í a města Klimkovic
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Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Ani v tomto roce se nám nevyhnou
investice do zmírnění následků nadměrné dopravy v našem městě. Jejich realizace trvají velmi dlouho, neboť se k nim
vyslovuje mnoho subjektů, jsou nákladné a svou podstatou vyvolávají spory.
Nedovolme, prosím, aby nám tím naše
dobré sousedské vztahy utrpěly. Využijme bohaté nabídky kulturních akcí města, lázní a ostatních nadšenců k posílení
naší čtyři a půl tisícihlavé komunity. Co
nás tedy čeká?

Vymístění nákladní dopravy
na dálnici D1
Poloha našeho města na hranici Moravské brány a Nízkého Jeseníku nás pří-

únor 2016
mo předurčuje k tranzitnímu koridoru mezi
Českem a sousedícím Polskem. Když se
v roce 1991 vyhlásila Chráněná krajinná oblast Poodří na území lužních lesů
a meandrů Odry, musela se mu trasa dálnice po chaotickém rozhodování vyhnout
právě rozpůlením Klimkovic. Díky tomu,
že pod vrchem Mezihoří už byly mezitím
vybudovány lázně, trasa dálnice se prorazila více než kilometrovým tunelem.
V něm by se v tomto nebo příštím roce
mělo instalovat zařízení pro realizaci úsekového měření rychlosti, které podobně
jako zařízení na křižovatce u Nové radnice v Ostravě, bude detekovat překročenou rychlost v tunelu a po určité proceduře na ostravském magistrátu tak provinilci
dostanou výzvu k zaplacení pokuty poštou. Což je zdánlivě další důvod pro kamiony vyhýbat se dálnici přes naše město
(kromě placení mýtného a hrozby detekce nadměrného nákladu na dynamických
váhách před josefovickou odpočívkou).
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Ceník města Klimkovic na rok 2016
za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu
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Jak jsem byl uklidněn z Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD), ještě předtím by měly být
instalovány proměnné značky na vymístění nákladní dopravy z komunikace č. 647
v úseku mezi dálničními sjezdy v Bravanticích a Václavovicích. Výběrové řízení na
tuto zakázku by mělo být vyhlášeno ŘSD
do konce února a předpokládaná realizace by měla být ukončena do 31. 8. 2016.
V té době už budeme mít čtyři strážníky
Obecní policie Vřesina, kteří by tak měli
tento zákaz uhlídat.

Místní komunikace
Pomalu neexistuje v Klimkovicích ulice,
která není zatěžována buď nadměrným
provozem, nedovoleným parkováním
nebo nekvalitním povrchem. Jak to udělat, když chceme všichni jezdit auty, ale
zároveň chceme bezpečnost pro naše
děti, když je vyšleme do dopravní džungle? Nevím, ale začal bych u naší základní
školy. Rada města už nechala vypracovat
projekt na posunutí nevyhovujícího přechodu pro chodce, už nyní je však jasné, že se situace bude muset řešit komplexně. Nedávno vypracované variantní
V zámku byla slavnostně otevřena nová stálá expozice o historii Klimkovic.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
studie parkování a zklidnění dopravy jsou
s miliónovými náklady drahé a velmi těžko
bychom na ně někdy dostali dotaci. Proto je nutné je rozdělit na více etap nebo
vybrat ta dílčí opatření, na která dotaci
dostaneme. Vše navíc by znovu mělo
projít veřejnou diskusí v režii naší aktivní
Komise dopravy a bezpečnosti.

Autobusové zastávky
na znamení – novinka!
Koordinátor ODIS, s. r. o., Ostrava, pro
zajištění zvýšení cestovní rychlosti linek
MHD č. 53 a 64 rozšířil zastávky na znamení s platností od 28. února 2016 také
v našem městě.
Zastávky budou vyznačeny na jízdním
řádu příslušné linky u příslušných zastávek, dále nápisem na označníku zastávky
a ve vozidlech budou akusticky hlášeny.
Zastávky na znamení v Klimkovicích
budou tyto: Dřevovýroba, Hýlov U Dvora,
Klimkovice hřbitov, Na Kopci, Nad Vodárnou, V Důlkách, Viola.
Jaký bude postup při nastupování? Vozidlo zastaví na zastávce v případě, že
se viditelně v prostoru zastávky nachází
cestující nebo pokud se již v zastávce
nachází jiné vozidlo.
A jaký bude postup při vystupování? Při vystupování je cestující povinen
s dostatečným předstihem signalizovat
požadavek na zastavení stisknutím tlačítka pro otevírání dveří, nebo tlačítka znamení k řidiči, nebo tlačítka STOP.

Vážení spoluobčané, budeme rádi za
vaše náměty a zkušenosti se zvýšením
cestovní rychlosti linek č. 53 a 64 a se
zavedením těchto zastávek v režimu na
znamení (osobně či elektronicky: podatelna@mesto-klimkovice.cz).

Výstava Historie Klimkovic
a okolí
Kdy vzniklo naše starobylé město?
Proč máme jako jediné město ve Slezsku
v erbu českého lva? Jak vypadala původní podoba našeho zámku? Měl náš kostelík Nejsvětější Trojice původně dvě věžičky? Odpoví na tyto otázky nová výstava
o klimkovické historii?
V historii našeho malebného slezského města se najde mnoho dalších otázek a bílých míst. Dodávají tak našim
dochovaným památkám punc tajuplnosti
a zvědavým zájemcům o historii inspiraci
ke znovuoživení historie našeho města.
Nechme se do ní vtáhnout ve druhém
patře zámku vedle zasedací síně zastupitelstva. Tato stálá výstava je zde přístupná zatím ve všední dny po dobu otevření
zámecké budovy veřejnosti mimo sobotu
a neděli. Soudě podle vysoké účasti návštěvníků na vernisáži, přispěje i ke zvýšení atraktivity zámku.
Zásluhu na vzniku výstavy mají především její autorka Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., graﬁčka Kateřina Hoferková
a pracovnice Kulturního a informačního
střediska Alice Chlebovská. Všem těmto
dámám děkuji.

Děkovné výhledy
z radničního okénka
Děkuji paní Eršilové a jejímu týmu
spolupracovníků za její obětavou práci
v našem Turistickém informačním centru,
které dokázala povznést na novou profesionální úroveň. Děkuji i za velmi dobrou
spolupráci a za prezentaci města.
AKOBAND nás opět nalákal se svými hosty svým atraktivním programem
k poslechu již tradičního Novoročního
koncertu v našem kostelíku. Já tak vždy
dostanu chuť oprášit svůj akordeon a přidat se k nim. Snad v příštím životě…

Letmá pozvání
z radničního okénka
Nenechte si ujít 18. 2. v 17.00 hodin
ocenění klimkovických významných osobností v sokolovně. Je to nejen příležitost
ocenit jejich úspěchy, ale i seznámit se na
vlastní oči s první etapou rekonstrukce
sokolovny. Nový parket velkého sálu pak
můžete prověřit ve víru tance na tradičním
Fotbalovém plese 27. února. Tedy pokud
se vám podaří sehnat lístek…
Přeji vám, ať se vám z dodržování
novoročních předsevzetí a z nabídky
plesů nezatočí hlava, našim milovaným
ratolestem přeji uznání od rodičů za jejich
známky na vysvědčení. Tuším, že Albert
Einstein, Steve Jobs nebo Elon Musk taky
neměli pořád samé jedničky…
Vážení spoluobčané, těším se na spolupráci s vámi v tomto roce!
Zdeněk Husťák, starosta města

Lázeňská inspirace

Úsilné
Ve vestibulu svinovského nádraží
je k vidění nevšední výstava Cestami
proměn. Jeden ze zajímavých nápadů
oživení návsi realizovali občané obce
Úsilné severně od Českých Budějovic.
Využili minerální vody vytékající z místní-
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ho starého důlního díla – Eliášovy štoly,
která dosud volně vytékala do potoka.
Jako optimální se jevila pohyblivá kašna v nevyužitém prostoru návsi v sousedství dětského hřiště naproti kaple
sv. Václava. Původně měl být tento prostor pouze osazen lavičkami, ale tímto
řešením získal novou dimenzi a kvalitu.
Akademický sochař Tomáš Proll navrhl
v roce 2010 oživení návesního prostoru
vodou v pohybu. Vytvořil plastiku, která nyní slouží jako herní prvek dětem
a umožňuje stáčení vody z Eliášovy štoly.
Zájem o kašnu slavnostně odhalenou na
sv. Václava v roce 2013 překonal všechna očekávání. Výrazné oživení prostoru
nezpůsobují jenom místní občané napříč
všemi generacemi – především senioři
a rodiče s dětmi ze sousedního dětského hřiště. Zvýšil se i zájem pocestných,
kteří přicházejí pro osvěžení křišťálovou
minerální vodou. Často si vodu odvážejí

s sebou. Káva z této vody s obsahem hořčíku téměř jako slavná minerálka Mattoni
je prý nejlepší. Projekt v malé vesnici (450
obyvatel) byl realizován ve třech etapách
za využití několika dotací a veřejné sbírky
občanů obce ve výši 140 000 Kč.
Možná by to byla cesta, jak i u nás oživit
Náměstí. Máme ve středovém objektu
nevyužitou studnu a zkušenosti s komunitními projekty také…
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z MěÚ

Ceník města Klimkovic na rok 2016 včetně DPH
za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
Rada města Klimkovic na své 40. schůzi, konané dne
15. prosince 2015, rozhodla ponechat ceny města za sběr,
svoz a likvidaci komunálního odpadu beze změn.

