a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
rok 2019 utekl jako voda a měsíc prosinec je opět tady. Každý z nás tento měsíc
vnímáme a prožíváme trochu jinak. Já ho
letos poprvé prožívám v nové životní roli.
Děkuji zastupitelům za tuto životní zkušenost a příležitost. Věřím, že půl roku
nového vedení naší radnice je již vidět.
Některé větší či menší investice byly již
dokončeny, jiné se dokončují a další se
připravují k realizaci v příštím roce. Není
mým záměrem dnes hodnotit projekty
a investice či snad dlouze popisovat stav
jejich rozpracovanosti, na to dojde v některém z dalších čísel Zpravodaje, ale rád
bych poděkoval všem pracovníkům města
za jejich profesionální přístup, vstřícnost,
loajalitu a pracovitost, s jakou se pouštějí
do nových výzev, neboť bez nich by se
nám, zvoleným zastupitelům, pracovalo
mnohem hůře.

prosinec 2019
Advent by však neměl být časem stresů
z toho, co všechno jsme v letošním roce
nestihli, měl by být hlavně časem zklidnění a rozjímání. Toto pojetí adventu bylo
tradiční již u našich předků, kteří intenzivně pracovali od jara do podzimu a v tuto
dobu již odpočívali. Současná doba však
svým uspěchaným způsobem života
toto vše popírá. Naštěstí i dnes je patrný
posun v myšlení lidí a je zřejmá snaha
o klidné prožití tohoto času.
Do svátečního oděvu se neoblékají
pouze naše domovy, ale také naše města.
I Klimkovice budou zářit. V neděli 1. prosince na Adventním dostaveníčku slavnostně rozsvítíme velký vánoční strom
u našeho zámku, který vítá při příjezdu
návštěvníky města ze všech stran, a také
se rozsvítí všechny dekorace na pouličních lampách. Domů se budeme jistě
vracet s adventní náladou, kterou mnozí
z vás ještě umocní na adventních trzích
v jiných velkých městech. Rád bych vás
touto cestou na toto naše setkání pozval.

Redakce vašeho zpravodaje vám přeje krásné vánoční svátky.
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Těším se, že se s vámi potkám a popřejeme si osobně krásný adventní čas.
V prosinci se v Klimkovicích uskuteční
také koncerty. Zmíním Adventní koncert
na podporu Domova pro seniory v Klimkovicích, který se uskuteční 8. 12. 2019
v kostele sv. Kateřiny. Tamtéž pak proběhne 27. 12. 2019 tradiční Vánoční koncert – Rybova vánoční mše. Mezi další
oblíbené akce patří Vánoční strom v ZŠ
Klimkovice, který letos proběhne 7. 12.
2019. Věřím, že všechna tato setkání přispějí k navození té pravé sváteční atmosféry, kterou si budeme moci přenést i do
rodinných kruhů.
Dovolte mi závěrem popřát vám všem
krásné a klidné prožití adventu a vánočních svátků. Věnujte svůj čas všem, které
máte rádi, a na kterých vám záleží, protože čas je to nejcennější, co můžete dát.
Přeji vám radostné prožití konce starého
roku a úspěšný vstup do roku 2020.
Váš starosta Jaroslav Varga
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Události

Třicet sametových let
Před 30 lety jsme na náměstích cinkali klíči a drkotali zuby. Byla tehdy strašná
zima a byli jsme všichni nervózní z toho, co vlastně s námi bude. Dnes se o této
„naší“ době naše děti učí v dějepise a rok 1989 je pro ně stejně vzdálen jako
upálení Jana Husa.
Nejen pro tyto děti, ale hlavně pro
nás starší, naše knihovna uspořádala
náročnou dvoutýdenní akci s názvem 30
sametových let. Byla jsem na vernisáži,
viděla jsem vystoupení žáků ZUŠ, kteří
uměli odložit iPhony a naučili se milostnou poezii Karla Kryla, vyslechla jsem
si osobní příběhy, které byly spjaty s tou
dobou a místy, která všichni dobře známe
a zhlédla jsem ﬁlm Kouř, který mě nemilosrdně vtáhl zpět do pocitů, které jsem
dávno zapomněla – pocit zmaru, beznaděje, strachu, obezřetnosti. Tyto pocity
a vzpomínky jsou bohužel nepřenositelné, a tak my pamětníci můžeme svým
dětem ukázat jen střípky z té doby.
Paní knihovnice si s výstavou opravdu
pohrála, od prvomájové nástěnky přes
spartakiádní dresy, dobové hračky, oble-
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čení, elektroniku a techniku, až po první
zmínky o Občanském fóru. Zatímco my
jsme všechny tyto věci důvěrně znali
a připomínaly nám dětství či mládí, dětem
ze základních škol, které na výstavu chodí, paní učitelky názorně vysvětlují rozdíl mezi gramofonem a magnetofonem.
To ale asi není podstatné, podstatné je
nezapomínat na události a snažit se chápat souvislosti.
Moc děkuji Zuzce Konvičkové za uspořádání tak náročné akce – od sbírky dobových předmětů, přes divadelní představení, promítání ﬁlmů, besedy s pozvanými
hosty i návštěvy dětí, které nemají tušení,
co vlastně se před 30 lety stalo.
Děkuji taky Petru Jiříčkovi s rodinou, že
v ten památný večer zapálili svíčky u Památníku Mgr. Pavla Opavského – klimko-

vické oběti komunistického režimu, a nenápadně, v úctě a s noblesou rozsvítili
naše náměstí do barev trikolory.
Na rozdíl od 17. listopadu 1989 byl
ten letošní významný den velmi pohodový, byl krásný teplý večer, všude byl klid
a pohoda. Děkuji za to.
Alice Chlebovská
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Informace z městského úřadu

Odchyt psů ve městě a povinné čipování
V minulém čísle Zpravodaje vyšla informace o uzavřené smlouvě s paní Z. Vaculíkovou na odchyt psů ve městě a kontakt na ni.
K tomu bych ráda doplnila informaci,
že v případě nalezení psa je nezbytné
kontaktovat pana starostu, který rozhodne o vyslání paní Vaculíkové k toulavému pejskovi – tel.: 602 610 632, e-mail:
starosta@mesto-klimkovice.cz. Není zapotřebí volat paní Vaculíkové, která bez
pověření starostou k pejskovi nevyjede.

V případě, že pes je nebezpečný, volejte PČR – tel. 158 nebo porubskou služebnu: 974 727 501. Prosím občany města
o akceptování tohoto postupu.
Dále byla v minulém čísle Zpravodaje
podána informace o blížící se povinnosti
načipovat do konce roku 2019 pejsky, ke
které bych ráda doplnila vhodnost nahlá-

Vánoční nabídka a novinky v KIS

šení čísla čipu na městský úřad, odbor
ﬁnanční, tel.: 556 420 079, který vede
evidenci psů. Vzhledem k tomu, že město
disponuje čtečkou čipů, máte v případě
útěku či úniku vašeho psa velkou šanci
na jeho návrat. Mimo to je ale nezbytné
čip také zapsat do registrů čipů dostupných na internetu.
Jana Hinduláková,
TS Klimkovice

PČR informuje

Dárková poukázka, peníze
v obálce, svetr či kolínská?

