í a města Klimkovic
lázn

Městský úřad Klimkovice
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé a kamarádi, když píšu tento úvodník
Zpravodaje, zrovna nám za okny podzim
ukazuje svou drsnou tvář. Je chladno, prší
a jak se říká „ani psa by ven nevyhnal“.
Ale i toto počasí příroda potřebuje a po
předchozích letech sucha se v letošním
roce vydatně doplňují ztracené zásoby
podzemní vody i vody v nádržích a přehradách. Snad se z extrémního sucha
nestanou extrémní povodně, doufejme.
První říjnový víkend byl v našem městě,
co se týče společenských akcí a událostí,
velmi vydatný. Probíhaly volby do zastupitelstev krajů, konaly se farmářské trhy,
v parku Dýňobraní a u zámku si lidé užívali Slavnosti vína a burčáku. K tomu všemu
příjemné slunečné podzimní počasí vybízelo k hojné účasti, což se také potvrdilo.

listopad 2020
Bohužel, vládní opatření, ale i nepříznivé
počasí, ovlivnilo následné plánované kulturní, sportovní i společenské akce i život
ve městě po celý zbytek měsíce.
Rotary Club Ostrava City, i díky naší
občance Tamaře Isrickaja, uspořádal
v parku již 5. ročník Dýňobraní aneb
kostýmového odpoledne se zábavným
programem pro děti. Tato akce má krom
zábavy i charitativní podtext. Při dražbě
dýní, podzimních květin a výrobků z dílny pro hendikepované se podařilo vybrat
13 600 korun, které budou věnovány na
rehabilitační program pro Petra Haase,
upoutaného po cévní mozkové příhodě
na invalidní vozíček. Děkuji všem, kteří do dražby přispěli a děkuji Tamaře za
uspořádání takovéto bezva akce v Klimkovicích.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
klimkovickým občanům za účast u voleb
do krajského zastupitelstva Moravsko-

