lidé tam chodili nejen posedět, ale také
tančit. V kavárnách probíhal také obchodní život. Pamětníci vyprávějí, že se tam
scházeli a domlouvali své obchody advokáti, obchodníci a rovněž obchodní cestující.
Nejznámějšími kavárnami byly Elektra,
Praha, Kafé Royal (Menza ﬁlozoﬁcké
fakulty na Reální ulici), kavárna Fénix
(naproti Divadla J. Myrona) a Bocaccio
(Palace).

OD Bachner

Kafé Royal

Kouzlo obchodních domů
Ke známým podnikatelům té doby patřili
majitelé obchodních domů, kterých bylo
v Ostravě hned několik. Ve 30. letech
postavila rodina Bachnerů obchodní
dům s nejrůznějším zbožím pro vybavení
domácnosti. (Dnes známější pod názvem
Horník.)
Kavárna Elektra
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OD Baťa

vou, nakupovali a prodávali uhlí na Ostravsku a hráli od 50. let 19. století významnou
ﬁnančnickou a velkoobchodnickou roli. Pak
se etablovali ve Vídni a založili obchodní
a ﬁnanční dům „bratři Gutmannové“.
V Zábřehu fungovala chemička rodiny
Rütgers, jednalo se o říšsko-německý
kapitál, který po 1. světové válce prodali. V polovině 70. let minulého století byl
hlavní provoz přesunut do Dezy ve Valašském Meziříčí.

Živnostníků byla spousta

Kousek dál stál proslulý obchodní dům
Rix zaměřený na módu, textil a galanterii. Původní budova byla za války zničena bombardováním a na jejím místě nyní
stojí dům s pelikánem.
Velkým obchodním domem, vzbuzujícím dodnes vášně, byla Textilie (Ostravica), patřící podnikateli Igo Wechslerovi.
Vedle této nejznámější trojice obchodních domů místních, většinou židovských,
podnikatelů byly v Ostravě ﬁliálky celoregionálních obchodních domů ASO (dnes
sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny),
Baťa a Brouk a Babka (Dům knihy).

Průmyslníci na výsluní
Nejbohatšími podnikateli byli majitelé
dolů, hutí a podnikatelé v chemickém
průmyslu. Po roce 1918 už je obtížné rozklíčovat majitele velkých průmyslových
podniků, protože přecházejí na akciové
společnosti a vedení přejímají manažeři.
Jiné je to u dolů, tam se jednalo o šlechtické rodiny – například hrabata Wilczkové
ve Slezské Ostravě a Reifferscheidtové.
Do r. 1945 se tedy jednalo o rodinné podnikání, poté byli majitelé uznáni za Němce a podniky nad 500 zaměstnanců byly
znárodněny, čímž vzniká koncern OKD,
který sdružil ostravsko-karvinské doly.
V Ostravě fungovaly malé rodinné hutě,
jako například slévárna Rudolfa Sýkory
v Mariánských Horách i Moravské Ostravě, ale nemohly dlouho soupeřit s Vítkovickými železárnami. Ty, přestože to byl
obrovský konglomerát, si udržely rodinné
vlastnictví velkopodnikatelských rodin
Gutmannů a Rothschildů až do roku 1939
respektive 1945.
Známější jsou Rothschildové, dodnes
se používá rčení „Nejsem Rothschild“.
Poslední ostravský Rothschild – Eugen,
přestože měl v Moravské Ostravě trvalý
pobyt, žil trvale v Paříži. Gutmanni jsou
méně známí, pocházeli z Lipníka nad Beč-

V Ostravě podnikali nejen velcí podnikatelé, ale i živnostníci a nejrůznější obchodníci. Živnostníci se sdružovali do živnostenských společenstev, jako například
řezníci, uzenáři, obchodníci s potravinami či jejich výrobci. Objevovali se taxikáři,
prodejci aut a pohonných hmot. Dařilo se
soukromým lékařským praxím, dentistům a lékárníkům, známé bylo soukromé
sanatorium doktora Kleina v Grossmannově vile. Soukromě podnikali advokáti,
soukromníci vlastnili stavební společnosti
– například Strassmann nebo bratři Špačkové. Byla zde spousta krámkařů, drobných živnostníků, kteří prodávali potraviny a k tomu třeba petrolej. Vedle nich
byli i obchodníci jako například František
Letovský, který měl na dnešním Masarykově náměstí obchod s vyhlášenými
lahůdkami, kde bylo možné koupit luxusní
potraviny a alkohol. Veškeré služby byly
soukromé – holiči, kadeřníci, pohřebnictví, přeprava, fotografové, knihtiskárny,
nakladatelství, papírenské obchody atp.