Kontroly chatových oblastí

Zkuste letos vymyslet trochu jiné vánoční dárky. Mohly by vaše blízké potěšit
a ani peněženka nemusí naříkat. V našem Kulturním a informačním středisku
v přízemí zámku můžete pořídit drobné dárky s motivem města Klimkovic za pár
korun.

Policisté v MS kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to
i s využitím psovodů se služebními psy.
Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem Zabezpečte
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům, již policisté na několika místech
v kraji realizovali. Při této příležitosti také
přítomným majitelům připomínali preventivní rady, týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
- poblíž objektu nenechávat žebříky či nářadí, které usnadní násilné vniknutí,
- řádně uzavřít okna, zajistit objekt (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho
zařízení zvolit zabezpečení,
- odvézt elektroniku (kola, starožitnosti),
pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat výrobní čísla hodnotných věcí,
- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další informace najdete v mobilní aplikaci s názvem Zabezpečte se (www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovijak-se-chranit-pred-zlodeji.aspxú).
Je důležité nebýt lhostejný, pomáhat si
a všímat si podezřelých osob či vozidel.

Po předvánočním stresu možná někdo
z rodiny ocení lístek do divadla, na který
taky není potřeba mnoho peněz. Využijte
možnost zakoupení vstupenek prostřednictvím prodejního systému Colosseum
Ticket v KIS, který pro vás nabízí akce od
49 pořadatelů na 49 místech.

• lázeňské balzámy, koupelové soli,
čokolády, oplatky, lázeňský med
• keramika, štamprle, tritanové láhve,
zápisníky, magnetky, propisky
• panenky ve slezském kroji
• a mnoho dalších na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/turistika/prodej-suvenyru

Pár tipů z naší nabídky:
• plátěné tašky s logem a obrázkem
města
• trička s vtipnými nápisy a logem města
• plecháčky s logem města
• knihy, pexeso, omalovánky

Otevřeno máme v pracovních dnech od
8 do 17 hodin, tel.: 556 420 005, e-mail:
bilkova@mesto-klimkovice.cz. Platba je
možná pouze hotově.
Za KIS Klimkovice
Mária Bílková

Nastal čas, kdy se hlavní sezóna chataření chýlí ke konci. Někteří majitelé
již svá rekreační obydlí zazimovali, jiní
toto právě činí nebo se připravují.

Por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky
našeho města:

Richard Krkoška
3
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Osadní výbory

Osadní výbor Václavovice 1 bilancuje
Pomalu se blíží konec roku 2019 a náš osadní výbor pomalu bilancuje svou činnost. Ulice Porubská, společně s ulicemi U Zahrádek a Luční, se spojily do jednoho osadního výboru s názvem OV Václavovice 1. Protože se jedná o tři samostatné ulice, bylo zapotřebí všechny zde žijící občany poznat a seznámit se zejména
s jednotlivými problémy v ulicích. Tyto problémy se OV od počátku snaží řešit,
ať už svými silami nebo za přispění města Klimkovic.
Ne všechny problémy se nám podařilo
během roku vyřešit, některé jsou přesunuty do roku dalšího. Jedná se zejména
o vyřešení bezpečnosti v silničním provozu, kde zatím schází chodník od benzinky
po autobusovou zastávku za dálničním
mostem se světelným přechodem pro
chodce – úsek je značně frekventovaný,
kdy řidiči nerespektují snížení rychlosti
na 50 km (jezdí běžně 80–100 km), dále
vyřešení bezpečného přístupu do ulice
Luční od zastávky Viola vybudováním
v polích krajinným prvkem (úzkým chodníčkem) a zajištění přívodu pitné vody do
této lokality.
V ulici U Zahrádek byla provedena
úprava v umístění poštovních schránek,
které bránily bezpečnému vyjetí na hlavní
ulici, a to za přispění OV. Zatím v této ulici nebyla provedena požadovaná oprava
propustku.
Co nás mrzí, nedaří se zatím vyřešit
přidělení pozemku, na kterém by mohl
OV Václavovice 1 vybudovat centrum pro
sportovní a společenskou činnost, i když
se občané této části aktivně zapojují do
akcí, ať už pořádaných městem, nebo
vlastní aktivitou.
Vzhledem k tomu, že nemáme prostor
pro shromažďování, zorganizovali jsme
letos Den dětí ve spolupráci s Jarošovým
statkem, kde si děti společně s rodiči užili
velmi pěkný den ve společnosti zvířátek,

které si mohli pohladit, projet se na konících nebo si zaskotačit na latino párty.
Velká akce proběhla 22. 6., a to 5. ročník setkání občanů ve venkovních prostorách u restaurace Myslivna. Setkání se
zúčastnili společně s OV Václavovice 1
také občané z OV Václavovice Polanecká. Setkání bylo hodnoceno zúčastněným občany velmi kladně, a proto bylo
dohodnuto, že podobné akce budou opět
spojeny s oběma OV. Na uvedené akci si
všichni zúčastnění opékali klobásky, děti
měly možnost soutěžit při hře v šipkách
a vyřádit se při společných hrách. Co se
týče občerstvení, byl poskytnut bohatý
výběr dobrot jak sladkých, tak slaných,
které připravila ženská část obou osad.
Na podzim, stejně jako na jaře, se
v hojné míře občané OV Václavovice 1
zúčastnili akce Ukliďme Česko. Poděkování patří zejména občanům z ulice Porubská, kteří se zúčastnili v největším
počtu, a to i přes to, že patří do nejmenšího OV v obci. Podle plánu organizátorů,
který byl vytvořen na základě vytipování
skládek ing. Husťákem, byly na jaře uklizeny skládky na tzv. Hluboké cestě mezi
ulicí Olbramickou a Husovou. Na podzim
pak skládky podél komunikace II/647 za
zahrádkami ve směru na Josefovice a dále rokle vedle Opavské cesty u Sanatorií.
Odpadky byly odklizeny z prostoru kolem
nájezdu na D1 a dále kolem autobusové

