a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
to, v co jsem doufal, a v co jsem věřil, při
psaní úvodníku k prázdninovému Zpravodaji, se splnilo, a já mohu použít onu avizovanou větu „Tak a máme to za sebou“.
Jsem rád, že vše dobře dopadlo a velký
kruhový objezd je v provozu. Podařilo se
nám to s velkým úsilím zařídit již o pár
týdnů dříve, za což patří velký dík všem,
kteří se na této akci podíleli. V další části
Zpravodaje je k tomuto tématu zařazen
celý článek.
V souvislosti s dopravou ve městě
však řešíme i další zatěžkávací zkoušky. Chci na tomto místě zmínit hlavně
víkendovou uzávěrku dálničního tunelu,
která proběhla ve dnech 9.–12. 8. 2019,
a také druhou plánovanou víkendovou
uzávěrku tunelu ve dnech 6.–9. 9. 2019.
Bohužel, přes naše město je vedená oﬁciální objízdná trasa dálnice, a to je fakt,
který je potřeba momentálně akceptovat.

září 2019
Jsem přesvědčen, že většina z vás v průběhu první víkendové uzavírky ocenila
funkčnost nového kruhového objezdu. Je
samozřejmé, že ve městě byl velmi hustý provoz a auta projížděla velmi pomalu
také díky semaforům, které jsme nedovolili vypnout. Většina aut z bočních částí
Klimkovic však měla možnost se do kolony plynule zapojit a nemusela čekat dlouhé minuty na to, až jim umožní vjezd auto
na hlavní cestě. Vyskytly se jistě lokality,
kde je toto napojení pořád velmi problematické, ale mělo by se jednat o výjimky.
Uvědomuji si také, že zvýšená zátěž aut
nebyla pouze na ulici Čs. armády, ale
i v bočních ulicích, kudy se snažila auta
cestu zkrátit. Bohužel, toto není možné
ovlivnit, vzhledem k různým chytrým aplikacím a navigacím, které svým majitelům plánují nejrychlejší cestu a v případě
kolony nabízejí objížďky i přes jiné ulice
jako je např. Polní, Havlíčkova, Olbramická a další. Podobně náročný víkend nás
čeká ještě jednou, a to první víkend v září,
kdy v tunelu budou probíhat závěrečné

Nová okružní křižovatka zvýší bezpečnost i plynulost dopravy v Klimkovicích.
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kontroly po proběhlých opravách, různá
cvičení integrovaných záchranných složek a další testy. Bohužel, ani tuto uzávěrku není možné urychlit a tunel bude
uzavřen tak, jak je avizováno, tedy od
pátečního večera do pondělního rána.
Věřím však, že pak se situace stabilizuje
a další uzávěrky v tunelu se nám budou
dlouhou dobu vyhýbat.
Také další velká dopravní komplikace
bude již velmi brzy minulostí. K 1. 9. 2019
bude ukončena stavba hlavního řádu kanalizace a Josefovice budou opět průjezdné v plném rozsahu, nejen pro autobusy,
ale i ostatní dopravu. Není to sice konec
stavby kanalizace, ale vše by mělo být již
veselejší.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem
občanům, kterých se uzavírky, objízdné
trasy a jiný diskomfort v průběhu zmiňovaných staveb týkal, za konstruktivní přístup, pochopení a vstřícnost.
Máme za sebou dva měsíce prázdnin
a dovolených a já doufám, že jsme si je
všichni užili podle svých představ a odpočinuli jsme si. Hlavně naše děti, tyto dva
Pokračování na další straně
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měsíce v roce vnímají velmi intenzivně.
Mají možnost strávit čas s rodiči a přáteli,
zažít nová dobrodružství nebo se naučit
či zdokonalit v mnohých dovednostech.
Uvědomil jsem si, jak obrovským přínosem pro děti, nejen z našeho města,
jsou zájmové a sportovní oddíly, které se
o naše ratolesti starají nejen během školního roku, ale nabízejí dětem i prázdninový program, ať už to jsou pobytové nebo
příměstské tábory či sportovní soustředě-

ní. Lidé, kteří je organizují, to většinou dělají ve svém volném čase a často na úkor
své dovolené. Patří jim za to velký dík.
Vše však jednou končí a po dvou krásných měsících začíná opět období povinností. Přeji všem dětem, aby jim školní
měsíce utekly stejně rychle, jako měsíce prázdninové. Těm, kteří nastupují do
svých škol poprvé, přeji, aby si našli ty
správné kamarády a přátele, a ti, co se
vracejí do svých tříd jako mazáci, aby se
měli každý den na co těšit. A nám dospě-

lým přeji hodně pozitivní energie v období
kratších dnů a delších večerů.
Závěrem bych vás rád všechny pozval
na Klimkovický jarmark, který proběhne,
jako již tradičně, druhou sobotu v září,
a to 14. 9. 2019. Je pro vás připraven
bohatý program, který začíná již v pátek
v předvečer jarmarku. Těším se, že se
s vámi na jarmarku potkám.
S přáním klidných zářijových dní
váš starosta Jaroslav Varga

Ohlédnutí za stavbou

Historická vozidla otevřela okružní křižovatku
Ve chvíli, kdy jsme v pátek 2. 8. 2019 projížděli historickými vozy pana Lubomíra
Vůjtka jako první uživatelé okružní křižovatky v centru našeho města, uvědomoval jsem si současně nejen historické milníky této důležité dopravní tepny
vedoucí z Ostravy směrem na Bílovec, Fulnek, Odry a přes Potštát na Olomouc,
ale také to, že náš hladký průjezd okružkou byl završením práce a sladkou odměnou všem, kteří se měsíce podíleli na přípravě a realizaci stavby, a že ne vše šlo
tak hladce, jako ten náš první průjezd.
Lidé, kteří rozšiřovali úvoz pro koňské
potahy na cestu pro první automobily, by
se asi divili, proč dnes chceme autíčkový kolotoč na silnici. Netušili by, že dnes
máme ve městě tak hustý silniční provoz,
že normální křižovatka provoz brzdila
a také se stala nebezpečnou svým reliéfem. Určitě by také netušili, že na našem
území povede ještě jedna cesta, mnohem širší a méně klikatá a ještě s tunelem a s průjezdem desetitisíců vozidel za
den. Ale určitě by se ptali, co když na té
široké cestě nebo v tunelu dojde k havárce, pak ta všechna auta musí přeci projet
naším městem, jak to pak budete zvládat? A hlavně pro takové situace, pro zvýšení plynulosti dopravy v centru města,
pro zvýšení bezpečnosti řidičů i chodců
a pro přejezd křižovatkou v době uzavírky
dálnice je postavena nová okružní křižovatka.
Nerodila se lehce, její stavbu dlouho
odmítala Policie ČR z důvodu výškových
poměrů a nájezdových sklonů. Díky novému projekčnímu řešení projektanta Jana
Maliny, a hlavně podpoře Moravskoslezského kraje, jsme získali v březnu letošního roku stavební povolení. Počáteční jednání se zhotovitelem ﬁrmou JANKOSTAV
s. r. o., s dalším investorem Správou silnic MSK a projektantem přinášela více
problémů, než je zdrávo. Především se
vyhrotil spor mezi zhotovitelem a projektantem k organizaci výstavby. Zhotovitel odmítl stavbu realizovat za plného
provozu vozidel, což bylo projektantem
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navrhováno. Zástupci našeho města
podpořili zhotovitele zejména z důvodu
bezpečnosti našich občanů při průchodu
stavbou i z důvodu bezpečnosti pracovníků stavby a hlavně s ohledem na možné
převedení dopravy přes naše město při
havárii na D1. Zhotovitel připravil projekt
objízdné trasy, která byla ještě upravena
díky souhlasu obcí Bravantice a Olbramice a nakonec schválena jak Policií ČR,
tak také odborem dopravy SMO. Hledání
objízdné trasy, projektování a schvalovací
procesy posunuly termíny realizace stavby. Bohužel však harmonogram výstavby
naší okružní křižovatky začal kolidovat jak
s dlouho plánovanou rekonstrukcí klimkovického tunelu, tak také s rekonstrukcí
točny DPO v Polance. Koordinací všech
zainteresovaných stran došlo k dohodě
mezi jednotlivými zhotoviteli a naše největší obava z průjezdu vozidel z D1 přes
naši stavbu byla díky vstřícnosti ﬁrmy
Metrostav zažehnána.
Na konci dubna jsme měli právoplatné
stavební povolení, bylo předáno staveniště zhotoviteli, byla schválena objízdná
trasa a koordinována situace s okolními
stavbami.
V polovině května začaly přípravné práce, které si nevyžadovaly otevření objízdné trasy, naši spoluobčané zákazy vstupu na staveniště si však již uvědomovali
obrovský zásah do jejich denního života.
My jsme pečlivě a svědomitě připravovali
stavbu tak, aby co nejméně zasáhla do
života našich spoluobčanů. Nejvíce jsme

se obávali nenadálých havárií na D1
a zvýšeného provozu u základní školy.
Proto jsme kromě informací občanům přes
webové stránky města Klimkovic připravili
také setkání s občany v místním kině, které se uskutečnilo dne 27. 5. 2019, a kterého se zúčastnili zejména občané bydlící na ulici Polní, po které vedla objízdná
trasa. Diskutující konstruktivně navrhovali
vhodnější objízdnou trasu s využitím D1
či ulice Palackého, častěji však diskuse směřovala k naprosto výjimečným až
extrémním situacím. Uvědomovali jsme si
však, že můžou také nastat.
Na Den dětí 1. 6. 2019 to vše vypuklo,
začalo se jezdit po objízdné trase, všichni
jsme byli ve střehu. Hodně pomáhala Policie ČR i Městská policie z Poruby. Zejména na křižovatce ulic Vřesinské s Polní
v době nástupu dětí do školy. S převáděním dětí pomáhali městem vyškolení dobrovolníci, bez kterých bychom dnes těžko
mohli hodnotit objížďku za bezkolizní.
Objízdná trasa začala fungovat také díky
vstřícnosti a ohleduplnosti občanů z ulice
Polní. Stavba začala nabírat na obrátkách,
pozadu však nezůstávaly ani problémy.
Díky pozitivnímu přístupu všech zainteresovaných stran, s cílem předat dílo s vysokou kvalitou, se nám jednotlivé problémy
dařily přesně pojmenovat a následně také
najít řešení. Kromě technických potíží při
řešení únosnosti vozovky po odkrytí starých vrstev, které se vyřešily laboratorní
zkouškou vzorku vrstev ve spolupráci
s technickým dozorem a projektantem,
či potíží s odvodněním křižovatky, které
zase odhalily červencové přívalové deště,
a které jsou bohužel důsledkem chybné
městské kanalizace, jsme se také dočkali
naší noční můry. Ve středu 12. 6. 2019
v odpolední špičce došlo na D1 k havárii
a všechen provoz byl přesunut na objízdnou trasu přes naše město. Připravený
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havarijní plán však zcela selhal kvůli
informačnímu šumu mezi dálniční policií
a policejním dispečinkem, o kolizní situaci
jsme se většinou doslechli až ze zelené
vlny Radiožurnálu, zkolabovala objízdná
trasa, byť jsme všichni dělali, co mohli,
kolona aut se začala řízeně pohybovat až
po několika hodinách. Následný den jsme
okamžitě danou situaci řešili na jednání
s Policií ČR, ŘSD ČR i Městskou policií
Ostrava, zjistili jsme příčinu problému
a dohodli se na řešení pro příští obdobnou situaci. Ta opravdu nastala a myslím,
že jsme ji zvládli již podstatně lépe.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na realizaci stavby podíleli, zejména MSK a hlavně náměstek hejtmana
Ing. Jakub Unucka, dále projekční kancelář pana Maliny, ﬁrma Jankostav s. r. o.,
Správa silnic MSK, Odbor dopravy SMO.
Musím také pochválit za velmi dobrou
spolupráci místostarostu Lukáše Lyčku
a radního pana Jiříčka, a také pracovníky našeho městského úřadu, jmenovitě
Ing. Jalůvkovou, p. Homolovou, p. Křivdovou, p. Vaška, hodně se problémům
věnoval také poradce pro dopravu Ing.
Kopecký. Vyzvednout bych chtěl všech-

ny vyškolené dobrovolníky, kteří regulovali dopravu u základní školy a pomáhali
dětem přecházet přes cestu. Děkuji všem
našim spoluobčanům za vaši toleranci,
ohleduplnost, obezřetnost, které nám
pomáhaly překonat dopravní problémy
spojené s výstavbou. Společným úsilím
jsme stavbu okružní křižovatky v centru našeho města zvládli, přeji všem, jak
řidičům tak také chodcům a cyklistům
i rychlobruslařům, aby dobře sloužila ve
prospěch nás všech.
4. 8. 2019

