a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté…
Nový rok 2019 se nám rozběhnul a na
jeho začátku nastal čas plánování. Také
v našem městě se noví zastupitelé sešli
na pracovní schůzce zastupitelů dne
15. 1. 2019, aby diskutovali o prioritních
investičních akcích města. Pojďme se ale
nejprve seznámit s očekávanými památnými událostmi letošního roku a s investičními akcemi, o kterých bylo již dříve
rozhodnuto.

Osudové devítky
Po loňských oslavovaných Osudových
osmičkách si pojďme obdobně připomenout letošní zajímavá „devítková“ výročí.
Před sto lety se po zrušení národních
výborů ustavovala obecní zastupitel-

únor 2019
stva, vzešlá z tehdejších voleb – ty první
ve svobodné republice se konaly právě
v roce 1919. Naše samospráva měla
tehdy téměř dvakrát více zastupitelů než
dnes – celých 30. Letos se budou konat
volby jen jedny – v květnu budeme volit
našich 21 europoslanců do Evropského
parlamentu.
Dne 1. ledna 1919 přišel do Klimkovic bratr Petra Bezruče Antonín Vašek
a založil si zde soukromé notářství. Roku
1939 byla pokácena mohutná lípa na
našem náměstí a zbourána radnice zvaná Buduněk. Lípu i radnici nám připomíná
středový objekt s Masarykovými lípami
uprostřed dnešního Náměstí. Mimochodem, víte o tom, že mladý Masaryk Klimkovice a tehdejší náměstí během svých
studentských let navštívil? Je o tom zmínka v novinovém článku v Okresním vlastivědném muzeu na zámku – viz článek na
straně 3 tohoto Zpravodaje.
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Před 25 lety dne 18. 7. 1994 zahájila
svůj provoz jodová sanatoria na Hýlově.
Už čtvrtstoletí jsme lázeňským městem,
což si doufám připomeneme při otevření
26. lázeňské sezony v lázních.
Naše velká základní škola byla otevřena 1. září 1979, tak se na její letošní čtyřicátiny při zahájení nového školního roku
zvlášť těším.
Také zahrádkáři si letos připomenou
kulaté výročí – 2. 10. 1959 to bude 60 let
od založení svazu mj. naším známým
zahrádkářem Josefem Tisovským.
V listopadu si pak připomeneme
30. výročí od Sametové revoluce. Této
akce se ujme knihovna ve spolupráci
s Kulturně informačním střediskem a proběhne v částečně rekonstruovaných interiérech kina Panorama. Máme se tedy
v letošním roce na co těšit.

Letošní známé investiční akce
Zatím je rozhodnuto o vybudování
kruhového objezdu na hlavní křižovatce
Moravskoslezským krajem za našeho
ﬁnančního přispění. Snad během výstavby nedojde k plánované rekonstrukci
Klimkovického tunelu, což by tuto stavbu
Povinná publicita stavby kanalizace podpořené EU a Moravskoslezským krajem.

Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
zkomplikovalo, neboť bude třeba dopravu z dálnice svést po objízdné trase přes
naše město. Ani samotné Ředitelství silnic a dálnic neví, jak dlouho bude objížďka trvat.
Dále se bude realizovat povrch účelové
komunikace na Hýlově naproti pana Vojnova, pokračovat v realizaci stavebních
prací na zámeckém nádvoří poté, co zde
proběhne archeologický průzkum a realizovat se bude i část ulice Lagnovské, která zůstala rozbitá po stavbě kanalizace
před šesti lety. Podali jsme na tento úsek
naší místní komunikace žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak si
držme palce, ať to vyjde. Obyvatelé této
části ulice tak budou odměněni za svou
trpělivost novým chodníkem v rozsahu
opravované komunikace, který zvýší bezpečnost v této jinak nechvalně známé křižovatce se třemi křížky.
Z dalších připravených akcí se nabízí
investice do našeho koupaliště. Máme
připraven projekt na rekonstrukci malého
bazénu, o kterém zastupitelstvo již v roce
2018 rozhodlo, že bude v nerez provedení, a tak bude záležet na zastupitelích,
jestli uvolní potřebné ﬁnanční prostředky
ve výši cca 8 milionů Kč, kdy ve Fondu
sportu máme vázané prostředky ve výši
4,5 mil. Kč. Naše koupaliště, které si letos
20. srpna připomíná 80 let od svého vybudování, si to po letech odkladů zaslouží.
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ČOV a kanalizace pro obec
Klimkovice-Josefovice
I v tomto zimním období probíhá stavba nové splaškové kanalizace a čističky
odpadních vod v Josefovicích, která bude
vyžadovat od josefovických občanů trpělivost, ohleduplnost a vlastní aktivitu při
budování svých soukromých přípojek.
Předpokládá se také výrazné omezení
veřejné dopravy, která bude umožněna
zřejmě jen pro josefovickou mateřskou
školku s velkými komplikacemi. Vyloučení
těžké dopravy a nemožnost průjezdu přes
Josefovice je dána úzkým průjezdním
proﬁlem a mimořádnou hloubkou uložení
vedení potrubí. Občané Josefovic budou
o výsledcích jednání s dopravcem autobusových linek a o způsobu individuální
dopravy v Josefovicích včas informováni.

Výzva pro řidiče a černé
pasažéry
Žádám řidiče vozidel, kteří je nechávají
stát na městských místních komunikacích, aby je umístili na svých pozemcích.
Odhrnovací technika pak nemůže přes
zasněžené ulice projet. Na chodníku přece kultivovaný občan také neparkuje.
Všechny obyvatele našeho města, kteří
přitom nejsou naši občané, vyzývám, aby
si změnili trvalé bydliště, když zde bydlí.
Za každého takového obyvatele s cizí
adresou pak ročně nedostaneme do rozpočtu města více než 10 000 Kč ročně!

Pozvánka na zastupitelstvo
Které investiční akce budeme letos realizovat? Které se budou projektově připravovat? Na které projekty máme šanci
dostat dotaci? O prioritách na tento rok
se rozhodne na 4. zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2019 v 16.00 hod.
v zasedací síni na zámku, kam jste všichni srdečně zváni.

Pozvánka ke kulatému stolu
Pokud vás zajímá další osud Žluté
školy, přijďte na Kulatý stůl dne 12. 2.
2019 v 17.00 hod. opět do zasedací síně
zastupitelstva na zámku. Před dvěma
lety sice obdobný kulatý stůl již proběhnul, nicméně je nyní jiná situace. Škola je
nyní v majetku města a noví zastupitelé
by chtěli znát názor občanů na to, co zde
chtějí mít.
Letos to bude 110 let, kdy byl dne 26.
září položen základní kámen této první
české hospodářské školy ve Slezsku. Tehdejší samospráva v čele s naším nejslavnějším starostou MVDr. Rudolfem Rösnerem se nezměrným úsilím zasloužila o to,
aby tato škola pro české rolníky a české hospodyně zde v převážně českém
prostředí vznikla a na její výstavbě se
podílela. Najděme prosím konsensus,
ať můžeme pokračovat v odkazu našich
předků. Pozvánku najdete níže. Na vaši
účast se těší
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města
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Z historie města

Kterak Masaryk Klimkovice navštívil
V zámeckém muzeu můžeme při pozorném prohlížení expozice o historii města
najít zmínku o návštěvě Klimkovic mladým Tomášem Masarykem. Cituji z dobového tisku z článku, který napsal náš bývalý kronikář Adolf Výtisk.
…A ještě dvě zajímavosti byly na klimkovském rynku. Kamenná kašna, která
poskytovala vodu celému náměstí a nad
buduňkem rozkládaly se větve mohutné
lípy, která v době květu vydávala líbeznou
vůni po celém náměstí. Zvláštní ctí pro
Klimkovice zůstane, že i president Osvoboditel na ně vzpomínal. Jednou to bylo
v Rusku při rozhovoru s legionáři, pocházejícími z kraje, kdy vzpomněl památné
lípy nad městem a podruhé po prvních
volbách do Národního shromáždění,
když mu byli představováni poslanci,
zastupující jednotlivé kraje. Když přišel
na řadu poslanec Václav Sladký a hlásil
prezidentovi, že zastupuje kraj Opavský
s Bíloveckem a Klimkovickem, přerušil
ho president a řekl: „Na Klimkovice si
pamatuju, mají tam uprostřed rynku

nějakou boudu a velikou lípu, prošel
jsem je jako študent pěšky“. Boudou
myslel Buduněk. To všechno už patří
minulosti.