zastávky a komunikace II/647, z parku
a z okolí Žluté školy. Mrzí nás, že se těchto
celorepublikových, a hlavně prospěšných
akcí určených pro zlepšení životního prostředí v našem městě, neúčastní i občané, kteří bydlí v centru a jeho okolí, a že
tyto akce nejsou podporovány zejména
představiteli MÚ Klimkovice, kteří zajistili
pouze kontejner pro svoz odpadu. Nutno
poděkovat pánům Schönovi a Kunetkovi,
kteří svými auty a na své náklady zajišťovali svoz ze všech vytipovaných lokalit.
A je tady podzim, čas k pouštění draků. Na kopci před dálničním mostem byla
uskutečněna Drakiáda 2019, které se
zúčastnili kromě dětí, také dospělí, a to
i z OV Václavovice Polanecká. Sice nás
zlobil slabý vítr, který je zde za obvyklých
podmínek většinou docela ostrý, avšak
účastníci se s tímto problémem dokázali vypořádat, zejména rychlým během.
Když se drak dostal do větší výšky, pak již
nebyl problém ho v oblacích udržet. Byl to
krásně prožitý den plný zážitků. Účastníci, ale i diváci, si mohli opéci párky nebo
brambory. Prostě atmosféra, jakou známe z kreseb Josefa Lady. Na závěr byly
uděleny medaile za nejvýše letícího draka a nejhezčího draka. Mimo soutěž byl
oceněn výkon draka, který z rukou pana
Mrhálka (předsedy OV Václavovice Polanecká) vyletěl do úctyhodné výšky a díval
se na nás z oblaků hodně dlouho.
Nyní máme před sebou závěr roku,
kdy plánujeme setkání pod rozsvíceným
vánočním stromem na ul. Porubská. Zde,
stejně jako minulý rok, si všichni navzájem popřejeme štěstí a zdraví do dalšího
roku. A také naději, že zastupitelé budou
věnovat našim oprávněným požadavkům
i nadále patřičnou pozornost.
Za OV Václavovice 1
Anna Pazděrová

4

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 12/2019

Život ve městě

Věděli jste, že Řezbářské
sympozium trvá téměř rok?
Na Řezbářská sympozia jsme si v Klimkovicích už zvykli, letos je tomu 10 let, kdy
se tato myšlenka objevila poprvé v lázních. Dřevěné sochy za tu dobu osídlily
Lesopark, areál lázní, zdobí Promenádu, stráží naše studánky a slouží a těší nás
i ve městě.
Letošní téměř týdenní sympozium probíhalo v květnu ve sportovně rekreačním
areálu. Přes nevlídné počasí se našlo
dost diváků, kteří se dívali řezbářům pod
ruce a sledovali přerod surového špalku v řezbářské dílo. Mnozí se zúčastnili
i závěrečného vyhodnocení a užili si kulturní program, ale poté jakoby vše kolem
dřeva utichlo a půl roku o dílech, která
jsme v květnu obdivovali, nebylo ani vidu,
ani slechu. Kde sochy byly a co se s nimi
dělo? A proč jsme je hned nepostavili na
místo určení?
Dřevo je alchymie a žije si svým životem. Vysychá, zraje, kroutí se a praská.
To pak musí přijít člověk a domluvit mu –
pootočit, přesunout na jiné místo, zatmelit,
postahovat, natřít, zatmelit, postahovat,
natřít a znovu natřít. V říjnu uzrál čas na
probuzení. Auto s hydraulickou rukou si

hravě mnohadesítekkilové sochy naložilo
na korbu a odvezlo na Opavskou cestu.
Radní našeho města rozhodli o umístění těchto soch zrovna sem, mimo jiné
i proto bylo pro letošní sympozium zvoleno téma Cesta ke zdraví. Opavská cesta
bývala prastarou spojnicí mezi Klimkovicemi a Opavou už v dobách, kdy Ostrava
byla bezvýznamným zemědělským městečkem. Pamětníci možná pamatují tuto
malebnou polní cestu, následně zmizelou
rozoranou jizvu a nyní znovu vzkříšenou
trasu, kterou dnes vnímáme především
jako spojnici mezi městem a lázněmi.
Proto cesta ke zdraví.
Sochami jsme osadili zatím půl této
cesty. Děkujeme za velmi pozitivní ohlasy, které se objevovaly už v prvním dnu
instalace. Není se co divit – sochy té
malebné trase moc sluší, mají daleké

výhledy a jsou vidět zdaleka. Jsou líbivé
a voňavé, vybízejí k zastavení, posezení,
odpočinku. Město Klimkovice vše zorganizovalo, zajistilo, administrovalo, a to především díky dotaci z Moravskoslezského
kraje. Děkujeme
Alice Chlebovská

Dýňobraní v sokolovně
Skvělé zážitky si ze 4. dýňobraní Rotary Clubu Ostrava City v klimkovické Sokolovně odnesli děti a dospělí v pátek 1. listopadu. Akce probíhala v duchu kostýmovaného odpoledne se zábavním programem. Partnery akce byli město Klimkovice a Mozaika – Centrum volného času Klimkovice.
Akce se velice zdařila, děti a dospělí
se bavili při dlabání dýní, stolních hrách
nebo poslechu krásné mladé dívčí hu-

dební kapely GOOD MATES. Zazpívala
nám také Adéla Křivánková – mladá talentovaná vítězka hudební soutěže Sanremo Junior. Taneční kreace představila
mažoretka Alča. U zábavy nechybělo
dobré občerstvení.
Cíl akce byl maximálně naplněn a podařilo se získat částku ve výši 9 000 Kč.
Výtěžek byl věnován zdravotně postiženému Danielovi Davidovi na ozdravný pobyt
a Danek se ve svých 18 letech velice těší
na svůj první ozdravný pobyt pro handicapované. Jako poděkování nám Dan recitoval krásnou básničku od pana Nohavici,
kterou se učil dva roky. Po celou dobu
akce ho doprovázela paní učitelka Lenka Juráňová ze Soukromé základní školy
speciální pro žáky s více vadami v Ostravě (www.skoly.unas.cz).
Poděkování patří rotariánům, městu
Klimkovice, Mozaice, paní Nikole Ciepie-

lové z Klimkovic za dobré perníčky, skupině GOOD MATES, mažoretce Alče, Adéle Křivánkové, rodině Macurovic a Mindekových.
Velice děkujeme členům TJ Klimkovice za uvolnění prostor sokolovny, městu
Klimkovice za propagaci a za prostory
a Mozaice za organizaci stolních her. Budeme se na vás těšit v příštím ročníku.
S úctou Tamara
5