Jaroslav Varga,
starosta města Klimkovic

Informace z městského úřadu

Finance, aneb jak hospodaříme s rozpočtem
Vážení spoluobčané, spousta z vás se zajímá, jak vlastně město Klimkovice hospodaří s ﬁnančními prostředky? Jak vysoký je rozpočet našeho města? Kolik
ﬁnancí jde na investice? Kolik která investice stála? Jak vysoké je zadlužení
města? A tak dále. Alespoň na některé otázky se vám pokusím v krátkosti odpovědět prostřednictvím tohoto článku.
Nejdříve se vrátíme k roku 2018. Zastupitelé na nedávném červnovém Zastupitelstvu města schvalovali závěrečný
účet právě minulého roku, a tak můžeme
hovořit o konkrétních číslech. Příjmy
města jsou zcela závislé na rozpočtovém
určení daní. Daňové příjmy jsou proto
nejpodstatnějšími příjmy rozpočtu. Mezi
další příjmy patří příjmy z činností města, pronájmů, hospodaření s odpadními
vodami a odpady, ale také zejména příjmy
z dotací. Mezi nevyšší jednotlivé výdaje
patří samozřejmě mandatorní výdaje na
provoz místní správy, technické správy
a informačního centra. Ale zajímavé jsou
také částky vynaložené městem na běžný
provoz. Určitě vás bude zajímat, že například za Odvádění a čištění odpadních vod
město ročně vydá 6 685 tis. Kč, za svoz
a odstraňování komunálního odpadu
3 636 tis. Kč, za péči o vzhled zeleně ve
Finanční
analýza
města
Klimkovic

Zdroj:
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městě 2 330 tis. Kč, za veřejné osvětlení 984 tis. Kč, za údržbu cest a chodníků
3 264 tis. Kč, za dopravní obslužnost, čili
příspěvek na autobusy projíždějící Klimkovicemi 1 287 tis. Kč, na provoz základní školy, mateřských škol, Centra volného
času Mozaika, Domova s pečovatelskou
službou a knihovny 13 012 tis. Kč a například na podporu činnosti zájmových,
spolkových a sportovních činností 1 512
tis. Kč. Kapitálové, čili investiční výdaje
za rok 2018 byly v celkové výši 15 586
tis. Kč. Mezi nejvýznamnější kapitálové
výdaje patřily zejména nákupy nemovitostí. Město Klimkovice koupilo objekt „žluté
školy“ i s okolními pozemky za 3 900
tis. Kč, pozemek u parku pod prodejnou
Hruška a Klášterní lesy celkem za 926 tis.
Kč. A významným investičním výdajem
roku 2018 bylo zateplení a výměna oken
v DPS za 5 499 tis. Kč.

V roce 2018 tak město Klimkovice hospodařilo s celkovými výnosy 91 917 tis. Kč,
celkovými náklady 71 051 tis. Kč a hospodářský výsledek roku tak byl 20 865 tis.
Kč. Tento kladný zůstatek hospodaření
města je základem pro investiční možnosti roku následujícího. V roce 2018 jsme
tak hospodařili zodpovědně, což potvrzuje i ukazatel Rozpočtové odpovědnosti
obce – podíl dluhu k průměru příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky, což je ukazatel stanovený Ministerstvem ﬁnancí pro
ověření tzv. dluhového pravidla, kde jsme
na 28,65 % a stanovená hranice je max.
60 %, do které máme ještě hodně daleko.
První polovina roku 2019 je účetně již
také za námi. Prozatím v roce 2019 hospodaříme s mírně plusovým rozpočtem.
Ale jak hospodaření roku dopadne na
závěr, bude záležet především na tom,
kolik z plánovaných oprav a investičních
akcí na letošní rok se nám podaří realizovat. Prozatím můžeme říci, že z těch
větších investičních akcí v roce 2019
jsou dokončeny: Oprava ulice Lagnovská
a výstavba chodníku v celkových nákladech 1 790 tis. Kč; Pokládka asfaltu na
místní komunikaci Hýlov v celkových nákladech 678 tis. Kč; Rekonstrukce sálu
kina v celkových nákladech 1 188 tis. Kč,
na tuto akci byla získána dotace ve výši
250 tis. Kč; Umístění retardérů na ulici
Polaneckou za 28 tis. Kč; Byl zakoupen
profesionální deﬁbrilátor pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů za 57 tis. Kč;
Byla poskytnuta investiční dotace pro farnost Klimkovice ve výši 300 tis. Kč na
opravu věže kostela; Byly nakoupeny
pozemky pro další rozvoj města, pozemek za základní školou za 8 000 tis. Kč,
Pokračování na další straně
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pozemek za Myslivnou za 450 tis. Kč,
nákup pozemku u parku za 1 700 tis. Kč
se blíží k dokončení procesu koupě; a v
neposlední řadě byla dokončena výstavba centrálního kruhového objezdu v celkových nákladech přibližně 7 600 tis. Kč,
z toho byl podíl města Klimkovic 1 514 tis.
Kč a zbytek uhradila Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Do konce roku 2019 nás čeká ještě
spousta práce, zejména dokončení jedné
z největších investičních akcí, a to odkanalizování Josefovic. Významnou investiční akcí bude na přelomu tohoto roku

také rekonstrukce bazénů na koupališti.
Připravují se práce na opravy mostu přes
Polančici na ul. Kotkově a opravu propustku ve Václavovicích. Po dokončení
projektové dokumentace započnou práce na úpravě nádvoří zámku. Na podzim
bude provedena oprava a výměna herních prvků v parčíku. Dále pak probíhají
také neméně důležité práce na projektových dokumentacích sokolovny, hasičské zbrojnice, policejní stanice, zateplení
a výměny oken v MŠ na ul. 28. října, příjezdové cesty a zálivu u ZŠ, fasádě domu
č. p. 35 a 36 na náměstí, na projektových
dokumentacích chodníků na ulici 28. října, ulici Olbramická a v Josefovicích, na

projektové dokumentaci odkanalizování
Hýlova, na studii cyklostezky spojující
Klimkovice a Josefovice, na studii celkové rekonstrukce kina a na studii umístění
sportovní haly a využití prostor na zakoupených pozemcích za ZŠ.
To je jen výčet těch nejdůležitějších akcí.
Věřme, že se nám je podaří zdárně dokončit a v následujícím roce se díky vzornému
hospodaření budeme moci pustit do dalších důležitých realizací investic v našem
městě. O tom, jak jsme si z ﬁnančního
hlediska vedli v roce 2019, vás budu opět
informovat počátkem následujícího roku.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Zhoršená průjezdnost místních komunikací
Městský úřad Klimkovice upozorňuje vlastníky pozemků podél místních komunikací, především těch s úzkým průjezdním proﬁlem, že umístění kamenů, předzahrádek, betonových tvarovek, sloupků apod. vedle pozemní komunikace, byť
na vlastní pozemek, je v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, konkrétně s ust. § 29 „Pevné překážky“.
Umístění takových předmětů není přípustné z toho důvodu, že se podél jízdních pruhů z obou stran tělesa komunikace nachází nezpevněná krajnice o šířce
minimálně 50 cm. Krajnice je nedílnou
součástí pozemní komunikace, a jako na
takové na ní mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení, přičemž
ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kameny,
případně jiné předměty na krajnici nepatří a je na ně pohlíženo jako na pevnou
překážku na pozemní komunikaci. Tu lze
umístit pouze na základě povolení silničního správního úřadu se souhlasem
Policie České republiky za předpokladu,
že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Umístění kamenů

Komise životního prostředí
Rady města Klimkovic
Jednou z komisí, které si rada města jako své iniciativní a poradní orgány pro
svou práci vytvořila, je Komise životního prostředí. Členy komise byli jmenováni
ti občané, kteří o tuto oblast projevují dlouhodobě zájem a taky vedoucí Technické správy města Klimkovic, neboť do kompetence této organizační složky města
spadá mj. péče o veřejnou zeleň a další oblasti, které se přímo či nepřímo životního prostředí ve městě dotýkají.
Za radu města byla předsedkyní komise jmenována Ing. Pavla Vavrošová, jména ostatních členů jsou uvedena na stránkách města: www.mesto-klimkovice.cz.
Z širokého záběru možností, čím vším
by se komise mohla a měla zabývat, byla
na prvním zasedání komise společně vytyčena hlavní témata, a to: zeleň ve městě
i ve volné přírodě na katastru města, hospodaření s vodou, odpady, ovzduší, lesy
a energetické úspory, příp. obnovitelné
zdroje energie. Komise si nedělá přehnané
ambice vyřešit problémy životního prostředí, které trápí celou společnost, naopak,
chceme svými nápady a podněty přispět
4

ke zlepšování životního prostředí. Uvědomujeme si, že díky legislativním překážkám je realizace – byť dobrých nápadů –
často problematická... ale jdeme do toho.
Jedním z nejbližších úkolů, které jsme
si stanovili, je úprava prostoru veřejné zeleně u ulice U Barevny, kde se rozmáhá
parkování aut. Taky jsme již zahájili diskuzi s nájemcem orné půdy, kde bychom
rádi dosáhli realizace remízků apod., při
plánování i realizaci předpokládáme vzájemnou diskuzi a spolupráci. O našich
úspěších či neúspěších vás budeme průběžně informovat.
Ing. Pavla Vavrošová, předsedkyně

a jiných předmětů ovšem bezpečnost
a plynulost ovlivňuje, navíc také velmi
ztěžuje zimní údržbu komunikace.
Věříme tedy, že vlastníci pozemků podél
místních komunikací pochopí nesoulad
mezi zákonem a umístěním pevných překážek, a odstraní je z krajnice dříve, než
bude město Klimkovice povinno podat
podnět na zahájení přestupkového řízení na odboru dopravy Magistrátu města
Ostravy.
Za odbor hospodářsko-technický
MěÚ Klimkovice
Petra Janečková Bílá

Vítání občánků
Milí rodičové, město Klimkovice vás
srdečně zve k tradičnímu slavnostnímu
uvítání vašeho dítěte do života a k zápisu do pamětní knihy, které se bude konat
v sobotu 19. 10. 2019 v obřadní síni
města Klimkovic.
Pokud máte zájem se slavnostního
aktu zúčastnit, kontaktujte matrikářku
Mgr. Kateřinu Štěrbovou, a to osobně
v kanceláři č. 10, na e-mailu: sterbova@
mesto-klimkovice.cz nebo na telefonním
čísle: 556 420 752.
Odbor správní MěÚ

Blahopřejeme
Vítáme nové občánky našeho města:

ˇ Boxanová
Sona
ˇ
Klára Lycková
ˇ Lubojacký
Ondrej
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Z redakční pošty
Vážení spoluobčané, vážení lázeňští
hosté.
Takto jsem vás oslovoval posledních
více než osm let z funkce starosty v úvodním článku Zpravodaje města a lázní
Klimkovic. Za celou tuto dobu se nestalo,
že bych zakázal uveřejnit článek do Zpravodaje, který by byl kritický vůči kterékoli osobě a který by odpovídal Zásadám
pro vydávání Zpravodaje lázní a města
Klimkovic, schválených radou města dne
16. 5. 2018 – předtím 10. 1. 2011 (dále
jen „Zásady“).
Současný nově zvolený starosta Jaroslav Varga si dovolil zamítnout uveřejnit
článek pana Dr. Jana Marka z Klimkovic
– Václavovic s popisem průběhu zasedání zastupitelstva 18. 4. 2019 a vyjádřením
jeho názoru hned dvakrát. Poprvé, když
Dr. Jan Marek zaslal svůj článek do červnového Zpravodaje, to starosta zdůvodnil nedostatkem času na reakci s tím, že
článek s reakcí uveřejní v prázdninovém
Zpravodaji. Na to měl měsíc času a pak
opět článek nenechal uveřejnit podruhé,
to je už jasné porušení Zásad, k tomuto
neměl žádné zmocnění. Pro váš vlastní
úsudek uvádím níže plné znění Zásad,

podle kterých (Článek 2, odstavec 3) má
článek tohoto typu posoudit redakce, která pokud posoudí, že tento článek není ani
hanlivý, ani pomlouvačný, ani vulgární, jej
nechá uveřejnit se stanoviskem druhé
strany a to jednou na dané téma. Žádné
rozhodnutí redakce s odůvodněním proč
neuveřejnit podle Zásad ovšem Dr. Jan
Marek neobdržel, pouze zprávy, že článek nebude otištěn z důvodu rozhodnutí
starosty. Protože není v pravidlech uveden další postup, měl se starosta Jaroslav Varga obrátit na radu města. Jen tento orgán může rozhodnout, jak s osudem
článku naložit, protože je zároveň orgánem, který pravidla ustanovil. Starosta
tak porušil své kompetence. Už z podstaty věci nelze zakazovat vyjádřit svůj názor
v článku, pokud tento názor neporušuje
žádná další pravidla. Dr. Janu Markovi
tak nezbylo, než tento nedostatek transparentnosti nahradit na své náklady rozesláním tohoto článku formou letáků do
vašich schránek. Je to však nový způsob,
jak sdělit občanům informace, které se
vedení města nehodí a má z nich nepříjemný pocit? Svobodu projevu máme
přece danou Listinou základních svobod,

její omezování je cestou návratu do doby
totality.
Kam se poděla otevřená klimkovická
radnice?
Ing. Zdeněk Husťák

Směrnice č. 1/2018
Zásady pro vydávání
Zpravodaje lázní a města Klimkovic
Datum schválení: 16. 5. 2018.
Účinnost od 16. 5. 2018 – neomezená.
Útvar zodpovědný za aktualizaci
a změny: Kulturní a informační středisko
Klimkovice
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Zpravodaj lázní a města Klimkovic
(dále jen zpravodaj) vydává Městský
úřad Klimkovice jako měsíčník, který
slouží především k informování veřejnosti
o práci městského úřadu, jeho jednotlivých odborů, přičemž příspěvky města
či příspěvkových organizací města jsou
zařazovány přednostně. Zpravodaj slouží
Pokračování na další straně
5
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Pokračování z předchozí strany
ke zveřejňování pro občany důležitých
záležitostí projednávaných orgány města. Zpravodaj dále informuje o společenském, kulturním a sportovním dění
ve městě, popř. k seznamování veřejnosti
s výraznými osobnostmi ve městě či s historií města apod. Podmínky pro zveřejňování příspěvků jsou uvedeny v článku 2.
2) Práva a povinnosti vydavatele i dopisovatelů se řídí zákonem č. 46/2000Sb,
o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku (Tiskový zákon), případně dalšími zákony České republiky.
3) Zpravodaj zpracovává redakce – Kulturní a informační středisko Klimkovice.
Článek 2
Zveřejňování příspěvků
1) Příspěvky se zveřejňují zásadně podepsané (uvedení jména, popř. iniciál) s tím,
že redakce zpravodaje má k dispozici
kontakt na pisatele (název firmy, adresa
apod.).
2) Příspěvky politických stran a hnutí jsou
uveřejňovány pouze jako placená inzerce v rozsahu max. 1 strany A4 na jedno
vydání Zpravodaje. V rámci předvolebních kampaní jen v případě, že zákon toto
zveřejnění umožňuje.
3) Články hanlivé, pomlouvačné, vulgární nebudou do Zpravodaje zařazovány.
V případě pochybností o zařazení příspěvku je pro vydavatele závazné rozhodnutí redakce. Tyto články budou otištěny
pouze s reakcí druhé strany, a to jednou
na dané téma.
4) Inzerce fyzických či právnických osob
je zpoplatňována podle aktuálního ceníku
schváleného radou města. Objem inzerce nepřesáhne 1/3 objemu Zpravodaje, o prioritě zařazení inzerce rozhoduje
redakce, a to podle data přijetí inzerce.
Redakce může rozhodnout o snížení
částky až do výše 100 % např. u inzerování kulturních akcí, osvěty apod.
5) V případě vyhlášek, směrnic, informací
je v případě jejich obsáhlého znění uveřejněna ve zpravodaji po dohodě s předkladatelem pouze informace s odkazem
na plné znění materiálu v jiném informačním kanálu, např. na webových stránkách
města.
6) Uveřejněné příspěvky se nemusí shodovat se stanovisky redakce.
7) Redakce si vyhrazuje právo na výběr,
krácení a redakční úpravu příspěvků.
Takto upravené příspěvky jsou otištěny
v plném znění na webových stránkách
města. Články, které redakce obdrží
po uzávěrce, nebudou otištěny.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta
a Ing. Petr Večerka, místostarosta
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Vážení spoluobčané,
ač jsem se původně nechtěl k této záležitosti vyjadřovat, dovolte mi malou
reakci na výše uvedený článek pana
Ing. Husťáka.
Město Klimkovice vydává každý měsíc svůj Zpravodaj, který informuje, zve
a upozorňuje občany na dění v našem
městě a v lázních. Vzpomínám si na
období roku 2009, a zejména roku
2010, kdy bývalý starosta Ing. Malík
čelil podobným problémům jako já. Už
tehdy se rozhodlo, že Zpravodaj opravdu neslouží k polemice a k vyjadřování
subjektivních názorů jednotlivců. Kritiku
bych neodmítal na rozdíl od polemiky
a konfrontace.
Podle zásad pro vydávání Zpravodaje
jsem se rozhodl využít možnosti nedat
souhlas k otištění zmiňovaného článku
pana Dr. Marka. V článku 2, odstavec
3) zmiňovaných zásad se píše: „Články
hanlivé, pomlouvačné, vulgární nebudou do Zpravodaje zařazovány. V případě pochybností o zařazení příspěvku
je pro vydavatele závazné rozhodnutí

redakce. Tyto články budou otištěny
pouze s reakcí druhé strany, a to jednou na dané téma“.
Druhá strana jsem však v tomto případě nebyl pouze já, ale také Ing. Taťjana
Urbánková, Ing. Dušan Petr a Společně
pro Klimkovice, což zahrnuje dalších
17 vyjádření. Domnívám se také, že
článek Dr. Jana Marka, vyjadřuje čistě
jeho subjektivní pohled. Navíc v článku
jsou uvedeny mnohé nepřesnosti či věci
zavádějící. Nemyslím si, že k tomuto je
Zpravodaj primárně určen. Opakovaně
jsem vyzval pana Dr. Marka, aby se se
mnou setkal a mohli jsme si spolu věci
vysvětlit, k dnešnímu dni se tak nestalo.
Myslím si, že například na jednání
zastupitelstva města, které je veřejné,
mohou jednotlivci a skupiny prezentovat své názory a může být o nich diskutováno, případně k nim muže být přijato
nějaké stanovisko či rozhodnutí.
Proto zachovejme Zpravodaj k věcem, ke kterým slouží. Děkuji.
Krásné prožití zářijových dnů
Jaroslav Varga

SPOLEČNĚ PRO KLIMKOVICE, sdružení nezávislých kandidátů a ODS
– vyjádření k článku pana Marka
Jako lídr kandidátky SPOLEČNĚ PRO KLIMKOVICE, sdružení nezávislých kandidátů a ODS v komunálních volbách 2018, bych rád autora článku „Komentář
k odvolání starosty a místostarostky“ pana Marka upozornil, že oﬁciální název
našeho sdružení je už druhé volební období po sobě stejný, a to SPOLEČNĚ PRO
KLIMKOVICE. To, že se se jedná o sdružení nezávislých kandidátů a ODS uvádíme na všech materiálech, od volebního lístku počínaje a názvem facebookového
proﬁlu konče. Ze 17 kandidátů na volebním lístku našeho sdružení jsou 3 kandidáti
členové ODS a 14 kandidátů bez politické příslušnosti.
Bc. Lukáš Lyčka, lídr kandidátky SPOLEČNĚ PRO KLIMKOVICE

Bezpečně do školy
Prázdniny skončily a obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit
samy bez doprovodu, bude září významným obdobím. Důležité je, aby se dítě
umělo bezpečně pohybovat v silničním
provozu. Opakovaně s ním projděte celou
trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat. Ukažte mu
bezpečná místa pro přecházení vozovky
a vysvětlete zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí
se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem
navázat oční kontakt a až se ubezpečí,
že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít
na druhou stranu. Naučte malé školáky

dopravní značky, které se po cestě do
školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají
úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů. Dbejte na to,
aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. Pořiďte svému dítěti například reﬂexní
pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku.
Dětem připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné
předměty a už vůbec ne s nimi někam
chodit či k nim nastupovat do auta. Zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co
říkají.
Nprap. Mgr. Darina Knižátková,
vrchní inspektor
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Historická událost

Výměna střechy na kostelní věži sv. Kateřiny
Obnova nebo výměna střechy na jakékoli věži je velice náročná, a proto k ní
dochází jen ve výjimečných případech.
Taková situace nastala v Klimkovicích,
kdy zhruba před dvěma lety silný vítr utrhl
část střešní krytiny na věži kostela sv.
Kateřiny a jen díky tomu, že se tato část
krytiny zachytila o pásovinu hromosvodu,
nedošlo k nejhoršímu. Přivolaní hasiči pomocí vysoké plošiny utrženou krytinu vrátili zpět a pomocí čím dál větších hřebíků
ji znovu upevnili. Šetřením se zjistilo, že
trámoví věže je silně napadeno červotočem a některé trámy jsou v tak špatném
stavu, že samy o sobě drží jen díky krytině a množství natlučených hřebíků. Bylo
rozhodnuto, že se musí celé trámoví včetně krytiny vyměnit.

S tím souvisí nejen spousta vyřizování
a běhání po úřadech, ale i shánění peněz
a potažmo ﬁrem, které jsou ochotny tuto
práci ve výškách provést.

Po vyřízení všech náležitostí byla 29. 6.
2019 zahájena stavba lešení kolem věže
kostela. Za osm dní bylo hotovo. Tady
se stal malý zádrhel. Bylo nutné zastavit chod hodinového stroje, protože ze
západní strany zasahovalo lešení do
ciferníku věžních hodin. Jak se to mohlo stát? Máme totiž šikmou věž, která je
z osy vykloněna jihozápadním směrem
zhruba o 60 cm. To je způsobeno tím, že
kostel s věží stojí na nesourodém podloží
a už naši předkové s tím měli problém.
Když zhruba v 16. století zjistili, že se jim
nejen věž, ale i kostel naklání, udělali vše
proto, aby se jim kostel i s věží nezřítil.
Odbourali část hrubého kamenného zdiva, to nahradili pilíři z cihel, mezi které
vyzdili jenom tenkou zeď. Celou loď kostela sešili sníženou klenbou a na jihozápadní straně věže vystavěli mohutný
opěrný pilíř. Proto po dobu opravy věže
kostela nejdou hodiny ani bití. To jsme
trochu odbočili.
Ráno 10. 7. 2019 přivezl kamion nové
trámoví na střechu věže, které bylo již
nařezáno a připraveno na sestavení. Jen
co bylo vše složeno, pustili se tesaři do
práce a zhruba v 19 hodin téhož dne měli
nejen střechu sestavenou, ale i pobitou
podkladovou krytinou pod plech. O dva
dny později, kdy bylo nutné zajistit prostor před kostelem pro obří jeřáb a jeho
doprovod, došlo k výměně střechy.