Setkání s předsedou Národní sportovní agentury v Klimkovicích. Zleva: Mgr. Stanislav Folwarczny (náměstek hejtmana MSK), Ing. Petr Večerka (zastupitel města),
Jaroslav Varga (starosta města), Bc. Lukáš Lyčka (místostarosta města), Milan Hnilička (předseda NSA) a Ing. Petr Jiříček (radní města).
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slezského kraje. Ukázalo se, že v Klimkovicích máme zodpovědné občany a voliče,
když účast u voleb v Klimkovicích dosáhla
44,04 %, což vysoce převyšuje krajskou
volební účast 32,71 % i celorepublikovou volební účast 37,95 %. Poděkování
také směřuje ke členům volebních komisí, kteří zvládli i ztížené podmínky voleb.
A samozřejmě nezbývá než pogratulovat
úspěšným stranám, hnutím, sdružením
a jednotlivým kandidátům. V Klimkovicích to byl těsný souboj o vítězství, které
nakonec získala společná koalice ODS
a TOP09 se ziskem 26,70 % hlasů, na
druhém místě skončilo hnutí ANO2011
se ziskem 26,45 %, třetí na pásce byla
Česká pirátská strana 12,57 % následovaná KDU-ČSL 7,56 %, ČSSD 6,25 %
atd. (kompletní volební výsledky naleznete na: www.volby.cz). Jsem samozřejmě
rád, že i tentokrát budou mít Klimkovice
Pokračování na další straně
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v krajském zastupitelstvu své „želízko
v ohni“ v osobě bývalého místostarosty
Klimkovic Jakuba Unucky. Gratuluji.
Mnozí z vás si určitě všimli staveniště
v místě dříve významné dominanty města, kterou bezesporu schody vedoucí ke
kinu Panorama jsou. Zastupitelstvo města
koncem září schválilo vybranou variantu
opravy těchto schodů, které po desetiletí
chátraly a neplnily svou funkci. Již první
říjnový víkend nastoupila četa dobrovolníků a brigádníků z Marathon Teamu, kteří
se ve spolupráci s Technickou správou
vrhli na demolici současného schodiště.
Chlapům za tento přístup patří obrovské díky. Ruku v ruce s demolicí probíhá
i veřejná zakázka na zhotovitele nových
schodů, kterých bychom se měli dočkat
již na jaře.
Výhodná spolupráce mezi městem
a spolkem probíhá i na koupališti, a to
s klimkovickými skauty. Po letošní premiérové sezóně provozu bazénů v tomto složení nastává podzimní čas údržby
a oprav v areálu. Při povedených jarních
opravách velkého i malého bazénu bylo
zejména zabráněno velkým únikům vody.
Zastupitelé na zářijovém zasedání uvolnili
další ﬁnanční prostředky pro pokračování
oprav velkého bazénu. Tyto opravy opět
zabezpečí pracovníci města ve spolupráci
se skauty tak, aby nic nebránilo včasnému
zahájení příští koupací sezóny. Já osobně
doufám, že příští koupací sezóna proběhne již i s kompletně zrekonstruovaným
malým bazénem. K tomu ale ještě chybí
dotáhnout několik málo administrativních
úkonů k získání potřebného stavebního
povolení a také závěrečné odsouhlasení
investice zastupitelstvem města. Snad se
tak již brzy podaří. Touto cestou děkuji
skautskému středisku Junák Klimkovice
za výbornou spolupráci při provozu koupaliště v roce 2020 a těším se na spolupráci i v letech následujících.
V pátek 9. října zavítala do Klimkovic
vzácná návštěva. Jsem velmi rád, že mé
pozvání přijal předseda Národní sportovní agentury (NSA) a bývalý hokejový reprezentant pan Milan Hnilička se
svými spolupracovníky a také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
(MSK) pro školství a sport, pan Stanislav
Folwarczny. Společně se starostou města
Jaroslavem Vargou, radním města Petrem Jiříčkem a zastupitelem a předsedou
sportovní komise města Petrem Večerkou
jsme diskutovali nad potřebou investic do
sportovní infrastruktury našeho města
a možnostech připravovaných dotačních
programů NSA. V krátké prezentaci (její
část zveřejňuji na následných stránkách
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Dýňobraní
Zpravodaje) jsme přítomným představili,
krom sportovních oddílů našeho města
a jejich historických úspěchů, samozřejmě
i připravované velké projekty rekonstrukce sokolovny a výstavby nové sportovní
haly. Jsem rád, že se sám předseda NSA
a jeho spolupracovníci mohli na vlastní
oči přesvědčit o nutnosti investic do obou
těchto projektů a vyjádřili nám naději
v možnosti získání dotační podpory jak
z NSA, tak i z MSK. Nyní je ovšem, sportovní terminologií řečeno, míč na naší
straně a oba tyto projekty je nutno posunout do fáze stavební připravenosti čili
stavebního povolení. Bez něj na dotaci
nedosáhneme a bez dotace tyto projekty
jen těžko uskutečníme. Bylo to velmi příjemné setkání se zajímavou diskusí okolo
sportu a jeho ﬁnancování, zároveň velmi
motivační a v neposlední řadě nám všem
bylo ctí přivítat u nás v Klimkovicích takto
významnou osobnost českého sportu.
V závěru úvodníku Zpravodaje bývá
zvykem zvát na akce konající se v našem
městě v následném období. Bohužel,
tentokrát, ač bych rád, nemohu. Nejistá
doba, kdy dnes nevíme, co bude zítra,
mi to nedovoluje. Ale kulturní, sportovní,
společenský a vůbec život není přeci jen
o organizovaných akcích. Můžeme se
nezávazně potkávat třeba na procházkách do přírody, v našem parku, či jen
tak po městě, při individuálním sportu
a podobně. Věřím, že toto období je jen
přechodné a brzy budeme moci zase
navázat na bohatý kulturní, společenský
a sportovní život našeho města.
Závěr úvodníku Zpravodaje proto využiji jinak. Nedávno se v Klimkovicích udála
dopravní nehoda střetu vozidla s dítětem.
tato nehoda neměla tragické

