a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo tajemníka MěÚ
Vážení spoluobčané,
…a znovu přiblížil se konec roku. A znovu se ve svých myslích vracíme k jeho
začátku a hodnotíme, která předsevzetí
a tužby se naplnily, a která pro tentokráte
postupují do „druhého kola“.
Pro každého z nás byl končící rok v něčem nový, ale třeba i v něčem neměnný
a stabilní. Těch, kteří hledají spíš ostrůvky stability, je patrně víc, avšak i trocha
změn a očekávání nového je pro mnohé
z nás výzvou, která mění zavedené, a je
zdrojem rozvoje a pozitivních změn.
Zcela novou zkušenost nabídnul rok
2019 v dubnu nově zvolené radě města,
jejíž výsledky už jsou patrné v dokonče-

leden 2020
ných, rozpracovaných i připravovaných
investičních projektech, ale i ve změně
stylu řízení města, kde je zřejmé přiblížení
se ke snaze řešit i běžné potřeby občanů
a větší naslouchání názorů odborných
zaměstnanců městského úřadu.
Rád bych věřil, že nyní – v čase těsně
povánočním, kdy se určitě většina z nás
pomalu vzpamatovává ze shonu předvánočního, zpomalíme a budeme mnohem víc vnímat i radosti a starosti lidí
v okolí. A hlavně lidí nám nejbližších, na
které ať už z důvodů pracovních, anebo
zájmů vlastních sportovních, kulturních,
či zaneprázdněnosti jiné, nám v průběhu roku čas někdy nezbýval, a kteří nás
přesto všemožně a s láskou podporovali
a byli nám oporou. Díky vám! Pak třeba
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i společná návštěva tradičního Vánočního koncertu v kostele sv. Kateřiny v pátek
27. 12. 2019 pomohla upevnit pouto s rodinou a lidmi nám blízkými.
Vážení spoluobčané, na prahu nového
roku 2020 bych vás rád pozval na alespoň
některé kulturní akce z bohatého repertoáru Kulturního a informačního střediska
města Klimkovic. Už 19. ledna 2020 se
uskuteční Novoroční koncert v kostele
nejsvětější Trojice, 23. ledna 2020 beseda s kronikářem města o sakrálních stavbách v Klimkovicích a v sobotu 25. ledna
2020 už 21. reprezentační ples města
Klimkovic v areálu Sanatorií Klimkovice.
Jste srdečně zváni.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi, abych vám jménem vedení města
Klimkovic, jménem svým i zaměstnanců města poděkoval za spolupráci roce
2019 a do roku 2020 popřál pevné zdraví,
hodně osobní spokojenosti, pracovních
úspěchů, štěstí a splnění všech malých
i velkých přání a předsevzetí.
Ať vaše kroky vedou správným směrem i v roce 2020.

Ing. Bc. Ladislav Vašek,
tajemník MěÚ
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Územní plán města Klimkovic a návrhy
na jeho změny
Již je to skoro rok, co byli občané města Klimkovic vyzváni, pokud mají návrhy,
aby podávali žádosti na změny územního plánu. Společně s již dříve průběžně
podanými žádostmi se dohromady sešlo skoro 80 námětů na změny v územním
plánu města Klimkovic.
Po nutném administrativním úkonu zaregistrování všech žádostí, byly žádosti
vyhodnoceny a nyní se jimi naplno zabývá externě najatý specialista územního
plánování, který každou žádost zpracovává do graﬁcké podoby a následně předá
k posouzení postupně stavební komisi
města, radě města a následně k rozhod-

nutí zastupitelstvu města. To by tak mohlo
učinit někdy v průběhu roku 2020. Poté
začne dlouhý proces zapracování změn
do územního plánu, který bohužel trvá
a nedá se příliš zkrátit. Tímto článkem
chceme občany informovat, že určitě jejich
požadavky neskončily někde vespod hromady papírů, ale že se jimi město zabývá.

Územní plánování není jistě lehká a formální záležitost. Každá změna vyžaduje
důkladné posouzení legislativního rámce
a zodpovědné zvážení budoucích návazností tak, aby měl vývoj našeho města
z hlediska území jasně dané cíle rozvoje,
ale i mantinely. Chápeme potřeby občanů
zajistit bydlení a výstavbu pro sebe i své
rodinné příslušníky a tam, kde to bude
opodstatněné a důvodné, se město bude
snažit žádost o změnu podpořit.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

LTV informuje

Vysílání LTV PLUS nekončí
Vážení spoluobčané, v září t. r. jsem
měl napsaný do Zpravodaje text, který
jsem naštěstí neodeslal. Začínal takto:
„Všechno jednou začíná a jednou končí. Po třiceti letech končí i vysílání klimkovické televize, které začalo na jaře roku
1990, na jehož vzniku jsem se osobně
podílel a jehož iniciátorem byl první klimkovický starosta JUDr. Ing. Lumír Bilík.“
Dále jsem zmínil důvody, proč vysílání
klimkovické televize po 30 letech končí:
„Nekončíme z vlastní iniciativy, ani
z ekonomických důvodů, končíme proto,
že v souvislosti s technickým přechodem
na systém DVBT-2 jsou vysílací kmitočty,
dříve mezinárodně koordinované a alokované pro televizní vysílání, zabírány pro
jiné použití. Televizní kanál 59, na kterém
mnoho let vysíláme, bude zabrán pro využití datových přenosů v sítích LTE. Je to
celoevropský projekt s náročnou mezinárodní kmitočtovou koordinací, kde se řeší
složité fyzikální interakce omezující vzájemné rušení desítek vysílačů, které by si
mohly »vadit«. Je to pochopitelný proces,
kde vyšším cílům musejí být obětovány
zájmy lokální. Nejde o politiku v pejorativním slova smyslu, je to logický důsledek
technického pokroku v oblasti přenosu televizního obrazu“.
Připojil jsem i zajímavé pohledy do minulosti:
„Během třiceti let působení v mediální
branži prošla naším studiem řada lidí,
2

zejména studentů, kteří se na tvorbě
programu LTV podíleli a naučili se u nás
základům TV žurnalistiky. Pomohli jsme
uvést do života i další lokální redakce, některé nás díky významné místní podpoře předběhly. Během třiceti let vznikl ve
studiu LTV zajímavý archiv televizních
pořadů. Z hlediska lidského života je to
zajímavý soubor informací o proměnách
našeho nejbližšího okolí. Věcí, lidí, postojů, charakterů.“
Rozloučil jsem se v tomto nepublikovaném textu s našimi diváky těmito slovy:
„Za sebe bych vám, našim pravidelným
i nepravidelným divákům, chtěl poděkovat za trpělivost a shovívavost k nedostatkům, které jsme se průběžně snažili
opravovat a napravovat. Protože mi letos
bylo třiasedmdesát let, je to důvod k bilancování a přemýšlení o »užitečnosti«
tři desetiletí trvajícímu angažmá v oboru
televizní žurnalistiky, který mi (vzděláním
v oboru elekroniky a sdělovací techniky)
je hodně vzdálený. I přes tento profesní
handicap mám pocit, že práce, které jsem
se věnoval třicet let, byla užitečná...“
Vše ale dopadlo jinak; vysílání LTV
PLUS nekončí...
Se všemi smlouvami a vazbami převzal
ﬁrmu LOCAL TV PLUS s. r. o., Radim
Pařízek (Rádio ČAS, TV RELAX, REBEL,
REBEL2, INFO TV BRNO atd.), který bude
pokračovat, nepochybně na vyšší úrovni,
než jsme se o to snažili my, zakladatelé

projektu lokálních televizí. Nový majitel
LTV PLUS má v rukou významný nástroj.
Je provozovatelem celoplošného multiplexu, který tvoří páteř distribuce televizního vysílání v ČR i v novém standardu
DVB-T2. Mnozí, kterým jsou určeny tyto
řádky, možná ani netuší, že LTV PLUS je
už od listopadu dostupná na přechodovém multiplexu 13 i ve formátu v DVB-T2.
(Od začátku prosince je také pevně na
Regionální síti 7). Zajímavé příspěvky
se určitě objeví i na dalších TV kanálech
Radima Pařízka, pokrývajících území
několikrát větší, než jsme pokrývali na
kanálu 59 z budovy Sanatorií na Hýlově.
K pokračování příjmu LTV PLUS stačí
přeladit si TV přijímač. Většina nových
s DVB-T2 to zvládně i bez odborné asistence. Pokud se s moderní technikou
nekamarádíte, obraťte se na své vnuky.
Do nadcházejícího roku 2020 přeji našim příznivcům a divákům pevné zdraví, hezké mezilidské vztahy, a pokud se
bude kolem náhodou pohybovat Ště stí,
nezaplašme ho negacemi ve své hlavě.
Oldřich Burger, jednatel
LOCAL TV PLUS s. r. o.
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Byl schválen rozpočet města na rok 2020
S jak velkým balíkem peněz budou příští rok hospodařit Klimkovice? Rozpočet
na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města. Cesta k ﬁnální verzi rozpočtu
nebyla, stejně jako každý rok, lehká. Je to dlouhodobá práce, dá se říct napříč
všemi zaměstnanci města, radou, zastupiteli i členy výborů. Za tuto práci a konstruktivní přístup všem děkuji.
Na rozdíl od každoročně omílaného
schodku státního rozpočtu, můžeme
v Klimkovicích konstatovat, že máme
sestaven vyrovnaný rozpočet, to znamená, že příjmy se rovnají výdajům, a to
v celkové výši 89 584 994,72 Kč.
V příjmové části rozpočtu jsme přihlédli
k aktuálním odborným predikcím očekávaného růstu ekonomiky v České republice – predikce Ministerstva ﬁnancí předpokládá růst HDP o 2 procenta. A proto
jsme plánované příjmy města oproti rozpočtu na rok 2019 nepatrně navýšili. A to
i přesto, že změnou zákona o lázeňských
poplatcích bude náš příjem od příštího
roku přibližně o půl milionu nižší. Co se
týče výdajové části, tak na běžných výdajích, které souvisejí zejména se mzdami
zaměstnanců, chodem úřadu, technické

správy, informačního střediska, knihovny, příspěvkových organizací, běžnou
údržbou a opravami, odpadními vodami,
odpady, bytovým i nebytovým hospodářstvím, bezpečností, ale i kulturním a sportovním životem, město vydá v roce 2020
celkem 79 907 744,72 Kč. Můžeme tak
konstatovat, že chod všech složek úřadu,
mateřských škol, základní školy, Domova
pro seniory a Mozaiky, stejně jako kulturní a sportovní život ve městě, bude
ne jen zachován ve stejném standardu
jako doposud, ale spíše můžeme očekávat stoupající trend kvality poskytovaných služeb, díky navýšeným ﬁnančním
prostředkům pro tyto složky. Navíc byla
navýšena částka na opravy chodníků,
cest a městských budov. Výdajová část
rozpočtu obsahuje také již zasmluvněné

kapitálové, čili investiční, výdaje ve výši
9 677 250,00 Kč.
Z velkých již zaplánovaných investic
můžeme uvést celou řadu připravovaných akcí ve fázi projektových dokumentací, jako například Sokolovna, Hasičská
zbrojnice, Služebna Policie ČR, Opravy
hrází a odbahnění rybníku v parku, chodníky na ul. Olbramické a v Josefovicích
nebo například studie cyklostezky spojující Klimkovice a Josefovice a studie parkování před MŠ na ulici 28. října. Realizační
část zastupuje zejména zahájení stavby
chodníku na ul. 28. října přeložkami sloupů, oprava mostu na ulici Kotkova a realizace úprav nádvoří zámku. Samozřejmě,
toto nejsou jediné investice, které město
plánuje zrealizovat v roce 2020. Částka,
která bude k dispozici na investiční akce
města v následujícím roce, se odvíjí od
zůstatku hospodaření města v roce předchozím. Tuto částku budeme znát v lednu
a tradičně na březnovém zastupitelstvu
se rozhodne, které investiční akce budou
z této částky realizovány.
Schválený rozpočet města Klimkovic
na rok 2020 naleznete na úřední desce
internetových stránek: www.mesto-klimkovice.cz.
Bc. Lukáš Lyčka,
místostarosta města Klimkovic

Vítání občánků
Milí rodiče, město Klimkovice vás srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a zápisu
do pamětní knihy, které se bude konat
v sobotu dne 15. 2. 2020 v obřadní síni
města Klimkovic.