Ráno v 8.00 hodin dorazil jeřáb se
svým doprovodem ke kostelu. Do 10
hodin bylo zapatkováno a v 10.46 hodin
se začala sundávat stará střecha. Vše
probíhalo hladce, a tak byla za jedenáct
minut posazena na zem. Potom upravovali tesaři zdivo věže tak, aby bylo možné posadit novou střechu bez větších
problémů. Ve 12.05 hodin bylo zahájeno
zvedání nové střechy a ve 12.14 hodin
byla nová střecha usazena na věž kostela
sv. Kateřiny v Klimkovicích. Stará střecha
byla přesunuta blíže ke kostelní věži, kde
došlo ještě tentýž den k jejímu rozebrání a částečnému rozřezání. Do večera
zůstaly na hromadě jenom ztrouchnivělé
trámy a desky.
Mnozí občané, kteří této výměně střechy přihlíželi, se ptali, jak je ta původní
střecha stará. V té době jsme ještě neznali odpověď a tak se odhadovalo, že
někdy po roce 1854, kdy je zaznamenáno
ve farní kronice, že jeden zvon při požáru
v roce 1854 pukl a druhý se rozlil. Dále je
v kronice napsáno, že ještě v témže roce
byly pro kostel odlity nové zvony. Z toho
lze usuzovat, že došlo i k provizornímu
zakrytí věže. Při likvidaci starého trámoví jsme objevili u jednoho konce trámu
s výřezem pro zadlabání tužkou česky psaný záznam: „Arnošt Plachý 8/10
1889“. Je to jediný autentický záznam,
který jsme objevili. I tak se jedná o rovných 130 let.
Práce na věži budou pokračovat i v
dalších týdnech tak, aby bylo vše zdárně
dokončeno, ale o tom až příště.
Bohumír Kaštovský
7
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Novinky ze základní školy

Prázdniny skončily, škola volá…
Nový školní rok zahájíme oslavou 40. výročí zahájení výuky v budově školy. Den
otevřených dveří proběhne v pátek 6. září od 10 hodin. V hale školy bude k prohlédnutí výstava fotograﬁí z historie školy spolu s prezentací prací žáků a širokého spektra činnosti školy. Pro bývalé zaměstnance školy bude v odpoledních
hodinách připraveno setkání se současnými pedagogy a zaměstnanci. V sobotu
se mohou zájemci zapojit do komentované prohlídky pořádané městem Klimkovice.
Prázdninová údržba zahrnovala běžné
drobné opravy, malování, doplnění vybavení školního inventáře, nákup učebnic
a pomůcek. Proběhla modernizace toalet v pavilonu F, který zahrnuje prostory
školní družiny. Na školním pozemku byly
pořízeny instalace geologické stezky,
vzorkovny dřeva a zvířecích stop, bylinný záhon, broukoviště, balanční chodníky v rámci projektu Přírodní zahrada
ZŠ Klimkovice. Realizace plánovaného
projektu Modernizace PC učeben bude

z důvodu pozdního schválení probíhat
v průběhu školního roku.
Jsou připraveny třídy pro 494 žáků. Žáci
budou vyučováni ve 22 třídách, z toho 12
tříd na prvním stupni (3 třídy ve třetím ročníku a 3 třídy v pátém ročníku) a 10 na
druhém stupni (3 třídy šestém a devátém
ročníku). Ve dvou prvních třídách bude asi
po 22 žácích, což je optimální počet pro
výuku v počátcích vzdělávání. Do školy
rodiče přihlásili nově přistěhované žáky
a také žáky ze spádových škol Olbramic,
Zbyslavic, Vřesiny.
Školní družinu bude navštěvovat asi
132 dětí v pěti odděleních. Změny budou
také v personálním obsazení, které bude
upřesněno v příštím vydání Zpravodaje.
V rámci podpory inkluze bude v novém
školním roce působit 5 asistentů pedagoga a také školní psycholožka (info bude
na webu školy).
Žáci budou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu Tvořivá škola

40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Základní škole Klimkovice

v pátek 6. září 2019 • 10–17 hodin
• výstava žákovských prací
• materiály o historii školy • prohlídka školy
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Klimkovice. Jeho hlavním cílem je vést
žáky k poznávání a rozvíjení vlastních
schopností, k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a toleranci, k osvojení si strategií učení
a motivaci pro celoživotní učení.
Škola je aktuálně vybavena pomůckami a digitálními technologiemi (interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory).
Internetové připojení poskytuje místní
sdružení Klimnet, kterému touto cestou
děkuji za poskytované služby.
Co nás čeká nového? V rámci projektu
Vzděláváním ke kvalitě 2 bude zařazen
do výuky anglického jazyka rodilý mluvčí,
bude realizováno doučování žáků, nabízeny zájmové kroužky: literární, počítačový,
konverzační, plánujeme exkurze do Dolní
oblasti Vítkovic – Světa techniky. Sportuj
ve škole je další realizovaný projekt, který
rozšiřuje pohybové aktivity dětí.
V realizaci dalších projektů bude škola
pokračovat, jedná se zejména o projekty
Spoluprací k profesionalitě, Šíření inovativních metod výuky za pomoci robotických stavebnic a dílčí projekty školy.
Škola nabídne mimoškolní zájmovou
činnost v kroužcích: Keramický, Novinářský, Sborový zpěv, Míčové hry, Stolní tenis. Ve škole probíhají tréninky fotbalistů,
házenkářů, badmintonistů, tenistů, které
vedou trenéři angažovaní v klimkovických
spolcích. Zájmové aktivity budou žákům
nabízeny také prostřednictvím spolupráce s CVČ Mozaika. V prvních dnech školy
budou žákům rozdávány přihlášky.
O dalších aktivitách a činnostech školy
se můžete dočíst na webových stránkách
školy a v dalších číslech Zpravodaje.
Škola se věnuje širokému spektru činností a je otevřená jakékoliv formě spolupráce a podpory. Za nejvýznamnější
považuji motivaci žáků ke vzdělávání ve
spolupráci školy a rodiny. Vzdělání otevírá možnosti k osobnímu rozvoji, nabízí
možnosti uspět na trhu práce a vést spokojený a šťastný život.
Vykročme tedy společně do dalšího
školního roku. Přeji všem, aby byl úspěšný.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Mezinárodní setkání mládeže v Rakousku
V červenci se šest žáků 9. ročníku ZŠ Klimkovice zúčastnilo tradičního Evropského setkání mládeže, tentokrát v rakouském Laakirchenu.
Cely týden se nesl v duchu neverbální komunikace. Výlet byl jeden z našich
dosavadně nejnaučnějších a nejzajímavějších pobytů, co jsme zatím zažili. Zprvu jsme byli všichni stydliví a nevěděli, co
od toho všeho čekat, ale postupně jsme
ztráceli ostych a čím víc času jsme strávili
s dětmi z jiných států, tím víc se z nás
stávali přátelé.
Určitě jsme se tam mnoho naučili,
nejen o kultuře a životě v jiných zemích,
ale také sami o sobě. Zjistili jsme, na jaké
úrovni jsou naše cizí jazyky, jestli jsme
komunikativní a zvládneme dobře pracovat v týmech se zprvu neznámými lidmi.

Všichni jsme byli spokojení s dobře naplánovaným programem, který byl velmi
bohatý na aktivity všeho druhu, a s celou
organizací, za kterou vděčíme úžasným
organizátorům z města Laakirchenu. Bezesporu to byl jeden z týdnů v našem
životě, na který budeme rádi vzpomínat.
Každý si určitě vybaví něco jiného, protože zážitků tam bylo nespočet a všichni
si našli své oblíbené aktivity i třeba skupinu lidí. Jsme moc rádi, že se nám tato
možnost naskytla a určitě nelitujeme, že
jsme jeli, spíše naopak. Přáli bychom si
udržet některá přátelství, která tam vznikla. A to je to, o co tam celou dobu šlo.

Je úžasné, že někdo tyto akce pořádá,
a že právě naše město je toho součástí.
Pobyt bychom si klidně ještě prodloužili,
ale i týden byl dostatek času se navzájem
poznat a dozvědět se spoustu zajímavých
věcí. Poznali jsme město z různých stran,
a i jeho malebné okolí. Také jsme částečně poznali další města, která se účastnila
setkání, a možná i některé z nás přesvědčila, abychom je někdy navštívili.
My doufáme, že jsme naše město dobře reprezentovali a z naší strany to byla
opravdu po celou dobu zábava a dobře
strávený čas. Moc děkujeme pedagogickému sboru za skvělý doprovod a Laakirchenu, který nás tak krásně uvítal a po
celý týden opravdu výborně hostil.
Barbora Madejová a Klára Hrabovská

Základní umělecká škola

Když Múzy odpočívaly... dali řemeslníci
svým nástrojům zabrat
Když se z naší ZUŠ letos na prázdniny vytratili žáci a ustal jinak všudypřítomný
zvuk hudebních nástrojů či doprovodné hudby, dal by se očekávat klid… Ovšem
nejen sousedé, ale i kolemjdoucí si nemohli nevšimnout hluku a prachu, jenž se
linul z útrob budovy. Za tyto nepříjemnosti se všem dotčeným omlouvám, neboť
o právě skončených prázdninách probíhala investiční akce, která pravděpodobně v historii budovy neměla obdoby.
Potřeba „vyrovnat“ nášlapnou vrstvu
podlah v patře, kde je umístěna většina
učeben, nakonec postupnými kroky vedla k nekonečné lavině suti, starých desek
a trámů. Již samotné vystěhování celého patra by se neobešlo bez vstřícného
postoje paní Zuzany Konvičkové z městské knihovny, u níž byla uložena většina
pianin, dále paní ředitelky základní školy
Mgr. Miroslavy Hoňkové, která nám umožnila uskladnit většinu hudebních nástrojů
a technické správě a městu Klimkovice za
poskytnutí skladovacích prostor v budově
bývalé kotelny.

Při přípravě projektu došlo kromě výměny celé skladby podlahové vrstvy rovněž na dveře i zárubně. Dále se musely odstranit tři stávající příčky, které při
odkrytí dřevěného záklopu levitovaly
v prostoru. Musely být vyměněny i některé původní nosné trámy, jež byly napadeny dřevokaznými škůdci. Nejvýraznějším
počinem však asi bylo navržení zcela nového interiéru koncertního sálu s novým
pódiem, s velkými zadními otevíracími
dveřmi, s rampami na scénické osvětlení,
s úložnými prostory v technické místnosti. Nechybí ani opona s mini portálem, či
pracoviště na ovládání světel a zvuku.
V designovém projektu klimkovického
rodáka MgA. Jaromíra Materny je upraveno i hlediště pro větší komfort diváků.
Sál bude možné využít pro produkce
všech oborů školy (hudebního, tanečního
i literárně dramatického) případně i pro
další kulturní akce. V rekonstrukci sálu
bylo počítáno i s pořízením nových židlí,
bohužel, při přípravě ostrého rozpočtu po
nárůstu cen stavebních prací musely být

nejprve pokryty stavební úpravy. Proto
jsem velice rád, že na dovybavení sálu se
podílelo i město Klimkovice, jehož zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 100 tisíc
Kč na pořízení nových židlí.
Proměnou prošel i baletní sál, kde je
celoplošně upravena skladba podlahy pro
efektivní trénink našich mladých tanečnic
a tanečníků. Investice byla realizována
díky příspěvku zřizovatele (odboru investic Moravskoslezského kraje) na reprodukci majetku ve výši 4 000 000 Kč. Dalších 400 tisíc bude hrazeno z investičních
a provozních prostředků školy. Přestože
některé prvky, jako například scénické
reﬂektory bude nutné ještě doplnit, celkový design již bude možné zhlédnout na
některé z našich podzimních veřejných
akcí.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i realizaci investiční akce, neboť
bez vstřícného postoje všech zainteresovaných stran by se tato vize realizovala
jen stěží.
MgA. Pavel Béreš, ředitel školy
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Pozvánky na kulturní akce do lázní

Famózní klimkovické pjenice

Divadlo Odřivous

Zveme vás na lázeňskou kolonádu, kterou rozezní Famózní
klimkovické pjenice. Repertoár tohoto vokálního souboru tvoří
písně 20. až 40. let, které Famózní klimkovické pjenice interpretují s autentickou nostalgií.