Podnikaly i ženy?
Ženy před svatbou pracovaly, ale pak velice často zůstávaly doma. Mohly si však
přivydělávat. Kolonie mívaly svůj pozemek, kde se pěstovala zelenina, chovaly
slepice a přebytky bylo možné zpeněžit.
Je třeba si uvědomit, že péče o rodinu,
která bývala početnější než dnes, byla
v té době náročnější. Jen oběhat krám-

kaře, sehnat všechny potraviny a přinést
je domů! Vařilo se na kamnech, které
bylo nutné roztopit, uhlí nanosit ze sklepa. Vyprat prádlo neznamenalo dát ho do
automatické pračky. Zorganizovat celý
chod domácnosti by se dalo přirovnat
k manažerské práci.
Ve vyšších kruzích se neslušelo, aby
žena pracovala. Od žen se očekávalo, že
se budou starat o chod domácnosti, dělat
muži zázemí, pořádat společenské akce,
salony a u toho budou krásné.
Ženy ale také podnikaly, jejich doménou byly služby – módní salony, výroba
klobouků (modistky), výuka tance, jazyků, kadeřnictví. Některé převzaly rodinný
podnik jako vdovy po manželovi, ale byly
mezi nimi i vzdělané lékařky a advokátky.

Kdy nastala změna?
Dá se říci, že v té době bylo podnikání nutností pro uživení rodiny. V zaměstnaneckém poměru bylo v Ostravě asi 50 % lidí
v aktivním věku. Rodiny nedostávaly žádné dávky na vyrovnání sociálních rozdílů,
a tak bylo nutné hledat aktivně jiné cesty.
Podnikání nejprve zasáhla v 30. letech
velká hospodářské krize. Tu malé podniky nepřežily a šly do konkurzu, ani Vítkovice na tom nebyly dobře a snižovaly své
stavy o 50 procent. Podobně postižené
krizí bylo luxusní zboží a stavebnictví.
Nejvíce to asi postihlo střední podnikatele, kteří v období boomu ve 2. polovině
20. let investovali z půjček a v krizi museli
půjčky vracet. Další ranou byla 2. světová válka, která ovlivnila osudy tehdy většinou židovských podnikatelů a po válce
bohatých německých velkopodnikatelů.
V 50. letech, kdy byl upřednostňován
především těžký průmysl, podnikatelské
aktivity nebyly podporovány.
Iva Sokolovská
Více informací o historii Ostravy:
Mgr. Hana Šústková, Ph.D.,
ředitelka Archivu města Ostravy