Poděkování
Na 17. listopad tohoto roku zřejmě dlouho
nezapomenu. Chtěla jsem sejít po schodišti a pak už si moc nepamatuji, následoval nekontrolovaný pád dolů. Nejdříve
jsem vůbec nebyla schopna vnímat, co se
stalo, nemohla jsem se pro zranění bolestí pohnout. Naštěstí se o mne ochotně postarali manželé Jurákovi z Klimkovic, kteří mi poskytli pomoc. Zavolali záchranku

a zůstali se mnou až do příjezdu sanitky.
Pak již jsem byla v péči lékařů.
Chtěla bych manželům Jurákovým touto
cestou moc poděkovat za jejich nezištnou
pomoc a péči. Teprve s odstupem času
si uvědomuji, jak byla pro mne důležitá
a jsem za ni opravdu vděčná. Ještě jednou vám, paní Juráková a pane Juráku,
s povděkem děkuji.
Pavla Gelnarová

Pokud máte zájem se slavnostního aktu
zúčastnit, prosíme o kontakt buď osobně
na MěÚ v Klimkovicích, kancelář č. 10,
Kateřina Štěrbová, na e-mail: sterbova@
mesto-klimkovice.cz nebo na telefonním
čísle 556 420 752. Poté vám zašleme
pozvánku.
Odbor správní MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Evelína Neuvir ová
3
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Knihovna

Na prahu nového roku 2020
Jako každý rok se na počátku nového roku bilancuje a ohlíží se za rokem minulým. Také v knihovně se toho událo mnoho, takže jen připomenu pár událostí.
Novým rokem se nastartoval seriál tematických besed a čtení se žáky nejen
klimkovické školy, ale i z blízkého okolí.
Děti se prostřednictvím knih ocitly v Africe, závodily v charitativním závodu na
podporu zachování pralesa, s Dárcem
se podívaly do budoucnosti, jak by mohla vypadat dokonalá totalitní společnost,
s kominíkem Valentou a Měsíčňánkem
prožili pohádkové dobrodružství. V rámci projektu Hádej, kdo mi dnes bude číst,
se žáci seznámili se zajímavými tématy
a příběhy. V hasičské zbrojnici dětem četl
Hasičské pohádky velitel jednotky SDH
Ondřej Mika, v knihovně se četly Recyklované pohádky v podání Ivany Mariánkové

a Jak se staví město žákům osvětlil Zdeněk Husťák. S ilustrátorem Adolfem Dudkem děti procestovaly celý svět, malovaly
a báječně se bavily. Rádi bychom v tomto
projektu pokračovali i v novém roce.
Velmi zdařilý byl rovněž výchovný koncert ve spolupráci se ZUŠ Klimkovice, kdy
se propojila hudba, tanec a divadlo.
Do stavu čtenářského jsme pasovali
prvňáčky, opět o krásný kulturní program
se pro nejmenší čtenáře postarali žáci
klimkovické ZUŠ.
V září jsme hostili družstva z Moravskoslezského a Olomouckého kraje na
Kniholympiádě, pořádané ve spolupráci se SKIP 10. A protože prvního místa

se ujaly děti z Raškovic, příští ročník se
bude odehrávat právě tam, ve vesnici pod
Beskydami.
Celý rok vyvrcholil v listopadu, kdy jsme
si připomněli již třicet let ode dne, kdy se
začaly přepisovat dějiny České republiky.
Po celých čtrnáct dní se mohli návštěvníci v kině Panorama na chvíli ocitnout
v době minulé, v 80. letech a připomenout
si dobu, ve které sami žili, studovali či
pracovali. V rámci oslav probíhala nejen
samotná výstava, ale i promítání dobových ﬁlmů, divadlo, setkání s představiteli
a zakladateli OF v Klimkovicích a nesměla chybět originální dobová zábava.
Rok se s rokem sešel a nás čekají opět
další výzvy a plány. Letos se bude vše
odehrávat v duchu oslav 100. výročí založení veřejné knihovny v Klimkovicích.
Návštěvníci se mohou těšit na setkání
s fotografem Martinem Strakou, divadelním představením ve spolupráci se ZUŠ
Klimkovice, Zámeckou noc se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, na koncert Ženského sboru Duha a cimbálové
muziky Tolar z Ostravy, besedy, setkání
a mnoho dalšího. Čeká nás větší rekonstrukce prostor, nechte se překvapit.
Přeji všem návštěvníkům klimkovické
knihovny, aby se jim v novém roce dařilo, aby měli radost z přečtené knihy, aby
se těšili z každého dne a chmury nechali
daleko od sebe, přeji všem pevné zdraví
a vše dobré.
Zuzana Konvičková

Z redakční pošty

Úvaha a hodnocení seniora
Tak, jako po létě následuje v přírodě podzim, tak také v našem životě po letech
činnosti dochází analogicky ke změnám. Občané, kteří převzali od svých otců
a dědů štafetu ke zlepšení životních podmínek, předávají tyto povinnosti svým
dětem a vnukům a stávají se důchodci, seniory. Veřejnost ocenila jejich záslužnou práci a stanovila, že 1. říjen bude Dnem seniorů.
Musím s potěšením konstatovat, že naše město Klimkovice aktivně pečuje o své
seniory. Pro ty, kteří jsou po stránce zdravotní aktivní, pořádá celoročně pod hlavičkou Mozaiky různé programy pro zachování jejich tělesné a duševní vitality.
S postupujícím věkem nastávají různé
zdravotní či psychické problémy, které
donutí seniory upravit či změnit svůj další

běh života tak, aby mohli důstojně prožít
zbytek svého bytí co nejdéle.
Naše město pamatovalo na své seniory a vybavilo pro ně Domov. A můžeme
s potěšením konstatovat, že náš Domov
pro seniory je nejen účelně vybudován,
ale i vybaven a provozován.
Vedení domova seniorů se zdravotním
a obslužným personálem všestranně pe-

čuje jak po zdravotní tak i osobní stránce
o své seniory a často svědomitou péčí
nahrazuje hospic.
Jako nezaujatý člověk velmi oceňuji
každodenní svědomitou péči, kterou nám
poskytuje sehraný kolektiv vedení, sester
a ostatních pracovníků Domova pro seniory v Klimkovicích.
L. M.
5
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Novinky ze základní školy
To nejcennější, co si můžeme navzájem dát, je čas. Prožijte jej tedy podle svých
představ a očekávání. V novém roce přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky a sílu
na vše, co život přináší.
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy
Závěr roku proběhl v duchu vzájemné
spolupráce žáků, pedagogů i správních zaměstnanců, rodičů a dalších
partnerů školy.

cování zábavné akce pro žáky Den dětí,
který plánujeme uskutečnit 1. června.

Děkuji sponzorům školy v roce 2019 za
ﬁnanční příspěvky i hmotné dary: Aspectus MUDr. Jiřího Kunce, Kartonáž BOS
Ostrava pana Kejdy, Women for Women
– spolek podporující obědy pro děti, MG
PRESS, SHARP centrum Ostrava, KLIMNET, Cukrárna na náměstí paní Cronové, BOVYS, ZVOSKA, Autoservis Diblík
Martin, Ing. Jiří Macura, Maloobchodní
síť Hruška, Pekaři a spol., Honební společenstvo Klimkovice, Spolek rodičů ZŠ.
Děkuji rodičům, kteří přispěli výrobky
do prodeje na 26. setkání u vánočního
stromu a také všem, kteří přišli na setkání
a podpořili činnost školy.
Část výtěžku vánočního stromu byla
rozdělena do třídních fondů ve výši 20 Kč
na žáka. Další část bude využita na ﬁnan-

• Čtvrtek 30. ledna pololetní vysvědčení.
• Pátek 31. ledna – pololetní prázdniny.
• 10.–14. února – jarní prázdniny.
• Žáci 2. a 3. tříd od února zahájí kurz
plavání. Škola získala dotaci MŠMT
na dopravu.
• Žáci 7. tříd pojedou na lyžařský výcvik
2.–7. února.
• Žáci 9. ročníku budou vypisovat
přihlášky na střední školy a učiliště.

Co nás čeká v novém roce?

V těchto dnech si připomínáme významné výročí naší země. Moderní
československé dějiny byly poznamenány totalitním režimem – komunismem, jehož pád přinesla sametová
revoluce v listopadu 1989.

Spolek rodičů ve spolupráci se školou připravuje 3. ZÁŠKOLÁCKÝ PLES
v místní sokolovně v sobotu 29. února.
Jste srdečně zváni (pozvánku najdete na
straně 26 tohoto Zpravodaje).
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Zlepši si techniku na VŠB-TU
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě
Ostrava akce Zlepši si techniku, které se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku.
Jedná se o den otevřených dveří, kdy jednotlivé fakulty univerzity prezentují žákům základních a středních škol zajímavou formou své obory.
V aule byly na jednotlivých stanovištích k vidění i vyzkoušení různé exponáty
i technické hračky. Lektoři nám vysvětlili
a ukázali práci geotechnika, programátora, mineraloga, technologa a dalších. Naši
žáci aktivně plnili úkoly na stanovištích
a také se zapojili do soutěže o hodnotné
technické ceny. Prošli jsme laserové bludiště a bojovali ve virtuální realitě.
Navštívili jsme také science show popu-

Třicet let
svobody

larizátorů vědy Michaela Londesborougha (česky hovořícího Angličana z Prahy)
a místního Smokemana (Jiřího Horáka).
Jejich představení Tajemství energie bavilo audiovizuálními efekty, ale také vzdělávalo – dozvěděli jsme se zajímavosti
z fyziky, chemie i ekologie.
Bylo to moc fajn, děkujeme a těšíme se
zase za rok...
Mgr. Renáta Nejezchlebová