Ochotnický divadelní soubor ODŘIVOUS Bílovec odehraje
divadelní představení Šárky Fenykové – Kurz efektivního rodičovství na divadelní scéně v Sanatoriích Klimkovice.

Neděle 15. září v 15.00 hod., Sanatoria Klimkovice, kolonáda, vstup zdarma.

Opereta Když dva se rádi mají…
Poslechněte si nejznámější operetní melodie a nahlédněte
do života reálných postav, které si dřív nebo později uvědomí,
že ve dvou se to lépe táhne. Účinkují přední sólisté Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a Peter
Svetlík.
Čtvrtek 19. září v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 75 Kč, v předprodeji na recepci.
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Čtvrtek 26. září v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 80 Kč, v předprodeji na recepci.

Zdravá výživa pro každého
PharmDr. Margit Slimáková je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství
a osvětě, publikační i přednáškové činnosti a v říjnu zavítá do
klimkovických sanatorií.
Pondělí 14. října v 17.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, vstupné 250–300 Kč, předprodej v Klubu Inspirace nebo v síti Ticketon.
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

září

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

Neděle

1.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

Pondělí

2.

HUDBA

Večer s harmonikářem
Miroslavem Krenželem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

Středa

4.

KINO

Hodinářův učeň

kino Panorama

18.00

120,-

TANEC

K tanci a poslechu hraje J. Erben

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

Pátek

6.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

30,-

Sobota

7.

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka – škola

sraz před zámkem

15.30

30,-

Neděle

8.

PRO DĚTI

Střelecké závody

Střelnice V. A. Staška

9.30

volný

KONCERT

DH Rozmarýnka z Bílovce

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

HUDBA

K poslechu hraje BOSOBOS

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

KINO

Přes prsty

kino Panorama

18.00

130,-

WORKSHOP

Kouzlo djembe bubnů

SK, sraz na kolonádě

19.00–20.00

50,-**

VÝSTAVA

Chovatelská výstava

park P. Bezruče

14.00–18.00

ZÁBAVA

Předjarmareční průvod

od zámku na hřiště

19.20

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

VÝSTAVA

Chovatelská výstava

park P. Bezruče

8.00–16.00

TRADICE

Jarmark

centrum města

10.00–22.00

volný

KONCERT

Klimkovické famózní pjenice

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Angry Birds ve ﬁlmu 2

kino Panorama

17.00

HUDBA

K poslechu hraje
Trumpetové DUO HALATA

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

KINO

Tenkrát v Hollywoodu

kino Panorama

18.00

100,-

PROCHÁZKA

Komentovaná prohlídka

město Klimkovice

18.00–20.00

volný

BESEDA

Přírodní léčba pohyb. aparátu

SK, salonek vedle kinosálu

15.00–16.00

volný

Pondělí

9.

Středa

11.

Pátek

Sobota

Neděle

13.

14.

15.

Pondělí 16.

Středa

18.

volný
30,-

100/120,-

Čtvrtek

19.

ZÁBAVA

Opereta Když dva se rádi mají…

SK, společenský sál

19.00–20.00

75,-*

Neděle

22.

KONCERT

Plavba lodí kolem světa
s J. Erbenem

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Román pro pokročilé

kino Panorama

18.00

130,-

Pondělí 23.

HUDBA

Evergreeny u klavíru
s Lukášem Havířem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

Středa

25.

TANEC

K tanci a poslechu hraje P. Sax

SK, Pilsner Pub

19.30–21.30

30,-

Čtvrtek

26.

DIVADLO

Divadlo Odřivous

SK, společenský sál

19.00–21.00

80,-*

Pátek

27.

DISKOTÉKA

DJ ATOM

SK, Pilsner Pub

19.30–22.00

30,-

Sobota

28.

VÝSTAVA

Včelařská výstava do 29. 9.

kostelík

9.00–17.00

volný

Neděle

29.

KONCERT

DH Nový Jičín

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Film pro náročného diváka: Jiří
Suchý – Lehce s životem se prát

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

S harmonikářem Mir. Krenželem

SK, Pilsner Pub

19.30–21.00

volný

Pondělí 30.

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019
Rezervace a prodej vstupenek na lázeňské kulturní programy probíhá v recepci sanatorií.
www.sanatoria-klimkovice.cz
* Vstupenky je možné si zakoupit na recepci SK. ** Vstupenky je možné si zakoupit na recepci SK (omezený počet účastníků).
V případě nepříznivého počasí mohou být některé akce v sanatoriích přesunuty z Pilsner Pub do restaurace Zahrada.
Změna v programu vyhrazena.
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Pozvánka
Střelnice V. A. Staška Klimkovice
pořádá 6. ročník

STŘELECKÝCH ZÁVODŮ
pro děti

8. září 2019 od 9.30 hod.
Srdečně zveme všechny děti z Klimkovic
a blízkého okolí na střelecké závody
ze vzduchové pušky.
Střílet se bude na vzdálenost 10 metrů vleže
10 soutěžních ran na střelnici v Klimkovicích.
Děti budou rozděleny do kategorií podle věku.
Celkem budou tři kategorie:
do 9 let, do 11 let a do 14 let věku.
Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny
medaile, diplomy a poháry.
Také pro poražené budou připraveny sladké odměny.
Na všechny děti se moc těší
střelci z Klimkovic.
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DĚTI – pravidelné ak vity pro školní rok 2019/2020

PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

* Takto označené ak vity můžete navš vit v TÝDNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16.–21. září 2019 ZDARMA! Od 23. září 2019 již pravidelně.
ČAS

NÁZEV

KATEGORIE

CENA

LEKTOR

NÁPLŇ

8.30-9.15*

Jóga pro mámy i táty

dospělí (+dě )

600 Kč / 10 lekcí

Mgr. Lenka Figalová

Cvičení jógy samostatně i s dětmi.

9.30-10.15

Hudební dílničky

dospělí + dě

600 Kč / 10 lekcí

Mgr. Natálie Marynčáková

Pojďme s dětmi objevovat svět hudby.

11.45-17.30

Mozaikový klub

dě 1. stupně ZŠ

750 Kč / polole

Mgr. Vítězslav Lasota
Bc. Tereza Skálová

Mnoho ak vit všeho druhu - sportovní a kreavní činnost, deskové hry, pobyt na zahradě,
tema cké workshopy. Zajišťujeme převod dě
ze ZŠ Klimkovice do MOZAIKY.

13.00-14.00* Pohybovky
pro předškoláky

od 5 let

700 Kč / polole
+ 200,- převod

Mgr. Vítězslav Lasota
Bc. Renata Návratová

Zábavné hry, posilovací a motorická cvičení
míčové hry, florbal... Zajišťujeme převod dě
z MŠ do MOZAIKY a zpět.

13.00-14.00* Gymnas ka
pro předškoláky I.

MŠ předškoláci

1 400 Kč
+ 250,- převod

Mgr. Lucie Jelínek
(mistryně ČR ve sport. gym.)

Všestranný pohyb s prvky gymnas ky a vedení
dě k lásce k pohybu. Možnost převodu z MŠ.

14.30-15.30* Gymnas ka
pro školáky

dě 1. stupně ZŠ

1 400 Kč

Mgr. Lucie Jelínek
(mistryně ČR ve sport. gym.)

Všestranný pohyb s prvky gymnas ky
a vedení dě k lásce k pohybu.

15.45-16.45* Gymnas ka
pro předškoláky II.

MŠ předškoláci

1 400 Kč
+ 250,- převod

Mgr. Lucie Jelínek
(mistryně ČR ve sport. gym.)

Všestranný pohyb s prvky gymnas ky a vedení
dě k lásce k pohybu. Možnost převodu z MŠ.

17.00-18.00* Dance I.

5. + 6. třída ZŠ

700 Kč / polole

Ing. Vendula Klimantová

Zaměřeno na různé taneční styly, choreografie
s podtextem muzikálů a rozvoj improvizace.

18.15-19.15* Dance II.

od 7. třídy ZŠ

700 Kč / polole

Ing. Vendula Klimantová

Zaměřeno na různé taneční styly, choreografie
s podtextem muzikálů a rozvoj improvizace.

50 Kč / rodina

s doprovodem

Přijďte si s dětmi pohrát do útulné herny.

9.00-11.30*

Herna RC Želvička

dě do 5 let

11.45-17.30

Mozaikový klub

dě 1. stupně ZŠ

Bližší informace v pondělním rozpisu.

14.10-15.10* Florbal v ZŠ

od 6 let

700 Kč / polole

Mgr. Vítězslav Lasota

Nácvik techniky, trénink fyzické kondice.

14.45-15.45* Mini Dance

1. a 2. třída ZŠ

700 Kč / polole

Ing. Vendula Klimantová

Lekce plné hudby, pohybu, tanečků a her.

16.00-17.00* Taneční kroužek

dě MŠ od 5 let

700 Kč / polole

Ing. Vendula Klimantová

Lekce plné hudby, pohybu, tanečků a her.

17.15-18.15* Li le Dance

3. a 4. třída ZŠ

700 Kč / polole

Ing. Vendula Klimantová

Lekce plné hudby, pohybu, tanečků a her.

16.15-17.15* Ateliér Barvička

od 4 do 7 let

750 Kč / polole

Petra Homolová
Vlaďka Závodská

Hravé výtvarné tvoření plné tradičních
i netradičních materiálů.

16.00-18.00

dě do 5 let

50 Kč / rodina

s doprovodem (od října)

Přijďte si s dětmi pohrát do útulné herny.

16.00-17.00* Parkour I.

Herna RC Želvička

od 6 do 9 let

1 600 Kč / polole

L.E.A.D. Parkour

Rozvoj síly, vytrvalos , rovnováhy, krea vity,
přesnos , prostorové orientace a bezpečnos .

17.15-18.45* Parkour II.

od 10 do 13 let

2 100 Kč / polole

L.E.A.D. Parkour

Rozvoj síly, vytrvalos , rovnováhy, krea vity,
přesnos , prostorové orientace a bezpečnos .

17.30-18.45* Cybertron I.

od 9 let

750 Kč / polole

Mgr. Vítězslav Lasota

Nauč se krea vně a prak cky využívat
notebook. Úprava fotografií, tvorba webu,
3D aplikace, tvorba v Minecra u...

17.45-19.15* Cybertron II.
programování

od 11 let

750 Kč / polole

Milan Křivánek

Základy algoritmizace a programování
v jazyku JavaScript.

8.45-9.30*

Koťata

Dě chodící
až 2 roky + rodič

600 Kč / polole
10 lekcí

Bc. Renata Návratová

Veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovednos dě . Náplň
lekcí: hudební část a pobyt v herně RC Želvička.

9.45-10.30*

Tygříci I.

Dě od 2 let
+ rodič

600 Kč / polole
10 lekcí

Bc. Renata Návratová

Veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovednos dě . Náplň
lekcí: hudební část a pobyt v herně RC Želvička.

11.45-17.30

Mozaikový klub

dě 1. stupně ZŠ

Bližší informace v pondělním rozpisu.

15.30-16.30* Mini Ladies

4 až 6 let

1 000 Kč / polole

MC Ladies Klimkovice

Taneční klub, mažoretky.
Tel.: M. Holainová, 773 748 610

16.30-17.30* Li le Ladies

6 až 8 let

1 000 Kč/ polole

MC Ladies Klimkovice

Taneční klub, mažoretky.
Tel.: M. Holainová, 773 748 610

50 Kč / rodina

s doprovodem

Přijďte si s dětmi pohrát do útulné herny.

Petra Homolová
Zuzana Vaculíková

9.00-11.30*

Herna RC Želvička

dě do 5 let

11.45-17.30

Mozaikový klub

dě 1. stupně ZŠ

Bližší informace v pondělním rozpisu.

16.00-17.30* Turis cký oddíl
1x za 14 dní

od 1. třídy ZŠ

700 Kč / polole

16.15-17.15* Florbal I.

od 9 let

700 Kč / polole

Mgr. Vítězslav Lasota

Nácvik techniky, trénink fyzické kondice.

1 000 Kč / polole

MC Ladies Klimkovice

Taneční klub, mažoretky.