Mladý Masaryk při své návštěvě Klimkovic nemohl tušit, že jím navštívený
„rynek“ se bude od roku 1935 jmenovat
na počest jeho 85. narozenin Masarykovo
náměstí, jak je vidět z instalované pamětní desky na čelní stěně Buduňku na přiložené fotograﬁi. I tento název našeho
náměstí patří minulosti, po dobu okupace
byl přejmenován na cosi, co není hodno
zmínky ve Zpravodaji.

Ředitelka Hospodyňské školy Otuše Solfronková pod pamětní deskou při výstavě
letadel na Masarykově náměstí v r. 1937.

Mohutná lípa nad Buduňkem. Nalevo od ní stojí dům č. p. 21, ve kterém bydlel patnáct
let notář Antonín Vašek.

Oznámení

Naště stí Tomáš Garrigue Masaryk zůstává dále čestným občanem Klimkovic
(uděleno ve zmíněném roce 1935) a při
posledních farmářských trzích 6. října
2018 jsme na jeho památku „pokřtili“ čtyři
lípy ve středovém objektu náměstí jako
„Masarykovy“.
Tak až navštívíme letošní první farmářské trhy 18. května, vzpomeňme si pod
čtyřmi rozkvetlými lipami na náměstí, že
také náš první prezident „Osvoboditel“
uměl v mládí ocenit vůni jejich urostlé
předchůdkyně…
Ing. Zdeněk Husťák,
starosta města

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

Zveme vás na 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 2. 3. 2019 v obřadní síni města Klimkovic.
Pokud máte zájem se slavnostního aktu zúčastnit, prosíme o kontakt buď osobně na
MěÚ v Klimkovicích, kanc. č. 10 u Kateřiny Štěrbové, na e-mail: sterbova@mesto-klimkovice.cz nebo na tel. číslo: 556 420 752. Rodičům poté zašleme pozvánku.

Markéta Maková
Využijte tuto
společenskou rubriku!
kis@mesto-klimkovice.cz

Odbor správní MěÚ
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Informace z městského úřadu

Z redakční pošty

Ceník města Klimkovic
na rok 2019 za sběr, svoz
a likvidaci komunálního odpadu
Rada města Klimkovic na své 5. schůzi konané dne 10. 12. 2018 rozhodla nenavyšovat ceny za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2019.
Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena na rok 2019

70 litrů

P 101

1x 14 dní

1 377,-

70 litrů

P 111

1x týdně

2 358,-

70 litrů

P 191

1x měsíčně

110 litrů

P 201

1x 14 dní

1 690,-

110 litrů

P 211

1x týdně

2 887,-

110 litrů

P 261

1x týdně zima +
1x 14 dnů léto

2 388,-

110 litrů

P 271

1x týdně zima

1 878,-

110 litrů

P 281

2x týdně zima +
1x týdně léto

4 398,-

110 litrů

P 207

1x 14 dní zima

1 071,-

110 litrů

P 291

1x měsíčně

1 014,-

240 litrů

P 311

1x týdně

5 188,-

1 100 litrů

K 101

1x 14 dní

6 498,-

1 100 litrů

K 111

1x týdně

11 331,-

1 100 litrů

K 121

2x týdně

21 033,-

782,-

Nové tarify P191 a P291 jsou zařazeny nově v ceníku pro pravidelný sběr, přepravu
a odstraňování směsného komunálního odpadu s tím, že bude využíván zcela výjimečně po předchozím schválení radou města, a to pro osoby starší 70 let žijící osaměle.
Zimní svoz je od 1. 10. do 30. 4. Letní svoz je od 1. 5. do 30. 9. 2019.
Tarif P271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nová nádoba se objednává jako další k celoročnímu odvozu P201.
Hana Kubzová, referent Technické správy města Klimkovic
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Absence chodníku
na ulici 28. října
V Klimkovicích bydlím od roku 2000
na ulici 28. října, v části mezi bývalou
Dřevovýrobou a provozovnou MěÚ,
a ani nevím, kolikátý starosta a zastupitelstvo se již za tu dobu vystřídali ve
vedení města. Problémem, který mě
po celou tu dobu trápí je, že v tomto
úseku podél hlavní cesty chybí chodník, jehož výstavba je už nejméně
těch 18 let stále odkládána.
Když chodily do školy naše děti, trnuli jsme hrůzou, že je něco přejede. Auta
zde jezdí často velmi rychle a bezohledně k chodcům. Pro mě to začíná
hned ráno po 4. hodině při cestě do
práce, nestačím uskakovat před pekařskými auty, které si to tu hrnou odhadem rychlostí 80 km/h a více. V létě
uskakuji do trávy podél cesty, která je
však za deště rozbahněná od parkujících aut, v zimě skáču do rozmoklé
břečky, nebo na zamrzlé a zasněžené
bláto. Uhýbám pokaždé, když proti
mně jede auto, nebo se v mé úrovni
míjí s protijedoucím. Ještě nikdy se mi
nestalo, že by auto kvůli mně zastavilo
a dalo přednost protijedoucímu. Vždy
musím uskočit. Velmi nebezpečné jsou
i autobusy, které jedou těsně při kraji
a neuhnou ani o kousek. Jejich „profesionální“ řidiči dopředu počítají s tím,
že prostě uskočím. V období zimních
plískanic snad ani nemusím popisovat, jak vypadá mé oblečení, než dojdu
těch 300 metrů domů.
Jediné, co město po několika nehodách s chodci v tomto úseku udělalo,
jsou dvě cedule, z nichž jednu musím
každé jaro prostříhat od přerůstajících
stromů, aby byla vidět.
Blíží se doba, kdy po tomto nebezpečném úseku začne chodit do školy
moje vnučka a já budu zase trnout hrůzou, jestli dojde v pořádku. Myslím si,
že výstavba chodníku v těchto nebezpečných místech je pro naše město
celkem zanedbatelnou položkou. Problém je ale asi v tom, že tady nikdo
z našich zastupitelů a starostů nikdy
nebydlel. Nezbude nám se sousedy
asi nic jiného, než si chodník udělat
svépomocí, na vlastní náklady, samozřejmě jako černou stavbu, a aspoň
si užít tu ostudu města při vyměření
pokuty za – pro nás dobrou věc.
Jiří Koval
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Kotlíkové dotace

Bude vyhlášena poslední kotlíková vlna
maximálně výhodná pro občany!
Opět se chystá dotace na výměnu kotlů v takové podobě, o které jsme si zatím
mohli nechat jen zdát. V dubnu bude vyhlášena poslední krajská výzva na výměnu starých kotlů za ekologicky přijatelné vytápění. Následně se žádosti budou
přijímat od května.
Do tohoto okamžiku se kotlíkové dotace
nelišily od předchozích výzev. V čem bude
tato vlna daleko výhodnější? Na pořízený
kotel či tepelné čerpadlo nám naše vlastní
město z prostředků Státního fondu životního prostředí nejprve poskytne půjčku,
topné zařízení pak vybudujeme a následně půjčku díky poskytnuté krajské dotaci
splatíme. Nebudeme muset dopředu
vynaložit vlastní prostředky na nákup
nového zařízení! Odpadla tedy poslední bariéra, pro kterou někteří občané
nemohli vyměnit starý kotel.
Město po odsouhlasení vstupu do tohoto programu orgány města bude posky-

je a také na městském úřadě v kanceláři
č.12 u paní Marty Křivdové.
Ing. Zdeněk Husťák

tovat informace, organizovat semináře
za účasti kompetentních zaměstnanců
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, bude motivovat občany, poskytovat
půjčky a personálně zajišťovat administrativu.
Veškeré aktuální informace o kotlíkových dotacích je možno najít na webových stránkách: www.lokalni-topeniste.
msk.cz, nebo v dalších číslech Zpravoda-