Pro žáky naší základní školy je období
před 30 lety již historií, proto jsme se rozhodli připravit pro ně projektový den, který se konal v pondělí 18. listopadu 2019.
Cílem celé akce bylo připomenout sametovou revoluci a seznámit děti s důležitým
mezníkem našich dějin.
Harmonogram celého projektového
dne byl bohatý, žáci absolvovali besedu
s kronikářem města Klimkovic panem Pillichem, který jim nastínil hlavní historické
momenty tohoto období. Dále se vybrané
třídy zúčastnily retro výstavy, kde si žáci
mohli prohlédnout dobové oblečení, hračky, věci denní potřeby, stavebnice, spotřebiče a jiné předměty, které se před 30 lety
používaly. Třídní učitelé se snažili nastínit
atmosféru listopadových dní a přiblížit
dětem hlavní aktéry a osobnosti.
Žákům se podařilo srovnat život v době
komunistické nesvobody se současností,
měli možnost sledovat technický pokrok
za posledních třicet let. Součástí projektu
bylo také zhlédnutí ﬁlmu Petra Jančárka
– Václav Havel, Praha – Hrad I. Žáci našli
správné odpovědi na otázky v pracovních
listech, vytvořili plakáty a ve výtvarné výchově nakreslili zdařilé portréty V. Havla. Projekt se žákům líbil a vzbudil v nich
zájem o poznávání moderních dějin.
Mgr. Petra Řeháčková
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Londýn – královské město na Temži
Jednou z výchovně vzdělávacích priorit naší školy je rozvoj komunikačních
dovedností v cizích jazycích. Proto dáváme našim žákům možnost absolvovat
poznávací zájezd do Velké Británie.
Letošní pětidenní letecký zájezd proběhl od 16. do 20. listopadu a zúčastnilo
se ho 22 žáků devátého ročníku. Londýn,
Oxford, Brighton – známe je z ﬁlmů, známe je z fotek, proto jsme se vydali poznat
všechny krásy těchto měst na vlastní
kůži. Světoznámé atrakce, kosmopolitní atmosféra, proslulé černé taxi, to vše
na nás čekalo v Londýně. Cestovali jsme
vlakem, pěšky, velmi často metrem, ale
největší úspěch u všech měl let letadlem,
který jsme si moc užili. Londýnské památky nás oslnily svým kouzlem – navštívili
jsme Westminster, Buckinghamský palác,

Trafalgarské náměstí, Hyde Park, Tower
of London, Tower Bridge a mnoho dalších. Velkým zážitkem byla návštěva London Eye, odkud jsme měli krásný výhled
na Big Ben a celé centrum města.
Nejen Londýn byl cílem naší cesty, cestovní agentura pro nás připravila dva celodenní výlety do Oxfordu a do Brightonu.
Zde jsme mohli obdivovat pamětihodnosti
města, navštívili jsme muzea a galerie,
ochutnali tradiční ﬁsh & chips. Harmonogram poznávacího zájezdu byl velmi bohatý, nechybělo dobrodružství, nakupování, fotografování a dobrá nálada.

I ta nejkrásnější cesta má svůj konec,
tak i naše putování po Anglii bylo u cíle.
Všem účastníkům se celá akce líbila.
Mgr. Petra Řeháčková

Mikulášská nadílka ve školní družině
Také v naší školní družině jsme se rozhodli uspořádat Mikulášskou nadílku.
Děti z 5. oddělení se v převlečení za čerty, anděly a Mikuláše vydaly na návštěvu
ostatních družin a rozdaly svým mladším
kamarádům balíčky s dobrotami.
Ovšem jak tradice velí, nebylo to jen
tak. Děti jim zazpívaly písničky, nebo
přednesly básničky, aby si obdarování
zasloužily. Čerti sice několikrát naplnili
pytle „zlobivci“ a pomazali načerno skoro
všechny, ale věděli jsme, že je to jen tak
pro zábavu a hodně jsme se nasmáli.
Už teď se těšíme na další družinovou
akci.
BcA. Veronika Stříbrná

Veřejná sbírka pro nemocnou Šárku
Základní škola Klimkovice, ve spolupráci se Spolkem rodičů, vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc žákyni školy, která
již podruhé podstupuje onkologickou léčbu.
Jedná se o žákyni 7. B Šárku Jurečkovou, která vyrůstá v rodině se svým bratrem dvojčetem a otcem samoživitelem. Rodina je v tíživé situaci. Šárka je od července 2019 až dosud v brněnské nemocnici a tatínek tam za ní 2x týdně jezdí. Rodinný
rozpočet bude ještě více zatížen, až bude Šárka propuštěna do domácí péče. V současné době nemůže chodit. Situace bude
náročnější jak z hlediska fyzického a psychického, tak z hlediska ﬁnančního. Porostou náklady na potřebné léky, zdravotní
pomůcky, popřípadě další odbornou péči nebo doučování.
V hale školy bude umístěna označená kasička, do níž můžete přispět i prostřednictvím svých dětí peněžitým darem. Kasička
bude přístupná každé ráno od 7.30 do 7.45 hodin, pak bude k dispozici v ředitelně. Sbírka bude trvat do 30. ledna 2020.
Podnět k zorganizování veřejné sbírky vzešel od rodičů žáků i zaměstnanců školy. Podobné projevy lidské solidarity jsou
v dnešní hektické a nevyzpytatelné době čistým a bohulibým počinem.
Děkujeme za váš zájem a případný příspěvek – dar nejvzácnější – pomoc potřebnému.
Pavlína Pitelová, předsedkyně SRZŠ
Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy
Mgr. Radana Albrechtová, třídní učitelka
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Krabice od bot
Již poosmé proběhla v ČR předvánoční
sbírka s názvem Krabice od bot, která
má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících
v tíživé sociální situaci, děti z chudších rodin, azylových domů, nízkoprahových center, apod.
Sbírku pořádala Diakonie ČCE, jeden
z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. V letošním roce se do
sbírky zapojily všechny třídy naší školy.
Každá třída naplnila a vánočně zabalila
pět krabic drobnými dárky.
Dárky byly určeny chlapcům i dívkám
různých věkových kategorií. Touto akcí
se žáci učí podělit o vlastní hračky, myslet
na druhé a pomáhat lidem kolem sebe.
Do Vítkovic jsme odvezli 128 krabic. Věříme, že všechny dárky udělají o letošních
Vánocích radost všem obdarovaným
dětem. Vždyť nejdůležitější je radost
v očích dětí a to bez rozdílů barvy pleti či
jiných odlišností.
Dovolte mi v závěru poděkovat všem,
kteří se sbírky zúčastnili – žákům, rodičům, prarodičům a zaměstnancům školy.

Krabice od bot.

O nejlepšího mladého chemika ČR
Letošního chemického zápolení se zúčastnilo 25 žáků 9. tříd. Do dalšího
kola postoupili žáci 9. C Jan Pachota, Elen Chaloupková, Karolína Malíková
a z 9. A Natálie Kylhofová.
V dalším kole na SPŠCh Heyrovského se Honzovi, Elen ani Karolíně nepodařilo
probojovat do kola praktického, ale přesto úspěšně zvládli test okresního kola.
Mgr. Kateřina Chrapková

Mgr. Renata Ottová

Mateřská škola

Malá technická univerzita
Mateřská škola Josefovice a Mateřská škola Klimkovice na ulici 28. října se zapojily do projektu s názvem Malá technická univerzita.
A co tento projekt obnáší? Jedná se
o zábavně vzdělávací lekce, které názorně a jednoduše rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí. Děti se během školní-

ho roku v rámci tohoto projektu (alespoň
na chvíli) stanou staviteli města, mostů,
věží, malými architekty, projektanty, vodohospodáři a zpracovateli odpadů.
Minulý měsíc proběhla první lekce
tohoto projektu s názvem Stavitel města.
Děti si s paní lektorkou povídaly o městě a důležitých budovách. Podle plánku
si postavily silnice a ve dvojicích z lega
veřejné budovy, které ve městě nesmí
chybět. Děti společně s paní lektorkou
budovy pojmenovaly a umístily do městečka, kterému daly název Jablíčkov. Pak
ve skupinkách překreslily město do mapy,
dokreslily obyvatele města, zeleň a další
věci, které by si ve městě přály mít.
Po absolvování lekce dostaly děti
diplom, kde jim byl udělen titul Stavitel
města. Lekce se všem moc líbila a už se
těšíme na další s názvem Malý architekt.
Andrea Žůrková,
učitelka MŠ Josefovice
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Poděkování
Všechny děti, učitelé i nepedagogičtí
zaměstnanci MŠ na ulici J. Glazarové prožívají velkou část dne ve své
malé školičce. Toto prostředí díky
sponzorskému daru zkrášlil ještě více pan Tomáš Bajgar, a to krásným
obložením stěn a radiátoru. Velice si
vážíme této pomoci a panu Tomáši
Bajgarovi tímto mockrát děkujeme.
Bc. Lenka Paličková
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Základní umělecká škola

Vánoční koncert žáků ZUŠ byl skvělou
tečkou za vydařeným rokem
Rok 2019 předal vládu numericky souměrnému roku 2020, a již můžeme jen vzpomenout, které události se do něj nesmazatelně zapsaly. V jistém směru byl pro
naši školu i přelomový. Při plánování podzimních akcí jsme museli vzít v potaz
celkovou rekonstrukci druhého nadzemního podlaží, která změnila tvář tohoto
patra doslova od podlahy. Nyní již zbývá doladění celkového interiéru chodby
i sálu a doplnění jevištního osvětlení.
Vzhledem k tomu, že po prázdninách dochází k částečné obměně žáků,
je podzim o veřejné akce školy mírně
ochuzen. Jedno výročí jsme si připomněli i díky krásné retro výstavě k výročí
17. listopadu, kterou pořádala městská
knihovna. Nejstarší skupina žáků literárně-dramatického oboru, pod vedením
J. Přečkové, k tomuto tématu připravila
poutavé pásmo básní Karla Kryla. Díky
patří Z. Konvičkové za přípravu výstavy,
ale i krásných kostýmů pro naše recitátory.
Již tradičně k podzimu patří „besedy“ pro
žáky z mateřských škol. Tentokráte se jich
ujal umělecký tandem M. Maternová a J.
Přečková. Pro představení všech oborů
školy zvolily pohádkové téma Jak rozveselit princeznu. Paní doktorka (M. Maternová) zkoušela smutné princezně (J.
Přečkové) dávat různou medicínu v podobě hudebních čísel, tance i přednesu.
Naštěstí její medicína zabrala a na závěr
již veselá princezna společně se všemi
dětmi a účinkujícími zazpívala píseň Holka modrooká. Závěr roku se nese také
v pořádání beneﬁčních akcí. Žáci tanečního oboru, pod vedením D. Gelnarové, se
představili na beneﬁční akci Královny růží
v Hlučíně na podporu projektu onko-líčení, kde vystoupily v rolích modelek ženy
s onkologickým onemocněním.
Druhá prosincová neděle se nesla ve
znamení 1. adventního koncertu na pod-

poru domova pro seniory. Nápad i realizace celé akce se zrodil v hlavě paní
Martiny Maternové. Po vstřícných jednáních s panem farářem i paní ředitelkou
Marií Zetkovou, uspořádala v kostele sv.
Kateřiny poetický koncert, na kterém kromě moderování také aktivně účinkovala
jak se svými žáky, tak i s kolegyněmi J.
Přečkovou a J. Hoňkovou. V programu
zazněla známá díla v úpravě pro různá
komorní seskupení akordeonů, jejichž
zvuk umocnila akustika duchovního
místa. Hudba byla velice vkusně doplněna básněmi, které přednesly žákyně
literárně-dramatického oboru ze třídy J.
Přečkové. Adventní atmosféru podtrhlo
rovněž vystoupení sboru ZŠ pod vedením J. Hoňkové. Začátek i závěr koncertu
obstaral virtuózní hrou na varhany Pavel
Rybka. Výsledkem bylo příjemné mezigenerační setkání s výtěžkem, který bude
použit na volnočasové aktivity seniorů.
Největší prosincovou akcí pak byl bezesporu Vánoční koncert v kině Panorama
s podtitulem Jak šli zajíci do Betléma.
Na jevišti se vystřídalo 130 účinkujících!
V první části programu vystoupily dva
kytarové soubory s tematicky laděným
repertoárem pod vedením M. Suchánkové a V. Veselého, které přednesly precizně podaný výkon. Dále byly na programu
dvě choreograﬁe mladších žákyň tanečního oboru pod vedením D. Gelnarové