Brouk a Babka
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Badminton

Badmintonisté zvládli 1. kolo Extraligy smíšených družstev dospělých
Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhlo první kolo extraligy
sezóny 2018/2019, ve kterém jsme se utkali proti celkům
z Plzně a Benátek nad Jizerou.
V sobotu od 14.00 hodin jsme se na „domácí“ půdě ve sportovním centru Fajne utkali proti BA Plzeň, které je složeno
z českých hráčů různých badmintonových oddílů a ukrajinskou
posilou Alexandrem Schmudyakem. Kvůli zranění naší velké
posily Karana Rajana Rajarana (Indie) a sponzorským povinnostem Christiana Linda Thomsena (Dánsko) jsme nastoupili
téměř v domácím složení. Už před samotným zápasem jsme
tušili, že utkání bude velmi vyrovnané. Za Klimkovice v tomto
utkání nastoupili tito hráči: Jan Benbenek, Jakub Bitman, Jiří
Halfar ml., Michal Vašátko, Filip Budzel, Kateřina Tomalová
a Dominika Budzelová.
Utkání po výborných výkonech obou týmů gradovalo až do
výsledku 4:4, při kterém se utkání prodlužuje do tzv. zlatého
zápasu. Do rozhodujícího zápasu jsme postavili mixový pár Filip
Budzel / Kateřina Tomalová. Soupeřem jim byli Matěj Hubáček s Anežkou Nováčkovou. Za velké podpory fanoušků jsme
tento zápas vyhráli výsledkem 20:22, 21:15, 21:9. Mohli jsme
slavit první výhru v Extralize smíšených družstev dospělých
v ročníku 2018/2019.
V neděli jsme v brzkých hodinách vyjeli na utkání proti favoritům celé soutěže celku BK 1973 DELTACAR Benátky n/J.
Domácí celek je nabitý zahraničními posilami především z Dánska – 3 hráči a dále po jednom z Polska a Ruska. Zápas začínal už ve 12 hodin. Skvělý výkon podal především Jakub Bitman, který vyhrál oba své zápasy. Zvlášť za zmínku stojí singl
proti Lukášovi Zevlovi. Jakub je mnohonásobný mistr České

republiky v párových disciplínách, ale tento víkend ukázal, že
je i velmi schopný singlista. Na výkon Kuby navázali další hráči.
Velmi vyrovnané zápasy byly zejména dívčí debl, kde naše holky
Katka Tomalová a Dominika Budzelová prohrály až ve třetím
setu a taktéž singl Filip Budzel, který prohrál svůj singl rovněž
ve třetím setu.
Utkání jsme nakonec prohráli 2:6, avšak za předvedené výkony se ani jeden z hráčů nemusí stydět!
Druhé kolo Extraligy se uskuteční o víkendu 1. a 2. 12. 2018
ve sportovním centru Fajne a v Brně. Atmosféra byla úžasná
a moc nám pomohla k vítězství. Zopakujeme to?
Přijďte nás podpořit v sobotu 1. 12. do SC Fajne, utkání začíná
ve 14.00 hodin.
Za T. J. Sokol Klimkovice Filip Budzel