Aktuální informace ze sociální oblasti
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně
základní a procentní výměry důchodů.
Základní výměra se zvyšuje na částku
3 270 Kč, procentní výměra se zvyšuje
o 3,4 %. Seniorům nad 85 let věku bude
důchod navíc navýšen o 1 000 Kč měsíčně
a seniorům starším 100 let bude důchod
navýšen navíc o 2 000 Kč měsíčně. Zvyšuje se také zvláštní příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.
a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznaný
před 1. lednem 2019, a to o 3,4 % částky
příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u
platby důchodového pojištění pro OSVČ.
Nově je záloha pojistného splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních záloh na pojistném
pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 2 388 Kč. Pro
vedlejší činnosti to je 955 Kč. Osvobozené
od placení pojistného jsou OSVČ, které
celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství nebo
dávku dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení doby důchodového pojištění
formou institutu náhradních dob pojištění z důvodu péče o závislou osobu

zahrnuje i asistent sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
u kterého se nyní nezkoumá podmínka
společné domácnosti. Příslušná pobočka
OSSZ vydá rozhodnutí o započtení doby
péče na základě návrhu pečující osoby.
Ten je třeba podat nejpozději do dvou
let po ukončení péče.

Nemocenské pojištění
Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku
138 Kč. Pojistné je nově splatné od prvního do posledního kalendářního dne měsíce, za který se pojistné platí. Za datum
splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dávku vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení zdravotního
stavu, které si vyžádá hospitalizaci minimálně 7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba
po propuštění z nemocnice bude potřebovat celodenní péči po dobu minimálně 30
dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo
jejího zástupce rozhodne o potřebné péči
ošetřující lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby péče rozhodne praktický
lékař. Dávka se poskytuje maximálně po

dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být
osoby blízké, u kterých se nezkoumá společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická
osoba (druh, družka) musí mít s ošetřovanou osobou společný trvalý pobyt. Po
dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou činnost, ale během této
doby se může vystřídat v péči s jinou
osobou. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po 12 měsících od ukončení
předchozí dlouhodobé péče.

Minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 12 200 Kč na
13 350 Kč pro zaměstnance, kteří mají
stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda
vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.
Další informace k sociálním dávkám
vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Lenka Košáková, DiS., která má
každou první středu v měsíci na Městském úřadě Klimkovice v době od 13
do 15 hodin pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle: 602 139 374, e-mailem:
lkosakova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu.
Bc. Lenka Košáková, DiS.
5
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Kino Panorama

Jak se daří kinu?
V listopadovém Zpravodaji jsme informovali o plánované
rekonstrukci hlediště kina Panorama. Nyní informujeme, že
vše jde podle plánu a i když zatím je pohled do hlediště sálu
skromně řečeno žalostný, postupně se blížíme ke kýženému cíli – nové podlahové krytině a novému čalounění na
původních sedadlech.
Tento cíl byl vytyčen a odsouhlašen všemi zainteresovanými – od vedení města až po odborníky z památkového ústavu.
Budova a její interiér sice nejsou památkově chráněny, ale všichni si ceníme dnes již historického interiéru, a proto se snažíme
o zachování co nejvíce prvků v jejich původní podobě. Zároveň
pokroku a požadavkům na komfort neutečeme, takže jsme zvolili
úpravy, které věříme, že přispějí k většímu pohodlí a zároveň
nenaruší atmosféru 50. let, která interiéru kina dominuje.

Takže co už máme za sebou?
Neviditelné administrativní záležitosti. Existuje celý seznam
věcí, které je v budově kina třeba udělat. Na začátku roku 2018
padla volba na interiér hlediště, mimo jiné hlavně proto, že na
tyto účely byla vyhlášena dotace Státního fondu pro kinematograﬁi. Město Klimkovice tuto možnost využilo, požádali jsme
o dotaci a SFK přispěl částkou čtvrt milionu korun (děkujeme!!!).
Tento proces trval cca půl roku a na podzim jsme mohli začít
vybírat realizační ﬁrmy. Mezitím jsme si nechali vytvořit designérský návrh, aby bylo jasné, jak a kam postupovat, aby si interiér zachoval svého ducha a zároveň byl na duchu povznesen.
Vše začalo sundáním opon, aby se při pracích nezaprášily.
Bezprostředně poté začali v sále operovat stolaři, kteří postupně
odšroubovali všechna sedadla a umístili je do přísálí. Hned při
této příležitosti jsme přišli na první komplikace – kromě zrezlých
šroubů a mnoha nefunkčních prvků na sedadlech např. vyvstala
otázka, jak řešit zadní zídku za sedadly, která byla promačkaná,
potrhaná, špinavá.
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Mezi těmito teoretickými přípravami už ale do sálu přijela plošina, na které těsně pod stropem zručně manévroval malíř. Byly
to trochu dramatické okamžiky, ale výsledkem jsou opravené
a natřené betonové překlady pod stropem, umyté stropní kazety
a boky zdí nad světelnými podhledy. Ze sálu tak deﬁnitivně zmizela nesmyslná růžová barva.
Pak přišli na řadu podlaháři. Strhli a zlikvidovali všechna linolea a koberce. Samozřejmě nic se neobešlo bez překvapení,
kterým tentokrát byly rozpadlé stupně někde uprostřed sálu.
Věděli jste, že celé roky jsme sedávali na sedadlech, která byla
ukotvena do směsi lepidla a pilin? Podlaháři vyspravili, vyrovnali,
koberce nalepili a rázem bylo v kině jako v pokojíčku.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje šroubujeme zpět
sedadla, která zručný stolař zrenovoval tak, že je radost na ně
pohledět. Na začátku února očekáváme příjezd čalouníků, kteří
už v těchto dnech pracují na čalounění tzv. padesek. Co je to
padeska a jaké bude čalounění? Přijďte se podívat!
Premiéru nového interiéru, který jsme našemu kinu dali k jeho
60. narozeninám, si můžete užít při divadelním představení
Kšanda, které uvádíme v úterý 26. 2. 2019 od 18 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v Kulturním a informačním středisku
v přízemí zámku.
Alice Chlebovská, KIS Klimkovice
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Knihovna

Rok 2018 v městské knihovně
Na začátku každého nového roku se trochu bilancuje rok minulý. Uplynulý rok
byl zcela výjimečný tím, že mnoho projektů se vztahovalo k datu s osmičkou na
konci. Ve spolupráci s různými organizacemi a spolky jsme uskutečnili mnohé
aktivity, které se vám, milí návštěvníci, líbily. Ale čas plyne a už je před námi celý
rok a také knihovna se bude těšit na vaši přízeň a návštěvnost.
Předkládáme vám pár čísel ze statistiky
knihovny. Stav knihovního fondu ke konci
roku činil 21 121 dokumentů (knihy, periodika, zvukové knihy). Z celkového počtu
719 čtenářů je zaregistrováno 262 dětí do
15 let, (registrováno je více uživatelů, jen
se na nás minulý rok někteří zapomněli
přijít podívat). Celkový počet návštěvníků
(fyzické i virtuální návštěvy) byl 14 397
uživatelů služeb knihovny. Vypůjčili jsme
17 777 knih (beletrie a naučná literatura).
A které tituly se dostaly do pomyslné
top desítky? 1. Bábovky – Radka Třeštíková, 2. Lakomec – Molière, 3. Dobře mi
tak – Radka Třeštíková, 4. V náručí nepřítele – Mary Higgins Clarková, 5. Manželé