a vystoupení souboru dechových nástrojů
J. Kotyka a školního orchestru M. Maternové a P. Béreše se sólisty a sborem žáků
pěvecké třídy J. Doležílkové. Tato vystoupení dokonale naladily atmosféru druhé
části večera, ve které jsme zhlédli hru M.
Pešky Jak šli zajíci do Betléma v úpravě
J. Přečkové, s doprovodem akordeonového souboru mladších žáků M. Maternové
a sborem dětí z hudební nauky a přípravné hudební výchovy J. Doležílkové. Podle
reakcí publika myslím mohu směle říci, že
naši mladí herci, hudebníci i tanečníci své
publikum nezklamali a zanechali nesmazatelnou stopu v jejich srdcích.
Závěrem děkuji všem zaměstnancům
za přípravu veřejných akcí, neboť z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba věnovat
přípravě spoustu času v podmínkách, které nikdy nejsou optimální. Rovněž děkuji
i našim příznivcům a rodičům, že své děti
podporují v umělecké činnosti a že vždy
zaplní jakýkoliv sál do posledního místa,
ve kterém naši žáci vystupují. Těším se,
že se opět budeme setkávat při našich
akcích i v roce 2020.
Pavel Béreš, ředitel ZUŠ Klimkovice
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

leden

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Středa

1.

KONCERT

Novoroční koncert
Městské dechové hudby Nový Jičín

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Čtvrtek

2.

BESEDA

Beseda s kronikářem města Klimkovic

SK, salonek vedle SS A

18.30–19.30

zdarma

Pátek

3.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Neděle

5.

KONCERT

ApenDIXI z Vítkova

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

6.

VERNISÁŽ

Vernisáž obrazů Šárky Osmánkové

SK, kolonáda

18.30–19.30

zdarma

Úterý

7.

KINO

I dva jsou rodina, komedie, Francie, 2016

SK, společenský sál

18.30–20.00

60,-

Středa

8.

PŘEDNÁŠKA

Počítání starých civilizací
(Mgr. Dlouhá, Ph.D.)

SK, společenský sál

18.30–19.30

zdarma

Pátek

10.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, společenský sál

19.00–22.00

50,-

Neděle

12.

KONCERT

TRIGOND BAND

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Zakleté pírko

kino Panorama

15.00

110,- / 130,-

KINO

Šťastný nový rok

kino Panorama

17.30

130,-

Pondělí

13.

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

Úterý

14.

KINO

Madam služebná, franc. komedie, 2017

SK, společenský sál

18.30–20.00

60,-

Středa

15.

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, kolonáda

18.30–19.30

50,-*

Čtvrtek

16.

DIVADLO

Divadlo Divoch Vřesina – DVEŘE

SK, společenský sál

19.00–20.00

70,-*

Pátek

17.

TANEC

Country večer s Gigim

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Neděle

19.

KONCERT

RK BAND a Dáša Čočková
– Nestárnoucí dueta českých hvězd

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Dolittle

kino Panorama

17.00

130,-

Pondělí

20.

HUDBA

Evergreeny u klavíru s Lukášem Havířem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

21.

KINO

Ženy v běhu, komedie, ČR, 2019

SK, společenský sál

18.30–20.05

60,-

Středa

22.

TANEC

Evergreen boys

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

23.

BESEDA

Beseda s kronikářem – Sakrální stavby

II. patro zámku

17.00

PŘEDNÁŠKA

Psychická odolnost aneb jak pozitivně
nastartovat nový rok (Vlasta Gazdová)

SK, salonek vedle SS A

18.30–19.30

DĚTI

Dětský maškarní ples

SK, kolonáda lázní

15.00

30,- / 50,-

KINO

Cats

kino Panorama

18.00

130,-

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Pátek

24.

dobrovolný
zdarma

Sobota

25.

PLES

Reprezentační ples města Klimkovic

SK, prostory lázní

19.00–3.00

300,-

Neděle

26.

KONCERT

TRIO HALÍŘ
– houslista Eduardo García Salas

SK, společenský sál

15.00–16.00

zdarma

KINO

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku

kino Panorama

15.00

120,-

KINO

Případ mrtvého nebožtíka

kino Panorama

17.30

120,-

Pondělí

27.

HUDBA

Swingové melodie pro klavír,
hraje Jakub Knápek

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

28.

BESEDA

Tomík na cestách:
Na kole do Gruzie a zpět 7 000 km

SK, společenský sál

19.00–20.30

50,-*

Středa

29.

TANEC

Pete Sax a jeho saxofon

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

zdarma

Čtvrtek

30.

BESEDA

Památky UNESCO – Dan Michalík

SK, salonek vedle SS A

18.30–19.30

zdarma

Pátek

31.

TANEC

GOOD MATES

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2020 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky zakoupíte v předprodeji na recepci SK
Změna v programu vyhrazena.
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Historie

Vzpomínky na jednotřídní školu v rázovité
vesnici Josefovice
Místní část Josefovice, řečeno slovy „ostravského barda“,
je vesnice rázovitá nacházející se 3 km od města Klimkovic,
se kterým je od svého vzniku spojená pupeční šňůrou. Vesnice totiž nemá kostel, ale pouze kapli a nemá hřbitov, a tak
většina z nás a našich předků byla v klimkovickém kostele
pokřtěna, oddána a ti, co už nejsou mezi námi, jsou v Klimkovicích pohřbeni.
V současnosti absolvují josefovské děti základní školní docházku v Klimkovicích. Ovšem my starší jsme navštěvovali 1. až
5. ročník v místní jednotřídní škole a s láskou a nostalgií vzpomínáme na místního venkovského učitele pana Oldřicha Vavrečku, kterého jsme po celou dobu jeho působnosti oslovovali
„pane řídící“, přičemž veškeré snahy a naléhání socialistických
školních inspektorů, abychom mu říkali „soudruhu řediteli“ v nás
vyvolávaly hurónský smích, neboť nám to připadalo směšné.
Inspektoři to pokaždé vzdali a pan řídící nás dál mohl učit svým
neotřelým způsobem číst, psát, počítat, zpívat spoustu lidových
písní (ne ty budovatelské) a kreslit. Uměl totiž skvěle malovat
a skvěle hrál na několik hudebních nástrojů. Ve škole se vždy
společně učilo několik ročníků na dvě etapy – jedna skupina
dopoledne a druhá odpoledne. To pan řídící nemohl zvládnout
sám, ke všemu, coby učitel působící za 1. republiky, neuměl rusky, a inspektoři si nedovedli představit, že by učil dějepis v socialistickém duchu a vedl socialistické dětské organizace Jiskra
a Pionýr, které nahrazovaly Skauta a Junáka.
Především tyto předměty a tělocvik vyučovala mladá a krásná
paní učitelka Marie Svobodová, rodačka z Klimkovic, která zároveň vedla jiskry a pionýry. Jiskrami a pionýry jsme byli v té
době všichni. Žádný z rodičů se neodvážil účast v těchto organizacích svým dětem zakázat. S uvázaným pionýrským šátkem
jsme museli chodit i do školy a v pionýrských stejnokrojích se
fotografovat na třídní fotograﬁe.
Nemohu nevzpomenout traumata, která mi nošení šátku způsobovala. Babička, coby hluboce věřící křesťanka a pravidelná
posluchačka rozhlasových stanic Vatikán, Svobodná Evropa
a Hlas Ameriky, měla na poúnorovou dobu jiný názor a mimo jiné
nesnášela vidět mě s pionýrským šátkem na krku. Často se stávalo, že jsem si při návratu domů neprozřetelně šátek nesundal

Pan řídící Oldřich Vavrečka s 1.a 2. třídou (1953, 52).
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Obecná škola, Josefovice, 1923.
a babička okopávající záhonky na předzahrádce ihned, když
mě spatřila, spustila: „Zas máš ten červený hadr na krku, okamžitě ho sundej“. Šátek jsem sundal, ale coby mladý budovatel
a obránce socialistické vlasti jsem byl z jejího jednání hluboce
rozčarován. Když jsem měl napsat slohový úkol na téma Jak těžce se žilo prarodičům za kapitalismu, šel jsem raději za dědečkem. Ten pobírající společný důchod necelých 700 Kč a denně
snídající nadrobený chleba v bílé kávě se k tomu, jak se mu
dnes skvěle žije, raději nevyjádřil. Nejlépe prý bylo za Rakouska-Uherska, kdy dostával každý týden výplatu ve zlatých a vypočetl mi, kolik si za to mohl koupit košil, chleba, masa a jiných
věcí. Za 1. republiky postavil nový dům a až na období krize se
měla jeho rodina také dobře. Nakonec si ale vzpomněl, že za
krize byl na čas nezaměstnaný a když šel před Vánocemi hledat
nějakou práci, našel ve Svinově pod mosty 50korunovou bankovku. Bral to jako dar z nebes, neboť bankovku nebylo komu
vrátit, a tak za ní nakoupil drobné dárky pod stromeček pro své
čtyři dcery a manželku. S touto srdcervoucí historkou jsem ve
škole uspěl, ale hůře dopadl jeden ze spolužáků, který nenapsal ani čárku. Jeho dědeček, který přišel při měnové reformě
v roce 1953 o své veškeré značné úspory, vyslovil nejdříve pár
peprných slov a prohlásil, že na rozdíl od současnosti se mu za
1. republiky žilo a dařilo velice dobře. Paní učitelka naštěstí jeho
omluvu s pochopením uznala a taktně přešla k jinému tématu.
To vše a další se odehrávalo v naší škole, která byla postavena na začátku 20. století za přispění místních. Budova byla
vystavěna v obdobném stylu jako „žlutá škola“ v Klimkovicích.
Žlutá členitá fasáda se štukovou výzdobou, obrovská vysoká
okna, vzdušná učebna s vysokým stropem. Bohužel na přelomu let 60. a 70. bylo vyučování v této škole ukončeno. Po rozhodnutí zřídit zde mateřskou školku, prošla budova rekonstrukcí
a rozšířením o další patro, fasáda byla oklepána a nahrazena
břízolitovou omítkou.
Stala se z ní typická šedá socialistická stavba, která ovšem až
do dneška dobře slouží svému účelu. Čtenářům, kteří očekávali,
že si v tomto článku přečtou něco o současném dění v Josefovicích, a o činnosti osadního výboru, se dodatečně omlouvám.
Původně jsem to měl v úmyslu, ale text vznikal v předvánoční
době, kdy je člověk plný nostalgie a vzpomínek. Tak snad v některém budoucím Zpravodaji, pokud dostanu prostor.
Ing. Radomír Homola,
předseda OV Josefovice, zastupitel města Klimkovic

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 1/2020

Senioři vítáni

Malé ohlédnutí za klimkovickým bajdáním
Na třetí adventní neděli připravilo Centrum volného času
Mozaika akci, jejíž programovou náplní je vyprávění (ve
slezském nářečí „bajdání“) pamětníků o tom, jak se kdysi v minulosti u nás v Klimkovicích žilo. Vzpomínky jsou
autentické, některé si občas i protiřečí, ale nejcennější na
nich je fakt, že nezapadnou někde pod stůl a neformálně tak
mohou být i zdrojem pohledů do historie našeho města.
Letošní „bajdání“ bylo z velké části věnováno vzpomínkám
na činnost ochotnických divadel, která zejména v Klimkovicích
mívala v předminulém a minulém století tak velkou oblibu. Jejich
tradice je opravdu dlouhá, když si uvědomíme, že první představení místních divadelních ochotníků se uskutečnilo před 150 lety,
v roce 1869, kdy mladí nadšenci ze Spolku katolických tovaryšů
začali připravovat divadelní představení v podkroví tehdejšího
Městského hotelu. Divadelní štafetu pak v roce 1908 převzali
členové Sokola a dělnického čtenářského spolku Pokrok (později DTJ) a po roce 1920 pak členové Jednoty Orel v Klimkovicích a ochotníci z Josefovic.