Objem
nádoby

Cena na
rok 2016

Tarif

Počet obsluh

70 l

P 101

1x 14 dní

1 312,-

70 l

P 111

1x týdně

2 246,-

70 l

P 191

1x měsíčně

110 l

P 201

1x 14 dní

1 610,-

110 l

P 211

1x týdně

2 750,-

Technická správa města Klimkovic
přijme pracovnici,
nejlépe důchodkyni

110 l

P 261

1x týdně zima +
1x 14 dnů léto

2 275,-

110 l

P 271

1x týdně zima

1 789,-

na úklid smuteční síně na hřbitově,

110 l

P 281

2x týdně zima +
1x týdně léto

4 189,-

včetně odemykání a zamykání při smutečních
obřadech a ostatních akcích ve smuteční síni.

110 l

P 207

1x 14 dní zima

1 020,-

110 l

P 291

1x měsíčně

Nástup je od 1. 2. 2016.

240 l

P 311

1x týdně

4 941,-

Bližší informace na technické správě

1 100 l

K 111

1x týdně

10 792,-

u paní Hany Kubzové, telefon: 556 420 580.

1 100 l

K 121

2x týdně

20 032,-

Nové tarify P 191 a P 291 jsou zařazeny nově v ceníku pro
pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu s tím, že budou využívány zcela výjimečně po předchozím schválení radou města, a to pro osoby starší 70 let žijící
osaměle.
Hana Kubzová, TS Klimkovice

745,-

966,-

Naši hasiči dostali nový dopravní automobil
Novou techniku za více než 314 miliónů korun si ve čtvrtek 21. ledna dopoledne hasiči Moravskoslezského kraje
slavnostně převzali v areálu ostravského Trojhalí z rukou
hejtmana Miroslava Nováka za účasti představitelů Hasičského záchranného sboru.
V garážích 50 dobrovolných jednotek tak zaparkují dopravní
automobily DA 15 – L2T na podvozku Mercedes-Benz 516 CDi
4×4 od společnosti WISS Czech, s. r. o., u profesionálů pak šestice automobilových plošin AP 40 Bumar na podvozku Merce-

des-Benz Econic 6×2 rovněž od WISS a automobilový žebřík AZ
53 Magirus na podvozku Mercedes-Benz Arocs 6×4.
Mezi ty jednotky, které se z nového dopravního automobilu
radovaly, patří i naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Klimkovic. „Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat novou
techniku, která nahradí zastaralou a nevyhovující Avii. Zvýší tak
naši akceschopnost především při zásazích technického typu,
kterých rok od roku přibývá,“ řekl velitel Ondřej Mika.
Moderní vybavenost je důležitým faktorem při zásazích zdravotnických záchranářů, profesionálních i dobrovolných hasičů.
Přispívá ke zvýšení provozuschopnosti složek Integrovaného záchranného systému a ke zkvalitnění veřejné služby pro
občany.
„Naši hasiči patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice
a kraj dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Mimo jiné jsme
jim v minulém roce předali 33 nejmodernějších automobilových
stříkaček za téměř 215 milionů korun, které byly spoluﬁnancovány z evropských peněz, ministerstvem vnitra a z prostředků
Moravskoslezského kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák.
S ﬁnancováním pomohla Moravskoslezskému kraji z 85 % Evropská unie v rámci projektů Nákup dopravních automobilů pro
jednotky požární ochrany a Nákup hasičské výškové techniky.
zdroj: www.pozary.cz
3

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 2/2016

Občané Klimkovic

Z činnosti zastupitelů za sdružení nezávislých
kandidátů Občané Klimkovic
Rok 2015 byl prvním rokem funkčního období čtyř zastupitelů Sdružení nezávislých kandidátů Občané Klimkovic
(SNK OK) v 17členném zastupitelstvu. Výsledkem povolebního vyjednávání bylo, že nejsou součástí koaliční většiny
a nemají zastoupení v radě, ale bylo jim svěřeno vedení
Finančního a Kontrolního výboru. Ostatní kandidáti za SNK
OK se aktivně zapojili do výborů, komisí, spolků a osadních
výborů.
Zastupitelé za SNK OK se snaží ve své činnosti prosazovat
volební program sdružení. Přestože není snadné v pozici menšiny prosazovat své názory, zájmy a cíle, podařilo se některé
záměry volebního programu prosadit, nebo podpořit ty záměry
vedení města, které jsou k prospěchu většiny občanů.
Například paní Ing. Lucie Krejčí Ph.D., dojednala převod sokolovny včetně hřiště do majetku města s předsednictvem České
obce sokolské, a tím mohla odstartovat rekonstrukce.
Pan Ing. Dušan Petr zajistil a řešil technické problémy úpravny
vody bazénů.
Pan Jaroslav Varga s pomocí občanů Hýlova sdružených ve
„Vždy něco navíc“ a zajištěním dotace OKD realizoval obnovu,
a tím i zachování biotopu zvaného „Rybníček“ na Hýlově.
Zastupitelé SNK OK se zasloužili například o změnu původně
makadanového povrchu komunikace na hrázi za asfaltový, opravu kamenného chodníčku, který byl dlouhá léta téměř neschůdný, opravu zdravotního střediska, opravu chodníku na Vřesinské
ulici, studii řešení chodníku s cyklostezkou na ul. Olbramické
v nebezpečném úseku pod Vinohrady.
SNK OK je konstruktivní menšinou v zastupitelstvu, která se
snaží nejenom prosazovat svůj volební program, ale zapojuje se
do řešení ostatních projektů, které přinášejí užitek městu, skupinám i jednotlivým občanům a pomáhá naplňování volebních
programů ostatních volebních stran.

- zřízení internetového diskusního fóra Zeptejte se starosty
- revitalizaci a vytváření nových hřišť, sportovišť a areálů pro
volnočasové aktivity a odpočinek
- přímé a pravidelné spojení Klimkovic s Porubou na ulici 17. listopadu linkou DPO
Kromě toho SNK OK bude usilovat a podpoří zejména:
- opravu sokolovny
- činnosti, směřující k vybudování chodníku na ulici 28. října
- činnosti, směřující k vybudování kruhového objezdu na křižovatce u Hrušky
- opravu hráze rybníka v parku
- revitalizaci areálu koupaliště
- kácení stromů na hřbitově
- opravu Dělnického domu
Zastupitelé a kandidáti SNK OK se i v tomto roce chtějí aktivně
podílet na řízení města a prosazovat nejen svůj volební program, ale i vaše požadavky, které můžete uplatňovat na:
e-mail:
snk.ok@seznam.cz
facebook: https://www.facebook.com/SNK.Obcane.Klimkovic
www:

http://obcaneklimkovic.php5.cz
Za SNK Občané Klimkovic
Ing. Jiří Krejčí

Poděkování nás všech
dárcům krve

V tomto roce bude SNK OK usilovat zejména o prosazování
těchto bodů svého volebního programu:

Český červený kříž udělil ocenění občanům z Klimkovic:

- koncepční řešení dopravní bezpečnosti s orgány Policie ČR
a rozšiřování působnosti městské policie

ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet 160
bezpříspěvkových odběrů: Miroslav Berger, Roman Kratochvíl a Luboš Martínek.

- zvyšování péče a rozšiřování poskytovaných služeb pro seniory
- péči o městský majetek, zamezování jeho chátrání a rozprodávání
- spravedlivé vyčleňování ﬁnancí pro potřeby osad
- hospodárné a účelné nakládání s prostředky města a zamezování ﬁnančních ztrát
- důslednou kontrolu výhodnosti zakázek města a odborný
dohled nad kvalitou prací
- činnosti, směřující k vybudování chodníku s cyklostezkou na
ulici Olbramické pod Vinohrady
- koncepci rozvoje mateřských školek podle očekávaného vývoje populace
- aby rada města při svém rozhodování dbala na doporučení
výborů, komisí, spolků a osadních výborů
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ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet
120 bezpříspěvkových odběrů: Marek Binar a Miroslav
Šproch.
ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet
80 bezpříspěvkových odběrů: Jiří Halfar.
Český červený kříž vyznamenal zlatou medailí prof.
MUDr. Jana Janského našeho spoluobčana Daniela Mozgu z Josefovic. Tato ocenění uděluje Český červený kříž za
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Vážíme si jejich ochoty darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života spoluobčanů. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme za jejich hluboce lidský postoj.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
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Oceňování osobností a sportovců města Klimkovic za rok 2015
a Slavnostní otevření sokolovny po částečné rekonstrukci
ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 17 hodin v sokolovně
Vážení občané, rada se po třech letech rozhodla obnovit tradici odměňování sportovců,
funkcionářů a dalších osobností a spolků ve městě, kteří svými výsledky a prací
reprezentují Klimkovice v širokém okolí.
Spolková komise a rada vybraly z návrhů vás občanů a spolků 15 osobností a skupin,
které slavnostně oceníme na této akci. Zároveň se dozvíte vše o proběhnuvší rekonstrukci
některých prostor sokolovny, bude připraven krátký program i občerstvení a celá akce bude
ukončena Dnem otevřených dveří, kdy vám budou k dispozici všichni, kteří se
o rekonstrukci sokolovny zasloužili a provedou vás nově zrekonstruovanými prostory.
Přejeme si, aby si všichni ocenění i vy hosté slavnostní chvíli užili
a zaslouženým potleskem odměnili všechny oceněné!
Ing. Petr Večerka