odvedle – Shari Lapena, 6. Saturnin se
vrací – Miroslav Macek, 7. Jediné pravé
lásky – Taylor Jenkins Reid, 8. Devátá
dívka – Tami Hoag, 10. Jako můry za
světlem – Viktorie Veselá. A následují severské thrillery, české a slovenské
autorky píšící pro ženy, ale i military literatura a knihy o zdravém životním stylu.
Mezi dětmi do 15 let naprosto vévodí
všechny díly Deníku malého poseroutky
(13 dílů) Jeffa Kinneye, komiksové příběhy (Čtyřlístek, Simpsonovi), knihy Davida
Walliamse (Babička drsňačka, Ďábelská
zubařka, Příšerná teta aj.), knihy pro malé čtenářky od českých autorek (Zuzana Pospíšilová, Ivana Peroutková) a ve

velké oblibě jsou tituly o všech zvířatech
a domácích mazlíčcích a knihy s výtvarnými činnostmi.
Abychom byli zcela přesní, na jednoho
registrovaného čtenáře připadá v průměru 25 knih za celý sledovaný rok 2018.
A to je slušné číslo, co říkáte? Máme samozřejmě i rekordmany v množství půjčených (a přečtených) knih: 1. Ludmila
Schönová 315, 2. Oldřiška Edlerová 257,
3. Marta Burgerová 204, 4. Věra Bestová
174, 5. Irena Larischová 173 knih.
Mezi dětmi se na první místo dostal
Karel Buryan ze Zbyslavic 131, 2. Michal
Popek 94 a 3. Ela Kohutková 80 knih.
Všem gratulujeme. A co nám tedy
statistika ukázala? Pánové, nebojte
se chodit do knihovny! Je vás jen 195
zaregistrovaných, ženy vás opět převálcovaly v počtu 518. Přijďte to změnit.
Zuzana Konvičková, knihovnice

Mezinárodní den darování knih
14. 2. 2019
14. února proběhne mezinárodní den darování knih.
International Book Giving Day
probíhá po celém světě a jeho posláním je,
jak název napovídá, darovat knihu.
Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet zájem dětí
o knihy. Poprvé se tento den uskutečnil v roce 2012
a od té doby je pravidelně každý rok. Dejte knihu dítěti ve svém
okolí, doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy
na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských
domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení
nebo do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát.
Darovat můžete knihu novou i použitou.
Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu!

Během měsíce února 2019 můžete donést (darovat)
do městské knihovny nepoškozené, čisté a již pravděpodobně
nečtené dětské knihy.
V březnu, který je měsícem čtenářů, zahájíme velký bazar knih.
Darujte pouze takovou knihu,
kterou byste si sami odnesli domů.
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Novinky ze základní školy

Mezinárodní průkaz ISIC
– Školák
V letošním roce škola přichází se zajímavou nabídkou. Rodiče mohou prostřednictvím školy vyřídit svým dětem
– žákům školy mezinárodní průkaz
ISIC – Školák.
Jaké výhody průkaz přináší? Většina
dopravců v ČR jej uznává jako potvrzení o věku. Umožňuje výhodné sjednání
celoročního cestovního pojištění INIQUA
od 200 Kč. Slevy na více než 2 000 míst
v ČR:
• při nákupech, stravování, vzdělávání,
• na vstupném do kulturních institucí,
• na permanentky v lyžařských areálech,
• speciální studentský mobilní tarif
od VODAFONE,
• na vstupném do světově proslulých
kulturně historických památek,

• v kinech, na koupalištích a v dalších
zábavných areálech.

• školní průkaz není třeba vyřizovat
každý rok znovu, jeho platnost je 5 let
od doby vydání, pokud je dítě stále
žákem naší školy,
• průkaz ISIC – Školák je levnější,
stojí 250 Kč po dobu jeho platnosti
(jeho pořízení mimo školu je 350 Kč
na jeden rok), v případě ztráty lze
pořídit duplikát za 110 Kč.

Jaké jsou výhody průkazu ISIC – Školák vydaného prostřednictvím naší školy?
• funguje jako čipová karta do jídelny,
výhledově jako vstup do budovy školy
(prostřednictvím čtečky bude žák
načten do systému přítomných žáků
ve škole, s možností kontroly rodičů),
• je oﬁciálním průkazem žáka školy, dokladem nahrazujícím potvrzení o studiu,

Tuto nabídku mají současní žáci volitelnou. Je na zvážení rodičů, zda ji svému
dítěti pořídí. Pro nově příchozí žáky už
bude průkaz vydáván jako součást přijímacího řízení. Více informací o průkazech a jejich využití naleznete na: www.
isic.cz.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy

Soutěž ve čtení německých
textů Komm, Bücherwurm!
V pátek 14. prosince 2018 se šest žáků naší školy premiérově zúčastnilo klání ve
čtení německých textů. Soutěž pořádalo v Hlučíně Sdružení slezsko-německých
přátel Hlučínska ve spolupráci se Střední školou podnikatelskou Klimkovice.
Tématem byly příběhy klasiků. Mohli
jsme tak v německém překladu slyšet
úryvky z knih o Sherlocku Holmesovi či
kapitánu Nemovi.
Naši žáci se v konkurenci neztratili. Matyáš Cron z třídy IX.B získal třetí místo,
Kryštof Martiník z třídy VII.A a Tereza
Rykalová z třídy IX.B místo druhé a Tereza Fešárková z třídy IX.A, Andrea Anna

Fialová z třídy VIII.A ve svých kategoriích
dokonce zvítězily.
Úspěšným účastníkům byla nabídnuta
možnost exkurze do Vídně, jíž využily poslední dvě jmenované. Děkujeme všem
účastníkům za vynikající reprezentaci
školy a doc. PhDr. Gabriele Rykalové,
Ph.D., za nezištnou pomoc při přípravě.
Mgr. Jana Bravanská

Svět techniky
Dne 17. prosince 2018 navštívily třídy 5.A a 6.A Svět techniky v Ostravě.
Tento výlet byl pro žáky díky programu
OKAP zdarma.
Čekal je zajímavý a poučný
program vedený lektory a ve
druhé části také
poznávání tajů
tohoto místa. Pátá třída se zabývala šiframi a jejich použitím a žáci šesté třídy
měli jako téma fotosyntézu. Zkoumali ve
speciálním přístroji jednotlivé složky světla a porovnávali je s jinými zdroji. Dále
pak pracovali s listy vodních rostlin, které pomocí mikroskopu pozorovali. U této
činnosti měli za úkol objevit chloroplasty.
Žáci pracovali ve skupinkách a všem se
pozorování podařilo.
Svět techniky v Ostravě nabízí spoustu
interaktivních prvků, které děti s nadšením
procházely. Hravou formou si žáci vyzkoušeli například orientaci v temné místnosti,
mluvení do mikrofonu s ozvěnou, obměnu zvukových vln znázorněných pomocí
kuliček polystyrenu, skládání orgánů do
modelu lidského těla a spoustu dalšího.
Učení v praxi se žákům i učitelům velice
zamlouvalo a rádi bychom i nadále pokračovali v podobných aktivitách.
Václav Franczyk
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Profesní týden již tradičně v naší škole
Profesní týden pro žáky 9. ročníku se stal v naší škole již tradiční lednovou aktivitou. S blížícím se termínem odevzdání přihlášek na střední školy jsme se snažili
usnadnit žákům jejich důležité životní rozhodnutí.
Oslovili jsme tedy zástupce 16 středních škol z Moravskoslezského kraje –
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Střední
školu podnikatelskou Klimkovice, Střední
školu prof. Zdeňka Matějčka, SOU stavební, Biskupské gymnázium, SPŠ stavební, Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu sociální a mnoho dalších.