Každý z těchto ansámblů měl své lídry a nezapomenutelné
osobnosti a zejména ve dvacátých a třicátých letech minulého
století svým divákům představili v sálech sokolovny, dělnického
domu, městského hotelu, hotelu Praha a v sále panské hospody
Na Špici nejednu divadelní hru či komedii a zpěvohru, na které
lidé ve městě vždy dlouhý čas vzpomínali.
Po skončení druhé světové války došlo sice u nás k obnově ochotnického divadla, avšak vytratila se již dravost a dřívější soutěživost mezi divadelními spolky. Hrálo se též i mnohem
méně představení, na která se obecenstvo a posluchači v sálech
tolik těšili.
Polovina padesátých let dvacátého století byla v Klimkovicích
posledním obdobím, kdy se divadelní ochotníci stále pokoušeli
ještě stabilizovat svoji činnost. Svým vyprávěním a svědectvím
to doložila i jedna z přítomných pamětnic, které tehdy bylo 18
let a vzpomněla při tom na znamenitého divadelního režiséra
pana Peřicha a mnohých dalších. Své vzpomínky mohla doložit
i několika dobovými fotograﬁemi.
Možná, že se někde v zapomenutí najdou ještě další fotky
a dokumenty, které by připomněly, že u nás v Klimkovicích se
na amatérské divadlo ještě úplně nezapomnělo. Pokud by se
vám podařilo některé dokumenty dohledat, budeme rádi za jejich
poskytnutí. Rádi bychom klimkovickou divadelní minulost dali
dohromady vydáním brožury. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Z průběhu letošního „bajdání“ zpracoval člen Letopisecké komise Ing. Petr Vůjtek audiozáznam a besedu doplnil průvodním
slovem kronikář našeho města Ing. Jiří Pillich.
Ing. Jiří Pillich
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Akoband Klimkovice

Adventní Akoband v lázních
První adventní neděle na lázeňské kolonádě patřila Akobandu, který zaplněnému hledišti přiblížil melodiemi, a v závěru
i koledami, vánoční atmosféru.
Hudebníci hráli zády ke schodišti, což bylo vynikající, posluchači dobře viděli a nebyli rušeni pohledem do světlých oken.
Pod taktovkou konferenciérky si diváci odpočítali moment roz-

svícení vánočního stromu a došlo i na obdivné „áách...“, když se
rozzářil. A pak již hráli Akobandisté známé i neznámé melodie
aplaudujícím a spokojeným posluchačům.
Také tentokrát měla dirigentka šťastnou ruku ve volbě hosta.
Po delším čase se znovu představila s písněmi Marie Šimurdová
a opět okouzlila. Zářila zpěvem i zjevem. Sametová v hlubokých
tónech a jásavá ve výškách, v černém jí to moc slušelo a diváci
nevěděli, zda se jen dívat, či naslouchat. Ti, co zvolili obojí, zvolili
dobře.
Ve všech skladbách okouzlovali i Akobandisté, líbilo se vše,
hudebníci se pod taktovkou dirigentky překonávali. Sólo ﬂéten
ve skladbě rumunského autora bylo v profesionálním provedení
a velmi se sólistkám zdařilo. A na závěr koledy, světové i naše,
cítili jsme se jako o Vánocích, mnozí si zazpívali spolu.
Byl to zdařilý koncert, nebývá zvykem, že je zaplněn i ochoz.
Stojící diváci v okouzlení poslouchali a neodcházeli, vánoční nálada byla znát.
Ladislav Besta

Pěvecký sbor města Klimkovic

Jezulátko v roce 2019 a my
Pět naprosto vyprodaných představení v Divadle Antonína
Dvořáka v čase adventním a vánočním...
Potlesk vestoje, slzy v očích protagonistů, tj. herců, zpěváků,
režiséra, dramaturgyně, vedoucí Operního studia, dětí, rodinných příslušníků i nás, členů PS města Klimkovic, to vše patří
k nezapomenutelným zážitkům naší pěvecké kariéry.
Ano, vážení občané Klimkovic i lázeňští hosté. Máme za sebou bezpočet zkoušek v naší pěvecké zkušebně, mnoho zkoušek v divadle i vrchol našeho snažení, tj. účinkování v nádherném vánočním oratoriu Jezulátko. Toto hudebně-dramatické dílo
napsal ostravský hudební skladatel Pavel Helebrand, s nímž
spolupracujeme plných deset let! Za tuto dobu jsme se stali
„ostřílenými“ kumštýři, kteří mnohokrát stáli na prknech, která
znamenají svět.
Pro ty, kteří o naší pěvecké příležitosti neslyšeli, vězte, že jsme
již mnohokrát spolupracovali s profesionálními herci, umělci,
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zpěváky, hudebníky, a to v těchto představeních: kromě Jezulátka to ještě byly Jesličky sv. Františka, Evangelium podle houslí
a v neposlední řadě také Kytice.
Potlesk diváků, ocenění, porozumění i poděkování patří k tomu nejcennějšímu, co si účinkující může přát.
Děkujeme z celého srdce vedení města Klimkovic za podporu našeho pěveckého snažení, rodinám a blízkým děkujeme za
pochopení a lásku…
A na závěr citace z Jezulátka:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi…
Myslete dycky jen na to, že láska je víc než zlato!
A že ten Ježíšek malý, dnešní noci narozený,
že přišel na tuto zem, aby slúžil lidom všem.“
Všem milým lidem přejeme vše dobré v roce 2020.
Mgr. Hana Petrová
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Vesnické sportovní hry

Vítězství ve Vesnických sportovních hrách
Ještě jednou bych se chtěl vrátit k poslednímu ročníku
Vesnických sportovních her. Po čtyřletém působení našeho města v této opravdu prestižní soutěži okolních obcí se
podařilo našim účastníkům vybojovat první místo.
Cesta k němu nebyla vůbec jednoduchá a dlouho jsme si ani
neodvažovali pomyslet, že bychom mohli dosáhnout na toto
skvělé umístění. Ale vše se nakonec povedlo na závěrečném
turnaji v sálové kopané, kde jsme porazili našeho nejvážnějšího soupeře ve hře o prvenství, Krásné Pole. Ale je třeba říci,
že o tento skvělý výsledek, kdy letos soutěžil rekordní počet 12
obcí a do mnoha soutěží přibyla další kvalita, se zasloužili všichni naši reprezentanti a každý svým dílem přispěl k celkovému
prvenství. Jen bych si dovolil vypíchnout Tomáše Janalíka, který se ve třech soutěžích VSH umístil na medailovém umístění:
v lyžování 3. místo, v přespolním běhu 2. místo a v cyklistice
1. místo družstva a Radima Pavelku, který bodoval v přespolním
běhu 1. místem družstva a v cyklistice taktéž. Skvělá reprezentace a ochota účastnit se.
Všem našim účastníkům ještě jednou jménem celého města
děkuji za skvělou reprezentaci, za ochotu soutěžit a dovolím
si všechny naše závodníky ještě jednou jednotlivě vyjmenovat
a věřím, že se všichni setkáme na soutěžích v letošním roce.
V jednotlivých soutěžích reprezentovali postupně, podle abecedy:
SLALOM: Tomáš Janalík, Radim Janalík, Jindřich Komár, Libor
Matouš, družstvo 3. místo