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 12/2019

6

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 12/2019

Knihovna

Listopadová knihovna
Po podzimních prázdninách jsme odstartovali pravidelná setkání s žáky ZŠ Klimkovice, vždy se zajímavou knihou. Při besedách s žáky rádi pracujeme se současnou českou literaturou, propagujeme českou autorskou tvorbu mladých spisovatelů.
Tyto tituly jsou někdy neprávem opomíjeny, protože nejsou v povědomí knihovníků či učitelů. Většinou jsme velmi mile
překvapeni, jak kvalitní literaturu pro děti
a mládež současní autoři tvoří.
Prostřednictvím knihy Vilma běží o život jsme se ocitli v Africe, kde se pořádal
charitativní závod na podporu domorodé
vesnice, která bojuje proti kácení pralesa.
Děti pochopily, že malá Vilma, jako kterékoliv dítě, může svou vůlí a pílí pomoci
dobré věci. Kniha vyhrála mezi autorskými rukopisy v České republice první místo
a napsala ji Naďa Pažoutová. Při dalším
setkání s druhými ročníky jsme se podívali
s kominíkem Valentou na pražské střechy
a s jeho kamarádkou vlaštovkou zažili
velké dobrodružství. Rovněž tato kniha je
autorská, napsal ji Václav Čtvrtek.
S páťáky jsme nakoukli do světa fantazie a připomněli si i ﬁlmovou fantasy, jejíž

předlohou byla právě kniha. Pracovali jsme s knihou Vratislava Maňáka Muž
z hodin, která je napsána ve stylu steampunku. Předchůdcem tohoto žánru byl Jules Verne a v knihách ve steampunk stylu
se to vynálezy 19. století jen hemží. Děti
se dozvěděly proč se na podzim mění
čas, kdo to vlastně způsobil.
Začali jsme i oblíbený celostátní projekt
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka,
který se stal velmi oblíbeným a máme
z něj vždy velkou radost. Žáci prvních
ročníků plní úkoly, aby dokázali, že jsou
dobrými čtenáři, porozumí textu a na
konci celého projektu jsou odměněni.
Každá beseda je rozdělena na dvě části,
seznámení s knihou, porozumění textu
a pak dojde na výtvarnou činnost. Máme
radost, že klimkovické děti jsou knihovně
věrné a rády do ní docházejí.

Milí čtenáři a přátelé knihovny,
přeji vám krásné vánoční svátky
strávené se svými nejbližšími,
a do nového roku 2020
hodně optimismu
a pevné zdraví.
Zuzana Konvičková

Půjčovní doba
v prosinci a lednu
2.–20. 12. 2019

běžný provoz

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 ZAVŘENO
od 6. 1. 2020

běžný provoz

Zuzana Konvičková, knihovnice

Retrovýstava v kině Panorama
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Novinky ze základní školy

12. ročník Bobříka informatiky
Listopad je pro výuku informatiky vždy měsícem „bobříků“. I v letošním školním
roce jsme se zapojili do celostátní on-line soutěže s názvem Bobřík informatiky,
která je určená žákům 4.–9. tříd základních škol a studentům středních škol.
Celkem se zapojilo 327 žáků, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích – Mini,
Benjamin a Kadet. Soutěž je cílena na
běžného bystrého žáka se zájmem o svět
technologií. Klade si za cíl seznamovat
žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž, co ovládání počítače.
V kategorii KADET (8. a 9. třídy) soutěžilo 103 žáků, bobříků bylo celkem 21.
Nejúspěšnějším soutěžícím byl Jan Pachota z 9. C se 180 body, druhé místo
obsadila Tina Hoňková z 9. B se 168 body
a na třetím místě skončil se ziskem 160
bodů Jaromír Kostka z 8. B.
V kategorii BENJAMIN (6. a 7. třídy)
se soutěže zúčastnilo celkem 125 žáků,
z nichž bobříka ulovilo 15. Na prvním

místě se umístili Matěj Huspenina z 6. C,
Adam Kovařčík z 6. A a Jan Novák ze 7. B
shodně se 164 body, druhé místo získal
Matěj Horák z 6. C se 156 body a třetí
místo obsadil Tomáš Martiník ze 7. B se
ziskem 140 bodů.
Kategorie MINI (4. a 5. třída) byla na
naší škole nejúspěšnější. Celkem naši
žáci získali 34 bobříků z 99 zúčastněných. Vítězi této kategorie se stali Marek
Horník ze 4. A a Nikola Lipský z 5. A, kteří
získali maximální počet bodů – 192, na
druhém místě se umístil Viktor Sieja ze
4. A se 180 body a třetí místo obsadil Jan
Matuška z 5. B, který získal 176 bodů.
Všem úspěšným řešitelům soutěže
gratulujeme.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Osmáci
pomáhají
Prvního listopadu, v rámci programu
Osmáci pomáhají prvňáčkům, navštívila třída 8. B děti z 1. B, aby jim přiblížila
rozdíl mezi svátkem Halloween a našimi Dušičkami – Památkou zesnulých.

Soutěž v zoologické zahradě
Dne 11. listopadu se vybraní žáci z 9. C třídy – Kateřina Rašková, Karolína Malíková, Jolana Němcová, Natálie Malá a Daniel Lochman zúčastnili soutěže pořádané
Zoo Ostrava Dravci, sovy a sokoli.
Děti v rámci této soutěže prokazovaly
své znalosti teoretické (anatomie, chování, způsob života, geograﬁcké rozšíření,
ohrožení, ochrana, význam pro člověka,
dravci, sokoli a sovy v Zoo Ostrava) a taktéž praktické v poznávání vybraných skupin ptáků. Příprava na soutěž byla velmi

náročná a konkurence velmi velká – soutěžilo se celý týden a celkem přijelo 203
družstev. Věříme, že se naši žáci poprali
o co nejlepší výsledek, který jsme v době
uzávěrky neznali. Za reprezentaci školy
děkujeme.
Mgr. Jana Petrušková

Součástí akce bylo společné vydlabávání halloweenské dýně, během kterého
vznikla nová přátelství mezi „špuntíky“
z 1. B a „velkými“ osmáky, čehož si nejvíce považují právě prvňáčci.
Osmákům bychom velmi rády poděkovaly za pěkný a zodpovědný přístup
k malým žáčkům naší školy a těšíme se
na další, tentokrát Mikulášské setkání.
Mgr. Jana Petrušková,
Mgr. Karolína Návedlová
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Environmentální program Recyklace hrou
V měsíci říjnu se žáci 3.–6. ročníků
zúčastnili interaktivního programu
o třídění a dalším využití odpadu s názvem Tonda obal na cestách.

Žáci se hravou formou dozvěděli jednak o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní
prostředí – pokud jsou vyhazovány na
nevhodná místa, a také pochopili, že
recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit
lidem i přírodě.
Děti také pracovaly s modely elektrozařízení i s dalšími názornými pomůckami.

Program v letošním roce ﬁnančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Zbylou částku škola uhradila body, které

jsme získali za environmentální aktivity
v minulém školním roce.
Mgr. Kateřina Chrapková
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Sportovní úspěchy našich žáků
V podzimních měsících se chlapci
naší školy zúčastnili soutěže v kopané
a ﬂorbalu.
V kopané hráli chlapci ve složení: T. Nováček, D. Kubeš, J. Ondra, A. Pekař, M.