Mistrovství ČR hráčů do patnácti let – tři cenné kovy pro Lucii Metzovou!
O víkendu 10. a 11. listopadu se v Karlových Varech uskutečnilo první letošní mládežnické Mistrovství České republiky. Hráči kategorie U15 se utkali v perfektně připravené Hale
míčových sportů KV Arény.
Klimkovické hráčské zastoupení bylo sice pouze dvoučlenné,
ale věřili jsme, že kvantitu nahradíme kvalitou. A to se téměř
beze zbytku povedlo!
Naše mladší playerka – Kateřina Osladilová – se na mistrovství kvaliﬁkovala do dvouhry a debla. Ve dvouhře, při zpětném pohledu, můžeme žehrat na los, který Katce hned pro první
kolo přidělil pozdější ﬁnalistku Kristýnu
Kozempelovou. V deblu ale byla Katka se
svojí spoluhráčkou Barborou Helešicovou
velmi blízko k medaili! Po prvním volném
kole udolaly v kole druhém houževnatý
pár Pokorná–Soukupová a velkou bitvu
pak svedly ve čtvrtﬁnále s favorizovaným párem Ševčíková–Šilhavá, bohužel
s nešťastnými koncovkami obou setů
(19:21 a 18:21). Katka tedy zůstala bez
medaile, ale je třeba připomenout, že je
to ještě hráčka kategorie U13!
Naše starší a v této kategorii ambicióznější hráčka Lucie Metzová nemohla při
pohledu na rozlosování také rozhodně
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jásat. Po problematické sezóně, kdy při zdravotních obtížích
střídala velmi dobré výkony se slabšími, klesla v žebříčkovém
pořadí singlu a mixu pod 4. příčku, což s sebou nese riziko velmi
těžkého losu již před branami semiﬁnále. A tyto úvahy se také
potvrdily – v mixu i singlu byla Lucie přilosována do čtvrtﬁnále
vždy k Markétě Kohoutové, která si zcela neochvějně drží post
singlové jedničky ročníku 2004 poslední 4 roky!
V mixu Lucie se svým parťákem Davidem Smutným nejprve
s přehledem vyřadili nepříjemný pár Altera–Kobyláková, aby se
vzápětí poměřili s párem Kopřiva–Kohoutová. A v prvním setu
měli navrch favorité, povzbudivým zjištěním však bylo, že jen
velice mírně. Náš pár se pak rozehrál k výbornému výkonu
a nepustil soupeře na dostřel – výsledek 17:21, 21:10 a 21:11
zajistil Lucii jistotu medaile a povzbuzení do singlových bojů!
V nich nejprve Lucka porazila šikovnou Natálii Soukupovou
a těšila se na zápas dne proti Markétě Kohoutové. Holky se
v 1. setu tahaly o každý bod až do koncovky, v níž Lucka odskočila ze stavu 17:18 až k vítězství 21:18. A herní pohodu si přenesla
i do setu druhého, kde si v polovině vytvořila nepatrný náskok,
který pomalu navyšovala – 21:15, jistota druhé medaile a radost
všech ostatních hráček, že někdo porazil neporazitelnou Markétu – cesta ke zlatu byla otevřená pro všechny semiﬁnalistky!
Pikantnost souboje Lucka versus Markéta podtrhuje fakt, že
obě holky vytvořily pro MČR společný deblový pár a bylo otázkou, jak se zklamaná Markéta porve o medaili alespoň v deblu.
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A rozjezd byl opravdu těžký. S párem Bílková–Johnová prohrály
naše holky jednoznačně první set a na Markétě byla přes všechnu bojovnost vidět velká nervozita. Ale důsledná změna taktiky
přinesla kýžený obrat a vítězství 13:21, 21:12 a 21:14. Sobotní program pak holky zakončily už jistějším výkonem proti páru
Hulcová–Kortusová (21:13, 21:18).
Nedělní program zahájily tradičně mixy, Lucka s Davidem se
utkali s párem Šulc–Šilhavá a proti dlouhodobě nejlepšímu páru
pošilhávali po senzaci. První set ovládli soupeři, druhý náš pár
a ve třetím se za stavu 5:11 zdálo být rozhodnuto. Po výměně
stran se ale náskok páru Š+Š pomalu rozplýval. Za stavu 12:10
však Adam Šulc vytáhl ze svého repertoáru doslova „mistrovské“ prase – od tohoto momentu bylo zřejmé, že mistrovský titul
si odveze pražský pár (17:21, 21:14, 12:21).
Lucka se mohla soustředit na semiﬁnále singlu proti Kristině
Kozempelové a první set jí skutečně vyšel vítězně. Pak se ale
Kristina uvolnila a začala hrát téměř bezchybný badminton, rozhodnout musel třetí set. V něm si ani jedna hráčka nedokázala
vytvořit potřebný náskok. Až za stavu 20:20 se ště stí bohužel

překulilo na stranu Kristiny... Semiﬁnálová prohra 21:16, 13:21
a 20:22 mrzela, ﬁnále bylo blízko, blizoučko...
Ale čekal ještě debl a touha po titulu byla u Lucky a Markéty veliká. Markéta dala zapomenout na sobotní matné výkony,
Lucka nezůstávala pozadu – v semiﬁnále to „odnesl“ ambiciózní pár Ševčíková–Šilhavá (21:14, 21:14) a ve ﬁnále čekal černý
kůň deblové soutěže – nejsehranější a nejlépe trénovaný rychnovský pár Maixnerová–Muchová (trenér Pavel Maňásek). Ale
z očekávané bitvy byl nakonec ﬁnálový „ﬁčák“ – Lucka s Markétou zvítězily 21:7 a 21:15 a mohly oslavit vytoužený titul!
Dlouhodobý cíl je tedy splněn, Lucka získala titul Mistr ČR
U15 pro rok 2018 a k tomu další dvě bronzové medaile. Je třeba
poděkovat všem lidem, kteří se starají o chod našeho klimkovického oddílu, trenérům i funkcionářům. Zvláštní poděkování pak
patří Jirkovi Halfarovi ml. za dlouhodobou neúnavnou podporu,
Jirkovi Vašátkovi za turnajové koučování po celou sezónu a také
Filipovi Budzelovi za pomoc při vyladění formy před samotným
mistrovstvím. Díky!
Za T. J. Sokol Klimkovice Ing. Lubomír Metz