PLAVÁNÍ: Monika Závodná, Lukáš Fešárek, Šimon Křístek,
družstvo 1. místo
BADMINTON: Adéla Závodná, Jiří Halfar ml., Jakub Láznička
a Ondřej Závodný, družstvo 4. místo
KUŽELKY: Martin Bugla, Jindřich Komár, Libor Štelar,
Petr Večerka, družstvo 9. místo
STOLNÍ TENIS: Michal Cabiš, Pavel Solanský, Petr Solanský,
družstvo 1. místo
PŘESPOLNÍ BĚH: Jan Friedel, Tomáš Janalík, Radim Pavelka,
Rostislav Václavík, družstvo 1. místo
VOLEJBAL: Zita Niklová, Petra Richterová, Martina Himlarová,
Petr Pávek, Lumír Tobiáš, Jiří Teichmann, Petr Bálek a Radek
Himlar, družstvo 5. místo
NOHEJBAL: Marek Honajzer, Jan Komár, Karel Pokorný
a Rosťa Telička, družstvo 6. místo
TERÉNNÍ LUKOSTŘELBA: Jindřich Komár, Milan Křivánek,
Ondřej Besta, Alexandr Závodský, družstvo 10. místo
MTB – cyklistika: Ivo Hrabovský, Tomáš Janalík, Radim
Pavelka, Lubor Veselý, družstvo 1. místo
STŘELBA ZE VZDUCHOVKY: Milan Karkoška, Marek Dostalík,
Břetislav Ostrožík a Jan Skála, družstvo 5. místo
SÁLOVÁ KOPANÁ: Vojta Sikora, Josef Tomášek, Karel
Konečný, Jirka Bajgar, Viktor Ulman, Kuba Šoltys,
Dominik Gelnar a Michal Bača, družstvo 7. místo
Petr Večerka
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Jak si vedli starší žáci házené
v podzimní části soutěže?
Od letošní sezony se změnil herní systém starších žáků
a už se nehrají klasické zápasy každý víkend (jeden zápas
za víkend), ale začalo se hrát turnajovým způsobem (3 týmy)
co 14 dnů. Hráči vlastně odehrají dva zápasy v jednom dni
(buď na soupeřových hřištích, kde sehrají dvě utkání hned
za sebou, nebo na domácím, kde hrají jedno utkání, pak mají
jeden zápas odpočinek a pak druhé utkání).
Na tento turnajový způsob je slyšet hodně kritiky, ale třeba
se brzy osvědčí a bude na turnaje více chvály. Mně osobně se
to moc nelíbí (strávíte na domácím turnaji více času), ale rodičům se to určitě zamlouvá, neboť si mohou naplánovat co druhý
víkend nějaký výlet, a tím nezasahují do různých zápasů a turnajů. Takže pro rodiče super, pro trenéry moc ne.
Jak se starším žákům vlastně v podzimní části soutěže dařilo?
První turnaj jsme hráli na domácím hřišti, kde jsme měli „papírově“ trochu slabšího soupeře Hlučín a Kopřivnici, od které jsme
nevěděli co čekat, jelikož byla nově složeným týmem. Nakonec
přijeli bývalí loňští mladší žáci, kteří začínali hrát teprve prvním
rokem za starší žáky. Oba celky byly sice slabší, ale i tak začínají
někdy kousat a nedávají soupeřům nic zadarmo. Tyto dva zápasy jsme zvládli skvěle a vyhráli jsme obě utkání, takže jsme měli
plný počet bodů a zařadili se na první místo tabulky.
K dalšímu turnaji jsme zajížděli do Hlučína, tam nás kromě
domácích čekal ještě soupeř z Krmelína. S domácími jsme otočili zápas až na konci a vyhráli jsme ho o dvě branky, kdy ještě asi 3 minuty před koncem jsme prohrávali. Druhé utkání se
silnějším Krmelínem už bylo trochu náročnější a chyběly nám
trochu síly, protože jsme hráli bez střídání, ale i tak kluci dřeli,
až vydřeli remízu.
Z prvních čtyř zápasů jsme tak měli na kontě tři výhry a jednu
remízu. Vyšvihlo nás to na krásné první místo v tabulce po čtyřech odehraných utkáních.
Poté jsme ještě před zimou pořádali druhý domácí turnaj,
kde k nám už přijeli trochu silnější soupeři, ale stále hratelní,
byl to opět Krmelín a s ním Nový Jičín. S Krmelínem jsme hráli
celkem vyrovnanou hru a nakonec v posledních minutách hry
soupeř otočil skóre, dal dva góly a my tím prohráli celý zápas
o jeden gól. Pak přišlo na řadu utkání s Novým Jičínem. Celý
zápas jsme hráli opět vyrovnanou hru a nakonec prohráli o 3
góly. Tak těsné výsledky jsme už dlouho neměli. I když jsme obě
utkání prohráli, pořád jsme se drželi v popředí tabulky na krásném 3. místě po 6 kolech.
Další turnaj jsme sehrávali na horké karvinské půdě proti domácí Karviné a opět Novému Jičínu. Jeli jsme tam bez brankáře, který byl nemocný a navíc se musel učit, jelikož jeho studium
nevypadalo na jedničku. Bohužel jsme v té době druhého brankáře neměli, a tak se kluci v rozlišovacím dresu střídali v chytání.
A tam přišel ten zlom, kdy se to jednomu hráči zalíbilo a řekl, že
by chtěl chytat už napořád. Bylo to v zápase proti domácí Karviné, který jsme sice prohráli o 13 branek, ale kluci tam nechali
vše a navíc hráli bez střídání a ještě proti prvnímu v tabulce. Další zápas byl s Novým Jičínem. Náš nový brankář chytil nějaké
jičínské jedovaté střely a taky se nám dařilo v útoku. Klukům to
šlo, i když museli zapomenout na prohru v předchozím zápase.
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Poločas tak byl těsný o 3 góly a doufali jsme v obrat. Jenže co
se stalo v druhé části hry byla neskutečná drzost jičínských hráčů, kdy jim trenér o půli musel říct, aby to našemu brankáři házeli
na hlavu, protože je prvně v brance a navíc má brýle, takže jsme
těmito střelami nakonec celý zápas prohráli o 14 gólů a začali
jsme se postupně propadat tabulkou ke dnu.
Turnaj, který jsme dále odehráli, se uskutečnil ve Frýdku-Místku, proti domácím a opět Karviné. Kluci byli vyhecovaní,
měli jsme tam dokonce dva brankáře, kteří oba něco vychytali.
V poločase vedeme o tři góly a nakonec v prvním zápase s Frýdkem remizujeme. Je to škoda a to jsme ještě mohli v posledních
vteřinách dát gól a mohli překlonit výhru na svou stranu, ale bod
byl zasloužený. Další utkání bylo opět proti Karviné, kde se nám
v první půli nepovedlo vůbec nic a první branku jsme dali Karviné
až v 15. minutě zápasu. V první půli tak byla prohra 2:15 a to
ještě brankáři něco vychytali (hraje se na dva poločasy 2x 20
minut). O přestávce se trenéři snažili kluky ještě více nabudit.
Ve druhé půli už to vypadalo trochu jinak (lépe), vlastně jsme
vyhráli druhý poločas my, kluci začali více střílet a dávat branky
a nakonec nebyl výsledek tak strašný „jen“ 13:25.
Poslední turnaj se hrál v Kopřivnici s domácím týmem a Frýdkem-Místkem. Na tento turnaj jsme se těšili, že bychom mohli
ukořistit nějaké další body, bohužel se nám nepovedlo zvítězit
ani v jednom utkání. Hned v prvním utkání se zranil náš nejlepší hráč už ve 3. minutě za vyrovnaného stavu a byl nucen
odkulhat ze hřiště (do zápasu již nezasáhl), což nás moc mrzelo.
Ale kluci bojovali i za něj a snažili se. Brankáři se chvíli střídali,
ale pak jsme byli nuceni dát jednoho do hry, aby mohli útočníci
aspoň na chvíli spočinout. Hodně se mi líbil „brankář“, který šel
do hry a sázel soupeřům branky. V prvním utkání s Kopřivnicí
jsme nakonec prohráli 23:15, do druhého utkání naskočil i zraněný hráč, ale snažil se šetřit nohu, přesto dal soupeři 7 gólů
a bohužel jsme prohráli 28:22. Je to škoda, brankář, kterému
se v předchozích turnajích tak dařilo, začal pouštět hodně střel
a moc nepomohl, ale máme celou zimní přípravu před sebou
a věřím, že v ní uděláme opět kus práce a nejen brankáři se
zlepší.
Po tomto posledním turnaji jsme se propadli na 5. pozici,
za námi je již „jen“ Hlučín a Kopřivnice a to pouze o skóre, ale
věřím, že se tým zvedne a dožene ztrátu 4 bodů na třetí příčku
v jarní části soutěže. Vím, že to bude těžké, ale my se budeme
snažit, ať to dáme, když máme dobré brankáře Ondřeje Mocska
a Matyáše Martiníka.
Tabulka střelců: Ondřej Hron 94 gólů, David Macháček 47
gólů, Tomáš David 24 gólů, Ondřej Habusta 14 gólů, Matyáš
Martiník 10 gólů, Tomáš Martiník 9 gólů, Petr Martiník 7 gólů,
Sebastian Varga a Jan Novák 3 góly, Jakub Martínek 1 gól.
V zimní pauze nás čekají dva turnaje, které jsou vloženy do
soutěže a hrají se s týmy z Olomouckého kraje, jeden ještě
v prosinci a druhý pak na konci ledna. Před startem jarní části bychom se ještě měli zúčastnit nějakých přípravných turnajů,
které pořádají okolní týmy a tam dopilujeme některé akce, které
máme nacvičeny z tréninku.
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Děkujeme za pomoc všem sponzorům, což jsou město Klimkovice, Moravskoslezský kraj, Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, KLIMNET, ﬁrma MIKES – pan Kejda, ﬁrma BV
TECHNIKA pana Vozníka, VODA, PLYN A TOPENÍ – Tomáš
David, KOMEX TRADE – NĚMČÍK, kteří v loňském roce 2019
našemu klubu pomohli, ať už ﬁnanční a materiální pomocí,

při brigádě, odvozu atd. Ale také rodičům, kteří neváhají
a vydávají se s námi na turnaje podpořit náš klub a hlavně
své děti v zápasech a pomáhají s odvozem.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v roce 2020.
Trenéři Zbořil, Janečka, Dobosz a Maršálek
https://klimky-hazena.webnode.cz

Ocenění na slavnostní schůzi k 70. výročí
mezinárodní házené v Klimkovicích
Na slavnostní schůzi k 70. výročí mezinárodní házené
v Klimkovicích dne 23. 11. 2019 v sokolovně byla za dlouholetou prospěšnou práci pro oddíl házené, za obětavou práci
ve funkci trenérů mládeže a za příkladnou podporu činnosti
předána ocenění celé řadě házenkářů, ale také podnikatelům – sponzorům a institucím.
Ocenění si jistě zaslouží, abychom jim také touto cestou
poděkovali za jejich přínos rozvoji sportu a konkrétně házené
v našem městě.
Pamětní plaketa k 70. výročí mezinárodní házené 1949–
–2019 byla udělena:
Městu Klimkovice, plaketu převzali starosta města Jaroslav
Varga a místostarosta města Bc. Lukáš Lyčka.
Základní škole Klimkovice, plaketu převzaly ředitelka Mgr.
Miroslava Hoňková a zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Škutová.
Podnikatelům za jejich prospěšnou spolupráci a podporu
sportovní činnosti: Ing. Vlastmilu Vozníkovi a Karlu Kejdovi.
Dlouholetému hráči a trenérovi Jiřímu Nitkovi in memoriam,
plaketu převzala manželka paní Anna Nitková.
Dlouholetému hráči a trenérovi Petru Bílému in memoriam,
plaketu převzala dcera paní Ing. Zuzana Vargová.
Rudolfu Jaroňovi za celoživotní přínos rozvoji házené. Byl hráčem v našem oddíle a 26 let byl předsedou Moravskoslezského
krajského svazu házené a členem vrcholných orgánů Českého
svazu házené.
Dlouholetým hráčům, trenérům a funkcionářům oddílu
házené: Aleně Bajgarové, Radimu Neuwirthovi, Šárce Poláškové, Ing. Jiřímu Hudečkovi, Ing. Ladislavu Bestovi, Zdeňku Zbořilovi, Petru Bienerovi, Michalu Janečkovi, Rostislavu Číhalovi,
Mário Doboszovi, Jiřímu Poláškovi, Jaroslavu Maršálkovi, Petru
Hoňkovi ml., Elišce Zbořilové, Petru Pešlovi.
Pamětní kazeta k 70. výročí mezinárodní házené v Klimkovicích 1949–2019 byla udělena hráčům dorosteneckých
a mužských družstev, kteří se svými výkony zasloužili o nejvýznamnější úspěchy oddílu v jeho historii:
V roce 1957 se družstvo dorostenců pod vedením trenéra
Antonína Kučery probojovalo do ﬁnále přeboru republiky
v Bytči. Z tohoto družstva byli na akci oceněni tehdejší hráči:
Ing. Ladislav Besta a Antonín Hrbáč, hráči Ivo Buroň a Rudolf
Wanke se pro nemoc omluvili.
V roce 1960 si družstvo starších dorostenců pod vedením
trenéra Jiřího Homoly výbornými výkony zajistilo účast ve
ﬁnále přeboru republiky v Písku. Z tohoto družstva byli oceněni: brankáři Ondřej Hafera a Josef Materna a hráči Rudolf Jaroň,
Antonín Kukuczka, Ing. Radim Pešek a Aleš Rýdl.
V roce 1966 si dorostenci s trenérem Jiřím Homolou vybojovali postup do dorostenecké ligy. Z tohoto družstva byli oceněni: Ing. Bohumil Adámek, Dušan Adámek, Vladimír Peřina,
Jaroslav Sojka a Ing. Jiří Hudeček.