Pavlík, D. Stareček, M. Huspenina, V. Plaček, M. Kahaj, A. Svoboda, R. Havelka.
Hoši vyhráli základní kolo a postoupili do
obvodního ﬁnále Poruby, kde z 12 škol
vybojovali velmi pěkné 3. místo.

Obdobného výsledku dosáhli chlapci
ve ﬂorbalu. Hráli ve složení: S. Varga,
A. Svoboda, R. Havelka, L. Malý, P. Martiník, T. Martiník, M. Strakoš, O. Mocsko,
A. Pekař, R. Jahn. Zvítězili v základním
kole a vybojovali si postup do obvodního
ﬁnále Poruby. Po vypjatých bojích dosáhli
na výborné 3. místo z 12 zúčastněných
škol.
Naše děvčata z 6. ročníku ZŠ Klimkovice se poprvé zúčastnila ﬂorbalového turnaje v Plesné. Dívky hrály ve složení:
E. Bystroňová, E. Buroňová, K. Ochynská,
A. Hrbáčová, V. Hurníková, K. Magnusková, V. Hubáčková, N. Malíšková, B. Pacultová, A. Poštulková, B. Sakreidová,
S. Vlková. Děvčata hrála s velkým nasazením, soupeřkami jim byly ﬂorbalistky ze
sedmých tříd, proto byly pro ně všechny
zápasy velmi náročné. Účastí v soutěži
tak žákyně sbíraly sportovní zkušenosti.
V tomto turnaji obsadily 4. místo a patří
jim dík za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Z. Nyklová a Mgr. A. Kamarádová

Zahrada
v listopadu

Projekty ve školní družině
Jako každý školní rok i letos se školní družina zapojila do různých projektů a aktivit, které jsou součástí rozvoje, výchovy a vzdělávání našich dětí.

Žáci v hodinách pracovní výchovy pečují o školní zahradu i na podzim.
Kromě podzimních prací také letos
zvládli namořit a zasadit česnek a experimentují s podzimním výsevem ve skleníku. I když nám už ředkvičky bulvy nevytvořily, špenátu a rukole se dařilo.
Mgr. Kateřina Chrapková

Mimo činností, které probíhají nezávisle
v jednotlivých odděleních, se také jako
družina zapojujeme do projektů společných pro všechna oddělení. Pokračujeme
v projektu Zdravá strava, který je dlouhodobě součástí strategie naší školy. Projekt je zaměřen na zdravou stravu, pitný
režim a důležitost pravidelného pohybu.
Školní družina se také zapojila do
projektu Zebra se za tebe nerozhlédne,
který probíhá ve spolupráci s Policií ČR.
10

Projekt byl vytvořen na podporu zvýšení
bezpečnosti dětí. Je zaměřen na bezpečnost v silničním provozu i osobní bezpečí. Na děti čeká každý týden téma, které
navazuje na aktuální roční období a s ním
spojená úskalí. Děti si mohou hravou formou ověřit a doplnit znalosti a všeobecné
vědomosti, jak se bezpečně pohybovat
v roli chodce, cyklisty, cestujícího MHD,
či spolujezdce.
Mgr. Romana Matějová
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Projekt Recyklohraní – Ukliďme si svět
Naše škola se opět zapojila do školního recyklačního programu pod záštitou
MŠMT České republiky a partnerů ECOBAT, ASEKOL a ELEKTROWIN. Cílem
tohoto projektu je shromáždit co nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů, baterií
a akumulátorů, a nasbírat tak co nejvíce bodů pro školu.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her,
praktických činností, kvízů a menších
projektů, ale také přímou účastí dětí na
sběru použitých baterií a vysloužilého
drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů
a sběr získávají školy body, které se pak
mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny v podobě
výtvarných či sportovních potřeb, her,
školních pomůcek nebo také vstupenek
do divadel, kin a zoo.

Akce měla opět obrovský ohlas. Zapojilo se přes 80 žáků naší školy. Výsledkem
byly tři plné kontejnery elektroodpadu
a čtyři krabice baterií. Nejpilnější byly třídy 2. A, 2. B, 1. B a 5. C, z jednotlivců pak
Vojtěch Unucka z 2. A a Adéla Rečková
z 3. B.
Děkujeme všem, kteří se do sběru elektroodpadu zapojili.
Mgr. Jana Bravanská,
Mgr. Kateřina Chrapková a třída 9. A

Mateřská škola

Halloween ve školce
Jako každý rok přišel podzim a s ním kromě zbarveného listí také mezi dětmi
oblíbený svátek – Halloween. Tento svátek k nám přišel původně z Irska, kde se
takto slavil konec žní a příchod zimy.
Lidé se tam tradičně převlékali do kostýmů a chodili dům od domu a za básničku či písničku dostávali nějaké dobroty
nebo sladkosti. Kostýmy byly většinou
strašidelné a měly představovat duše
zemřelých.
Tento černo-oranžový svátek se rozšířil
do anglicky mluvících zemí a s ním také
spousta strašidelných kostýmů, čarodějných převleků a hlavně veselých zážitků.

A protože jsou všechny děti na světě
stejně hravé a veselé, tak i naše mateřská škola na ulici Komenského letos připravila Den převleků aneb Halloween ve
školce.
Děti měly za úkol se v tento den převléknout do hrůzostrašných a tajuplných
kostýmů, které jim připravili rodiče, a čarovné paní učitelky pro ně nachystaly
spoustu her, zábavy a soutěží, ve kterých

byly za splněné úkoly odměněny. Malé
pohoštění pro děti bylo zajištěno a velké
díky také patří rodičům, které ještě nějaké
dobrůtky, drobné sladkosti a laskominy
přidali, maminky něco sladkého upekly
a strašidelné oslavy mohly začít.
Děti vyráběly čarovné lampičky, hrály
kouzelné hry a na konci si každé z nich
odneslo domů diplom, třeba za Nejstrašidelnější masku Halloween 2019.
Nejdůležitější ale bylo, že se všechny
děti celý den dobře bavily, byly veselé,
prožívaly radost a každé z nich si domů
odneslo pěknou vzpomínku na veselý
Halloween v mateřské škole.
Barbora Veličková, MŠ Komenského
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN prosinec

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Neděle

VERNISÁŽ

Obrazy křížové cesty a sv. Barbory

kostel Nejsvětější Trojice

15.00

volný

TRADICE

Adventní dostaveníčko

před kostelem sv. Kateřiny

15.00–17.30

volný

KONCERT

Adventní koncert s AKOBANDEM
a rozsvícení vánočního stromu

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

1.

Pondělí

2.

HUDBA

K poslechu hraje BOSOBOS

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

3.

KINO

Než jsem tě poznala.

SK, společenský sál

18.30–20.20

50,-

Středa

4.

KINO

Vlastníci

kino Panorama

18.00

130,-

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, kolonáda

18.30–19.30

50,-*

TANEC

K tanci a poslechu – Evergreen boys

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

Čtvrtek

5.