První kolo druhé ligy Smbas smíšených družstev dospělých –
stoprocentní vstup klimkovických týmů do soutěže
V sobotu 10. 11. odstartovala prvním kolem 2. liga Smbas
družstev dospělých SM kraje. Turnaj se odehrál v Kopřivnici, která disponuje halou s dostatečným počtem kurtů.
Od 9 hodin ráno vstoupil do turnaje celek Klimkovice „C“, který
je složený pouze z juniorů našeho oddílu badmintonu a to: Jan
Slíva, Tomáš Černík, Ondřej Broda, Marek Socha, Ondřej
Závodný, Veronika Dejlová a Adéla Závodná. V prvním kole
si poradili s týmem SK Vitality Třinec v poměru 7:1 a ve druhém
kole nepovolili týmu SK Badminton Bohumín ani bod 8:0.
O dvě hodiny později se k turnaji připojil tým Klimkovic „B“.

Bohužel jsme na turnaj přicestovali bez svých největších opor.
Turnaje se nemohli zúčastnit Petr Tomala, Michal Vašátko,
Jakub Horák a ani Jan Somerlík. A tak barvy „B“ týmu museli hájit Jiří Halfar ml., Jakub Láznička, David Slíva, Katarína
Šariščanová, Zuzana Bláhová a Kateřina Frischová. V prvním kole jsme poměřili síly s nevyzpytatelným týmem Kopřivnice
„B“. Bylo to drama až do konce, ale náš tým nakonec bral vítězství v poměru 5:3. V druhém kole jsme si jasně poradili s týmem
Ostrava Badminton Klub 7:1.
Za T. J. Sokol Klimkovice Jiří Halfar ml.

Medailové žně pro Klimkovice z Mistrovství ČR hráčů do třinácti let –
v hlavní roli Kateřina Osladilová, Honza Ptáček a Marek Waliszewski
O víkendu 17.–18. listopadu jely naše tři naděje Kačka, Honza a Marek na tradiční rytířské klání MČR – U13 do Českého
Krumlova, kde Rožmberkové tyto turnaje pořádají již od 13.
století. Předseda klubu Radek Votava v tom pokračuje, a tak
se mohlo v sobotu začít bojovat. Na nejslabším koni pod
kapotou přijeli Kačka a Marek, zato Honzu včetně trenéra
dovezl kůň s obsahem 3,5 litru. Po státní hymně si slovo
vzal pán z Rožmberku (starosta Krumlova), děti se převlékly
do brnění s nápisem T. J. Sokol Klimkovice a šlo se na věc.
Sobota: Souboje začaly již tradičně mixem a Honza s Adélou Špačkovu drtili jednoho soupeře za druhým a dokráčeli do
nedělního ﬁnále. Stejně tak se v opačné straně pavouka dařilo
Kačce s Adamem Srncem, a tak měly Klimkovice jisté první zlato
a stříbro.
Do singlu jsme nabrousili kopí, páni z Rožmberka pozvali na
toto klání početnou šlechtu z Klimkovic, která vytvořila našim
bojovníkům skvělou atmosféru.
Bohužel na rytíři Honzovi se projevila 6týdenní pauza zapříčiněná zraněním, a tak maximem bylo čtvrtﬁnále, kde po boji
prohrál s ﬁnalistou Fucimanem. Ale i tak podal skvělý výkon
a všem je jasné, že kdyby byl v plném tréninku, tak by to cinklo.
Při zápasech Marka a Katky nám v žilách občas tuhla šlechtická modrá krev, nicméně jsme museli před oběma smeknout

klobouk, jak ustáli obrovský tlak, který byl na ně kladen. Hlavně
Katka ve čtvrtﬁnále proti Adéle Špačkové přežila klinickou smrt.
Velké díky patří Jirkovi Vašátkovi, který ji dokázal přesvědčit, že
i když to nejde, tak to prostě jít musí. Bylo mi ho líto, protože na
hlavě už nemá žádný vlas a začalo mu to padat pod bradou.
Výsledkem byla dvě semiﬁnále a tak jsme cinkli 2x.
Pokračování na další straně