Tradice a pomoc

První Tříkrálová sbírka v Klimkovicích přinesla
Charitě 71 178 Kč
Tradiční koledování Tří králů, které Charita Česká republika
od roku 2001 spojuje s Tříkrálovou sbírkou, zažili letos poprvé také občané Klimkovic. Do deseti pokladniček, s nimiž
se od 1. do 14. ledna v Klimkovicích koledovalo, občané
města darovali celkem 71 178 Kč. Výsledek první Tříkrálové
sbírky potěšil koledníky i Charitu Ostrava, která prostředky
využije na předem schválené záměry.
Největší díl vykoledované částky podpoří Mobilní hospic
a ošetřovatelskou službu Charitního střediska sv. Kryštofa, které spolupracuje s Hospicem sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích.
Peníze také pomohou doﬁnancovat rekonstrukci tréninkových
prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie, které disponuje startovacími byty. Charita Ostrava letos z Tříkrálové sbírky podpoří
rovněž aktivity, které pomáhají seniorům, ženám s dětmi v tísni
i lidem bez domova.
Poděkování za úctyhodný výsledek patří každému, kdo dětem
v kostýmech Tří králů v mrazivých i blátivých lednových dnech
otevřel dveře a do sbírky přispěl. Do koledování se zapojilo celkem sedmadvacet dětí a jejich rodiče. Většinu kolednických skupinek vytvořily děti z farnosti Klimkovice, pomohli také tři skauti
a dvě rodiny, které o pomoc při koledování požádalo Centrum
volného času Mozaika. Děti se většinou setkávaly s laskavým
přijetím. Mnozí na koledníky čekali řadu let a při pohledu na krále
s papírovými korunami se dokonce neubránili slzám.
Děti u každých dveří zazpívaly tříkrálovou koledu, podarovaly každého baleným cukrem nebo kalendáříkem a poděkovaly
za ﬁnanční dar pro charitu. Po návštěvě Tří králů zůstaly na dve-

řích křídou napsaná písmena K+M+B 2016, přičemž řada klimkovických domů přijala toto označení poprvé od své kolaudace.
Přestože koledníci vyráželi do ulic města od prvních lednových dnů, a zvonili na zvonky mnohdy až do setmění, nepodařilo
se jim navštívit všechny domácnosti. Kdo se letos Tří králů nedočkal, prosíme jej o prominutí. Můžeme slíbit, že se v příštím roce
budeme snažit vytvořit ještě více kolednických skupinek, které
v termínu sbírky navštíví všechny ulice i bytové domy v Klimkovicích, na Hýlově, Josefovicích i Václavovicích.
Tříkrálová koleda s pokladničkami Charity ČR skončila, přispět
na konto Tříkrálové sbírky je však možné celoročně. Přispívat
je možné na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny
nebo formou dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS KOLEDA
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové
sbírky jde 28,50 Kč.
Mgr. Bc. Pavel Siuda,
koordinátor Tříkrálové sbírky v Klimkovicích
5
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Novinky ze základní školy

Přijetí dětí do základní školy
– školní zralost
Zápis dětí do školy proběhl v úterý 26. ledna. V den uzávěrky Zpravodaje nejsou
známy počty zapsaných žáků. Předpokladem jsou dvě optimálně naplněné třídy.
Základní podmínkou přijetí do školy
je věková hranice, a to k 31. srpnu dovršení šesti let. Doba nástupu do školy
nebyla stanovena náhodně. Ve věku 6 až
7 let dochází k vývojovým změnám, které
jsou podmíněny zráním (školní zralost)
a učením (školní připravenost). Pouze
dosažení tohoto věku není jediným ukazatelem školní zralosti.

Školní zralost
je fyzická a duševní připravenost dítěte
pro vstup do školy, umožňuje mu osvojovat si nové znalosti a dovednosti. Připravený předškolák musí zvládnout spoustu
věcí. Proto by jeho rodiče měli mít potřebné informace o tom, na co se zaměřit,
čemu věnovat pozornost, aby přechod
z pětiletého předškoláčka na připraveného školáka byl snadnější. Někteří rodiče
začínají řešit rozvoj dítěte vstupem do
školy. Avšak vliv na budoucnost a úspěšnost ve škole začíná již v raném věku. Je
důležité, jak se dítě vyvíjelo hned po narození, kdy se otáčelo, kdy začalo sedět,
zda nepřeskočilo velmi důležitou fázi pro
psychomotorický rozvoj – lezení po čtyřech, kdy začalo mluvit slova, věty.
Od budoucího prvňáčka se očekává také vyzrálá úroveň citová, sociální
i pracovní. Co si pod tím máme představit? Umět přiměřeně situaci ovládat své
chování, podřídit se autoritě paní učitelky, zajímat se o spolužáky, navazovat
kamarádství s ostatními dětmi, ustoupit
od svých momentálních přání, podřídit se
většině, neprosazovat se na úkor ostatních spolužáků.

Školní zralost z hlediska vnitřních vývojových předpokladů je posuzována v uvedených oblastech.

Koncentrace pozornosti
Pozornost je základním stavebním prvkem pro příjem informací. Jejím prostřednictvím děti poznávají své okolí, mohou
se rozvíjet. Jde o záměrnou pozornost,
kdy má vaše dítě chuť se učit, poznávat,
nemusíme ho do toho všemožně nutit.
Předškolák by se měl soustředit na zadaný úkol minimálně 15 až 20 minut.

Sluchové vnímání
Sluchové rozlišování je nutné k odlišení krátkých a dlouhých samohlásek,
dále musí sluch rozlišit tvrdost a měkkost
samohlásek, slabik. Sluchová paměť
je důležitá pro zapamatování informací, které děti získávají sluchovou cestou
od rodičů a učitelů. Sluch má také umět
hlásky spojit dohromady do slabik a slov,
ale také naopak, měl by je umět analyzovat. Pro úspěšný start ve škole je zralost
popsaných sluchových funkcí nezbytná.

Zrakové vnímání
Zrakové rozlišování detailu pomáhá
dětem vidět rozdíly na obrázcích. Zrakové rozlišování otočených tvarů pomáhá
dětem najít sice stejné obrázky, ale jinak
otočené. Zraková analýza pomáhá dětem
najít z celku jen nějakou část. Zraková
syntéza pomáhá dětem naopak jednotlivé části spojit do celku. Zraková paměť
pomáhá dětem si viděné obrázky a později slova zapamatovat.

Orientace prostorová a časová
Nejdříve dítě začíná chápat pojmy nahoře – dole, dále vpředu – vzadu, časem také vpravo – vlevo. Rozvíjí se také
odhad pro velikost (raději větší lízátko
než to menší), odhad pro vzdálenost.
Rozvíjí se časová orientace, kdy vše má
svůj čas, kdy vstávám, kdy snídám, pak
jdu do školky, kdy je čas na hraní, kdy na
pohádku... Orientace v prostředí, v okolním světě i v praktickém životě přináší
dítěti sociální informovanost.
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Předmatematické představy
Matematické představy se vyvíjejí postupně, a to stejně jako ostatní schopnosti
a dovednosti. Jde o rozvoj motoriky, díky
pohybu a manipulaci s předměty poznává
dítě svět, předmatematické představy (třídění, řazení, seskupování, porovnávání).

Řeč
Řeč má pro člověka zásadní význam,
ovlivňuje a rozvíjí kvalitu myšlení, poznávání, učení. Nejčastěji děti trápí špatná
výslovnost některých hlásek. Poruchy řeči
mohou zásadně ovlivnit školní úspěšnost,
čtení i psaní.

Motorika
Čtení, psaní i počítání je ovlivněno také
zralým spojením jemné a hrubé motoriky s vnímáním, tedy propojení pohybu
s vnímáním zrakovým i sluchovým. Doma
i ve školce se pohybová zralost prokáže
na grafomotorickém projevu dítěte. Vidíme kresby, omalovánky, později i písmo.
Můžeme sledovat sezení dítěte u stolu,
zda drží správně tužku, zda kreslí rádo,
nebo kreslení odmítá.

Co by měli rodiče před
nástupem do školy udělat?
Ve třech letech jsou děti nejvnímavější. Proto je důležité začít s rozvojem dětí
v tomto období, kdy formou hry vedeme
děti ke správné výslovnosti, ke správnému úchopu tužky. Předpokladem školní
úspěšnosti je rozvoj uvedených oblastí,
rozvoj aktivní pozornosti, schopnosti reagovat na výzvu a aktivně naslouchat, naučit dítě sebeobslužnosti a samostatnosti.
Na vás rodičích teď záleží, jak pomůžete
svým dětem tyto činnosti zvládnout.
Můžete s dítětem pracovat samostatně
nebo ve skupinách v zájmových kroužcích. V případě potřeby se lze poradit
s odborníky.
Chcete pro své dítě to nejlepší? Dejte
mu svůj čas a svoji lásku. Jedním z nejvzácnějších darů, které můžete svým
dětem dát, je vaše přítomnost.
Přeji rodičům, ať krásně prožijete
všechny radosti i starosti spolu se svými
dětmi.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Čtenářské dílny v hodinách českého jazyka a literatury
Naše škola se zapojila do projektu s názvem Čtenářské dílny jako prostředek
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Díky tomu jsme mohli zakoupit více
než 100 ks knih pro žáky I. stupně, více
než 100 knih pro žáky II. stupně, 4 tablety (dalších 16 bylo zakoupeno z výtěžku
z Vánočního stromu) a 2 mobilní tabule
pro možnost vystavit práce žáků.
V současné době upadá zájem dětí
o čtení. Pokud není dítě v rodině vychováváno ke čtenářství a zájmu o knihy,
tráví svůj volný čas jinak. Čtení knih má
však v životě člověka nezastupitelné místo a aktivní čtenářství může dětem ve
spoustě věcí pomoci. Díky čtení si děti
rozšiřují svou fantazii, nepřímo se učí gramatiku a rozšiřují si slovní zásobu, učí se
chápat text různé povahy.
Úkolem nejen nás učitelů je děti ke čtení správně motivovat, ideálně už v brzkém
věku. Základem je dobrý seznam doporučené, nikoli povinné literatury, z níž si žáci
mohou vybrat ty knížky, které je něčím