Ocenění oddílu házené předává předseda Moravskoslezského
krajského svazu házené Pavel Bochnia.
V roce 1968 vybojovali muži historický postup do II. ligy
pod vedením trenérů Zdeňka Štebla a Milana Langra. Na akci
byli z uvedeného družstva přítomni hráči: Antonín Kukuczka,
Zdeněk Podolský a Rudolf Drahoš.
V roce 1969 si družstvo dorostenců pod vedením trenéra
Jiřího Homoly vybojovalo postup do ﬁnále přeboru republiky v Železném Brodě. Na akci byli oceněni hráči: Dušan Adámek, Ondřej Bocek, Jaroslav Hudeček, Pavel Kavala, Jaroslav
Pantálek a Vladimír Peřina.
Oceněni byli také mladí talentovaní hráči z kategorie
dorostu, kteří nyní hrají v kvalitních klubech nejvyšší soutěže: Jáchym Blaha – HCB Karviná 1. liga staršího dorostu,
Matěj Brychlec – brankář HCB Karviná 1. liga mladšího dorostu, Jan Hrabec – Sokol Ostrava 2. liga mladšího dorostu, Adam
Miroš – HC Robe Zubří 1. liga mladšího dorostu, Alexej Lipský
– KH ISMM Kopřivnice 1. liga staršího dorostu, Šimon Prudký
– Pepino SKP Frýdek-Místek 1. liga mladšího dorostu, Eliška
Zbořilová – Házená Paskov 2. liga starších dorostenek.
Pamětní kazetou byl za prospěšnou práci pro oddíl házené oceněn MUDr. Tomáš Hrabec.
Poté předal ocenění oddílu házené a Ing. Jiřímu Hudečkovi
za celoživotní přínos rozvoji házené předseda Moravskoslezského krajského svazu házené pan Pavel Bochnia, oddílu házené pogratulovali k výročí náměstek hejtmana MSK Ing. Jakub
Unucka, starosta města Klimkovice Jaroslav Varga a místostarosta Bc. Lukáš Lyčka, zástupci Sokolské župy Moravskoslezské Boris Blažej a Jan Zezulčík, ředitelka ZŠ Klimkovice Mgr.
Miroslava Hoňková a zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Škutová,
předseda spolku SK Házená Polanka n/O Ing. Jaromír Friedel
a předseda TJ Klimkovice, z. s., a oddílu kopané Jiří Seidler.
Akce v sokolovně byla důstojným završením celoročních oslav
tohoto významného výročí.
Ing. Jiří Hudeček
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Vitální sedmdesátnice
Stará sokolovna v opraveném a slavnostně vyzdobeném
sále s prostřenými stoly s pohoštěním uvítala v sobotu
23. listopadu 2019 na 150 házenkářek a házenkářů všech
věkových kategorií od žáků po ještě čilé osmdesátníky. Přišli všichni, kteří mohli, a kteří oblékali dres klimkovického
Sokola v průběhu uplynulých sedmdesáti let, aby vzpomněli na 70. výročí přechodu od české k mezinárodní házené
v Klimkovicích.
Poblahopřát k jubileu přišla řada gratulantů. Náměstek hejtmana MS kraje Ing. Jakub Unucka, starosta města Jaroslav Varga,
místostarosta města Bc. Lukáš Lyčka, zástupci Sokolské župy
Moravskoslezské – Boris Blažej, jednatel župy a starosta Tělocvičné jednoty Sokol Poruba a Jan Zezulčík, předseda oddílu
házené Sokol Poruba, předseda exekutivy Moravskoslezského
krajského svazu házené Pavel Bochnia, předseda oddílu házené
z Polanky Ing. Jaromír Friedel, předseda TJ Klimkovice a oddílu
kopané Jiří Seidler, ředitelka ZŠ Klimkovice paní Mgr. Miroslava
Hoňková a její zástupkyně paní Mgr. Hana Škutová a další.
Přítomné přivítal průvodce setkání bratr Jirka Hudeček, vzpomenul dramatický zrod mezinárodní házené v tradiční baště
české házené, kterou tehdy Klimkovice byly. Zdůraznil výrazný
podíl tehdejšího předsedy Emila Gelnara. Společně jsme vzpomněli na spoluhráče, trenéry a funkcionáře, kteří již mezi námi
nejsou a uctili jejich památku povstáním a minutou ticha. Rádi
jsme vyslechli obsáhlou historii zrodu mezinárodní házené od
r. 1949 po dnešek, kterou přečetla členka výboru oddílu Šárka
Polášková. Všichni poslouchali velmi pozorně, protože v jednot-

livých údobích historie se každý našel a připomněl si dobu sportovního mládí. Zavzpomínali jsme na utkání doma, u soupeřů
i v zahraničí a toho jsme si zvlášť považovali, protože s házenou
jsme se dostali i za tehdy neprodyšně uzavřenou hranici.
V dalším programu došlo i na ocenění řady minulých i současných trenérů a funkcionářů oddílu Pamětní plaketou a na
ohodnocení hráčů, kteří proslavili oddíl házené Sokol Klimkovice v minulosti na přeborech republiky dorostu, postupem do
dorostenecké ligy, postupem do II. ligy mužů, či jinak psali jeho
bohatou historii. Pamětní plaketu obdrželi za dlouhodobou a prospěšnou podporu a spolupráci město Klimkovice a Základní škola Klimkovice. Rovněž oddíl házené byl ohodnocen a odměněn
gratulací a upomínkou každého z hostů a slavnostním proslovem. Potlesku vstoje se dočkal Jirka Hudeček, který vedl oddíl
házené 23 let, psal a sepsal jeho historii a shromáždil dobovou
fotodokumentaci, která na panelech oživila a obohatila večer.
Nynější předseda oddílu Zdeněk Zbořil představil současnost
házené i vizi do dalších let. Je příkladné, že těžištěm činnosti je
starost o mládež. To je naděje do budoucnosti.
Po ceremoniálu začala beseda při setkání bývalých spoluhráček a spoluhráčů, mnozí se málem museli představit. Vždyť jsme
se neviděli desítky let, zvláště s těmi, které osud zavál mimo
Klimkovice. Zestárli jsme o několik kilogramů, pleš zvítězila nad
kadeřemi, jen děvčata se v našich očích nezměnila, ale zůstali
jsme ve vzpomínání stále mladí. Byla to důstojná a zdařilá oslava. Rádi se shledáme znovu na hřišti jako příznivci i při dalších
výročích.
Ladislav Besta

Tělovýchovná jednota Klimkovice, z. s.

Volební valná hromada spolku
V pátek 6. prosince 2019 se v hospůdce U Hřiště konala
volební Valná hromada spolku TJ Klimkovice, z. s., a jeho
oddílů Kopané, Marathon Teamu a ASPV.
Tato událost byla vyvolána již delší dobu avizovanou rezignací
předsedy spolku pana Jiřího Seidlera, který z osobních důvodů
již nadále nechtěl zastávat tuto zodpovědnou funkci. Předsedu
našeho spolku vykonával naplno a dobrovolnicky od roku 2003.
Za tuto zodpovědnou, nezištnou a obětavou práci mu jménem
celého výboru ještě jednou děkujeme. Zároveň s odstoupením
předsedy oznámili, že nastal čas obměny generací a že již nadále nebudou pro následující období kandidovat: dlouholetý
a zasloužilý člen výboru pan Rudolf Homola a členové kontrolní komise spolku František Friedel a Jiří Juřina. Nezbývá, než
všem poděkovat za jejich obětavý a profesionální přístup.
Jsme rádi, že se mezi námi, příznivci sportu, stále najde
mnoho nadšenců, kteří se rádi dobrovolně zapojí do organizace sportovních činností v našem oddíle. Proto se nově rozrostl
počet členů výboru spolku z 9 na 13. Novým předsedou spolku
se na následující pětileté období stává Václav Prašivka mladší.
Přejeme mu v nové funkci mnoho trpělivosti, rozvahy a hlavně
stejný tah na branku, jaký měl ještě jako aktivní fotbalový hráč.
Valná hromada spolku TJ Klimkovice, z. s., konaná dne 6. 12.
2019, mimo jiné:
Schvaluje:
• pětileté funkční období nového výboru
• třináctičlenný výbor spolku
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Volí:
• Výbor spolku TJ Klimkovice, z. s.,
na následující pětileté období ve složení:
Ludmila Bálková, Radim Bena, René Bilík, Tomáš Burda,
Milan Glomb, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka,
Radomír Mika, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml.,
Václav Prašivka st. a Jan Švábík.
• Předsedu spolku TJ Klimkovice, z. s., na následující pětileté období pana Václava Prašivku ml.
• Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z. s., na následující
pětileté období pana Lukáše Lyčku.
• Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z. s., na následující
pětileté období ve složení: Daniela Jadrníčková (předseda),
Martina Bálková (člen), Jiří Teichmann (člen).
• Výbor oddílu Kopané na následující pětileté období
ve složení: Radim Bena, René Bilík, Stanislav Homola,
Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml.
(předseda), Václav Prašivka st. a Jan Švábík.
• Výbor oddílu Marathon Team na následující pětileté období
ve složení: Tomáš Burda, Jan Friedel a Radomír Mika
(předseda).
• Výbor oddílu ASPV na následující pětileté období ve složení:
Ludmila Bálková (předsedkyně), Martina Bálková a Michaela
Kuncová.
Za výbor TJ Klimkovice, z. s., Lukáš Lyčka

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 1/2020

Badminton

Klimkovice přivítaly favority Extraligy
V sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince se uskutečnilo druhé kolo české extraligy smíšených družstev, kde jsme se utkali
s nejsilnějšími celky tohoto ročníku, a to s Benátkami nad Jizerou a Prahou Radotín. I přes ne moc příznivé výhledy jsme se
za podpory diváků poprali o každý bod. Skóre 2x 2:6 vypadá
poměrně jednoznačně, avšak pokud se podíváme na jednotlivé
zápasy uvidíme, že zápasy to byly velmi vyrovnané. Musím ještě dodat, že proti našim hráčům se postavil například vynikající hráč, který porazil dvojnásobného vítěze olympiády nebo také
mistr světa Thomas Cupu (badmintonový Davis Cup). Jsem stále
optimistický a vidím, že výkonnost všech hráčů roste. Věřím, že
to potvrdíme také v dalším kole, kde se utkáme s týmem z Brna
a Plzně. Děkuji všem sponzorům extraligy a divákům, kteří nám
vždy udělají super atmosféru.