Medailisté z MČR U13 Kateřina Osladilová, Jan Ptáček, Marek
Waliszewski a trenéři Jiří Vašátko a Petr Tomala.
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Pokračování z předchozí strany
Před začátkem čtyřher Rožmberkové znejistěli. Klimkovičtí
rytíři drancují naši pokladnu s drahým kovem, řekli si, a začali
přemýšlet, zda-li nebudou muset zastavit jedno křídlo zámku,
který je dominantou překrásného města. Kolem 19.00 hod. se tak
stalo, všechny tři naše páry byly v semiﬁnále a pánové z Rožmberka ﬁčeli do zastavárny a Jirka Vašátko s Petrem Tomalou do
koupelny k zrcadlu spočítat, co jim ještě zbylo do neděle.
Neděle: Jako první se proti sobě postavili naši hráči v mixu,
trenéři měli konečně trochu klidu, vyhrát mohly jenom Klimkovice, více se dařilo Katce s Adamem, a tak Katka mohla slavit
svůj první titul.
Následovalo semiﬁnále čtyřher, kde Honza s Honzou Frýdkem
nestačili na nasazený pár č. 1 Srnec–Simon, po výborném výkonu těsně prohráli. Katka s Luckou Skařupovou a Marek s Vojtou Matušem dokráčeli do ﬁnále, Srnec–Simon byli již nad jejich
síly, ale i tak skvělé druhé místo. Katka s Luckou v prvním setu
ﬁnále předjely soupeře o kolo 21:3, druhý set 21:16 – druhé
zlato.
Do singlu naši bojovníci nastupovali již značně unaveni, větší porci zápasů na turnaji nikdo neabsolvoval, ale motivace
byla obrovská, zahrát si ﬁnále na MČR. Markův kůň se rozběhl
náramně, lehce přehrával soupeře, bylo jasné, že ﬁnále je blízko,
nepochopitelně však v prvním kole zvolnil, 21–23, Petr Tomala
udělal restart, Marek ukázal vnitřní sílu a bylo z toho ﬁnále. Marku paráda! To Katčin kůň se rozbíhal hodně pomalu, s výborně
hrající Natkou Soukupovou nestíhal, byla vidět obrovská touha

Inzerce

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

NÍZKÉ CENY
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HLEDÁME
PRONÁJEM BYTU
nebo SAMOSTATNÉ
BYTOVÉ JEDNOTKY v RD
o velikosti 2+1 nebo 1+1,
V KLIMKOVICÍCH
nebo blízkém okolí.
Na dobu 1–2 let od 1/2019.
Jsme manželé ve věku 54 let,
oba dva zaměstnaní.
Kontakt:
737 201 262 nebo 724 924 154

Katky, nervozita však udělala své, nešly nohy ani ruce, 11:21.
Co provedl Jirka Vašátko s Katkou o přestávce nevíme, musela to být koňská dávka, všichni víme, jak je složité dostat holky
zpět do zápasu, když jsou slzičky v očích. Do druhého setu se
však na kurt postavil Železník s žokejem Váňou, začátek druhého setu 7:0 a už to jelo, třetí set probíhal obdobně, cíl byl hrozně
blízko, Katka si zahraje o třetí titul.
Finále klimkovicko–moravská šlechta vytvořila pro naše bojovníky skvělou atmosféru, Marek proti nasazenému hráči č. 1 –
Simonovi hrál výborně, nedal nic zadarmo, bohužel na zlato to
zatím nebylo, druhé místo je však impuls do další práce.
Katka se ve ﬁnále utkala překvapivě s brněnskou Lucií Krulovou, která vyřadila nasazenou hráčku č. 2 Skařupovou. Zatímco
Katka již hrála v neděli pátý zápas, Krulová teprve druhý, všichni
víme, že už to bolelo. Katka to zvládla fantasticky, 21:12, 21:14
a právem byla na svazových stránkách nazvaná královnou šampionátu.
Klimkovičtí hráči se stali nejúspěšnějším týmem ve sběru kovů,
Honza 2x stříbro, Marek stříbro a bronz, Katka 3x zlato. Podle
mého názoru je to unikát, nemít oﬁciální badmintonové zázemí
a přesto se dokážeme vyrovnat mnohem větším oddílům. Podle
mě je to těmi kruhy ve školní tělocvičně, když trefíte mezi ně, má
to správnou délku a směr.
Co říci závěrem? DÍKY: Jirko Vašátko, Petře Tomalo, Jirko
Halfare st. i mladší, Evo Hanzlová, Vladimíre Kyselý, Filipe Budzele, Somčo, velké díky patří i rodičům.
Za T. J. Sokol Klimkovice Ing. Radim Osladil