následky, a to jen díky pomalé jízdě projíždějícího vozidla a přilbě na hlavě malé
cyklistky. Přeji jí brzké uzdravení bez
následků. Chtěl bych touto cestou apelovat na rodiče, dávejte na své děti pozor,
jsou to naše zlatíčka. Cesta není dopravní
hřiště, a i když projíždějící vozidlo pojede
„krokem“, může to mít neblahé následky.
Zároveň ale také apeluji na všechny řidiče
v Klimkovicích. Prosím, dodržujte dopravní předpisy. Tyto neskýtají jen dodržování
povolené rychlosti, ale také, jak se v tomto případě ukázalo, nebezpečné parkování na ulicích. Základní pravidlo podélného
stání (rovnoběžně s okrajem vozovky)
zní, že v ulici smíte parkovat jen po směru jízdy, tedy vpravo. Co nejblíže okraji
vozovky. Zaparkovat můžete jen tam, kde
zbydou alespoň 3 metry pro každý směr
jízdy. V obousměrné ulici je to 6 metrů,
v jednosměrce logicky postačí 3 metry.
Dodržováním tohoto pravidla zajistíte
nejen plynulost provozu, ale i bezpečnost
na silnicích spočívající v širokém rozhledu jak řidiče, tak i chodců a cyklistů.
Strážníky městské policie jsem požádal,
aby se v nejbližších dnech zaměřili na
kontrolu dodržování tohoto pravidla. Buďte na sebe, prosím, opatrní a navzájem
obezřetní, ať už jste řidičem vozidla nebo
chodcem či cyklistou. Život máme všichni
opravdu jen jeden.
V celém svém úvodníku jsem se záměrně vyhýbal tomu dnes asi nejvíce frekventovanému slovíčku „ko….vir“ a nemíním to porušit ani na závěr. Domnívám
se, že mediální a všudypřítomná „masáž“
z tohoto pohledu je dostatečná. Proto
závěrem přeji všem statečnost, trpělivost,
sílu a zdraví.
Váš místostarosta Lukáš Lyčka
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Informace k ﬁnančnímu hospodaření města
pohledem místostarosty
V pravidelných intervalech bývá na zastupitelstvu města předkládána zpráva
o hospodaření města, čili plnění rozpočtu města. Naposledy tomu tak bylo na
zářijovém zasedání zastupitelstva, kde byla podána zpráva za období 1–8/2020.
V tomto článku se pokusím podívat na ﬁnanční hospodaření města trošičku
obšírněji z mého pohledu a zahrnout již aktuálnější období, a to 1–9/2020.
Vzhledem k celosvětové ﬁnanční nejistotě, a řekněme vyvíjející se ﬁnanční krizi
v souvislosti s pandemií Covid-19, která
se na hospodaření města promítá zejména v daňových příjmech obce, je položka
daňových příjmů jednou z nejsledovanějších při predikci dalšího vývoje a dopadu
na rozpočet města. Za současné situace
i my v Klimkovicích podrobujeme daňové
příjmy zvýšené každoměsíční analýze
jejich vývoje. Z dat vyplývá, že prozatím
i díky kompenzačnímu daňovému bonusu
pro obce (1 200 Kč / obyvatel, Klimkovice
= 5 619 tis. Kč), se v současné chvíli pohybujeme přibližně na stejné výši daňových
příjmů, jako v roce 2019 (viz graf) a převyšujeme daňové příjmy oproti roku 2018.
Otázkou ovšem zůstává, jak se budou
daňové příjmy vyvíjet v roce následujícím
a pak i v dalších letech? V dalším období již zřejmě s daňovým kompenzačním
bonusem od státu nemůžeme počítat.
O to hůř se nám bude sestavovat rozpočet na rok 2021.
Celkové příjmy města Klimkovic po
konsolidaci za období 1–9/2020 činí
75 363 299 Kč, což je procentuálně plnění celoročního rozpočtu příjmů ve výši
77,60 %, příjmy pro rok 2020 jsou tedy
prozatím plněny podle plánu. Celkové
výdaje města Klimkovic po konsolidaci

za období 1–9/2020 činí 58 613 740 Kč,
což je procentuálně plnění celoročního
rozpočtu výdajů ve výši 40,05 %. Výdaje tedy zcela nenaplňujeme podle plánu,
což samozřejmě souvisí s nižšími výdaji
například na kulturní a společenské akce,
provoz kina apod. z důvodu pandemie
Covid-19, ale také se zde výrazně promítají prozatím nedokončené, a tím pádem
neuhrazené, investiční akce města.
Krátkým souhrnem o aktuálním plnění plánu investic města budu navazovat.
Pro rok 2020 bylo do této chvíle schváleno celkem 82 investičních akcí nebo
kapitálových oprav v celkové ﬁnanční výši
55 328 250 Kč. Z toho je 35 akcí přípravných, čili studie nebo projekty v hodnotě
13 266 250 Kč a 47 akcí realizačních,
čili nákupy, opravy a výstavby v hodnotě 42 062 000 Kč. Do poloviny měsíce
října bylo z celkového seznamu schválených akcí dokončeno a zrealizováno
celkem 32 akcí v hodnotě 9 920 000 Kč
(18 %). Namátkou vybírám ty nejvýznamnější: Čistička odpadních vod a kanalizace v Josefovicích (celkové náklady
40 000 000 Kč, převážná část hrazena
již v roce 2019), oprava bazénů na koupališti, nákup služebního vozidla a radaru
na měření rychlosti pro MP, modernizace
PC učeben na ZŠ, renovace hřiště u ZŠ,