16.30-17.30* Li le a Miss Ladies

Turis ka, práce s mapou, orientace v terénu,
uzlování, šifrování, znalost přírody...

16.30-17.45* Buď TRENDY

od 9 let

750 Kč / polole

Bc. Lenka Hrbáčová

Vyrábění orig. módních doplňků i dárečků.

17.30-18.30* Florbal II.

od 9 let

700 Kč / polole

Mgr. Vítězslav Lasota

Nácvik techniky, trénink fyzické kondice...

11.45-16.00

dě 1. stupně ZŠ

Mozaikový klub

Bližší informace v pondělním rozpisu.

16.00-18.30* Keramika
viz program

dě i dospělí

80 Kč / lekce dítě
120 Kč / dospělý

Mgr. Šárka Thanheiserová

Práce s keramickou hlínou, základní techniky
práce s ní i volná tvorba.

16.30-17.15

dě 9 až 13 let

650 Kč / polole

Lucie Vališová

Základní kroky a sestavy la nskoamerických
tanců. Tel.: 607 007 418

Změna programu vyhrazena.

La nské tance
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DOSPĚLÍ, MLÁDEŽ a SENIOŘI – pravidelné ak vity pro školní rok 2019/2020
ČAS

NÁZEV

KATEGORIE

CENA

LEKTOR

NÁPLŇ

8.30-9.15*

Jóga pro mámy i táty

dospělí (+dě )

600 Kč / 10 lekcí

Mgr. Lenka Figalová

Cvičení jógy samostatně i s dětmi.

9.30-10.15

Hudební dílničky

dospělí + dě

600 Kč / 10 lekcí

Mgr. Natálie Marynčáková

Pojďme s dětmi objevovat svět hudby.

9.30-11.00*

Hatha jóga

dospělí

120 Kč / lekce
Radka Ivanská
možnost permanentky

Protahování a posilování problémových par í
těla, dechová cvičení pro obnovení energie,
relaxace pro duševní rovnováhu.

15.00-16.30* Klub ak vních
seniorů

senioři

zdarma

Bc. Renata Návratová

Pravidelná setkávání seniorů. Přijďte strávit
ak vně příjemný čas se svými vrstevníky.

17.45-19.00* Powerjoga

dospělí, mládež

100 Kč / lekce

Ing. Edita Ujfaluši

Efek vní zapojování všech svalů celého těla,
protahování. Působí pro boles zad, uvolnění
páteře, zlepšení celkové kondice i držení těla.

19.30-20.30* Tancování pro zábavu

od 14 let, dospělí

80 Kč / lekce
700 Kč / 10 lekcí

Taneční klub VEON

Společenský tanec pro páry i jednotlivce
zábavnou formou! Přijďte si s námi osvěžit
a prohloubit své taneční dovednos .
E-mail: TKVeon@email.cz

18.30-19.30

SM systém

dospělí

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a pohybový aparát.

19.45-20.45

SM systém

dospělí

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a pohybový aparát.

9.30-10.30

SM systém

senioři

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a pohybový aparát.

14.30-15.30

Zdravotní cvičení

senioři, dospělí

40 Kč / lekce

Věra Strakošová

Posilovací i protahovací cvičení s pomůckami
i bez nich, nenamáhá klouby ani páteř,
u cvičení se nehopsá.

17.45-18.45* Hatha jóga

dospělí

100 Kč / lekce
Radka Ivanská
možnost permanentky

Protahování a posilování problémových par í
těla, dechová cvičení pro obnovení energie,
relaxace pro duševní rovnováhu.

18.00-19.30* Rytmus v nás

mládež, dospělí

sudé středy

Daniel Plecháček

Kurz bubnování na djembe.

18.00-19.00

dospělí

90 Kč / lekce

Bc. Katka Palkovská

Zlepšení koordinace, držení těla, posílení svalů.

19.15-20.15* Taichi začátečníci

dospělí

90 Kč / lekce

Bc. Katka Palkovská

Zlepšení koordinace a držení těla, posílení svalů.

19.00-20.00

SM systém

dospělí

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a pohybový aparát.

10.00-11.00

Jóga

dospělí

Mar na Galischková

Uzavřená skupina.

8.45-9.45*

Zdravotní cvičení

senioři, dospělí

40 Kč / lekce

Věra Strakošová

Posilovací i protahovací cvičení s pomůckami
i bez nich, nenamáhá klouby ani páteř,
u cvičení se nehopsá.

18.45-19.45* SM systém

mládež, dospělí

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a tělo.

19.00-20.00* Kruhový trénink

dospělí

70 Kč / lekce

Tereza Saidlová

Zpevnění těla, spalování tuků.
Na objednání, tel.: 739 524 929.

20.00-21.00

mládež, dospělí

700 Kč / 10 lekcí

Mgr. Radmila Pindorová

Stabilizace a mobilizace páteře, syst. péče
o páteř a tělo.

16.00-18.30* Keramika
dle programu

dě
i dospělí

80 Kč / lekce dítě
120 Kč / dospělý

Mgr. Šárka Thanheiserová

Práce s keramickou hlínou, základní techniky
práce s ní i volná tvorba.

17.30-18.30

La nské tance
pokročilí

dospělí

750 Kč / 10 lekcí

Lucie Vališová

Sestavy a další nové kroky la nskoamerických
tanců. Tel.: 607 007 418

18.45-19.45

La nské tance
začátečníci

dospělí

750 Kč / 10 lekcí

Lucie Vališová

Základní kroky a sestavy la nskoamerických
tanců. Tel.: 607 007 418

PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

* Takto označené ak vity můžete navš vit v TÝDNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16.–21. září 2019 ZDARMA! Od 23. září 2019 již pravidelně.

Taichi pokročilí

SM systém

Změna programu vyhrazena.
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Historie

40 let od otevření nové základní školy
Školství v Klimkovicích má v historii města bezpochyby své
významné místo. Podle historických pramenů z Vlastivědy
slezské Vincence Praska zde totiž existovala první škola již
před rokem 1529. Přesto se ale město v minulosti dlouhodobě a opakovaně potýkalo s nedostatečnou kapacitou objektů vhodných pro výuku školních dětí.
K řešení tohoto problému sice významně přispělo teprve až
dokončení stavby a zahájení provozu v budově první obecné
školy v září r. 1887 (později rozšířené její přístavbou na školu
měšťanskou), bohužel však jen na poměrně krátkou dobu. Brzy
po vzniku samostatné ČSR, a po „přiškolení“ dětí z dalších okolních obcí ke klimkovické obecné a měšťanské škole, se totiž
znovu projevil značný nedostatek prostoru pro výuku ve zdejších
školních budovách, a to především v meziválečném období a po
skončení druhé světové války a německé okupaci v roce 1945.
A tak když 1. září roku 1954 opouštěli žáci vyššího stupně
základní školy provizorní místnosti dřevěného baráku postaveného nouzově jen pár metrů od budovy školy čp. 112 na ul. Komenského (v současnosti tzv. „modrá škola“) a stěhovali se do uvolněných místností ve druhém patře zámku, zdálo se, že o osudu
výstavby nové školní budovy pro základní školu v Klimkovicích
je bohužel navždy a deﬁnitivně rozhodnuto. Nikdo tenkrát ani
netušil, že paradoxně právě toto rozhodnutí snahu a požadavky o výstavbu nové školy značně urychlí. Budova zámku, byť
po válečné obnově, přece jen nebyla pro provoz školní výuky
způsobilá a brzy se zde na různých místech začaly projevovat
technické problémy, narušení a praskání zdiva, stropů, propadání podlah atd. V prosinci 1967 došlo dokonce k prolomení části
chodbové dlažby před ředitelnou, a tak následná revize označila
celkový stav budovy zámku v Klimkovicích za vysoké riziko provozní bezpečnosti, k čemuž byl teprve až v dubnu 1970 vydán
tzv. havarijní výměr.
Na základě této skutečnosti bylo s konečnou platností o výstavbě nové osmnáctitřídní školy se školní jídelnou, družinou
a dvěma tělocvičnami rozhodnuto 11. 11. 1970 a na konci listopadu téhož roku byl ze čtyř navrhovaných lokalit vybrán pozemek
na levé straně podél silnice směrem k Vřesině. Počátkem roku
1973 byl hotov tzv. „úvodní projekt“ a zhotovitelem realizačního
projektu, dokončeného na podzim téhož roku, byl Energoprojekt
Praha. V pozici generálního dodavatele, který výstavbu školních budov realizoval a byl za její kvalitu a termín zodpovědný, působil tehdy stavební podnik Bytostav Ostrava. Slavnostní
položení základního kamene budovy nové základní školy se
konalo v místě stavby dne 9. května 1975 a první stavební práce
zde započaly 27. prosince téhož roku. Původně stanovený termín dokončení výstavby hlavních provozních objektů nové školy
byl poté sice několikrát posunut, avšak přesto se Klimkovice po
několika letech přece jen dočkaly toužebně očekávaného otevření nového školního areálu.
Stalo se tak dne 1. září 1979. Byl to tehdy před čtyřiceti lety
slunečný „sváteční“ den pro celé naše město, jehož obyvatelé a zejména děti a školní mládež, se tak po šedesáti letech
konečně dočkali vskutku neobyčejného dárku, a také i město se
tak mohlo pochlubit zbrusu novým školním zařízením, jež svou
moderností a vybavením patřilo tehdy k těm nejlepším v celém
kraji. Při slavnostním shromáždění řady hostů, školní mládeže
a několika stovek obyvatel Klimkovic, konaném v prostoru před

novotou zářícím průčelím hlavní budovy, převzal tehdejší ředitel klimkovické ZDŠ Jan Sekera od delegace a zástupců okresu a představitelů města Klimkovic symbolicky klíč a oﬁciálně
tak zahájil běžný školní provoz. Areál nové školy v Klimkovicích
měl také mnohé své další přednosti, k nimž patřila zejména
dostatečnost prostoru pro výuku pěstitelských a zahradnických
prací i pro sportovní a jiné školní i mimoškolní aktivity. V dalších letech pak výstavba v areálu nové školy dále pokračovala.
V květnu roku 1985 byl dokončen a slavnostně dán do užívání
sportovní areál s běžeckou dráhou, sektory pro atletiku, hřiště
pro kopanou, házenou, volejbal a tenisové kurty. Poté následovala zásadní rekonstrukce tělocvičen, školní kuchyně a úprava a
modernizace venkovního hřiště (umělý travnatý povrch), spojená s rekonstrukcí povrchu oválu atletické dráhy apod. Investice
do sportovní části areálu nové základní školy v rozsahu cca 30
mil. Kč. doplňovaly také každoročně realizované opravy a drobné stavební úpravy v interiéru školních budov.
Rozhodně nejvýznamnější akcí však byla rekonstrukce školy,
kterou naše město realizovalo před pěti lety, a to v průběhu roku
2014. Její součástí bylo provedení výměny kotlů, vnitřní plynoﬁkace, výměna oken, zateplení obvodového zdiva a zbrusu nová
barevná fasáda. Hlavním cílem této rekonstrukce, jejíž investiční
náklady přesáhly hodnotu 28,5 mil. Kč (z toho ﬁn. dotace z prostředků EU a SFŽP 19 mil. Kč), bylo především zlepšení životního prostředí pro výuku školních dětí, zlepšení kvality ovzduší,
snížení provozních nákladů v objektech areálu školy i celková
estetizace vnějšího vzhledu. Rekonstrukci, kterou se podařilo
realizovat převážně v období letních školních prázdnin, úspěšně stavebně i organizačně zabezpečili pracovníci stavební ﬁrmy
Ptáček, spol. s r. o., z Kojetína.
Máme tedy dnes v našem městě moderní školu, zařazenou
do sítě základních škol ČR podporujících zdraví i komplexní
školní zařízení s kapacitou až 660 žáků, které nyní po poměrně
dlouhém období čekání na „lepší školní časy“, může takto směle
navázat na historicky dlouhou a úctyhodně pestrou a zajímavou
tradici školství v Klimkovicích. K letošní připomínce čtyřiceti let
provozu „nové“ školy přejeme naší „základce“ do jejích dalších
školních let především hodně pilných a vnímavých žáků, hodně
rodičů, kteří chtějí ve výchově a vzdělání svých dětí se školou
účinně spolupracovat, a také hodně učitelů, kteří svým žákům
chtějí a mohou věnovat veškeré své schopnosti a pedagogický um.
Ing. Jiří Pillich
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Házená