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 12/2018

Protože naše nohy nás nosí
každý den mnoho hodin
a musí toho s námi mnohdy
hodně vydržet a přestát,
zaslouží si náležitou péči a hlavně
ZDRAVOU, POHODLNOU
a KOMFORTNÍ OBUV.
Přesně takovou vám může nabídnout letos nově

OTEVŘENÁ PRODEJNA OBUVI a doplňků
pro zdravou chůzi v Klimkovicích
Prodáváme pohodlnou a komfortní obuv německé značky
RIEKER, CAPRICE, MARCO TOZZI, TAMARIS
a maďarské značky BATZ.
U nás najdete také široký sortiment doplňků pro zdravé
chození značek SVORTO, BATZ, ShoeBoys´ a SEAX sensation.
S výběrem obuvi vám ochotně poradíme.
Těšíme se na vaši návštěvu a všem přejeme
příjemné prožití Vánoc.

Prodejna OBUVI a doplňků pro zdravou chůzi
Zdravotní středisko, Lidická 19, Klimkovice

Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby jsou již za námi. Děkujeme Vám
za hlasy našim kandidátům sdružení Občané Klimkovic
(OK) a rovněž tak za Vaši nezvykle vysokou účast
ve volbách. Je to skvělá zpráva o tom, že většině
občanů není život ve městě a jeho další vývoj lhostejný.
Výsledek komunálních voleb je pro OK velmi zavazující
k tomu, abychom i nadále v zastupitelstvu města
prosazovali rozhodnu , která vedou ku prospěchu
našeho města a jeho občanů.
Řízení města se však neobejde bez zpětné vazby
od občanů, jejich podnětných návrhů a připomínek.
Hek cký čas komunálních voleb skončil, starosta
s radou města jsou zvoleni většinou nového zastupitelstva města. Nechejme je tedy spolu se zastupitelstvem
pracovat a sledujme, zda se jim dílo daří.
Úkoly pro nastávající volební období, které jdou
napříč všemi generacemi občanů města, jsou nemalé.
Ještě jednou děkujeme a přejeme všem, aby se nám
v Klimkovicích vždy spokojeně žilo.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY.
Za OK
Ing. Dušan PETR
Petr TEICHMANN
Ing. Radomír HOMOLA

Vážení voliči,
jménem volebního sdružení
Společně pro Klimkovice
Vám chci i tímto způsobem
poděkovat za vaše hlasy
v letošních komunálních
volbách. Velmi si vážíme
vaší přízně, která nám přinesla volební vítězství.
I přes události, které nastaly při volbě nového
vedení města vás ubezpečujeme, že budeme
pracovat pro rozvoj Klimkovic na všech pozicích,
stejně jako tomu bylo v minulosti.
Nechceme zanášet do našeho Zpravodaje
politickou diskuzi a proto si naše vyjádření
k povolebnímu jednání/nejednání můžete přečíst
na našich webových stránkách:
www.spolecne-pro-klimkovice.cz nebo na
sociálních sítích.
S přáním hezkých vánočních svátků
a hodně štěstí do nového roku
Bc. Lukáš Lyčka,
lídr kandidátky
SPOLEČNĚ PRO KLIMKOVICE
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Pozvánky

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
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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