zaujmou. To je i smyslem čtenářských
dílen, ve kterých mají žáci čas a prostor
na samostatné tiché čtení své knihy. Dílny realizujeme od října ve 4. a 5. třídách
a v 7. a 8. třídách v předem stanovené
hodině čtení či literární výchovy. Během
čtení si žáci všímají předem stanovených
jevů či okolností v příběhu a následně
s těmito informacemi pracují a diskutují
o nich. Své čtenářské výkony si zaznamenávají a mají tak možnost sledovat
a zhodnotit své čtenářské pokroky.
Smyslem těchto hodin je především to,
aby žáci měli možnost „začíst se“, vidět
spolužáky číst a upevnit se tak v přesvědčení, že „číst je normální“. Podpora a rozvoj čtenářství v dílnách čtení významně
ovlivňují kvalitu čtení žáků. Zlepšilo se
porozumění čtenému i vyjadřovací schopnosti, změnil se vztah ke knížkám, kvalitnější jsou i zápisy ve čtenářských zázna-

mech. Přínos vidíme i v rozvíjení vztahů
v třídním kolektivu díky vzájemnému sdílení ve dvojicích či ve skupinách.
V dalším pololetí budeme pokračovat
v zavedených aktivitách, chceme začít
dílny čtení realizovat pravidelně každý týden, propojit je s dílnou psaní, udržet děti
při četbě a provázet je na cestě ke složitějším, náročnějším knihám a náročnějšímu
čtenářství. Rádi bychom zatraktivnili dílnu
čtení používáním tabletů (čtečky e-knih,
aplikace Pic Collage, software na tvorbu
myšlenkových map a software OneNote, který lze využít při psaní čtenářských
deníků).
Mgr. Lucie Kovařčíková

Žáci 9. ročníků prověřili své znalosti v testech SCIO
Nejstarší žáky naší základní školy čeká zásadní rozhodnutí spojené s volbou
jejich budoucího povolání. Správná volba studia a výběr vhodné střední školy
může ovlivnit jejich další životní dráhu.
Při jejich rozhodování jim mohou pomoci cvičné testy SCIO, které v průběhu listopadu absolvovali všichni žáci devátých
tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Testovací podmínky byly přesně dané
a měly žákům přiblížit skutečnou přijímací
zkoušku (obdobnou míru nervozity, řešení

v časovém stresu). Účelem testů je také
zjistit, jak je dítě schopné obstát v konkurenci ostatních dětí a označit vzdělávací
oblasti, ve kterých má dítě rezervy a ve
kterých vyniká. V pololetí každý žák získá
podrobné vyhodnocení svých výsledků
a porovnání se vzorkem studentů celé
republiky. V anglickém jazyce zařadí
podle testu žáka do kategorie na zákla-

dě Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. Výstupní zpráva obsahuje také podrobnou souhrnnou analýzu
pro školu i rodiče.
Přestože v letošním roce naši žáci ve
srovnání s výsledky žáků ostatních škol
nebyli tak úspěšní jako v minulých letech,
plyne ze závěrečné analýzy, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně
a výsledky v testech odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů.
Mgr. Jana Sýkorová

Novoroční laťka v naší základní škole
Měsíc leden patří už tradičně soutěži ve skoku vysokém. Novoroční laťku se
pokoušeli zdolat nejprve žáci 6. a 7. ročníků, poté se utkali starší žáci z 8. a 9.
ročníků.
Diváci a fanoušci měli možnost posoudit, jak se soutěžícím podařilo zvládnout
techniku skoku zádovým způsobem – ﬂopem, kterou si osvojují v hodinách tělesné
výchovy.
Letošní výkony byly vyrovnané, mnohdy
o umístění rozhodovaly opravné skoky.
Mladší žáci:
1. Dominik Gelnar, 7. B
2. Jindřich Malík, 7. B
3. Adam Miroš, 7. B

135 cm
130 cm
130 cm

Mladší žákyně:
1. Jolana Petroušová, 7. A
2. Eliška Zbořilová, 6. A
3. Adéla Šiklová, 7. A

120 cm
120 cm
120 cm

Starší žáci:
1. Denis Gebauer, 9. A
2. Viktor Ulman, 9. B
3. Radovan Vavrečka, 8. A

155 cm
150 cm
145 cm

Starší žákyně:
1.–2. Lucie Brázdilová, 8. A a
Julie Rimmlová, 8. C
3. Veronika Konečná, 8. A

130 cm
130 cm
7
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Zprávičky ze školní družiny
Polovina školního roku je za námi a i školní družina bilancuje, co všechno zažila…

Proběhlo například zábavné Mikulášské odpoledne. A letos
jsme nacvičili dokonce dvě vystoupení k Vánočnímu stromu,
z dětí byli Šmoulové a rytíři s princeznou…
Družina zorganizovala také sběr lízátek pro dětskou onkologii Ostrava a Brno a nasbírala přes dva tisíce lízátek. Rodičům
děkujeme.
A po novém roce? Hned 4. ledna na děti pod stromečkem
čekaly nové hračky. Letos jich pravda nebylo hodně, ale o to více
byly kvalitní, vsadili jsme na dřevěné stavebnice, domečky pro
panenky, vláčkodráhu, autodráhu… Velkou radost udělal dětem
velký Stiga fotbal, ale i nové společenské hry, knihy.
O tom, že soutěžíme, není pochyb, proběhly výtvarné soutěže
Barevný podzim a Zima, obrázky dětí putovaly i na výstavku
a soutěž do Ostravy. Na podzim jsme sportovali, teď nás čekají
závody v bobování, zpěvu nebo tanci na tradiční maškarní diskotéce.

V září jsme přijali do čtyř oddělení 120 dětí. Ve školním areálu
přibyl nový kolotoč, pergola a prohazovací tabule. Začali jsme
se starat o studánku Pod chmelníkem, uskutečnili Drakiádu,
na kterou vždy zveme i rodiče. V říjnu nám činnost obohatila
naše knihovna. Nejprve nám Studio bez kliky zahrálo pohádku
O Andrýskovi a při autorském čtení se nám představila spisovatelka, hudebnice a herečka Marka Míková (princezna z pohádky
Jak se budí princezny). Podzimní tvoření je jedno z nejhezčích
v roce, a tak jsme vyráběli Podzimáčky z dýní, brambor, šišek,
listí… a přehoupli se k vánočnímu času.

V družině se dětem při odpočinkové činnosti po obědě téměř
denně čte a nejstarší děti dokonce nosí své doma přečtené knihy představit ostatním dětem, přispíváme tak k projektu čtenářská gramotnost na naší škole.
Každému dítěti je v družině nabídnuta činnost, snažíme se,
aby byla pestrá a mohl si každý vybrat. Snad nikdo nečeká smutný v koutku na maminku, ale do družiny si chodí pohrát s kamarády a strávit tak pěkné odpoledne.
Lenka Buroňová,
vedocí vychovatelka školní družiny

Balonky z Belgie – klimkovický vánoční zázrak
V předvánočním čase přistály na stromě jedné klimkovické
zahrady balonky. A jak se postupně balonky vyfoukly a spadly
na zem, ukázalo se, že to byly balonky „poštovní“. Byl na nich
totiž připevněn vzkaz, který napsaly děti až v daleké Belgii. Pro
zajímavost, balonky musely urazit cestu více než 1 200 kilometrů dalekou, což by letadlem trvalo asi 3 hodiny a autem téměř 12
hodin. To je až neuvěřitelné!
O dlouhé cestě balonkové pošty jsme autorům dopisu do Belgie napsali. A teď jsme sami zvědaví, jestli dostaneme odpověď.
Mgr. Šárka Thibaud
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Mateřská škola

Lyžařský kurz na Skalce
Pětidenní kurz lyžování, který organizuje paní Lenka Nemcová ve spolupráci se SKI týmem dětský svět Skalka, probíhal první lednový týden.
Totoho kurzu se zúčastnily i děti z klimkovických mateřských
škol. Protože během vánočních svátků bylo nadprůměrně teplo
a po sněhu ani památky, měli jsme obavy, zda se kurz vůbec
uskuteční. Naše starosti však byly zcela zbytečné a nakonec
díky velkým mrazům a postupnému sněžení a zasněžování se
lyžařské středisko Skalka proměnilo v krásnou horskou přírodu.
Účast dětí byla za poslední roky nejvyšší. Z mateřské školy
28. října 19 dětí, z mateřské školy Glazarova + Komenského 12
dětí a z mateřské školy Josefovice 8 dětí.
První den výuky byl velmi hektický, jelikož se děti rozdělovaly do skupin podle svých lyžařských schopností a dovedností,

dostaly přidělené instruktory, zvolily si svůj název a hlavně se
seznámily s prostředím a režimem kurzu. Důležitým se stal
kamarád Skaláček, velká plyšová maska dráčka, který vždy děti
přivítal u autobusu, vedl s dětmi rozcvičku a byl maskotem tohoto kurzu. Do této masky se vždy převlékl zvolený instruktor.
Nováčci se učili výuce v dětském lyžařském parku s kobercovým vlekem, zatímco ti zkušenější se hned první den pokusili
sjet velkou veřejnou sjezdovku.
S radostí jsme my učitelky, které jsme dětem pomáhaly a byly
jim oporou, pozorovaly nadšené lyžaře, jak se každý den ve
svých lyžařských dovednostech zlepšují a co se za týdenní kurz
dokáží naučit či přiučit a vše jsme poctivě zaznamenávaly na
fotoaparát a následně vkládaly na webové stránky mateřské
školy. Musíme však podotknout, že děti měly na tento rozvoj
pouze dvě hodiny denně, kdy během těchto dvou hodin byla pro
děti zajištěna také svačinka přímo organizátory.
Také rodiče sledovali výuku svých dětí prostřednictvím webkamer, nebo někteří ke konci výcviku se přijížděli na své děti podívat. Sledování zpovzdálí či pouze přes webkameru hodnotíme
nejen my učitelky, ale také organizátoři, za tu nejlepší variantu.
Poslední den čekaly na děti opravdové závody, na které se přijeli podívat také rodiče. Všichni lyžaři byli odměněni diplomem,
dobrůtkou a ti nejrychlejší také medailí. Ve ﬁnále však nebylo
důležité, kdo byl první, protože zvítězili všichni svou odvahou,
elánem a přístupem, který tento týdenní kurz obsahoval.
Děkujeme za perfektní spolupráci a organizaci SKI týmu Skalka, jelikož jsme byli opět spokojeni jak se zajištěním svačin, tak
s organizací, kdy si myslíme, že se dětem instruktoři velmi věnovali a jeden instruktor maximálně na pět dětí byl přínosem pro
rozvoj dovedností či jakýsi začátek lyžařské aktivity.
Přejeme nejen našim lyžařům, ale také rodičům, ještě mnoho sněhu a nádhernou zimu, aby děti své nově nabyté lyžařské
schopnosti mohly předvést a dále rozvíjet.
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Knihovna