Naše pozvání přijali zástupci několika
státních i soukromých škol, kteří žákům
sdělili aktuální informace o studiu na
střední škole, předali informační letáky
a připravili zajímavé prezentace ze života
na středních školách.
Příjemné bylo setkání s bývalými studenty naší školy, kteří své osobní zkuše-

nosti a postřehy ze studia sdíleli s mladšími žáky.
Ve středu 23. ledna se žáci IX.A a IX.B
zúčastnili soutěže Řemeslo má zlaté dno,
kde se prezentovaly střední školy a učební obory našeho regionu.
Těmito aktivitami jsme přispěli ke vhodné volbě střední školy a přejeme všem
žákům mnoho úspěchů během přijímacích zkoušek.
Mgr. Petra Řeháčková

Zimní sportování v družině
Lednová sněhová nadílka byla velmi štědrá a umožnila dětem ze školní družiny
prožít každý den venku.
Sněhu napadlo opravdu spoustu a tak jsme stavěli sněhuláky, tvořili sněhové koule
a jezdili na bobech. Proběhla soutěž v hodu sněhovou koulí na terč a závody v bobování. Všichni zúčastnění si to užívali a byli odměněni. Ti nejlepší byli oceněni navíc
diplomem a dostali cenu za příslušné umístění.
Bc. Romana Matějová, DiS.
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Léčivé divadlo Gabriely Filippi:
Příběh radosti, který začal slzami
Činoherní hudební představení na motivy knižního bestselleru,
zaznamenává pozoruhodné vyprávění o životě po smrti. Dva
mladí lidé, kteří zahynuli při nehodě, popisují pozůstalým přechod do jiného světa a začlenění do duchovní říše.

Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají světlo na
tajemství posmrtného života. Tyto poznatky mohou být zdrojem
porozumění velmi potřebného pro dnešní svět a zejména pro ty,
jejichž blízcí již odešli. Podle skutečné události.
Vstupenky: Sylva Hankeová: 737 980 125, lze zakoupit online:
https://sylvahankeova.cz/kulturni-akce/predstaveni-dar-z-nebes/
Čtvrtek 7. února v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 350 Kč.

Divadlo Devítka: Pětkrát do černého

V podání autora a souboru jde o velkou dávku nadhledu
i úsměvného černého humoru. Divák se bude bavit nad nepatřičností jednání jednotlivých hrdinů a bude překvapen neočekávanými konci jednotlivých příběhů.

Jednotlivé výstupy i představení jako celek si vysloužily ocenění odborných porot na krajských i národních přehlídkách.
Komediální představení o pěti částech je určeno mládeži
i dospělým jakéhokoliv věku. Délka představení je 120 minut +
přestávka.
Čtvrtek 14. února v 19.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 75 Kč i v předprodeji na recepci.

Travesti show Divoké kočky
Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a neuvěřitelné výkony účinkujících.
V hlavních rolích se vám představí Jindra alias slečna Sindy,
Martin alias Paloma a Marek alias Miriam. V rámci vystoupení se
můžete těšit na hity známých českých zpěvaček a uslyšíte také
zahraniční klasiky! Nebude chybět ani pořádná dávka humoru,
při kterém se pobaví dámy i pánové.
Čtvrtek 21. února v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 119 Kč v předprodeji na recepci.

Italský dramatik Aldo Nicolaj (1920–2004) napsal několik krátkých komediálních výstupů (monologů), z nichž pět (Pětkrát
do černého) tvoří celovečerní představení, jehož svorníkem je
tematicky láska a smrt.
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Projekt Strom přání pomáhá
dětem i dospělým
Strom přání je projekt veřejného transparentního účtu, který je určen pro ﬁnanční
příspěvky dětským i dospělým klientům Sanatorií Klimkovice, kteří se rozhodli
bojovat a chtějí změnit svůj zdravotní stav a zkvalitnit tak svůj život nebo život
svých blízkých.
Každý i malý příspěvek má smysl a může pomoci splnit někomu jeho přání.
Dětská mozková obrna, cévní mozková příhoda, traumatické poškození mozku
v důsledku autonehody – to jsou jen některé příklady, kde bez intenzivní a náročné
neurorehabilitace není postižený schopen samostatného života. Jedná se o náročnou
dlouhotrvající a také velice nákladnou léčbu. Jejím výsledkem je však výrazná redukce
postižení a úplný nebo alespoň částečný návrat do normálního života.
Během sedmi let, kdy se v sanatoriích zabýváme intenzivní neurorehabilitací, ji úspěšně
absolvovalo několik tisíc klientů. Zájem o tento typ intenzivní rehabilitace neustále
narůstá, i když zatím není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Ne každý má proto možnost tuto nákladnou léčbu v plném rozsahu absolvovat.
Rádi bychom tímto našim klientům pomohli s ﬁnancováním doplňkových neurorehabilitačních léčebných programů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami
a umožnili jim přístup k dalším, tak potřebným ﬁnančním zdrojům.

Přijďte ochutnat
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN
neděle

3. 2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

HUDBA

Famózní klimkovické pjenice

SK, kolonáda

15.00

volný

SK, restaurace Zahrada

19–20.30

volný

...jen pro ten dnešní den
pondělí

4. 2.

HUDBA

Poslechový večer
s DUO HALATA

středa

6. 2.

TANEC

Taneční večer s Pete Saxem

SK, restaurace Zahrada

19–21.30

30,-

čtvrtek

7. 2.

DIVADLO

Léčivé divadlo Gabriely Filippi:

SK, společenský sál

18.00

350,-

Příběh radosti, který začal slzami
pátek

8. 2.

TANEC

Diskotéka DJ Paul Doctor

SK, restaurace Zahrada

19–22

30,-

sobota

9. 2.

TANEC

Ples TJ Klimkovice

sokolovna

19.00

150,-

neděle

10. 2.

HUDBA

Koncert dechové hudby

SK, kolonáda

15–16

volný

SK, restaurace Zahrada

19–21

volný

SK, společenský sál

19–21.30

75,-

Děrničanka
pondělí

11. 2.

HUDBA

Poslechový večer
s kapelou BOSOBOS

čtvrtek

14. 2.

DIVADLO

Divadlo Devítka:
Pětkrát do černého

pátek

15. 2.

TANEC

Swingový taneční večer

SK, restaurace Zahrada

19–22

30,-

sobota

16. 2.

TANEC

Záškolácký ples – vyprodáno

sokolovna

19.00

250,-

TANEC

Valentýnský ples

SK, kolonáda

19.30

499,-

středa

20. 2.

TANEC

Taneční večer s DUO KOLORIT

SK, restaurace Zahrada

19–22

30,-

čtvrtek

21. 2.

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19–21.30

119,-

sobota

23. 2.

TANEC

Hasičský ples

sokolovna

20.00

250,-

pondělí

24. 2.

HUDBA

Posezení s harmonikářem

SK, restaurace Zahrada

19–21

volný

úterý

26. 2.

DIVADLO

Kšanda

kino Panorama

18.00

250,-

2. 3.

TRADICE

Masopust

průvod od zámku

14.00

volný

18.00

270,-

sobota

do kina Panorama
úterý

26. 3.

DIVADLO

Doktor v nesnázích

kino Panorama

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v hlavní recepci Sanatorií Klimkovice.

www.sanatoria-klimkovice.cz

Změny v programu vyhrazeny.
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Pozvánka odjinud

Přijďte s dětmi do Světa fantazie z kostek
Třetí ročník veleúspěšné interaktivní výstavy nazvané Svět
fantazie z kostek se bude konat ve dnech 23. a 24. března
v Základní škole Dětská 915 v Ostravě-Porubě. Ve spolupráci s organizací Kostky.org ji pořádá odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti městského obvodu Poruba.

Mezi čtyřmi desítkami vystavovatelů z celé republiky nebude
chybět například stavitel z Polanky nad Odrou Daniel Soviar,
který loni mimo jiné vystavoval rozšířené dioráma Polanky nad
Odrou včetně kostela Svaté Anny a speciálně pro druhý ročník výstavy postavený výřez architektonicky impozantní stavby – porubský Oblouk postavený ve stylu sorela. Letos představí upravený interaktivní rockový festival s necelou tisícovkou
panáčků a také překvapení v podobě známé ostravské historické památky. Návštěvníci se opět mohou těšit na dílo stavitele
z Prahy – ještě větší pohyblivé kolejiště než v minulém ročníku,
které má být tentokrát veliké 10 x 2,5 metru.