Pozvánka na házenkářská podzimní utkání
Vážení spoluobčané, lázeňští hosté, rodiče, přátelé a fanoušci, dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na házenkářské hřiště u sokolovny, kde v letošním roce házená v Klimkovicích slaví 70 let od přechodu k mezinárodní házené.
Proto vás zveme na naše mistrovské zápasy podzimní části sezóny 2019/2020.
Máme zde mužstva minižáků, mladších žáků, mladších žaček, starších žáků
a mužů. Hrajeme soutěže Moravskoslezského krajského svazu, proto se stavte
na házenkářské hřiště, budeme rádi za
všechny fanoušky, kteří nás příjdou slušně povzbudit hlasivkami, případně bubny,
trumpetami a podobně.
V tabulce níže máme udělán rozpis
všech zápasů a turnajů, podle kategorie.
Jelikož je novinkou, že všechny týmy kro-

mě mužů, hrají turnajovými způsoby, tak
uvidíte o trochu více zápasů, než jste
zvyklí, kdy budou i naši soupeři soupeřit
mezi sebou. Stavte se podívat na hřiště
a přitom si můžete něco malého dát.
Stále probíhá NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ a HRÁČEK, neváhejte a přiveďte své
děti od 8 do 15 let na trénink házené do
mladších žáků (r. 2007 a 2008) a žaček
(r. 2007, 2008 a 2009) a starších žáků
(r. 2005, 2006 a 2007), hledáme děti, kte-

ré budou mít chuť se něco nového naučit,
děláme většinu sportů (házená, ﬂorbal,
fotbal, bazén, kolo, basketbal, běh, atletika, volejbal).
Tréninky: pondělí 16.30–18.00, středa
16.30–18.00, čtvrtek 16.30–18.00 hod.
Všechny tréninky jsou na venkovním
hřišti u sokolovny, případné další po domluvě s trenéry. Více informací se dozvíte
na internetových stránkách: https://klimky-hazena.webnode.cz.
Děkujeme za podporu a spolupráci na
našich zápasech.
Za T. J. Sokol Klimkovice,
oddíl házené, organizátoři a trenéři

Domácí zápasy
1. 9. 2019

Muži

Český Pohár od 14.00, proti Lesana Zubří

14. 9. 2019

Muži
Starší žáci

MSL – zápas od 10.00, proti Paskovu
MSL – turnaj od 12.15, proti týmům Kopřivnice „B“ a Hlučín

21. 9. 2019

Mladší žáci
Minižáci

MSL – turnaj od 9.00, proti týmům Trnávka „A“ a Frýdek-Místek „B“
MSL – turnaj od 13.00, soupeře zatím nevíme

5. 10. 2019

Muži
Mladší žačky

MSL – zápas od 10.00, proti Droždínu
MSL – turnaj od 12.30, proti týmům Třinec a Sokol Karviná

12. 10. 2019

Muži
Starší žáci

MSL – zápas od 10.00, proti Valašskému Meziřičí
MSL – turnaj od 12.15, proti týmům Nového Jičína a Krmelína

9. 11. 2019

Mladší žáci

MSL – turnaj od 16.00 (hala Polanka), proti týmům Třinec a Poruba „A“

23. 11. 2019

Mladší žačky

MSL – turnaj od 17.00 (hala Polanka, pozor čas se může změnit na dřívější třeba 16.00),
proti týmům Sokol Karviná a Bohumín
(MSL – Moravskoslezská liga)
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Fotbal TJ Klimkovice

Report z Lázeňského poháru
Od pátku 19. do neděle 21. července jsme se zúčastnili 42. ročníku Lázeňského
poháru v Konstantinových Lázních. Pro všechny příznivce klimkovické kopané
přinášíme report z tohoto tradičního turnaje.
Naši muži odcestovali do místa konání v pátek ze svinovského nádraží. Letos
totiž byla kvůli špatnému stavu D1 zvolena logisticky snazší, a nutno dodat, že
i pohodlnější, cesta vlakem. Téměř čtyř
a půlhodinová cesta v SC Pendolino do
Plzně utekla poměrně rychle. Ve vlaku
panovala dobrá nálada, o kterou se staral
především Honza Gelnar, který pobavil
také nejednoho cestujícího, a noví hráči
se postupně blíže seznamovali s hráči
stávajícími. V Plzni na naši výpravu už
čekal autobus, který nás zavezl do Konstantinových Lázní, konkrétně kempu La
Rocca, který se stal na dva dny naším
útočištěm. Většina hráčů ihned začala
skládat stany, zbytek výpravy se ubytoval
v chatkách. Krátce po ubytování a průzkumu nejnutnějších míst v kempu se výprava přesunula do sousedícího sportovního
areálu, aby si obhlédla místo zítřejších
bojů, pozdravila se se známými z jiných
týmů a provedla první krátkou „taktickou
poradu“. Na víc nezbylo moc času, protože druhý den jsme otevírali turnaj zahajovacím utkáním už v osm hodin.
I přes brzký čas se všichni hráči dostavili na sraz přesně a mohli se připravit na
svého prvního soupeře TJ Velichovky.
Přesto, že to byl náš první zápas a hrálo
se brzy, hráči na soupeře vtrhli s vervou
a první poločas doslova ovládli, když se
dvakrát prosadil Marek Švábík, po jedné brance dali Anestis Ambros, Honza
Vaněk a to ještě další velké šance zůstaly nevyužity. Ve druhém poločase jsme
nadále kontrolovali hru, kdy jsme soupeři nedovolili ani vystřelit. Naopak Marek
Švábík ve svém prvním zápase po přestupu z Pusté Polomi dovršil hattrick a na
konečných 6:0 uzavřel svou druhou brankou Anestis Ambros.

dva ročníky Lázeňského poháru a v loňské sezóně mu mj. těsně unikl postup do
divize. Kdo z přítomných diváků utkání
sledoval, určitě by neřekl, že mezi oběma
týmy je rozdíl dvou soutěží. Od začátku
jsme na soupeře nastoupili bez respektu,
dobře kombinovali a vytvářeli si i zajímavé situace, které jsme bohužel nedotáhli
do konce. Naopak Luhačovice se postupně dostávaly do hry, ukazovaly, že ve své
soutěži nehrají nahoře náhodou a skórovaly hned z první možnosti. Bohužel,
nedokázali jsme si poradit s přímým
kopem z pětadvaceti metrů a v následné
skrumáži faulovali, z čehož byla penalta,
kterou Luhačovice proměnily. Do konce
poločasu se už nic zajímavého nestalo.
Druhý poločas byl hrou na jednu bránu,
a to na tu luhačovickou. Téměř tři čtvrtiny
druhého poločasu byly Luhačovice uzamčeny na vlastní polovině a jen se bránili.
Do dobrých příležitostí se dostali Ulman,
dvakrát Vaněk a především Švábík, který sice luhačovického brankáře překonal,
ale jeden z jeho spoluhráčů vykopl míč
z brankové čáry. V závěru se i Luhačovice dostaly do dvou příležitostí, kdy mohly
deﬁnitivně rozhodnout, ale ani v jednom

případě netreﬁly bránu. A protože obstřel
Borgosze skončil těsně vedle, ve druhém
utkání jsme padli 1:0. Mírnou útěchou
nám bylo uznání a chvála soupeře i diváků sledujících utkání.
Poslední utkání ve skupině proti domácím Konstantinovým Lázním nás čekalo
relativně zanedlouho a možná proto jsme
působili v úvodu živějším dojmem, což
korunoval vedoucí brankou Honza Vaněk.
O chvíli později na něj navázal povedenou
trefou další novic v našem dresu Marek
Kubes. Za pár minut se potvrdilo pravidlo,
nedáš – dostaneš, když samostatný únik
Viktora Ulmana zneškodnil domácí brankář a z protiútoku jsme inkasovali. Naštěstí
dvougólový náskok nám vrátil krásnou
trefou z přímého kopu opět Honza Vaněk
a v závěru poločasu se ještě dvěma velmi
dobrými zákroky musel blýsknout Vojta
Sikora. Ve druhém poločase už byla na
obou týmech vidět únava z dlouhého dne,
a když po pěkné individuální akci završil
hattrick Honza Vaněk, utkání už se pouze
dohrávalo a skončilo 4:1 v náš prospěch.
Protože Luhačovice v posledním utkání
s Velichovkami překvapení nepřipustily
a vyhrály 2:0, bylo jasné, že v neděli od
jedenácti hodin budeme hrát o třetí místo.
Poslední utkání dne, ve kterém Železnice
překvapivě porazila Lázně Bělohrad 1:0,
rozhodlo, že vítěz se probojoval do ﬁnále
a nás čekaly Lázně Bělohrad.
Pokračování na další straně

Prakticky hned po utkání, v deset hodin,
nám pořadatelé turnaje zajistili oběd, a jelikož další utkání nás čekalo téměř za čtyři hodiny, většina hráčů se rozhodla prozkoumat něco málo z Konstantinových
Lázní. Po slavnostním zahájení turnaje
využili ještě někteří hráči možnosti zchladit nohy na koupališti v kempu a už jsme
se chystali na další utkání, ve kterém nás
čekal velmi těžký soupeř, FK Luhačovice.
Luhačovice jsou tým, který ovládl poslední
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Pokračování z předchozí strany
Po náročném dni šli někteří členové
výpravy doplnit energii spánkem, jiní šli
naložit unavené tělo do chladné vody
na koupaliště a našli se i tací, kteří si šli
„střihnout“ tenisové utkání ve čtyřhře. Po
večeři byl program jasný, posezení ve
sportovním areálu, kde celý tým posiloval týmového ducha, do podrobností jistě
netřeba zacházet. ☺
Druhý den se tým sešel pro jistotu až
v 10 dopoledne, nicméně všichni byli
zodpovědně připraveni na zápas o třetí
místo. V něm nás čekal ještě loni účastník královéhradeckého krajského přeboru
Lázně Bělohrad, který spolu s Luhačovicemi patří každoročně k favoritům turnaje. Úvod utkání jsme měli solidní, bohužel
z mírného tlaku jsme branku nevstřelili.
Poté se hrálo prakticky jen mezi šestnáctkami, kdy šla na obou týmech vidět únava
z předchozího dne. Po standardní situaci jsme prohrávali, naštěstí hned vzápětí
zakončil povedený protiútok střelou k tyči

Viktor Ulman, pro kterého to byla také
první trefa v našem dresu. Ve druhém
poločase byl k vidění především boj, a to
jak na hřišti, tak především hráčů s únavou. Jedinou velkou šanci měli naši hráči,
zato byla obrovská, bohužel Jarda Bednář střílel po centru ze strany, z bezprostřední blízkosti vedle. Utkání nerozhodla normální hrací doba a o vítězi musely
rozhodnout penalty. Zatímco Bělohrad
všechny proměnil, za nás ve třetí sérii
neuspěl Honza Vaněk, kterého vychytal
brankář, a tak jsme skončili na čtvrtém
místě, stejně jako minulý rok.
Ve ﬁnále zvítězily Luhačovice nad Železnicí hladce 2:0 a potřetí za sebou
zvedli nad hlavu pohár pro vítěze. V individuálním ocenění se dostalo i na nás, když
nejlepším střelcem se se čtyřmi zásahy
stal Honza Vaněk.
O půl druhé naši výpravu nabral autobus a odvezl ji do Plzně na cestu domů.
Na všech byla vidět patrná únava, kterou
ještě umocnil přestup na hlavním nádraží
v Praze, kdy si někteří ve sprintu na Inter-