Co pro vás knihovna
v 1. pololetí 2016 chystá?
• společně s žáky 1. tříd ZŠ Klimkovice rozjedeme další ročník
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a jiné tematické besedy,
• v únoru knihovnu navštíví děti z MŠ v Klimkovicích, budeme
si povídat a tvořit na téma zima,
• pro dospělé návštěvníky je připravena zajímavá beseda o tzv.
Zlatém vlaku, který už po léta zajímá historiky a záhadology
(viz pozvánka),
• v březnu bude děti bavit výtvarník Adolf Dudek se svým interaktivním programem, v knihovně bude probíhat Velký knižní
bazar a soutěže pro děti,
• duben bude patřit Aprílové knihovně – bavit děti bude písničkář a spisovatel Marek Šolmes Srazil,
• ve spolupráci s dramatickým a baletním oddělením ZUŠ připravujeme divadelní představení pro děti ze života Karla IV.,
tento projekt bude směrován k letošnímu 700. výročí narození tohoto slavného vladaře,
• v červnu se můžete těšit na již 3. ročník Zámecké literární
noci, hostem bude spisovatel Jiří Jilík, známý svým vyprávěním o Žítkovských bohyních,
• samozřejmě to není vše, o akcích vás budeme průběžně
informovat ve Zpravodaji.
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Historie

Známý, neznámý Josef Teper,
malíř a výtvarník z Klimkovic
V lednu 2016 uplynulo 11 let od úmrtí klimkovického občana, malíře a výtvarníka Josefa Tepera. Narodil se 1. prosince
1919 v Jaktaři u Opavy a od svého raného dětství prožil celý
život v Klimkovicích.
Kromě své práce se plně věnoval už od školních let do své
smrti výtvarné tvorbě. V šedesátých letech minulého století byl
členem uměleckého sdružení amatérských umělců Jaroněk
v Novém Jičíně. Jeho tvorba měla široký záběr. Byl vynikající
krajinář se zaměřením na okolí Klimkovic, CHKO Poodří. Řeka
Odra se svými meandry a malebnými zákoutími byla velmi častými náměty jeho obrazů. Dalšími přírodními motivy byly horské
motivy z Beskyd, Nízkého Jeseníku a Vysokých Tater. Z návštěv
jmenovaných hor si vždy přivezl celou řadu malých skic, které
v klidu domova ztvárnil do konečné podoby.
V minulé, k němu nepříznivé době, příliš nevystavoval. Jen
se uskutečnilo několik společných výstav členů spolku Jaroněk.
Řadu obrazů věnoval na charitativní účely. Především podporo-

Klimkovice z „kopce“ (nad dřevovýrobou).

val boj proti lepře, léčbu očí, nebo
podporoval projekt Lékaři bez hranic. V roce 2005 po výstavě ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí jsem byl
požádán skupinou autorů Slovníku
českých a slovenských výtvarníků
o napsání jeho krátkého životopisu. Jeho jméno tak ﬁguruje v tomto
Autoportrét z mládí.
několikasvazkovém díle.
V současné době lze konstatovat, že jeho obrazy vlastní řada
sběratelů u nás, ale i v celé řadě zemí. Dovoluji si vyjmenovat
několik z nich – Sicílie, Rusko, USA, Kostarika, Polsko, Švýcarsko, Velikonoční ostrov, Německo, Turecko a Slovensko.
V posledně jmenované zemi našich sousedů se konala výstava
s názvem Z Beskyd do Tatier v roce 2013, při příležitosti zahájení roku Košice – evropské hlavní město kultury. Na vernisáži
výstavy byli přítomni představitelé města v čele s primátorem
Richardem Rašim a také zástupci EU z Bruselu.
Josef Teper se věnoval také ﬁgurální malbě a dokázal velmi
realisticky ztvárnit portréty, včetně svého autoportrétu. Nebyla
mu cizí ani sakrální tvorba. Pro kapli v Josefovicích namaloval obraz sv. Václava, do Husova sboru v Polance nad Odrou
pak olejomalbu sv. Cyrila a Metoděje. Na čtrnácti zastaveních
Křížové cesty pracoval několik let. Byla také pozitivně hodnocena kulturní komisí Arcibiskupství olomouckého. Byla původně
malována pro klimkovickou farnost. Nakonec je umístěna také
ve starodávném rekonstruovaném kostelíčku sv. Kateřiny ve
Štramberku. 15. listopadu 2015 při slavnostní bohoslužbě byla
tato obnovená Křížová cesta požehnána za účasti mnoha věřících a poutníků.
Tímto krátkým článkem jsem jen chtěl připomenout, že řada
občanů dává vědět o městě, ve kterém žije nebo žila, i mimo
náš region.
Josef Teper

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky ﬁnanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
a programu Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.linka-pomoci.cz.
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Nikolka už chodí navzdory prognózám
Nikolka se narodila předčasně ve 33. týdnu. A od samého
počátku se potýkala s velkým množstvím zdravotních problémů. Počáteční prognózy, které předpokládaly, že Nikolka
zůstane po celý život nehybná, se však podařilo překonat.
Jak? Včasnou rehabilitační a neurorehabilitační péčí, na
kterou se zaměřují v Sanatoriích Klimkovice a poskytují ji
dětem již od 1 roku.
„V těhotenství jsem jednoho dne přestala cítit pohyby. Vydali jsme se rychle do nemocnice v Novém Jičíně a tam už byly
na monitoru vidět jen dozvuky srdíčka. Rodila jsme proto rychle
císařským řezem. Nikolku hned po narození zaintubovali, vůbec
nemohla být se mnou. Mě propustili po třech dnech, dcera
v nemocnici musela zůstat. Každý druhý den jsme tam jezdila
s mateřským mlékem. Její stav byl kritický a lékaři jí nedávali
moc šancí,“ vzpomíná maminka Michaela Bartlová.

v nemocnici bojovali celý rok. Je narozená třináctého a chytil se
třináctý šant, takže třináctka je naše šťastné číslo.
Jaké byly prognózy lékařů?
Neradostné. Řekli nám, že Nikolka bude ležící človíček, který
bude mít jen svůj svět. Že její mozek je následkem toho všeho
tvarově postižený, že nemá žádné mozkové buňky, které by byly
schopny se naučit nějakým novým vjemům. Já nedám na řeči,
jsem člověk, který se nevzdá, dokud sám všechno nevyzkouší,
nepřesvědčí se. Proto jsme začali shánět peníze na rehabilitační
léčbu. Hodně nám pomohla u nás v Rybí naše starostka Marie
Janečková. Rozjela pro nás sběr víček, i obec nás několikrát
podpořila, tudíž jsme mohli v Nikolčiných dvou letech odjet do
Piešťan, kde měla první rehabilitaci. A pak už jsme se dověděli
o Klimkovicích a hned jsme přijeli sem. Tady se nám moc líbí
a snažíme se tu jezdit v co nejkratších intervalech, jak nám to
ﬁnance dovolí.
Které terapie v Sanatoriích Klimkovice už absolvovala?
Začínala v programu RehaKlim. Cvičili jsme Bobatovu i Vojtovu metodu. Nikolka se napřed zvládla otočit na bříško a pak už
jsme jí pomáhali do sedu. Poté jsme najeli na náročnější rehabilitační program KlimTherapy. Zvládá ho sice někdy se slzičkami,
občas trochu stávkuje, ale cvičí dvě a půl hodiny denně. Nejprve
jí fyzioterapeuti nahřívají svaly, pak cvičí v takzvaném kosmickém oblečku.

Co se v takových chvílích honí matce hlavou?
Pocit obrovského zklamání a strachu vždy, když zazvoní telefon. Oba dva rodiče se na Nikolku moc těšili a najednou byli
v situaci, kdy nevěděli, jestli se se svou dcerkou ještě za pár
hodin uvidí. „Uvědomovali jsme si o to více, jak jsme rádi, že už
máme dva zdravé syny.“

Nikolka pěkně sedí ve vozíku, dokonce brebentí. Dělá tedy
pokroky, ve které nikdo ani nedoufal?
Já jsem doufala. Začali jsme rehabilitovat v Nikolčiných dvou
letech. Teď má 4,5 roku. Nejenže sedí ve vozíku, ale naučila se
plazit a dokonce chodit, byť musíme používat vozíček, ta chůze není dokonalá a daleko neujde. A také začíná mluvit. Lékaři
říkají, že je to důsledek intenzivní rehabilitace, protože mozek
je díky tomu schopen rychleji regenerovat. Při minulém pobytu v lázních absolvovala také logopedii s orofaciální stimulací.
Dokonce už začala i s nácvikem L a R. Víme, že nikdy nebude
zdravá a nebude žít úplně plnohodnotný život. Doufáme ale, že
díky rehabilitačním terapiím jí ten život co nejvíce zkvalitníme.