oprava střechy na MŠ Glazarové, úprava
vstupu a plotu MŠ Josefovice, renovace
Parčíku, studie proveditelnosti chodníků
přes Josefovice, studie proveditelnosti
cyklostezky do Josefovic, studie variant
chodníků na ul. Olbramické, projektová
dokumentace služebny PČR a další. Ve
fázi rozpracovanosti je dalších 26 akcí
v hodnotě 21 452 000 Kč (39 %), namátkou například zmiňuji realizace nádvoří zámku, kanalizace pod připravovaný
chodník od Polanky, digitalizace městského rozhlasu, schody u kina, opravy velkého bazénu, oprava střechy sokolovny
a přeložení VN vedoucího nad sokolovnou, projektové dokumentace: zateplení
a okna MŠ 28. října, hasičské zbrojnice,
sokolovny, celková oprava hrází a odbahnění rybníků v parku a ve vysokém stadiu
rozpracovanosti před vydáním stavebního povolení a podáním žádosti o dotaci
samozřejmě také velmi sledovaná projektová dokumentace chodníku od Polanky.
V přípravné fázi je zbývajících 24 akcí
v celkové hodnotě 23 956 250 Kč (43 %),
jako například již výše zmíněná navazující realizace chodníku od Polanky (dotace SFDI na rok 2021), oprava mostku na
ul. Kotkova (dotace MMR na rok 2021),
rekonstrukce malého bazénu na koupališti, realizace výměny elektrických rozvodů v zámku, fasáda – okna – výkladce na
budovách drogerie a večerky na náměstí, oprava chodníku od Hrušky k parku,
projektové dokumentace: sportovní haly,
kina, chodníku na ul. Olbramické a mnoho dalších schválených investičních akcí.
Jak asi sami usoudíte, výčet to je dlouhý
a to zdaleka není vše z investičních akcí,
které jsou pro naše město potřeba. Doufám, že tento investiční plán bude v nejbližší době dokončen a budeme se moci
zaměřit na nové a další potřebné investiční akce města.
V současné době pracujeme na sestavení rozpočtu města pro rok 2021. Ekonomové nám radí, dívat se na krizi
Covidu-19 jako na přechodný, přibližně
dvouletý problém. V tomto období se
zaměřit na zmrazení provozních výdajů a zajistit růst nedaňových příjmů.
Nebát se využít výhod krize a realizovat
maximum potřebných investic s pomocí
Pokračování na další straně
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výhodných úvěrů. Nečeká nás tedy lehké
období, zejména co se týče provozních
výdajů. Udržet je na úrovni předchozích
let 2018 a 2019 nebude lehké. Proto,
nehněvejte se na nás, pokud v rozpočtu
nepatrně omezíme výdaje na kulturní,
společenské, sportovní a podobné akce
či jiné nemandatorní běžné výdaje. Plánované investiční akce se budeme snažit
zajistit v plné míře, a to zejména s využitím rozšířené nabídky národních dotačních titulů. Rozpočet na rok 2021 se bude
schvalovat na prosincovém zasedání
zastupitelstva města, 15 dní před zasedáním bude veřejně přístupný na úřední
desce. Budete-li mít k rozpočtu zásadní
připomínky, neváhejte mě kontaktovat
(mistostarosta@mesto-klimkovice.cz,
tel.: 602 289 533) nebo případně přijďte
své připomínky vyjádřit osobně na zasedání zastupitelstva města.
Obecní ﬁnance jsou věc veřejná, jsou
to ﬁnance náš všech daňových poplatníků, a tak hospodaření s nimi musí být
co nejefektivnější, ale také co nejtransparentnější. Zajímá vás, jak průběžně
hospodaří naše obec, jaké máme příjmy
a jaké výdaje? Na tomto odkaze serveru

Ministerstva ﬁnancí ČR najdete přehledně a detailně aktuální stav i historii hospodaření Klimkovic: https://monitor.statni-

pokladna.cz/ucetni-jednotka/00298051/
prehled.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta

Duo - Praktik oznamuje
Od pondělí 19. října 2020 je v ordinaci MUDr. Lucie Friedlové a MUDr. Romany
Bočkové zrušena pevná linka – telefonní číslo: 556 303 484. Volejte už pouze na
mobilní telefon: 602 400 099.