City sáhli opravdu na dno. Po příjezdu do
Ostravy se všichni členové výpravy rozloučili.
I přesto, že se ani letos nepovedlo dostat se na bednu, hodnocení musí být jen
pozitivní. Naše hra se velmi líbila, což je
dobrý signál, přesto, že je stále na čem
hodně pracovat. Nikdo se nezranil, noví
hráči se dobře začlenili do týmu, především Viki Ulman to vzal zodpovědně,
a celkově byla z týmu cítit dobrá atmosféra a pohoda, kterou si snad ponese po
celou sezónu.
Na organizační schůzce zástupců
účastníků Lázeňského poháru byl stanoven harmonogram pořadatelství následujících let. V roce 2020 (přesně 18.–19. 7.)
ve Velichovkách, v roce 2021 v Železnici,
v roce 2022 v Lázních Bělohrad, v roce
2023 v Luhačovicích, v roce 2024 ještě pořadatel není určen a v roce 2025
v Klimkovicích v rámci oslav 80 let organizované kopané v Klimkovicích.
Za TJ Klimkovice Jan Woznica

Fotbalový kemp mládeže s hojnou účastí
Ve dnech 28.–30. června proběhl v areálu fotbalového hřiště TJ Klimkovice
a sokolovny již 5. ročník víkendového fotbalového kempu pro děti, za účasti
třech mládežnických týmů, a to starší a mladší přípravky a týmu mladších žáků
(chlapci a dívky ve věku 6–12 let).
Stalo se již tradicí, že tato akce bývá
pro děti první aktivitou, kterou zahájí své
prázdninové dobrodružství a na kterou se
vždy velmi těší. Hned po kompletaci přihlášek bylo jasné, že účast bude opět o dost
hojnější, než tomu bylo před rokem.
Po zahájení kempu se hlavní sál klimko-
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vické sokolovny během chvíle zcela zaplnil matracemi, spacáky a batohy a poslední příchozí již neměli moc na výběr, kde
rozložit své „dočasné lože“. Po ukončení
prezence se počet účastníků zastavil na
čísle 47 dětí a 10 dospělých. Nejprve
byli kluci instruováni, jak bude celý kemp

probíhat, a po obdržení nových kompletů
dresů se šlo na zahajovací fotografování
a poté na první trénink. V podvečer se na
hřiště vrátili rodiče dětí na tzv. „zakončení
fotbalové sezóny“. Pro všechny, kteří přišli, bylo přichystáno bohaté občerstvení,
např. výborné hamburgery, chlazené pivo,
limonády a další pochutiny. Také byly pro
rodiče přichystány fotbalové soutěžní disciplíny, a po skvělých výkonech a ukázce fotbalových dovedností si ti nejlepší
odnesli hodnotné ceny.

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 9/2019
V sobotu ráno se po osobní hygieně a kaloricky vydatné a zdravé snídani
rozběhl celodenní kolotoč tréninků, které
byly z důvodu teplého počasí přerušovány pravidelným pitným režimem. Po tréninku doplňovali kluci energii svačinkami s pestrým výběrem ovoce. Tento den
všichni zúčastnění absolvovali tři tréninkové jednotky a v podvečer ještě sérii
soutěžních disciplín. Na hlavní jídlo dne
se chodilo do restaurace Růžovka naproti
hřišti, kde nás jako každý rok čekalo velmi
chutné jídlo. Po každém jídle měli všichni povinný odpočinek, který každý mohl
v klidovém režimu trávit tak, jak uznal za
vhodné. Nedělní den proběhl v podobném
duchu jako sobotní, s tím rozdílem, že již
šlo vidět, jak na každého začíná dopadat
únava po poctivě odvedených fotbalových výkonech. Okolo 16 hodiny se již
začali objevovat první rodiče, kteří si přišli
pro svoje malé fotbalisty. Bylo potěšením
sledovat, jak kluci a také tři dívky ihned
sdělují s rozzářeným výrazem v obličeji rodičům své zážitky a dojmy z tohoto
kempu. S přáním klidně a pohodově prožitých prázdnin jsme se se všemi zúčastněnými rozloučili a po úklidu využívaných
prostor jsme se s příjemným pocitem, že
vše proběhlo na jedničku, rozešli domů
i my dospělí.
V konečném účtování se celý kemp
velmi vydařil. Prvotní obavy organizátorů
z velkého počtu dětí se nenaplnily a nakonec vše přineslo trenérům a asistentům
jen radost, kdy i přes velký věkový rozdíl mezi kluky byli mezi sebou jako rovný rovnému a dokázali spolu přátelsky
strávit celý fotbalový víkend. Nakonec bychom chtěli velmi poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na tuto sportovní akci
a díky kterým bylo možno nechat vyrobit
všem klukům pěkné fotbalové komplety
dresů s potiskem, které si po ukončení
kempu odnášeli domů. Samozřejmě velké díky patří také všem trenérům, asistentům a zdravotnici, kteří po celou dobu
dohlíželi nejen na tréninkovou morálku,
ale také se starali o pitný a stravovací
režim a dohlíželi na zdraví a pohodu dětí.
Poděkování patří také všem rodičům za
přinesené domácí dobroty a zúčastněným klukům a dívkám za bezproblémový
průběh tohoto sportovního víkendu.
Již nyní se všichni těšíme na další ročník tohoto fotbalového kempu a věříme,
že v příštím roce bude účast opět hojná
a začátek prázdnin si všichni stejně jako
letos společně užijeme.
Více fotograﬁí je možno zhlédnout zde:
https://tjklimkovice2019.rajce.idnes.cz/
Fotbalovy_kemp_2019.
Karel Pokorný,
trenér mladších žáků TJ Klimkovice

Rozpis mistrovských utkání PODZIM 2019 – TJ Klimkovice
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Včelařský spolek

Sto patnáct let spolku pro Klimkovice a okolí
Psal se rok 1897 a čeští včelaři soudního okresu opavského
a klimkovického zakládají v Hrabyni Včelařský spolek pro
západní Slezsko. V roce 1902 zakládají svůj spolek Květoslav v Bílovci a r. 1904 se osamostatňují včelaři z Klimkovic
a zakládají svůj Včelařský spolek pro Klimkovice a okolí.
Zakládající stanovy spolku, zaslané Slezské zemské vládě do
Opavy, podepsali významní občané města, mezi nimi Josef Hradil, Rudolf Resner, Rudolf Hess. Spolek tehdy sdružoval včelaře z Klimkovic, Poruby, Střebovic, Svinova a Polanky. Jak čas
běžel, včelaři jednotlivých obcí odcházeli a připojovali se jiní,
měnily se jejich počty i počty včelstev. Dnes sdružuje spolek
včelaře z Klimkovic, Vřesiny, Olbramic a Zbyslavic, má 48 členů,
kteří chovají 316 včelstev. V našem obvodu včelaří i 11 včelařů
z jiných obcí.
První desetiletí Spolku měla oslavit v září r. 1914 velká zemská výstava včelařů v Hospodářské škole, ale vypuknutí první
světové války oslavy znemožnilo. První připomenutí výročí bylo

Dělnické hřiště

Jak se umíme bavit
Dne 22. června se konal již 2. Dělňák. A co se tady dělo? Malí
i velcí opět sportovali a bavili se. Přizvali jsme i sousedy
z tzv. „lázeňských domů“.
Děti dostaly velkou medaili a musely absolvovat několik disciplín, např. běh v pytli, hod pytlíkem a kroužkem, chůzi na chůdách, přelézání žebříku, sjetí skluzavky. Za každou provedenou
disciplínu dostaly na medaili razítko. Když vše zdárně ukončily,
odměna v podobě sladkostí a malých dárečků je neminula.
Dospělí chlapi i malí chlapci si zahráli fotbal, který se obešel
letos bez zranění. Občerstvení bylo z domácích zdrojů – buchty,
dortíky, řezy, mufﬁny, bublaniny, sladké i slané. A kdo měl ještě
hlad, tak si mohl opéct špekáčky. O hudební produkci s kytarami
se postarali Hanka s Robertem a všichni jsme si s chutí zazpívali. Věřím, že tahle parta, která hýří skvělými nápady pro děti
i dospělé, bude v tomto duchu pokračovat.
Moc děkujeme za další báječný den skvělým organizátorům
Dankovi, Davidovi, Ondrovi, Kubovi, Terezce, Ivě a Hankám.

v r. 1934 shromážděním v sokolovně a výstavou v Hospodářské
škole, slavili jsme 80 let v kulturním domě a 100 a 110 let ve výstavních prostorách kostelíka Sv. Trojice.
Bylo by škoda nepřipomenout si dlouhou historii Včelařského
spolku, když je to již 115 let od založení. Včely jsou stále stejné,
věky se nemění, vyvíjí se jen technická zařízení k ošetřování
včelstev, včelaři jsou znalejší a snaží se chovat včelstva mírná
a s dobrým výnosem medu. Ne vždy se to daří, příroda a počasí
jsou rozhodující. Včelstva jsou ovlivňována i technikou zemědělské produkce, rozšířením parazitů, ale s tím musí dnešní včelař
počítat. Idyla slaměných úlů a včelařů s fajfkou je minulostí.
115 let od založení Včelařského spolku pro Klimkovice a okolí
si připomeneme výstavou včelařského vybavení a historie v kostele Sv. Trojice v Klimkovicích ve dnech 28. a 29. září 2019, na
kterou vás všechny srdečně zveme. Vstup je volný, připravujeme prodej medu a medoviny, pokud se podaří, bude i perník.
Za Spolek včelařů Ing. Ladislav Besta

Hýlovské okénko
Děkujeme městu Klimkovice za podporu akcí Osadního výboru Hýlov, pořádaných pro občany v oblasti od lípy až po
sanatoria včetně. Jsme také velmi rádi, že se občané aktivně zapojili a vyjádřili své názory k dění v naší osadě. A jsme
rádi, že se také bavili na zábavných akcích a věříme, že se
jim bude líbit i náš plán akcí na druhé pololetí.

Plán akcí na 2. pololetí 2019
• 6. srpna v 18.00 hod. U Rašků – odpoledne deskových her
• 10. října v 18.00 hodin – veřejné zasedání OV Hýlov
v restauraci U Rašků
• 14.–18. října – drakiáda – den i hodina operativně podle
počasí, vyvěsíme na nástěnky obce
• 7. listopadu v 17.30 hodin – tvoření pro děti, lampionový
průvod v restauraci U Rašků
• 24. listopadu ve 14.00 hodin – v zasedací místnosti
Sanatorií Klimkovice – tvůrčí dílna, trika, Mikuláš, čert
• 3. prosince v 18.00 hodin – veřejné zasedání OV Hýlov,
s Barborkou

Velký úspěch měla první akce 2. pololetí – Deskovky
V polovině srpna se občané Hýlova, Klimkovic a lázeňští hosté
setkali v restauraci U Rašků u příležitosti večera deskových her.
Akce byla zahájena závodem v synchronizovaném běhu na deskových lyžích. Celý večer probíhal v přátelském duchu nejen při
hraní her. Atmosféru dokreslila hudebním doprovodem skupina
lázeňských hostů. Ti se v průběhu podvečera utkali se zástupci
Hýlova a Klimkovic v běhu na lyžích a i přes veškerou snahu byli
domácím týmem deklasováni. Děkujeme všem za aktivní účast
a těšíme se na další setkání.
Osadní výbor Hýlov

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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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

Pozvánky
ČČK Klimkovice
a Charita Broumov pořádají

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
Y Oblečení (dámské,
pánské, dětské) – čisté
Y Lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky
záclony – nepoškozené
Y Domácí potřeby
– funkční
Y Přikrývky, polštáře, deky
Y Hračky
Y Obuv
Sbírka se uskuteční v kině
Panorama v Klimkovicích.
pátek 1. 11.

8.00–18.00

sobota 2. 11.

8.00–18.00

Děkujeme za vaši pomoc.
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BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
OBLEČENÍ a POTŘEB
v HASIČSKÉ ZBROJNICI ve dnech:
pondělí

14. 10. příjem

8.00–11.00 / 14.00–18.00

úterý

15. 10. prodej

8.00–11.00 / 14.00–18.00

středa

16. 10. prodej

8.00–11.00 / 14.00–16.00

čtvrtek

17. 10. výdej

13.30–15.30 hod.

Zve výbor ČČK Klimkovice
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