DIVADLO

Léčivé divadlo Gabriely Filippi:
Chlapec, který viděl pravdu

SK, společenský sál

18.00–21.00

**

Pátek

6.

TANEC

Lázeňská tančírna, hraje Lucky band
a autorská módní přehlídka H. Binarové

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

50,-*

Sobota

7.

TRADICE

Vánoční strom

ZŠ Klimkovice

14.00

Neděle

8.

JARMARK

Adventní jarmark

SK, kolonáda

9.00–17.00

zdarma

KONCERT

Soubor písní a tanců Javorník

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KONCERT

Adventní koncert

kostel sv. Kateřiny

15.30

dobrovolný

KINO

Špindl 2

kino Panorama

18.00

130,-

Pondělí

dobrovolný

9.

HUDBA

Vánoční evergreeny u klavíru – L. Havíř

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

Úterý

10.

HUDBA

Vánoční koncert

kino Panorama

18.00

zdarma

KINO

Yesterday, hudební ﬁlm, VB 2019

SK, společenský sál

18.30–20.30

50,-

Středa

11.

TANEC

K tanci a poslechu hraje Jerry Erben

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

dobrovolný

Čtvrtek

12.

ZÁBAVA

Travesti show DIVOKÉ KOČKY

SK, společenský sál

19.00–21.00

150,-*

Pátek

13.

DISKOTÉKA

DJ ATOM

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Sobota

14.

KONCERT

Adventní koncert PS Gymnázia MK
a Pěveckého sboru absolventů

SK, kolonáda

16.00–17.00

zdarma

Neděle

15.

KONCERT

Komorní orchestr Kopřivnice

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

KINO

Sněžná mela

kino Panorama

15.00

120,-

SETKÁNÍ

Bajdání – klimkovické divadlo 150 let

Mozaika

16.00

volný

KINO

Vlastníci

kino Panorama

17.00

130,-

Pondělí

16.

KONCERT

Vánoční koncert Evy Henychové

SK, společenský sál

19.00–20.00

50,-*

Úterý

17.

KINO

Pohádky pro Emu

SK, společenský sál

18.30–20.15

50,-*

Středa

18.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek vedle kinosálu

15.00–16.00

zdarma

TANEC

K tanci a poslechu hraje Pete Sax

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

KONCERT

Dechová hudba Rozmarýnka

SK, kolonáda

18.30–19.30

zdarma

Čtvrtek

19.

Pátek

20.

DISKOTÉKA

DJ Paul Doctor

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Neděle

22.

KONCERT

Moravský komorní sbor:
Česká mše vánoční podle J. J. Ryby

SK, společenský sál

19.00–21.00

zdarma

Pondělí

23.

HUDBA

Swingové melodie pro dva klavíry
hrají J. Knápek, V. Najdekr

SK, kolonáda

19.00–20.30

zdarma

Úterý

24.

HUDBA

Trumpetové DUO HALATA

SK, kolonáda

10.00–11.00

zdarma

Středa

25.

HUDBA

Odpoledne s harmonikou a klarinetem

SK, restaurace Zahrada

15.00–16.00

zdarma

Čtvrtek

26.

ZÁBAVA

Štěpánská zábava – Weiss & Kobiela

SK, kolonáda

19.00–21.00

50,-*

Pátek

27.

HUDBA

Vánoční koncert

kostel sv. Kateřiny

16.30

volný

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Neděle

29.

KONCERT

Swingový orchestr Evergreen band

SK, kolonáda

15.00–16.00

zdarma

Pondělí

30.

HUDBA

Předsilvestr. harmonika V. Krenžela

SK, restaurace Zahrada

19.00–21.00

zdarma

Úterý

31.

ZÁBAVA

Silvestrovská párty

SK, kolonáda

19.30–3.00

699,-*

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky k prodeji na recepci SK, ** vstupenky zakoupíte na: https://sylvahankeova.cz
Změna v programu vyhrazena.
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Akoband Klimkovice

Akoband v novém
Kino Panorama patřilo v neděli 3. listopadu Akobandu, jeho
hostům a nadšeným posluchačům ve slušně zaplněném
sále. V nově nastudovaném pořadu Ve víru taneční hudby
nás hudebníci provedli od Jižní Ameriky přes Mexiko a státy, odskočili do Afriky a přes Makedonii a Španělsko zakončili hudební pouť v zeleném Irsku.
Aktéři i posluchači byli účastníky ﬁktivního přenosu nejmenované televizní stanice, včetně režijních povelů. To měly na starost dvě konferenciérky, od kterých jsme se dověděli vše k pořadu i mnohé zajímavosti ke skladbám a některé poprvé v životě.
Třeba verše a píseň v makedonštině o Jovance, jak u řeky pere
prádlo a její jinoch si stýská.
Koncert byl nejen pro uši, také oči si přišly na své. Na plátně
jsme viděli ﬁlmové ukázky žhavých i rytmických tanců v podání
celebrit, bylo se na co dívat. Oživení vyvolaly barevné variace
dresů hudebníků. Zahájili v červeném, druhá část pořadu byla
ve žlutozeleném i s apartními kloboučky. Pozadu nezůstaly ani
dirigentka s konferenciérkami, rovněž na barevnosti a noblese
oblečení nešetřily a dokonale ladily.
Hosty zvolil Akoband velmi dobře. Malé hnízdo Pjenic a jeden
kosák dodali koncertu vzruch a dynamiku. Zatím, co hudebníci
musí sledovat part, po očku dirigentku a nemají čas mrkat na
diváky, to Pjenice mohou a dělají to rády i kosák občas něco
utrousí. Zpívají s úsměvem a živým pohybem a projevují tak
radost z rytmu hudby. Zejména ta španělská jim dala dokonalý
prostor. Na malém jevišti došlo i na tanečky, sice na místě, ale
decentní kankán vyvolal oživení v sále.
Je třeba ocenit amatérské hudebníky, jejich dokonalý přednes,
zápal a úsilí. Nácviku nových skladeb svůj volný čas doslova
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kradou. Možná, že to ani krádež není, vždyť dělají radost sobě
i posluchačům. A stejně tak dirigentka. Vybírá a rozepisuje
skladby, předvádí, zkouší a ladí konečnou podobu, organizuje
celý soubor i lepí plakáty. Obdivuhodné.
Závěr a stejně i celý koncert se velmi vydařil. Flétna v irské
skladbě byla úchvatná a doslova nás, diváky, přenesla do zelených kopečků Irska. Bouřlivý potlesk byl oceněním výkonu
hudebníků a došlo i na přídavek. Jako poděkování kytice pro
všechny a zvláštní pro dirigentku, která slavila. Před léty se narodila.
Bylo to radostné odpoledne s nevšedním uměleckým zážitkem. Škoda pro ty, kteří zůstali doma. Příště to mohou napravit.
Ladislav Besta
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Historická událost