Dále bude v prostorách školy vystaveno obří ruské kolo o průměru 3,65 metru a obří pojízdná horská dráha. Nebudou chybět
ani další kolejiště a také originální pojízdné modely ze série Lego Technic. Děvčata se mohou těšit na scenérie ze sérií Lego
Friends a Elvis. Na chlapce budou čekat Lego Star Wars, City
nebo Mindstorms. Nejmenší návštěvníci budou moci obdivovat
Lego Duplo, v podobě dioráma města s letištěm, horská dráha,
Lego Duplo Primo panenky, Lego Duplo Dolls panenky a Fabuland.
Na své si přijdou rovněž milovníci zmenšených světových staveb a ti, kdo mají rádi historické budovy. K vidění budou pirátské lodě na Ostrově pokladů, pohyblivé interaktivní kuličkodráhy
a spousta dalších zajímavých modelů, na které je škoda se nepřijít podívat. O zábavu pro děti bude postaráno v herních koutcích,
kde si mohou stavět s kostkami lego i Lego Duplo. Návštěvníci
mohou hlasovat o nejzajímavější modely výstavy, a tím se zároveň zúčastnit losování o tři ceny v podobě Lego setu. Návštěvníci budou mít i možnost nákupu stavebnic s výstavní slevou.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 23. března od
9 do 18 hodin a v neděli 24. března od 9 do 16 hodin. Vstupné
je 40 korun, rodinné vstupné pak 100 korun. ZŠ Dětská je dobře dostupná MHD, proto doporučujeme návštěvníkům ji využít.
Další informace najdete na: poruba.ostrava.cz, www.facebook.
com/moporuba, www.kostky.org nebo facebook.com/cvc1541.
Mgr. Jana Janošcová, Úřad městského obvodu Poruba
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Pěvecký sbor

Zpěváci zahájili další rok zvesela
Pěvecký sbor města Klimkovic se stal neodmyslitelnou součástí kulturního života v našem městě. Není divu, vždyť před
dvěma roky jsme společně oslavili 50. výročí jeho založení.
Ještě máme v živé paměti do posledního místečka zaplněný
kostel sv. Kateřiny na našem tradičním vánočním koncertě a už
připravujeme jarní koncert, který se uskuteční v dubnu.
Leden však byl naplněn přípravou novoročního večírku, který
proběhl 23. ledna. Letos v duchu Romale. Všechna vystoupení byla pestrobarevnou přehlídkou pestrobarevných kostýmů
a hlavně plná energie, kterou je tato hudba doslova nabitá.
Pokud navštívíte v sobotu 2. března klimkovický Masopust,
budete mít možnost i vy některá z těchto vystoupení spatřit.
Nápadité kostýmy navíc budou dozajista nepřehlédnutelné
v masopustním průvodu.

O tom, že naši zpěváci dokážou bavit nejen sebe, ale i ostatní, se přesvědčí návštěvníci ostravského Masopustu v úterý
5. března.
Letos překvapí v karnevalovém průvodu nejen renesančními
kostýmy, ale také hudbou. Celý program je inspirován slavným
benátským karnevalovým veselím a mystickými maskami.
Dalším hudebním seskupením, vycházejícím z pěveckého
sboru, jsou Famózní klimkovické pjenice.

V loňském roce jejich hudba zaměřená na období 20.–40. let
zpestřila nejednu městskou oslavu 100. výročí založení České republiky. V Klimkovicích vytvořila 6. října 2018 na našem
náměstí spolu s exhibicí autoveteránů atmosféru první republiky.
Ta byla důstojnou kulisou pro křest našich čtyř lip na náměstí.
Nyní nesou hrdý název lípy T. G. Masaryka.
Pokud jste zvědaví na jejich další vystoupení, budete mít možnost je spatřit 9. února na retro plese fotbalistů v klimkovické
sokolovně.
Navíc – zcela čerstvá je pozvánka na nedělní odpolední vystoupení na kolonádě Sanatorií v Klimkovicích, a to již 3. února
od 15 hodin. Jedná se po delší době o první z koncertů, který
jistě vytvoří lázeňským hostům pohodovou atmosféru.

Jak je vidět, klimkovičtí zpěváci si na nedostatek aktivit stěžovat nemohou.
Pokud vás pestrá nabídka zaujala a chtěli byste se stát součástí tohoto hudebního tělesa, dveře jsou otevřeny pro všechny.
Pokud rádi zpíváte a chtěli byste tento zájem obohatit o prožitky
společného zpěvu, přijďte mezi nás. Zkoušíme každou středu od
18 hodin ve zkušebně ve 2. patře budovy městského úřadu.
Lenka Večerková
Foto: Petr Večerka, Jiří Lipina

Základní umělecká škola

Pololetí za námi, aneb co se děje v ZUŠ
Školní rok již poskočil i v kalendáři, tak to svádí ohlédnout
se za prvním pololetím. Podzim u nás ve škole je ve znamení
poznávání. Po prázdninách vítáme nové žáky. Letos jsme
jich přijali celkem 59.
Jsme rádi, že se nám hlásí děti do všech oborů, neboť rádi připravujeme společné projekty, ve kterých jsou zapojeni žáci oboru hudebního, tanečního i literárně-dramatického. Rovněž stávajícím žákům přibývají nové předměty. Může to být třeba zajímavý
nepovinný předmět Tanec na špičkách v tanečním oboru nebo
Sólový přednes v literárně-dramatickém oboru. V oboru hudebním přibývá předmět Skupinová interpretace, kdy žáci navštěvují akordeonový soubor, dechový soubor, komorní hru kytar
a orchestr. V těchto seskupeních žáci poznávají radost i námahu
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společné práce. Před žáky i pedagogy stojí velká výzva, kterou
je Vánoční koncert, jenž bývá posledním velkým představením
v kalendářním roce.
Vánoční koncert jsme tentokrát pořádali ve společenském sále
Sanatorií Klimkovice na Hýlově. Pro posluchače jsme připravili
pestrý program, ve kterém předvedlo své umění 109 žáků školy!
Program zahájil precizním výkonem akordeonový soubor pod
vedením Martiny Maternové. Zahrál tematicky laděné skladby,
nechyběly ani koledy. Letošní novinkou bylo moderování koncertu žáky literárně-dramatického oboru Elen Kejdovou a Jiřím
Řeháčkem. Okusili tajemné kouzlo moderování, při němž diváky seznámili s různými vánočními zvyky. Program pokračoval
vystoupením nejmladších tanečnic z přípravné taneční výchovy.
Kouzelný Tanec princezen zajisté pohladil na duši. V dalším
bodu programu zahráli svůj program kytaristé pod vedením Miluše Suchánkové. V písni Těšíme se na Ježíška, jejich hru podpořila zpěvem Marie Dluhošová. Poté následoval tanec Vánoce
žákyň prvního a druhého ročníku, které vystřídalo taneční číslo
Jiná láska studentů druhého stupně. Všechny taneční vstupy
choreograﬁcky vytvořila a s žáky nacvičila Darina Gelnarová.
Na tanečních skladbách žáků druhého stupně se rovněž choreograﬁcky podíleli i samotní účinkující. Tanec opět vystřídala
hudba v podání rozrostlého dechového souboru Jaroslava Kotyka. Zahráli instrumentálně Ave Maria i Adeste fideles. V posledním tanečním bloku zatančili žáci druhého a třetího ročníku poetickou baladu Vánoce na míru, Nela Červenková a Adéla Kuncová
emotivně ztvárnily výrazový tanec Poznávání a celý blok vtipně
a vesele ukončily žákyně čtvrtého a šestého ročníku ve skladbě
Vánoční párty. Celý program koncertu ukončil orchestr pod vedením Martiny Maternové a Pavla Béreše s programem složeným
z ﬁlmových a muzikálových hitů. Píseň Let It Go zazpívala Marie
Yalin Doležílková a Memory Johana Kaslová. Všechny zpěvačky