Průběžná tabulka po 2. kole 1. ligy:
1. TJ Sokol Dobruška
2. T. J. Sokol Klimkovice „B“
3. BaC Kladno
4. TJ Orlová Lutyně
5. TJ Sokol Polabiny Pardubice
6. Badminton Brno FSpS MU „B“
7. TJ Slavoj Český Těšín
8. BK Králův Dvůr

13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
9 bodů
8 bodů
8 bodů
Lucie Metzová

Céčko v 2. lize zavítalo do Kopřivnice
Průběžná tabulka po 2. kole Extraligy:
1. BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou
2. Sokol Meteor Praha Radotín A
3. BA Plzeň
4. SK STAVOS Brno Slatina
5. Badminton Brno FSpS MU „A“
6. TJ Montas Hradec Králové
7. T. J. Sokol Klimkovice „A“
8. SKB Český Krumlov

16 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
7 bodů
7 bodů
4 bodů
Filip Budzel

Béčko vyrazilo do Brna za 2. kolem 1. ligy
V sobotu 30. 11. se vydal do Brna náš osmičlenný klimkovický
tým „B“ ve složení: Adam Horák, Jakub Horák, Jan Somerlík,
Petr Tomala, Michal Vašátko, Zuzka Bláhová, Klárka Petrušková
a Lucka Metzová.
V 1. utkání jsme poměřili své síly s BaC Kladno. V mužské
dvouhře připsali body Jakub Horák a Petr Tomala, další bod získali Jan Somerlík spolu s Jakubem Horákem v deblu. To však na
vítězství nestačilo, takže Kladno zvítězilo 5:3. Ovšem chybělo
jen velmi málo a Klimkovice by se mohly pyšnit vítězstvím, přičemž v ženské dvouhře L. Metzová těsně nestačila na A. Niklas
(24:26, 19:21) a v mixu J. Somerlík s K. Petruškovou podlehli po
velkém boji Skrčenému s Erbanovou (21:23, 22:20, 12.21).
O něco lépe se nám dařilo ve 2. utkání, a to proti BK Králův Dvůr, kde se vydařil jak mix, ve kterém soupeře přehráli
J. Somerlík a Z. Bláhová, singl (Horák J.), tak i mužský debl –
J. Somerlík s J. Horákem, ale také dvojice P. Tomala s A. Horákem, kteří si ve velmi těsném souboji nenechali ujít vítězství
(19:21, 21:12, 21:19). Utkání tedy skončilo nerozhodně 4:4.

Spolu s první ligou a extraligou se v sobotu 30. 11. konalo
v Kopřivnici také další kolo druhé ligy. Jednalo se o dohrávání
základních skupin před vyřazovací částí soutěže. Družstvo ve
složení Ondra Závodný, Honza Slíva, Marek Socha, Tomáš
Černík, Verča Dejlová, Aďa Závodná a Hanka Otisková se
vydalo vybojovat co nejlepší umístění ve skupině.
V prvním zápase, kdy naši hráči nastoupili proti Badmintonu
Ostrava (SC Fajne), jsme ztratili jen dva zápasy, když Honza
a Tomáš nestačili na své soupeře v singlu. Zbytek utkání však
vyzněl už jasně, a proto také očekávaný konečný stav 6:2 pro
Klimkovice.
Ve druhém zápase čelili hráči soupeři z Opavy. Cenné body se
podařilo získat Adéle a Verči v obou ženských disciplínách, stejně jako v mixu s Ondrou. Ten navíc spolu s Honzou porazil své
soupeře i v deblu, a tak jsme se dočkali smírného stavu 4:4.
Tento výsledek znamená, že naše družstvo postupuje do vyřazovací části ze 4. místa ve skupině a utká se s vítězem skupiny „A“, tedy na postup útočící BK Kopřivnicí „A“. To však díky
novému systému druhé ligy neznamená automaticky konec,
v případě neúspěchu proti Kopřivnici bude moct naše družstvo
stále usilovat o co nejlepší umístění ve druhé porážce. Další kolo
druhé ligy proběhne 18. 1. 2019 v Olomouci.
Jan Slíva

Dvě klimkovické naděje v Maďarsku
– Nation to Nation U15
Dva naši mladíci, Katka Osladilová a Honza Ptáček, reprezentovali náš klub na mezinárodním turnaji v maďarské Pecsi, kde
byli součástí Talent Teamu. Náš tým se připravuje na blížící se
ME, které se koná začátkem února ve Francii, a tak naši trenéři
Pokračování na další straně
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vzali potenciální hráče, kteří mají šanci se tohoto vrcholu jejich
věkové kategorie zúčastnit. Bohužel, ostatní státy tento turnaj
vzaly jako rozlučku s touto věkovou kategorií a tak náš tým byl
jednoznačně nejmladším. Ve skupině jsme hned na úvod narazili na Srbsko, prohra 4:5 hodně mrzela, protože rozhodla o tom,
že nebudeme bojovat o stupně vítězů, škoda těsné prohry Kačky
ve třetím setu 19:21.
Klimkovičtí mladíci byli po celý turnaj nejvíce využívaní hráči,
Honza v roli singlové jedničky a v mixu společně s Ivanou Treperovou, Kačka v roli singlové dvojky a v deblu společně s Bárou Bursovou. Druhý zápas pro nás bohužel nezačal šťastně,
česká jednička Krulová se v prvním setu zranila a musela odjet
domů, výhra 5:4 povzbudila, Honza uhrál 2 body, Kačka jeden
ve dvouhře. Do sobotních zápasů oba dva klimkovičtí hráči již
nastupovali v rolích jedniček, na Maďarsko jsme bohužel nestačili, nicméně výkon Honzy proti Horváthovi byl vynikající, Honzík i Kačka přispěli 2 body v párovkách. Švýcarsko jsme přejeli
hladce 7:2, kde Honza i Kačka přispěli plným bodovým ziskem,
večer nás čekalo Skotsko, hráči už pletli sotva nohama, ale výhra 5:4 nás posunula do boje o 5.–6. místo, Honza plný počet
bodů, Kačka přispěla jedním bodem. V neděli nás čekalo znovu
Rumunsko, výhra 6:3 náš tým usadila na 5. místě.
Oběma hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho
oddílu, protože naši hráči uhráli pro Talent Team 15 bodů.

MČR družstev dorostu Brno 2019
Prodloužený víkend 22.–23. 11. 2019 patřil turnaji Mistrovství
České republiky družstev dorostu 2019. Tento turnaj se konal
v brněnské X-Aréně. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 18
družstev. Náš tým ve složení Klára Petrušková, Lucie Metzová, Adéla Závodná, Veronika Dejlová, David Slíva, Ondřej
Broda, Tomáš Černík a kopřivnický Martin Slíva byl nalosován
do skupiny B spolu s týmy TJ Sokol Polabiny Pardubice a SK
Prosek Praha. Tato skupina nebyla z nejlehčích, neboť pardubický tým obhajoval loňské vítězství a také letos patřil k favoritům
turnaje. Při pravidle, že ze skupiny postupuje pouze vítěz plus
nejlepší tým ze druhé skupiny, byly šance nevelké.
A Pardubice byl první tým, se kterým jsme se ve skupině měli
utkat. Složení hráčů jsme opírali o dívčí dvouhry a na překvapení
v mixu a chlapeckém deblu. Hned první dva zápasy byly poměrně
vyrovnané, ale oba bodově skončili u soupeře. Nejdříve Martin

Slíva s Klárou Petruškovou těsně podlehli páru Ehm, Valentová, kdy ani jeden pár nepředvedl, co v nich je. Stejný scénář se
opakoval v mužském deblu. Po prvním prohraném setu převzal
náš pár Martin a David Slívů aktivitu a po zbylé dva sety byly
lepším párem. Bohužel, nezvládnutý vyrovnaný závěr pomohl
páru Ehm, Janoušek k druhému bodu soupeře. V singlu neměla
větší práci se soupeřkou Klára Petrušková, která bez problémů
přehrála Anetu Vašíčkovou na dva sety. To ale bylo bodově pro
Klimkovice vše. Zbylé singlové zápasy byly již plně v režii soupeře. Tady musíme vyzvednout sympatický výkon Ondry Brody,
v utkání s Markem Aubusem předvedl velmi slušný výkon. Vše
zakončila dívčí čtyřhra, kde Veronika Dejlová s Adélou Závodnou nestačily na pár Krpatová, Valentová. Celkový stav utkání
1:6 pro Pardubice nám dával malou šanci poprat se o postup do
osmiﬁnále.
Druhé páteční kolo proti SK Prosek Praha byl úplně v jiném
gardu. Vše spustil mixový zápas mezi páry Slíva D., Metzová
a Palán, Treperová. První dva sety skončily stejným poměrem
21:15 vždy pro jiný pár. V třetím setu jsme zažili nebývalý obrat
našeho páru, který prohrával 12:18. Disciplinovaným výkonem
dotlačili set do vítězného konce 21:19. A na této vítězné vlně
pokračovali i ostatní naši hráči: chlapecký debl Slívů proti páru
Šulc, Schumpeter, Klára Petrušková versus Veronika Tvrdíková,
respektive Petrušková, Závodná proti Stará, Tvrdíková, Martin Slíva proti Adamovi Šulcovi a Lucie Metzová proti Karolíně
Machtmanové. Jediný, kdo okusil porážku, byl Ondřej Broda,
který měl před sebou těžkého soupeře Václava Palána. Tentokráte jednoznačný výsledek 6:1 pro Klimkovice k postupu přesto
nestačil.
Jiří Halfar ml.

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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Ceník a podmínky
inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz
/kultura/
zpravodaj
Tel.: 556 420 005
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ČIŠTĚNÍ
KANALIZACÍ
A ODPADŮ
VÝVOZ ŽUMP
A SEPTIKŮ
ZJIŠŤOVÁNÍ
ZÁPACHU
V DOMECH
Tel.:

774 489 955

www.cistotapokora.cz
Inzerce tohoto formátu
stojí 400 Kč.
Na webu města a KIS
jsou zpravodaje s vaší inzercí
zveřejněny neomezeně dlouho.
Informujte se na:
kis@mesto-klimkovice.cz
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Osadní výbory

Hýlovské okénko
Pevné zdraví a pohodu v roce 2020 přejeme všem dětem
i občanům Hýlova a Klimkovic.
Místo dlouhého psaní přikládáme fotky z akcí, kterých se podařilo uskutečnit plný počet jak na Hýlově, tak v sanatoriích.
Děkujeme městu Klimkovice a také restauraci U Rašků za
podporu naší činnosti. Těšíme se, že se v letošním roce s letopočtem 2020 zase ve zdraví setkáme spolu na veřejných zasedáních OV Hýlov a na akcích.
Plán zasedání a akcí sledujte na nástěnkách na Hýlově a na
webových stránkách města Klimkovic.
Osadní výbor Hýlov

Pozvánky

3 záškolácký ples
Ø

29. února 2020 od 19.00 hod.

Milí sousedé, chtěl bych vám touto cestou popřát vše nejlepší do nového roku 2020.
V loňském roce jsme obnovili fungování osadního výboru za
účelem zlepšování prostředí, ve kterém bydlíme, trávíme svůj
volný čas a abychom se vzájemně poznali a vytvářeli si přátelské vztahy.
Mezi přáteli se případné problémy, které život přinese, řeší
snadněji.
Děkuji všem sousedům, kteří se účastnili některé z akcí, které jsme uspořádali, a zvu všechny na další akce, o kterých vás
budeme informovat.
Chtěl bych dále poděkovat radě města a zastupitelům za spolupráci na řešení našich problémů, jako je osvětlení zastávky
Viola, úprava odběrného místa odpadů apod., u kterých probíhá
realizace.
Nejpalčivější věcí, se kterou se potýkáme jako i jiné ulice ve
městě, je doprava, která narůstá a vzhledem k plánované výstavbě za pekárnou u nás ještě vzroste. Řešení není jednoduché, je
spousta návrhů a pokusíme se najít spolu s představiteli města
nejvhodnější cestu ke zklidnění provozu.
Jakékoli návrhy či připomínky zasílejte na e-mail: mrhalek@
gmail.com.
Za osadní výbor předseda Jiří Mrhálek

SOKOLOVNA
Ø

Hrají:

Pro-Lok



Osadní výbor Polanecká

Ø

večeře v ceně vstupenky 
bohatá tombola 

občerstvení 

Předprodej vstupenek
od 15. ledna 2020
v základní škole a KIS.

Cena:

250 Kč

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

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: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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