Nikolka svůj boj o život v nemocnici vyhrála. Co se dělo
dále?
Po týdnu jí zavedli rezervoárek na čelíčko, ze kterého jí denně punktovali mozkomíšní mok, aby jí nerostla hlavička. Jinak
by jí mok zalil a zastavilo by se jí srdce. Lékaři doufali, že se jí
po několika měsících sám rozcirkuluje. Bohužel poškození bylo
v takovém rozsahu, že to nešlo. Takže jí museli zavést šantík,
to je vlastně ventilek s hadičkou, který má zavedený za ouškem
a přes krček vede až do břišní stěny. Ventilek sám řídí tlak v hlavičce, mozkomíšní mok jí odtéká podle potřeby do bříška. A zase
jsme neměli štěstí, teď má Nikolka už třináctý šant. Ty předchozí
nebylo schopno její tělíčko přijmout. Trpěla virózami, měla záněty
břišní stěny a nakonec i zánět mozkových blan. O její život jsme

Máte představu, co bude dál?
No budeme dál cvičit a jezdit na rehabilitační pobyty, co nám
to ﬁnance dovolí. Nikolka je soběstačná tak z padesáti procent,
což je oproti prognózám velká výhra. Ale pro nás je to práce na
celý život. Až nám jednou budou docházet síly, tak bychom byli
rádi, kdyby se dostala do nějakého stacionáře, kde by mohla
žít mezi sobě rovnýma, našla si tam přátele. Snad do té doby
získá ještě další nové dovednosti. Každé dítě je originál a každé
strádá svou individuální směsicí potíží. Klimkovičtí odborníci na
neurorehabilitaci tak s dětmi necvičí jen tělo, ale hlavně mozek.
Významnou částí neurorehabilitace je multisenzorická stimulace
ve Snoezelenech, ergoterapie, logopedická péče, canisterapie
a další složky.
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Důležitými pomocníky jsou taky moderní rehabilitační přístroje
a pomůcky, které se v klimkovických lázních používají při rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou, ale i dalšími postiženími
mozku. A tak mohla letos v lednu Nikolka cvičit například i na
novém soﬁstikovaném přístroji AKKA platform. Líbilo se jí to,
protože zařízení umožňuje, aby se konečně někdy děly věci tak,

jak si ona sama přeje a jak rozhodne. AKKA platforma přišla na
161 tisíc korun, přitom 100 tisíc korun na přístroj přispěla Nadace ČEZ. „Zařízení umožnuje práci s více motoricky postiženými
dětmi. Jde o mobilní plošinu, na které se pacient umístí ve vozíku. Pak sám pomocí speciálního vypínače switche ovládá pohyb
plošiny,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapie Romana Holáňová.

Pozvánky za kulturou do lázní

Lázeňské kino – Gangster Ka

Květy paní operety

Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí
a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on
využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou
hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům
na politické scéně chystá Kraviec
triumfální majstrštyk – ovládnutí
ČEPRA, společnosti kontrolující
veškeré zásoby pohonných hmot
v republice. Když to vyjde, bude to
„obchod“ století. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec
Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou.
Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář Káčko
končí ve vazbě, státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím...
Protřelý Kraviec se díky šikovným právnickým kličkám dostává
velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a chladně kalkulující
mysl nenávratně mizí. Rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty.
Káčko překračuje pomyslnou hranici od ﬁnančního zločince
k nelítostnému řezníkovi... Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového
tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.
Režie: Jan Pachl. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina
Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav
Etzler, Tomáš Jeřábek, Zdeněk Žák, Jan Révai, Blažena Hlasová a další.

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

Úterý 2. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Kočka lázeňská
Zveme vás na interaktivní povídání o barvách, módě a stylu!
Stylistka a vizážistka Jana Hrutková vás jistě všechny pobaví svou
grácií a šarmem. Při této zábavě
si můžete vyzkoušet různé módní
doplňky – klobouky, šátky, stuhy,
extravagantní ozdoby do vlasů
a mnoho dalších zajímavých kousků. Třeba se v nějakém stylu najdete, nebo jen načerpáte novou inspiraci či nápady…
U této akce je omezená kapacita
míst, proto neváhejte a zakupte si
vstupenku v předprodeji na recepci!
Čtvrtek 4. února v 19.00 hod.,
Sanatoria Klimkovice, salónek
za společenským sálem, vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 18. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 70 Kč.

Lázeňské kino – Laputa
Co s životem na ostrově, kterému
hrozí záchrana? Johanka (Tereza
Voříšková) je majitelkou kavárny
s názvem Laputa, která – jako stejnojmenný létající ostrov z knihy
Gulliverovy cesty – je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si
počít v bezbřehém prostoru dospělého života, na jehož začátku
se ocitla. Rodina jí příliš nepomáhá, kavárenští hosté přicházejí
každý s nějakou svou potřebou a nějakým svým sobectvím –
jejich postavy mají být obrazem generace. Režie: Jakub Šmíd.
Hrají: Tereza Voříšková, Igor Orozovič, Alena Bazalová, Marika
Šoposká, Petr Stach, Denisa Barešová, Pavel Gajdoš, Ivana
Chýlková, Jakub Gottwald, Klára Melíšková, Oldřich Hajlich.
Úterý 23. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 50 Kč.

Nové záhady Arnošta Vašíčka –
Neuvěřitelné skutečnosti
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší
planety je daleko tajemnější, než si
vůbec dovedeme představit. Arnošt
Vašíček představí nové nejtajemnější objevy ze světa i od nás! A opět
ty pyramidy – Města bohů – Hadí
bytosti – V zajetí nadpřirozených sil
– Tajuplný kostel – Vraždící kletba –
Největší tajemství templářů…
Čtvrtek 25. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 60 Kč.
13
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První lázeňský maškarní ples v lázních
Máte už dost standardních plesů v obleku či plesových šatech? Vyrazte do lázní na 1. lázeňský maškarní ples
v originální masce či kostýmu. Fantazii se meze nekladou. Máte možnost se odvázat.
Tradiční dvě scény, přičemž na první bude bavit brněnská kapela Eremy a na druhé DJ Diskolet s videodiskotékou.
Těšit se můžete také na netradiční a fantastickou bublinovou show a zábavnou taneční show v maskách.
Památeční obrázek vám pak vytvoří karikaturista Václav Šípoš.
A určitě si nenecháte ujít ani soutěž o nejoriginálnější masky a bohatou tombolu.
Kompletní plesové menu a autobusová doprava v nočních hodinách jsou opět samozřejmostí!
Těšíme se na vás první březnovou sobotu od 19.30 hodin. Vstupenky v hodnotě 450 Kč jsou v prodeji
na recepci Sanatorií Klimkovice – e-mail: recepce@sanklim.cz, tel.: 556 422 106.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
pondělí

1. 2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou (papírové
pletení, nitěná graﬁka, quilling…)

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,(materiál)

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

2. 2.

KINO

GANGSTER(KA)

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

3. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

čtvrtek

4. 2.

ZÁBAVA

Kočka lázeňská – interaktivní povídání
o barvách, módě a stylu pro každého

SK, salónek za společ.
sálem

19.00–20.00

60,-

pátek

5. 2.

TANEC

Oldies taneční zábava – aneb
nestárnoucí české i zahraniční klasiky

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

sobota

6. 2.

ZÁBAVA

Masopustní průvod s pochováním basy

odchod od zámku

14.00

neděle

7. 2.

KINO

Retrobiograf III., histor. fotogr. Klimkovic

kino Panorama

16.00

KONCERT

Plavba lodí kolem světa –
Singer Jerry a Lenka Šopíková

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Klubový večer s BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

KINO

Filmový dobrodruh Karel Zeman

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

DIVADLO

Sborovna, Divadlo Pavla Trávníčka

kino Panorama

19.00

180,-

TANEC

Taneční večer s kapelou Express Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

pondělí

8. 2.

úterý

9. 2.

středa

10. 2.

55,-

čtvrtek

11. 2.

HUDBA

Operní pěvkyně Oldřiška Honsová
– muzikálové a ﬁlmové melodie

SK, restaurace Zahrada

19.00–20.00

50,-

sobota

13. 2.

PLES

Valentýnský ples

SK, kolonáda

19.30–3.00

450,-

neděle

14. 2.

KINO

Zkáza krásou

kino Panorama

17.00

70,-

pondělí 15. 2.

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Posezení s harmonikou

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

KINO

Lázeňské kino – Padesát odstínů šedi

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

RELAX

Péče o pleť se studiem krásy

SK, salónek u restaurace

15.00–16.00

150,-

TANEC

Taneční večer s kapelou La Nanita

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

volný

Slavnostní otevření sokolovny
a Ocenění významných osobností

sokolovna

17.00

volný

OPERETA

Květy paní operety

SK, společenský sál

19.00–20.00

70,-

CESTOPIS

Taneční večer s kapelou ELLA

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

DIVADLO

Amant

kino Panorama

19.00

KONCERT

Romantické odpoledne – klavír, zpěv

SK, kolonáda

15.00–16.00

KINO

Pixely

kino Panorama

16.00

70,-

KURZ

Kreativní odpoledne s Lenkou

SK, kolonáda

15.00–16.00

75,-

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

úterý

16. 2.

středa

17. 2.