Oprava věže kostela svaté Kateřiny
V minulé zprávě o opravě věže kostela jsem skončil u data
10. září 2019 s tím, že klempíři začali s oplechováním střechy věže. Vraťme se ještě o čtrnáct dní zpět, kdy proběhl
kontrolní den.
Firma, která prováděla opravu fasády věže, natřela u vstupu
na kůr na vzorek omítky čtyři odstíny barev. Ze čtyř odstínů byly
komisí vybrány dva, které ukončí obnovu fasády věže a v této
barvě se bude věž skvět do budoucna. Barva byla vybrána
a zedníci, pracující na fasádě, postupně končili s natahováním
nové omítky na věž.
Také klempíři se činili, i když byli jenom dva, pán s paní, práce
jim šla od ruky. Brzy byl vidět nový měděný plech, který svítil při
záři sluníčka do daleka.
Koncem měsíce září, po vyschnutí nové omítky, se začala
věž natírat zvolenou barvou a tak se postupně oděla do nového
kabátu.
Na přelomu měsíce září a října byly dodělány klempířské i natěračské práce na fasádě. Dne 1. října byl nainstalován nový
hromosvod a hned na druhý den se začalo rozebírat lešení. Ještě tentýž den byly zprovozněny věžní hodiny a s tím související
bití a zvonění.
V pátek večer 4. října celý prostor kolem věže osiřel. Bylo vše
odvezeno, včetně oploceného staveniště. Průchod kolem věže
byl opět volný. Částečně jsme si oddechli. Čekala nás ještě další
práce, a to úklid vnitřních prostor věže.

A tak se 19. října sešlo jedenáct brigádníků a za dopoledne
byl i vnitřní prostor věže vyklizen a vyčištěn. Všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na brigádách, bych rád poděkoval
upřímným křesťanským Pán Bůh zaplať.
Bohumír Kaštovský
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Fotbal TJ Klimkovice

Fotbalisté zakončili podzimní část soutěží
Bývá už zvykem, po skončení jedné z polovin (jarní či podzimní) fotbalových soutěží, hodnotit, jak se výsledky vyvedly, nevyvedly, jaké byly úspěchy či neúspěchy. Nejinak tomu
bude i tentokrát, kdy se ohlédneme za právě skončenou
podzimní částí fotbalového ročníku 2019/20.
V tomto ročníku se do pravidelných soutěží pořádaných Fotbalovou asociací zapojilo celkem šest kategorií oddílu kopané
TJ Klimkovice. Mladší přípravka U9 (9 let a mladší), Starší přípravka U11, Mladší žáci U13, Starší žáci U15, Juniorka (béčko)
a Muži. Navíc mimo soutěž se v pravidelných trénincích připravovala sedmá, nejmladší kategorie Před-přípravka U7 a určitě
také stojí za to zmínit i osmou naši kategorii, a to Veteráni 40+
a jejich pravidelné úterní fotbálky. Věková škála je v našem oddíle opravdu široká.
Fotbal je sport, a i když bych se chtěl na hodnocení podívat
i jiným způsobem, než jen hodnocením výsledků a postavením
v tabulce, tomuto se prostě vyhnout nedá. Proto jen krátce,
o celkových výsledcích našich týmů vypovídají tabulky jednotlivých soutěží (viz obrázek). U některých našich kategorií jsme
si asi představovali lepší umístění a u jiných jsme zase jejich
úspěchy překvapeni. Ligu mistrů asi nevyhrajeme, ale „tragédie“
to taky není.
Velmi mne těší velký zájem mládeže o fotbal, který opět po
jakémsi útlumu v minulosti nastal. Zájem v těch nejmladších
kategoriích je tak velký, že nám přináší starosti s kapacitou tréninkových ploch, zejména v nastávajícím zimním období. Klimkovice jsou město sportu a zájem o každou volnou hodinu v kterékoliv tělocvičně je obrovský. Kdyby měly být naplněny veškeré
požadavky sportovních oddílů a veřejnosti o prostory tělocvičen,
ani výstavba sportovní haly všechny neuspokojí, ale velmi tomu
pomůže. Proto věřím, že záměr města ve výstavbě sportovní
haly bude v brzké budoucnosti realizován, stejně jako potřebná
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rekonstrukce sokolovny, nebo například realizace umělého
osvětlení hřiště s umělou trávou u školy. To vše budou potřebné
a nutné investice do sportovní budoucnosti naší mládeže.
Další z problémů, se kterým se potýkáme při nárůstu dětí v našem oddíle, je nedostatek dobrovolníků a trenérů, kteří zajišťují
veškeré dění okolo dětí. Optimum je 1 trenér na 10 dětí. Ani
našich 10 obětavých mládežnických trenérů toto nezabezpečí.
Proto uvítáme každou pomocnou ruku. Je-li mezi čtenáři tohoto
článku zájemce, který by rád svůj volný čas vyplnil prací s mládeží, budeme rádi, pokud nás bude kontaktovat (tel.: 603 574
799, e-mail: tjklimkovice@seznam.cz). Požadujeme pozitivní
přístup, dobrou náladu, sportovního ducha a smysl pro legraci.
Nabízíme skvělé zázemí a výbornou partu trenérů, rodičů i dětí.
Život sportovního spolku je jako na houpačce. Jednou jste nahoře, jednou dole. Jednou slavíte skvělé sportovní úspěchy, pak
zase řešíte sportovní neúspěchy. Jednou řešíte nedostatek hráčů, pak zase jejich přebytek. Jednou jste ekonomicky stabilní,
pak zase hledáte potřebné zdroje. A tak dále... Prostě sinusoida
je u sportovních spolků pravidelná a je jen snahou jedinců ji
narovnat, ale to se dlouhodobě podaří jen málokde a málokomu.
Například Slávie Praha, dnes jeden z nejlepších českých fotbalových klubů, ﬁnančně nadstandardně zabezpečen, pár let zpátky na pokraji krachu, sestupu a likvidace. Takovýchto příkladů je
nekonečno. A tak to v tom našem spolkovém a sportovním životě prostě je na všech úrovních, od okresních přeborů až po Ligu
mistrů, náš spolek, či fotbalový klub nevyjímaje. Věřme proto, že
náš klub se bude co nejvíce pohybovat na vlnách úspěchů.
Závěrem bych všem hráčům, trenérům, rodičům, ale i divákům
poděkoval za jejich píli a přízeň v roce 2019, popřál jim jménem
výboru TJ Klimkovice hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2020.
„Není nutné jít každý zápas vyhrát, ale především si ho jít
užít.“
Lukáš Lyčka, TJ Klimkovice, z. s.
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Charita Ostrava
Tříkrálový koncert v Ostravě
Vlídný písničkář Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a přípravné oddělení Ostravského dětského sboru vystoupí
7. 1. 2020 od 18 hodin v ostravském kostele sv. Václava na
Tříkrálovém koncertu. Výtěžek vstupného bude využit zejména
na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

Charitní Tříkrálová sbírka 2020
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční
celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 2020 již
podvacáté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet
do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi
v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Dne
6. ledna 2020 bude v době od 15 do 19 hod. na Alšově náměstí
v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek
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

Ostravské muzeum plné pohádek
Fenomén IGRÁČEK
Nostalgická vzpomínka pro dospělé a objevení hravého světa
rodičů a prarodičů pro děti. Pohyblivý Igráček představuje různorodé lidské činnosti. Speciálně pro Ostravu byly vytvořeny unikáty horníka ve slavnostní uniformě a biskupa Bruno ze Schauenburku. Součástí výstavy je dílnička, ve které si děti vytvoří vlastní
postavičku Igráčka.