Den válečných veteránů
Dne 11. listopadu 1918
bylo ve vlakovém voze v Le Francport severofrancouzského
města Compiègne
podepsáno příměří
mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové
války.
11. listopad je dnem věnovaným památce válečných veteránů a obětí válek a slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo
Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je
tento významný den připomínán i v České republice. Symbolem Dne veteránů se
stal květ vlčího máku.
Město Klimkovice ani v roce 2020
nezapomene a památku válečných veteránů uctí položením věnců k pomníkům obou válek a k dalším pomníkům
dne 11. 11. 2020 v 11 hodin.
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Na ﬂanderských polích
John McCrae
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš.
Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem –
a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla,
vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

Vyšla nová
publikace o městě
Městu Klimkovice se podařilo získat
dotaci z Moravskoslezského kraje na
podporu turistických aktivit.
Ze získaných peněz město vydalo
publikaci o Klimkovicích, která kromě
stručných úvodních informací o historii a současnosti města obsahuje
i tipy na výlety v okolí, na přírodní krásy Klimkovic, na restaurace a mapku
turistických cílů. Brožura vyšla v češtině a angličtině a k dispozici je pro
vás v Kulturním a informačním středisku v přízemí zámku.
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Prezentace sportovní infrastruktury města Klimkovic
na setkání s předsedou Národní sportovní agentury
Dnešní Klimkovice jsou se svými více než 4 500 obyvateli rozvíjejícím se městem.
Město Klimkovice disponuje touto sportovní infrastrukturou:
• Fotbalová hřiště s přírodním trávníkem 95 x 55 m
• Fotbalové hřiště s umělým trávníkem 70 x 30 m v areálu základní školy
• 2x házenkářská hřiště s asfaltovým povrchem (1x v areálu ZŠ)
• 2x tenisové kurty s antukovým povrchem v areálu ZŠ
• 2x volejbalové / nohejbalové kurty s umělým povrchem v areálu ZŠ
• 2x tělocvičny v základní škole (rozměry 21,5 x 12 m a 16,5 x 11,5 m)
• 2x tělocvičny v Sokolovně (rozměry 20 x 12 m a 13 x 6,8 m) UZAVŘENO
• Atletický okruh 250 m v areálu základní školy
• Sportovně-rekreační areál se 2 bazény a s hřištěm na nohejbal a volejbal
• Střelnice
Ve městě je NEDOSTATEČNÁ sportovní infrastruktura, zejména hal a tělocvičen pro zimní měsíce!

Sportovní spolky ve městě a jejich úspěchy
TJ Sokol Klimkovice – oddíl badmintonu. Od roku 2017 nejvyšší soutěž v České republice, Extraliga.
Hráčky Kateřina Tomalová a Tereza Švábíková v kvaliﬁkaci o účast na OH v Tokiu.
Největší úspěchy mládeže oddílu badmintonu:
1. místo Czech Talent team 2013 (děti do 11 let)
1. místo MČR 2013 smíšených družstev (žáci do 15 let)
1. místo MČR 2014 smíšených družstev dorostu
1. místo MČR 2015 smíšených družstev dorostu
1. místo MČR 2016/2017 smíšených družstev dorostu
1. místo MČR 2017 smíšených družstev (žáci do 15 let)
TJ Sokol Klimkovice – oddíl házené
1955/56, 1968–1975, 1986/87 – II. liga mužů
1965–1972 – I. liga dorostenců
Badminton, házená, fotbal – kompletní obsazení výkonnostních soutěží od přípravek až po dospělé.