připravila Jana Šafářová
Doležílková. Zcela zaplněný společenský sál
odměnil účinkující i pedagogy dlouhotrvajícím
potleskem, což bylo
krásným zadostiučiněním pro všechny, kdo se
na přípravě a organizaci
koncertu podíleli.
Po pololetních a jarních prázdninách se
roztočí kolotoč soutěží.
V tomto školním roce
budou žáci soutěžit ve Hře na akordeon v sólové, komorní i souborové hře, kterou každoročně pořádá MŠMT. Naše škola bude
pořádat okresní kolo, které bude 7. března. Nejúspěšnější žáci
pak mohou postoupit do kola krajského, které se uskuteční rovněž v Klimkovicích v termínu 27. a 28. března. Zájemci o akordeonovou hru se mohou přijít na tuto soutěž podívat, neboť je
přístupná veřejnosti.
Mimo soutěže jistě stojí za zmínku i spolupořádání KLAPky
(Klimkovické lázeňské akordeonové přehlídky) společně se
sanatorii, která se bude konat v sobotu 25. května odpoledne
ve společenském sále Sanatorií Klimkovice. Zúčastníme se rovněž 3. ročníku celostátního happeningu ZUŠ OPEN, který budeme pořádat v kině Panorama v Klimkovicích 31. května. Další
zajímavé projekty pro veřejnost jsou ještě v jednání a podrobné
informace o výše zmíněných akcích se jistě dočtete v dalších
číslech Zpravodaje. Děkujeme za přízeň a podporu rodičům,
známým i ostatním našim příznivcům a budeme se těšit na vaši
podporu i v tomto kalendářním roce.
MgA. Pavel Béreš

ELEKTROTAXI KLIMKOVICE
Město Klimkovice podporuje elektromobilitu. Proč?

Podrobný ceník naleznete na:

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

DAJMND BRAND s. r. o.
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Badminton

Vánoční přebor Klimkovic – velká pohoda v sokolovně

V sobotu 29. prosince 2018 proběhl tradiční singlový vánoční turnaj v badmintonu. Tento turnaj se odehrál v částečně
opravené klimkovické sokolovně. V turnaji letos bojovalo ve
čtyřech kategoriích 29 registrovaných a neregistrovaných
hráčů.
V kategorii registrovaných mužů nebyla nouze o skvělé
a pohledné zápasy, motivace některých klimkovických hráčů
byla opravdu velká. Po velkých bitvách a vyrovnaných zápasech si první místo odvezl Jakub Sagáčík (BK Kopřivnice), který dokonce obhájil titul z Vánočního přeboru 2017. Na druhém
místě se umístil domácí Ondřej Broda, třetí místo vyloupil také
domácí hráč Jan Slíva.
Kategorie registrovaných žen přinesla rovněž zajímavé souboje. Navíc bylo hned několik favoritek na vítězství. Nejlépe se

však se všemi zápasy vyrovnala teprve čtrnáctiletá Lucie Metzová. Druhé místo vybojovala Kateřina Frischová, třetí skončila
Veronika Dejlová (všechny T. J. Sokol Klimkovice).
Kategorie neregistrovaných mužů, při neúčasti loňského vítěze Josefa Ptáčka, měla hned několik adeptů na nejcennější
kov. Po velké ﬁnálové bitvě si zcela zaslouženě vybojoval první
místo Petr Oswald. S druhým místem se musel spokojit několikanásobný vítěz Lukáš Hulboj. Třetí místo vybojoval starší syn
vítěze této kategorie Michal Oswald.
Kategorie neregistrovaných žen měla pouze dvě účastnice, ty
se rozhodly nastoupit a změřit síly proti registrovaným hráčkám.
Kategorii vyhrála Marika Davidová, druhé místo obsadila Věra
Komárová.
Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na příští Vánoční přebor Klimkovic 2019.

GPC U19 – deblové zlato pro Adélu Závodnou
V sobotu 5. ledna se konal turnaj GPC U19 v Olomouci,
na který vyrazilo osm klimkovických hráčů – Tomáš Černík, Ondřej Broda, Klára Petrušková, Lucie Metzová, Adéla
Závodná, Veronika Dejlová, Hana Otisková a Markéta Zvěřinská. Takový malý klimkovický přebor v Olomouci.
Nejúspěšnějším se stal debl dívek, kde 3. místo obsadily
Verča Dejlová s Denisou Granátovou a Lucka Metzová s Valčou Žurkovou. Zlatými se po třísetovém boji ve ﬁnále staly Áďa
Závodná s Marií Studenou. V mixu obsadili 3. místo Dominik
Kopřiva s Klárkou Petruškovou a Jakub Štefek s Áďou Závodnou nestačili jen na první nasazený pár a skončili stříbrní.
V deblu se chlapcům moc nevedlo. V singlu kluků skončil Ondra Broda na 3. místě. V singlu děvčat byla na 3. místě Lucka
Metzová a na 2. místě Klárka Petrušková. Z turnaje si Klimkovice odvážejí 1 zlatou, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí.
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Oblastní přebor dospělých – Ostrava 2019:
Lucie Metzová – překvapivá vítězka dámské dvouhry
V neděli 6. ledna 2019 se uskutečnil v prostorách SC Fajne v Ostravě-Porubě Oblastní přebor dospělých. Turnaj byl
obsazen početnou skupinou osmnácti klimkovických hráčů. Jak se jim vedlo?
Tradičně se začalo smíšenou čtyřhrou a hned na začátek byl
k vidění souboj favoritů, a to rodinných párů, sourozenců Katky a Petra Tomalových proti Domči a Filipovi Budzelovým.
Tohle utkání vyhráli na dva sety sourozenci Tomalovi. Petr a Katka nakonec nenašli přemožitele a stali se celkovými vítězi, což
jim zajistilo start na MČR ve smíšené čtyřhře. Na třetím místě
se ještě umístila Kateřina Frischová (Klimkovice) s Adamem
Blaníkem (Orlová).
Následovaly dvouhry mužů a žen. V mužských dvouhrách se
dokázal výsledkově prosadit jen Petr Tomala, který se umístil
na třetím místě. Zato v ženských dvouhrách se děly nečekané
věci. Favoritek na výhru této disciplíny bylo hned několik. Tyto
všechny hráčky dokázala zaskočit poprvé startující na turnaji dospělých klimkovická Lucie Metzová. Lucka svou ledově
klidnou a přesnou hrou nedala žádné soupeřce šanci a zcela
zaslouženě postoupila na MČR v singlu žen.
V dámský čtyřhrách se potvrdila dominance našich hráček. Po
jednoznačných výhrách tuto disciplínu ovládly Kateřina Tomalová a Dominika Budzelová, když ve ﬁnále porazily pár Zuzana
Bláhová (Klimkovice) a Karolína Trnkalová (Přerov). Na děle-

ném třetím místě se ještě umístil pár Lucie Metzová (Klimkovice) a Michaela Moravcová (Ostrava). V mužských čtyřhrách
obsadil třetí místo Petr Tomala a Marek Václavík (Kopřivnice).
Všem vítězům gratulujeme a držíme pěsti na MČR dospělých,
které se bude hrát 1.–3. února v Plzni.

Třetí kolo družstev – 100% jen druholigové Béčko
Extraligový tým přivezl cennou výhru z Č. Krumlova
Extraliga
O víkendu 19.–20. ledna se naše badmintonová družstva
dospělých účastnily 3. kola, Áčko čekalo nejprve sobotní utkání
v Praze a v neděli přejezd do Českého Krumlova. Béčko a Céčko zajížděly do hanácké metropole Olomouce.
Áčko v sobotu čekal loňský vicemistr Sokol Radotín Meteor
Praha. Už při vstupu do haly naši hráči tušili, že je nečeká nic
lehkého. Pražané, vědomi si důležitosti tohoto kola, si pro utkání

povolali všechny své domácí a především zahraniční posily. Dva
polští, jeden dánský a bývalá světová sedmička dámského singlu z Bulharska byli nakonec přes vyrovnanost některých duelů
nad naše síly. Zápas podle toho dopadl a soupeř zvítězil 5:3.
V nedělí se naši hráči přesunuli do Českého Krumlova. Všem
bylo jasné, že pokud chceme pomýšlet ještě na dobrou výchozí
pozici do čtvrtﬁnále, musíme bezpodmínečně vyhrát. Hráči svou
odhodlanost, tento zápas vyhrát, přenesli do utkání na kurtech
a po skvělých výkonech si zaslouženě odvážíme z Českého
Krumlova výhru 5:3.