čtvrtek

18. 2.

pátek

neděle

19. 2.

21. 2.

pondělí 22. 2.

dobrovolný
volný

úterý

23. 2.

KINO

Lázeňské kino – Laputa

SK, společenský sál

19.00–20.45

50,-

středa

24. 2.

TANEC

Singer Jerry hraje k poslechu i k tanci

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.30

30,-

čtvrtek

25. 2.

DIVADLO

Nové záhady Arnošta Vašíčka

SK, společenský sál

19.00–20.00

60,-

pátek

26. 2.

TANEC

Taneční večer s kapelou Evy Band

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

sobota

27. 2.

PLES

Fotbalový ples

sokolovna

19.00

130,-

neděle

28. 2.

HUDBA

Koncert dechové kapely Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Zbrusu nový zákon

kino Panorama

17.00

16

80,-
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digitální

kino PANORAMA

klimkovice

PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME
15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH!

Neděle 7.února v 16.00 hod.

RETROBIOGRAF III.
Promítání dobových fotograﬁí ze starých Klimkovic z poválečné doby. A poté bude
následovat projekce ﬁlmu AŽ PŘIJDE KOCOUR režiséra Vojtěcha Jasného. Do lidí
nikdo nevidí, ale podívá-li se na ně kouzelný kocour, hned se každý vybarví podle svého
charakteru. Hrají: Jan Werich, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Emília Vášáryová, Vlasta
Chramostová, Jiřina Bohdalová. 115 minut, vstupné 55 Kč.

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Neděle 14. února v 17.00 hod.

ZKÁZA KRÁSOU
Lída Baarová, herečka , pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň.
Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou ﬁlmovou hvězdou
a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Režie Helena Třeštíková, dokumentární. ČR, 100 minut, vstupné 70 Kč.

Neděle 21. února v 16.00 hod.

PIXELY
Akční dobrodružná sci-ﬁ komedie plná vtipných momentů a neokoukaného využití
videoherních legend. Mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher. Hlavní postavu si ve ﬁlmu střihnul Adam Sandler. USA, 110 minut,
vstupné 70 Kč.

Neděle 28. února v 17.00 hod.

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Povedená, originální, vtipná komedie postavená na skvělém scénáři a situačním humoru. Co se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života zbývá měsíc, nebo
naopak 62 let? Kousavý humor vytváří velmi lidskou báji o představě, že je život neustálým a často marným hledáním štěstí. Francie, Belgie, Lucembursko. 115 minut, vstupné
80 Kč.

www.mesto-klimkovice.cz

kino.klimkovice@seznam.cz

Tel.: 556 420 036, Dělnická 362, 742 83 Klimkovice
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Sbor dobrovolných hasičů

Ceny za více než jeden a půl milionu korun putují
mezi dobrovolné hasiče z celé České republiky
Ve středu 9. prosince 2015 proběhlo v brněnské Laser
Show Hall slavnostní vyhlášení 5. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku. Oceněno bylo patnáct jednotek a patnáct
sborů dobrovolných hasičů, jež si převzalo šeky v celkové
hodnotě 1,250 tis. Kč, 30 profesionálních vysílaček Hytera,
5 zásahových tabletů GINA a další věcné ceny.
Finalisté s největším počtem hlasů si navíc odvezli skleněnou
hasičskou helmu vyrobenou tradičně ve sklárnách Nižbor. Cílem
ankety Dobrovolní hasiči roku je pozvednout veřejné povědomí
a prestiž dobrovolných hasičů a ocenit ty, kteří v průběhu 12
kalendářních měsíců provedli reálné zásahy co nejprofesionálněji nebo vyvíjeli mimořádné aktivity v oblasti prevence. Vítěze
vybírala veřejnost z 50 jednotek a sborů nominovaných odbornou porotou.
„Mrzí mě, že nemohou vyhrát všichni,“ prohlásila na úvod
večera Ilona Csáková, patronka ankety, která provázela večerem spolu s hercem a moderátorem Michalem Novotným.
„Vážíme si práce všech dobrovolných hasičů a při nominacích
jsme preferovali ty zásahy, u kterých šlo o záchranu lidských
životů,“ řekl Pavel Káčer, zástupce generálního partnera anke-

ty, společnosti RWE Distribuční služby, na dotaz moderátorky
večera Ilony Csákové, kterých zásahů si nejvíce cení.
Ceny v celkové hodnotě převyšující 1,6 milionu Kč předali
dále zástupci hlavních partnerů ankety – společnosti NET4GAS,
Lesy České republiky, ČEPS, a partnerů ankety – společnosti
Česká pošta, ČEZ, DCom, Gina Software, ZPMV ČR, Brnocar,
Vítkovice Tours a Znovín Znojmo. Hlavním partnerem pořadu
byla společnost Ford Motor Company. Při předávání nechyběl
ani patron ankety Ondřej Vetchý nebo předseda Asociace krajů
ČR Michal Hašek.
Oceněni byli i hlasující z řad veřejnosti, kterých bylo letos
rekordních 40 tisíc. Vylosovaní výherci získali týdenní pobyt pro
dvě osoby s polopenzí na Makarské riviéře v Chorvatsku.

Oceněné sbory v kategorii:
Sbor dobrovolných hasičů / Hasičský sbor
Oblast jih Moravy
1. Hasičský sbor Hrušky
2. Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí
3. Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany
Oblast sever Moravy
1. Sbor dobrovolných hasičů Karlovice
2. Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice
3. Sbor dobrovolných hasičů Nošovice
Oblast východ Čech
1. Sbor dobrovolných hasičů Chrudim
2. Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice – Studánka
3. Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
Oblast střed – sever Čech
1. Sbor dobrovolných hasičů Senohraby
2. Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova
3. Sbor dobrovolných hasičů Přestavlky u Čerčan
Oblast jih – západ Čech
1. Sbor dobrovolných hasičů Střelské Hoštice
2. Sbor dobrovolných hasičů Borovany
3. Sbor dobrovolných hasičů Zvíkovec
POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv - AKTUÁLNĚ - odkaz na
tento článek: www.pozary.cz/c/121431
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují
v naší práci, všem těm, kteří se v naší organizaci věnují pod
vedením vedoucí mládeže slečny Radky Langrové práci s mládeží. Všem, kteří nám poslali v Anketě dobrovolní hasiči roku
své hlasy, díky kterým se nám povedlo napotřetí dosáhnout na
oceňované místo. Po pátém a čtvrtém místě jsme se v roce 2015
radovali z krásného druhého místa.
Tímto ještě jednou všem děkuje
výbor SDH Klimkovice
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Loňský rok s malými a mladými hasiči
Máme za sebou další rok plný zážitků a nových zkušeností.
Začněme tedy od začátku.
Leden jsme tradičně zahájili v Michálkovicích na uzlovce.
V letošním roce jsme se rozhodli poprvé uspořádat tábor také
v zimě. O jarních prázdninách v termínu od 14. do 21. února jsme
se rozjeli směr Domašov nad Bystřicí. Kromě bobování jsme se
dvakrát vydali na sjezdovku. Jednou do obce Hlubočky a jednou
do Sport centra v Hrubé Vodě. Středa patřila koupání v aquaparku v Olomouci. Večery jsme pak trávili ve stylu televizního
pořadu Az-kvíz nebo velice zábavnou hrou se slovy Kostka.
V únoru přišel velký den pro děti z přípravky. Na plese předvedly své první vystoupení. Netušily však, že se na ně přijel podívat
dnes již náš kamarád, herec a moderátor Filip Teller. Filip nás
pozval do své divadelní talk show s názvem Tell or show jako
hosty, společně s herečkou Aničkou Fialovou.
V březnu jsme se tedy zúčastnili této show v Brně v Divadle na
Orlí. Před zahájením celého vystoupení jsme si prohlédli Brno
a navštívili muzeum starých hraček. Večer jsme pak před plným
divadlem odpovídali na Filipovy otázky a předváděli, co umíme.
Před tímto dobrodružným výletem se děti zúčastnily shromáždění delegátů SDH okresu Ostrava, kde předvedly, co se naučily.
O čtyři dny později
nás čekala cesta na
Kavčí Hory v Praze. Tak nám to tedy
tvrdili. Ocitli jsme
se však na Planetě
YO společně s planeťáky Ivankou Korolovou a Ondrou
Havlem, které dobře
známe z televizní
obrazovky. Natáčení dětského pořadu, kde jsme byli pozváni,
bylo velice zajímavé pro všechny. Někteří občas nevěděli, do
které kamery koukat, ale pan režisér byl velice příjemný. Některé
děti skrz kameru roztomile posílaly pusinky domů. Výsledek jste
pak mohli vidět v televizi 5. května. Po natáčení jsme za odměnu navštívili království železnic. 1. května jste mohli slyšet děti
v rádiu Junior.
Mladší se mezitím zúčastnili závodu v uzlování O Fulnecký
uzel. Odsud jsme si odvezli 2. místo v kategorii mladší a 1. místo
v kategorii vedoucí, neboť závodili i dospěláci.
Sérii závodů jsme zahájili ve Svinově. Zde si vyzkoušeli závodit i ti nejmenší z přípravky. Dále následoval Příbor, odkud jsme
si přivezli třetí místo. Pak následovaly domácí závody, Michálkovice s 3. místem, Fulnek, Mořkov.
Mezitím se děti z přípravky předvedly na Bambifestu a o týden
později se vydaly zatím na nejvzdálenější místo naší ukázky,
a to do Plzeňského kraje, konkrétně do Domažlic na celorepublikové setkání přípravek. Moc jsme si neodpočinuli a další sobotu
jeli do Studénky na rodinný den.
Mladší mezitím stihli víkendový maraton. Za jeden víkend
Krásné Pole, Výškovice, Studénka, Třebovice a na závěr Jistebník. Další víkend Oprechtice, Řepiště a Prchalov. Před prázdninami ještě stihli závody v Libhošti.
Další akcí ze seznamu přípravky byla akce města Ostravy
Společně pro bezpečnější Ostravu, pořádaná především pro
mateřské, základní a střední školy. Z důvodu nepříznivého počasí pak byla přesunuta do kulturního domu Akord.
Školní rok jsme pak všichni společně zakončili u hasičárny.