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
V roce 2015 město Klimkovice získalo objekt budovy sokolovny
z roku 1923 od sdružení Sokol bezplatně do svého majetku.
2015 – 1. fáze rekonstrukce v hodnotě 7 mil. Kč. – hotovo
2017 – 2. fáze rekonstrukce v hodnotě 3 mil. Kč. – hotovo

1. fáze

2. fáze

2021 – 3. fáze rekonstrukce, nová střecha –
momentálně projektová příprava, odhad 5 mil. Kč
2022 – 4. fáze rekonstrukce, dokončení celé budovy,
projektová příprava, odhad 30 mil. Kč

3.–4. fáze

PROJEKT SPORTOVNÍ HALA
V roce 2019 město Klimkovice vykoupilo pozemky (8 000 000 Kč)
pro rozšíření sportovního komplexu u základní školy
a zpracovalo prostorovou studii areálu s umístěním sportovní haly.
Pro rok 2020 město Klimkovice vyčlenilo ﬁnanční prostředky
na zpracování Projektové dokumentace sportovní haly
a navazující infrastruktury podle zpracované studie.
Probíhá proces změny územního plánu.
Odhadované náklady realizace jsou 80 000 000 Kč.

Redakčně
kráceno

5

ZPRAVODAJ LÁZNÍ A MĚSTA KLIMKOVIC 11/2020

Poznatky „zastupitele – nováčka“
z dvouletého působení v zastupitelstvu města
Letos v říjnu uběhly dva roky, kdy o městských záležitostech rozhoduje nové
zastupitelstvo. Coby „zastupitel – nováček“ jsem si musel položit otázku, jak
jsme za ty dva roky přispěli k rozvoji města. V rodinné diskusi na toto téma mě
nejbližší příbuzný rychle zchladil, když prohlásil, že jsme nejhorší zastupitelstvo,
jaké kdy město Klimkovice mělo.
Až dosud jsem byl přesvědčen, že
více už za dané situace pro město udělat
nešlo, neboť jsme „makali“ ze všech sil.
Přece v roce 2019 byla stavebně ukončena kanalizace v Josefovicích za cca
40 mil. Kč (z toho 18 mil. dotace) včetně
vyasfaltování dotčených místních komunikací za další 2 mil. Kč. Stavba byla letos
v květnu zkolaudována a většina nemovitostí už vypouští splašky do nové ČOV,
čímž byla odstraněna hrozba enormních
penalizací za vypouštění splašků do kaskády jistebnických rybníků. Přínosem byl
rovněž vloni zbudovaný kruhový objezd,
jenž přispěl k bezpečnější a plynulejší
dopravě ve městě.
Uvědomuji si však, že vzhledem k dodnes rozkopanému nádvoří, tristnímu stavu sokolovny a faktu, že letos žádná větší
investice nebude dokončena, nemusí být
tento negativní názor mezi občany ojedinělý.
Doufám, že mnoho našich občanů
s tímto názorem nevidí příčinu ve skutečnosti, že v zastupitelstvu zasedáme tři
senioři 60+. Dovedu si představit, jak
moc pokřivený obraz pojem senior vlivem sdělovacích prostředků, především
TV a reklam, u většiny mladší generace
vyvolává. Nejspíše jako osobu s omezenou pohyblivostí a orientací, poslouchající
dechovku, sledující nekonečné stupidní
seriály a ve volbách dávající hlas „třešním“, v lepším případě „koblihám“. Ještě
horší obraz o seniorech dostane divák při
sledování na ně cílených reklam, v jejichž
nabídce se objevují především – inkontinenční vložky, ﬁxační krémy na zubní
protézy, gely proti bolesti svalů a kloubů,
prášky proti nadýmání a mobily s velkými
tlačítky. Do tohoto obrazu ale z nás seniorů zapadá málokdo. Kupříkladu já mám
z muziky nejraději „heavy metal“, jezdím
hodně na kole (za dobrého počasí i na
zastupitelstvo), věci z reklamy nepotřebuji
a bez dotykového smartphonu a počítače
bych se těžko obešel. Mnoho mých soukmenovců sice poslouchá jinou hudbu,
provozuje jiné pohybové aktivity, ale nemají problém jít s dobou a používat internet
a moderní elektronické technologie.
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Asi jsem trochu odbočil, ale návrat zpět
k původnímu tématu souvisí s projížďkou na kole po Polance. Šokovala mě
zde vývěska s přehledem realizovaných
investic v roce 2020. V sumě to činilo více
než 150 mil. Kč. Přestože akce „Plošná
kanalizace Polanka 4. etapa část 1‘‘ si
vyžádá cca 64 mil. Kč, pustil se městský
obvod do dalších větších investic – do
rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ
s předpokládanými náklady 28 mil. Kč, do
stavebních úprav obytného objektu č. p.
545 za 15 mil. Kč a dokončuje práce na
polních cestách Na Hranici a K Vydralinám za cenu 8,5 mil. Kč.
Většina těchto akcí je spoluﬁnancována
státními institucemi, popř. z rozpočtu statutárního města. A právě nezískání dotací
je jedna z příčin, proč realizace investic
v našem městě momentálně drhne. Zda
to umí Polanka líp, neumím posoudit, ale
v tom, že je součástí Statutárního města
Ostravy, má určitou výhodu.
Dotační programy bývají vyhlášeny
s šibeničními termíny, týkajícími se podání žádosti a dokončení stavby, přičemž
podmínkou pro podání žádosti je zpravidla platné pravomocné stavební povolení
+ projektová dokumentace + položkový
rozpočet. Ne vždy je reálné toto stihnout.
To byl také jeden z důvodů, proč jsme
nemohli vloni na podzim podat žádost
o dotaci na rekonstrukci sokolovny.
Není to však jediná příčina stávajícího stavu – jsou to „kostlivci vylézající ze
skříní, podědění z předešlých volebních
období“. Pokaždé, když si myslíme, že už
je vše na dobré cestě, tak vylezou.
U sokolovny to byly nejdříve megalomanské požadavky z předešlých volebních období na vzhled a funkční využití
budovy, což mělo za následek výsledný
rozpočet blížící se v dnešních cenách 50
mil. Kč, nepochopitelné zahájení rekonstrukce od podlahy, a ne od střechy, na
níž je jak na potvoru zavěšený strop
a naposledy požadavek ČEZu podmiňující rekonstrukci budovy přeložením venkovního vedení vn za cca 2 mil. Kč.
Pro Polanku přišlo vyhlášení v pravý
okamžik. U akce s názvem Rekonstrukce