Druhá liga SMBaS
Béčko – v sobotu 19. ledna naše Béčko dohrávalo dva zbývající zápasy v hale olomoucké Akademie. Jako první na naše
hráče čekal tým Českého Těšína „B“, ten dokázali hladce porazit
8:0. Ve druhém zápase se opět projevila síla našeho týmu a výhra 6:2 proti Kabal Karviná byla na světě. Béčko si zajistilo první
místo ve skupině v základní „B“ skupině, a tím lehčího soupeře
do play off.
Céčko – mladičký tým (juniorka Klimkovic) čekal v hale olomoucké Omegy favorit soutěže tým BK Kopřivnice „A“. Přes bojovnost našich hráčů to stačilo bohužel jen na prohru 2:6. Druhý
zápas proti VŠB-TU Ostrava přinesl stejný výsledek 2:6. Hráči
měli rozhodně na víc a mohli vyhrát. Přes tyto prohry tým Céčka
postoupil z posledního postupového místa skupiny „A“ a pravděpodobně nastoupí v play off proti klimkovickému béčku.
Jiří Halfar ml.
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Házená

Podzim z pohledu klimkovických házenkářů
Tradičně jako každý rok jsme začali přípravu na soustředění, kde děti mají kondiční a herní přípravu na novou sezonu.
Po soustředění jsme měli menší odpočinek, po kterém nám
začátkem srpna začala letní příprava na novou sezonu, která probíhala od září až do začátku listopadu, a tak si pojďme
přiblížit, jak se našim dětem dařilo.
Mini žáci za sezonu odehráli šest celodenních turnajů Moravskoslezského kraje. Po prvním roce náboru jsme začali s tréninkem děvčat, čímž nám bylo umožněno přihlásit dvě družstva.
Chlapecké družstvo ve své kategorii velice úspěšné a o objemu
30 zápasů odešlo 3x poražené. Je zde hodně talentovaných dětí
a teď jen s nimi trenéři musí dobře pracovat. Dívčí družstvo hraje
převážně s chlapeckými družstvy, ale to je pro jejich budoucí
výkonnost jen dobře. Za 2–4 roky se zařadí v mladších žácích jen
do dívčí skupiny, ale už teď dokáží hrát velmi vyrovnané zápasy.
Základním principem tréninků minižáků u nás je individuální růst
a sebedůvěra. Tím se u nás rozvíjí všestrannost pohybu pod
vedením trenérů Zdeňka Zbořila a Martiny Prudké.
Trenéři Zdeněk Zbořil a Martina Prudká
Mladší žáci na úvod sezony odehráli přípravný turnaj v Trnávce, kde v konkurenci s družstvy Trnávky „A“ a „B“ a Frýdku-Místku „A“ a „B“ obsadili třetí místo. Poté jsme zahájili podzimní část
sezony, ve které jsme odehráli deset utkání a jsme na prozatím
druhém místě s bilancí sedmi výher, dvěmi remízami, jednou
prohrou a s dvoubodovou ztrátou na prvního. Po těchto výsledcích je vidět, že máme do budoucna nadějné družstvo. Je tam
mnoho talentovaných kluků, kteří mají v budoucnu na to, dostat
se hodně daleko, jen musí každý z nich na sobě pořádně zapracovat.
Trenér Mário Dobosz
Starší žáci zahájili sezonní přípravu přátelskými zápasy
s družstvem Házená Paskov, které hraje druhou dorosteneckou
ligu. V utkáních jsme si nevedli špatně, sice jsme je prohráli, ale
vždy s minimálním rozdílem. Sezonu jsme zahájili smolnou prohrou, která nás naštěstí nabudila do dalších utkání. Ať už jsme
hráli s Karvinou, Frýdkem, nebo Ostravou, předvedli jsme úctyhodný výkon, za který se nemusíme stydět a po podzimní části
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ligy jsme na krásném pátém místě, se třemi výhrami a pěti prohrami, avšak na čtvrté místo ztrácíme pouhé 2 body. V družstvu
máme dva talentované střelce, kteří jsou na třetím a čtvrtém
místě v tabulce střelců. Jedná se o Ondřeje Hrona (78 branek)
a Jana Hrabce (72 branek), což jsou velice nadějní hráči a není
divu, že už nyní se o ně zajímají družstva jako HCB Karviná,
nebo SKP Frýdek-Místek. Skóre po osmi zápasech máme 207
ku 202, což je na náš oddíl velice pěkné, neboť je nás málo
a musíme doplňovat družstvo mladšími žáky.
Trenér Michal Janečka
Závěrem bychom chtěli vyjádřit velké díky všem rodičům,
prarodičům a fanouškům za podporu během sezony, ať už na
trénincích či zápasech. Pokud máte dítě (hlavně holky), byli bychom rádi, kdyby přišlo do házené – zakládáme dívčí družstvo.
Holky věk (5–10 let) a kluci věk (5–15 let) – pokud máte volný
čas a chtěli byste si vyzkoušet házenou, přijďte mezi nás. Pro
více informací navštivte naši internetovou stránku: www.klimkyhazena.webnode.cz.
Za oddíl házené trenéři družstev
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Charita

Dny otevřených dveří v Charitě

Vítkovická poradna je bezplatná

Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro
seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových
domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci
Dnů otevřených dveří u příležitosti 28. výročí vzniku této neziskové organizace ve dnech 13.–14. února 2019 v době od 9 do
17 hodin. Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu!

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální
zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Součástí
poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné
právo, bydlení, zadlužení atd. Ve spolupráci se spotřebitelskou
poradnou organizace dTest konzultujeme dotazy klientů z oblasti spotřebitelských práv.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje,
všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@
ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby.

Jak pečovat o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se
nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět
osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je
možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek,
katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 2.
2019, 14.00–17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Bc. Anny Štefkové, tel.: 599 508 533, 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Výstava fotograﬁí galerii G
Dne 7. února 2019 od 10.30 hodin proběhne vernisáž obrazů
s názvem Mezi realitou a fantazií autora Karla Ovčaří. Vernisáž
proběhne v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý všední den od 8 do 16
hodin. Veřejnosti bude přístupná do 30. dubna 2019. Srdečně
vás zveme.

Charita Ostrava hledá zdravotní
sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace najdete na
webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.
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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

HLEDÁM
PODNÁJEM
bytu cca 2+1
v Klimkovicích,
případně
v blízkém okolí.
Tel.: 603 112 170

Ceník a podmínky inzerce najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Tel.: 556 420 005
Měsíční náklad 2 000 kusů!
ZDARMA do klimkovických domácností!

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

Kontakt:
603 574 799
z
tjklimkovice@seznam.c

24

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 2/2019

Pozvánky

2 záškolácký ples
Ø

16. února 2019 od 19.00 hod.

Ø

Hrají:

Pro-Lok



SOKOLOVNA

Ø

večeře v ceně vstupenky 
bohatá tombola 

občerstvení 

Předprodej vstupenek
od 9. ledna 2019
v základní škole a KIS.

Cena:

250 Kč

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

JÓGA V MOZAICE
každou středu

1 lekce 120,6 lekcí 600,-

17.45-19.15

Protahování a posilování
problémových partií těla,
dechová cvičení pro obnovu energie,
relaxace pro duševní rovnováhu.
Platba je možná i jednorázově.
Lektorka Radka Ivanská
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Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: www.kagraﬁka.cz. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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