O prázdninách jsme se vydali do Dědova, obce na úpatí Broumovských skal. Celých čtrnáct táborových dní se neslo na téma
Wiggles. V průběhu tábora jsme navštívili muzeum stavebnice
Merkur, pevnost Dobrošov a Adršpašsko-Teplické skály. V okolí
jsme prozkoumali Broumovské skály, kočičí hrad, bludiště či stolovou horu Ostaš. Právě z této hory si mnoho dětí odvezlo nejkrásnější zážitek, jak samy řekly, a to překrásný západ slunce,
který byl z této hory opravdu úchvatný. Koupání, čluny, spousta
her, na nudu čas opravdu nebyl. Není divu, že se většině domů
nechtělo.
Po menší pauze následovaly noční závody u nás v Klimkovicích, již tradičně se závěrečným ohňostrojem. Následně jsme
se účastnili závodů v Brušperku a Koblově. Mezi tím jsme se
ještě stihli podívat do Vítkovic na dospělácké závody TFA, které
jsme si také ve zmenšené podobě vyzkoušeli. Posledními závody v požárním útoku se již tradičně staly noční závody v Bochoři,
odkud jsme si přivezli zase pár soviček do sbírky. Pak už jsme
se vydali na soustředění do Pochně. Nabyté dovednosti jsme
si jeli ověřit do Vratimova a v neděli jsme se zúčastnili místních
střeleckých závodů, kde náš Jakub porazil všechny děti ve své
kategorii, a to i ty ze střeleckého kroužku. Následně jsme se
zúčastnili prvního kola hry Plamen. Zde jsme postavili také dva
dorostence a tři dorostenky.
Mezitím, co jsme byli na soustředění, přípravka jela na oslavy 110. let SDH Kozmice. V říjnu jsme se kulturně vzdělávali
a navštívili divadlo. Poslední akcí v říjnu pak bylo vystoupení na
ostravském veletrhu hraček.
Úplně poslední vystoupení v tomto roce pak patřilo všem hasičům a záchranářům. Zúčastnili jsme se totiž 70. výročí založení
HZS města Ostravy. Zde bylo zajímavé, jak i těm největším tvrďákům z řad hasičů, a že jich nebylo málo, ukápla slzička dojetí.
Však právě oni jsou našimi vzory, a my pevně věříme, že i my jednou stejně jako oni budeme zachraňovat lidské životy a majetek.
A konečně prosinec. V tomto měsíci proběhly dvě tradiční akce
– vánoční dílny a vánoční schůzka. V prosinci jsme si také
díky vám, kteří jste nám posílali hlasy v Anketě dobrovolní
hasiči roku, přivezli odměny za krásné druhé místo. Tímto
chceme poděkovat všem, kteří nám zaslali hlas a podpořili
nás tak. DĚKUJEME!
Ano, je toho spousta, co jsme s dětmi prožili. Věřím, že si
děti odnášejí spoustu zážitků, zkušeností a především získávají
nové kamarády. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, bez kterých by kroužek nemohl fungovat. Především ﬁrmě
KlimNet, městu Klimkovice a Nadačnímu fondu Zlatý oříšek.
Také všem, kteří se jakoukoliv mírou na chodu kroužku podílejí.
A velký dík patří také rodičům. Za všechny tedy děkuji a věřím,
že tento rok bude stejně tak úspěšný, jako ten minulý.
Radka Langrová
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Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Klimkovice

World Scout Jamboree 2015 Japonsko
Co je to Jamboree? Koná se co čtyři roky. Je to celosvětové
setkání zaměřené na poznávání cizích kultur, jejich zvyků
a hlavně k vytváření nových přátelství. Letošní rok se konalo světové Jamboree v Japonsku. Po celou dobu Jamboree jsme byli ubytováni poblíž města Yamaguchi, které se
nachází asi 129 km od Hiroshimi.
Po vyřízení všech důležitých náležitostí jsme se setkali v Praze a poté v Ostravě, kde jsme se seznamovali s našimi oddíly,
s naším vedením, co máme očekávat, jak se chovat na veřejnosti v Japonsku, co si určitě s sebou vzít a co naopak nechat
doma.
Poslední setkání, které nás čekalo v České republice, bylo na
armádním letišti Kbely, odkud naše dva jamoddíly měly možnost
letět armádním speciálem, kam nás pozvali předseda a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR. Po 14hodinovém letu,
s krátkou přestávkou v Rusku, jsme konečně přistáli. Jakmile
jsme vystoupili z letadla, měli jsme možnost okusit japonské
podnebí, které bylo opravdu vlhké, čímž se zdálo, že zde panuje
ještě větší vedro.
Na terminále jsme se potkali se skauty z Kanady a uzavřeli
jsme spolu náš první obchod. Vyměnili jsme si naše reprezentativní šátky a kontakty. Po absolvování tříhodinové cesty autobusem jsme dosáhli očekávaného cíle. Po postavení našich podsadových stanů jsme měli volno a mohli jsme si projít kemp. Na
večer byla připravena první část programu – zahajující ceremonie, kde bylo přivítáno všech 150 zúčastněných zemí a následně
se nám předvedla japonská kultura v podobě hudebních vystoupení a tanců.
Po celou dobu měl každý oddíl nachystaný program, jenž se
skládal z aktivit, které byly buď celodenní nebo byly rozděleny do
půldenních bloků. Jedna ze zajímavějších částí programu byla
oblast vědy. Jako skauti jsme si měli vymyslet nějaké nové a něčím zajímavé přístroje. Jediné kritérium bylo, že musí fungovat
na solární pohon! Navrhli jsme elektrický invalidní vozík s pohonem na sluneční energii. Poté jsme náš návrh museli prokonzultovat s jinou zemí.

Další zajímavý bod programu měl název příroda, kde šlo hlavně o poznávání japonské přírody. Navštívili jsme také botanickou zahradu.
Jednou z nejočekávanějších a také nejpovedenějších aktivit
byla ochutnávka národních jídel. Náš oddíl si vybral jako reprezentativní jídlo domácí česnečku. Slavili jsme opravdový úspěch.
Všem chutnala.

Nejsilnějším zážitkem z celého Jamboree byla návštěva města Hiroshimy přesně na 70. výročí výbuchu atomové bomby. Měli
jsme tu možnost a dostali jsme se ke stavbě československého
architekta Jana Letzla. Všem jsme začali vyprávět, že právě tento architekt je náš krajan.
Na konci Jamboree jsme viděli japonského korunního prince,
který měl nádherný proslov. Poté jsme zhlédli krátký koncert ne
moc známé americké rockové kapely. A konečné rozloučení proběhlo v podobě obrovského ohňostroje.
Na závěr bych chtěl opravdu poděkovat městu Klimkovice
a také klimkovickým skautům, kteří mi přispěli na tuto cestu.
Jakub „Medvěd“ Gelnar
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. číslem MK ČR E 10190 • Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská • Redakce si
vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města • Náklad 1 900 ks
• Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě • Sazba: Kateřina Hoferková • Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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PLASTOVÁ
a DŘEVĚNÁ OKNA
- nabízíme profesionální
výměnu oken i dveří
- zajišťujeme servis
rychle, kvalitně, LEVNĚ

Otevřeno denně
Po–Čt 11.00–22.00

ZDARMA

Pá

11.00–23.00

nezávazná konzultace
a cenová nabídka.

So

12.00–23.00

Ne

12.00–21.00

Tel.:

739 556 436

KOMINICTVÍ

Restaurace a pivnice KLENBA
vás srdečně zve k návštěvě!
Z Nekuřácká restaurace
Z Dobré jídlo
Z Na páté pípě vždy nějaké
speciální pivo
Z Oslavy, soukromé akce,
firemní večírky, svatby
Z Pořádáme jazzové večery!

Lidická 1, Klimkovice, tel.: 725 505 159, www.klenba.cz

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

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč
x
x
x
x
x

Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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SRDEČNÉ POZVÁNÍ
NA PŘEDNÁŠKU
Datum konání:

11. února v 17.30 hod. a 25. února v 17.30 hod.
Místo konání:

zasedací sál v klimkovickém zámku (2. patro)
Téma přednášky:

PŘÍRODNÍ PRODUKTY
PRO VAŠE ZDRAVÍ
Přednáška o projektu Ramissio a jeho přírodních
produktech. Seznamte se s gojou – aneb červenými
diamanty, jednou z významných superpotravin.
Vstup a ochutnávka produktů pro vás
připravena ZDARMA.
Tato přednáška je pořádána ve spolupráci
s prodejnou zdravé výživy v zámku v Klimkovicích.
Kontaktní telefonní číslo: 777 187 547.

www.zdravavyzivaklimkovice.ramissio.com
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Pozvánky
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Učitelský sbor:
Pavel Trávníček
Uršula Kluková
Luboš Xaver Veselý
Kateřina Kornová
Petra Jindrová
Hana Tunová
Monika Fialková

SBOROVNA
Divadelní představení v kině PANORAMA v Klimkovicích, středa 10. 2. 2016 v 19.00 hod.,
vstupné 180 Kč, předprodej v KIS v přízemí zámku, prodej vstupenek i na místě.
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