Pohádkové KVÍZY
Víte, kdo sežral Karkulku? Tušíte, jaký vchod vedl k paní Zimě?
Podobné a mnohem zapeklitější i legračnější otázky, zkoumající
znalost tvorby bratří Grimmů, naleznete v pohádkových kvízech
vytvořených pro tři věkové kategorie. Hlavy dohromady mohou
dát celé rodiny nebo školní výpravy a užít si zábavu i poučení.

Šťastný 2020
Vstupte do prostoru plného obrazotvornosti a groteskních osůbek vyzývajících k úsměvu i zamyšlení. Autorem kreseb, které
nekalkulují s krásou, a přesto ji štědře rozdávají, je Radovan
Šťastný, ostravský fotograf, malíř, básník a textař. Vstupte, malí
i velcí, brány království Fantazie, protentokrát nazvaného Šťastný 2020, jsou dokořán!

Pohádky BRATŘÍ GRIMMŮ
Tvorba bratří Grimmů inspirovala 29 výjevů, které jsou součástí
sbírek Muzea města Drážďan. A teď jsou tady! Kouzelnou atmosféru dotvářejí loutky a kulisy z pohádek těchto autorů hraných
v Divadle loutek Ostrava a stará „ﬁlmová“ zpracování pro domácí promítačky ze sbírky Jarka Nohavici. Je na co se těšit!
Výstava se koná od 5. prosince 2019 do 29. února 2020.
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dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Naučíte se nemocnému 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. 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 jednou měsíčně, nejbližší termín je 12. 12. 2019
od 14.00 do 17.00 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se přihlaste předem
u Mgr. Alexandry Čubové, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme
se na vaši účast! https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-onemocneho-v-domacim-prostredi-12-12-2019.

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry
pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace
na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista.
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Vesnické sportovní hry

Dramatický závěr byl korunován vítězstvím
Závěrečné dvě disciplíny letošního ročníku VSH nabídly
stejně jako každý rok velmi dramatickou podívanou a nervy
drásající závěr.
Naši střelci ve složení Milan Karkoška, Marek Dostalík, Jan
Skála a Břetislav Ostrožík udrželi ve vzrůstající konkurenci loňskou pozici a tímto skvělým výsledkem nás udrželi ve hře o celkové prvenství. Na toto prestižní umístění mohlo před závěrečnou sálovou kopanou myslet celkem 5 týmů. Vyrovnanost
posledních dvou ročníků je neuvěřitelná.
Náš tým fotbalistů ve složení Vojta Sikora, Josef Tomášek,
Karel Konečný, Jirka Bajgar, Viktor Ulman, Kuba Šoltys, Dominik Gelnar a Michal Bača sehrál na závěrečném, vyhecovaném
turnaji v Polance nad Odrou několik více než vyrovnaných partií
a jen jeden smolný gól 10 vteřin před koncem nás místo do bojů
o medaile odsoudil k zápasu o 7. a 8. místo. Poslední zápas,
„derby“ s rivalem ze Zbyslavic, a opět neuvěřitelná podívaná.

Zápas dospěl k penaltovému rozstřelu a naši borci věděli, že
vítězství zaručí Klimkovicím celkové vítězství v letošním ročníku
VSH. Hráči obou týmů sázeli jednu penaltu za druhou, když nedaly Zbyslavice, nedali ani naši... V jedenácté sérii, za potlesku zaplněné haly, se po zaváhání Zbyslavic postavil na značku
pokutového kopu zraněný Michal Bača a zkušeně proměnil.
Můžeme začít plánovat oslavy. Klimkovice poprvé v historii
slaví celkové prvenství. A nebyla to jednoduchá cesta. Dobré
výsledky střídaly ty horší, ale faktem zůstává, že všichni naši
zástupci v soutěžích odevzdali veškerý svůj um a srdce.
Závěrem bych vám všem, kteří naše město reprezentujete
v soutěžích VSH, chtěl poděkovat za ochotu, obětavost, chuť
soutěžit a jít s kůží na trh v rámci VSH. Těším se spolu s vámi na
další ročník této skvělé sportovní soutěže. Přeji vám pohodový
a klidný závěr roku a spokojené vánoční svátky.
Petr Večerka

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

Ceník a podmínky
inzerce
najdete na:
kis.mesto-klimkovice.cz
/kultura/
zpravodaj
Tel.: 556 420 005
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ZE ŽUMPY JÍMKA
NA UŽITKOVOU VODU
Došlo ve vaší ulici
k zavedení splaškové kanalizace
a nyní máte u svého domu
na svém pozemku
nevyužitou odpadní jímku?
Využijte ji na dešťovou vodu!
Čis me kvalitně a pečlivě!
Objednejte si nezávaznou
návštěvu a konzultaci.
Pavel Pokorný
Tel.: 774 489 955
www.laskakteravzdyvitezi.cz
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Pozvánky

Výroční valná hromada
SDH Klimkovice
Výbor SDH v Klimkovicích zve své členy
na Výroční valnou hromadu, která se koná
v sobotu 4. ledna 2020 od 10.00 hodin
v sále hasičské zbrojnice.
Za výbor SDH:
Mika Ondřej
starosta SDH

3 záškolácký ples
Ø

29. února 2020 od 19.00 hod.

Ø

Hrají:

Pro-Lok



SOKOLOVNA

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

Informace o kulturních akcích v Klimkovicích a okolí získáte na:
www.kis.mesto-klimkovice.cz

Zpravodaj města a lázní Klimkovic vydává město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10190. Periodicita 11x ročně.
Náklad 2 000 kusů. Inzerci a příspěvky přijímáme na: kis@mesto-klimkovice.cz, tel.: 556 420 005 – Alice Chlebovská. Veškeré informace
o zpravodaji jsou uvedeny na: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj. Sazba: Kateřina Hoferková. Tisk: CZECH PRINT CENTER a. s.
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