sportovního areálu u ZŠ dvakrát neúspěšně požádali o dotaci, načež zrovna v roce 2019 byl projekt aktualizován
s předpokládanými náklady 27,6 mil. Kč.
Podle dotační loňské výzvy mohly obce
dosáhnout max. na 40 %, sportovní kluby až na 70 % nákladů. Městský obvod
převedl projekt na fotbalový klub a areál
předal do tzv. výpůjčky fotbalovému klubu. Výsledkem bylo schválení dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v neuvěřitelné výši téměř 19,3 mil.
Kč. Realizace byla navíc spoluﬁnancována z rozpočtu města Ostravy částkou
4,14 mil. Kč.
Rekonstrukce naší hasičárny se zasekla na vyprojektované studii, v níž nebyla
dodržena dvoumetrová hranice od sousedního pozemku (majitel dodatečný
souhlas nedal).
A opět Polanka: v červnu 2019 starosta
s hosty přestřihnul pásku před opravenou
zbrojnicí. Celkové náklady cca 9 mil. Kč
byly z velké části pokryty formou dotace
z Integrovaného regionálního operačního
programu a Ministerstva pro místní rozvoj.
Koupaliště zdržela nutnost doplnit projektovou dokumentaci z r. 2016 o projekt
dechlorační jímky, kterou v současnosti
požaduje hygiena a vodoprávní úřad.
Varianta zateplení fasády domu č. p. 35
a 36, schválená na 16. zasedání zastupitelstva, nemohla být letos realizována,
neboť ing. arch. David Kotek nesouhlasil
s variantou a trvá na zahájení opravy na
domě podle jeho projektové dokumentace. Tak bych mohl dál pokračovat, neboť
obdobné problémy pozdržely realizaci
akcí – Chodník na ul. 28. října (čeká se
na vyhlášení dotační výzvy), Schody ke
kinu (po vysoutěžení zhotovitele může
být oprava zahájena), Nádvoří zámku,
dodělávka a studna (menší akce, ale
hodně „kostlivců“).
Tolik ke dvouleté činnosti současného zastupitelstva. Cílem příspěvku není
obhajoba ani sebemrskání, ale podat
reálný pohled na problematiku spojenou
se správou města.
Máme ještě dva roky na to, aby za námi
zůstaly zrealizované investice, ať už nové
stavby nebo rekonstrukce. Pokud snížíme
počet plánovaných akcí (těch má město
rozpracovaných neúměrně moc – spousta nepoužitých studií a projektové dokumentace, mnohdy zastaralé a neaktuální)
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a soustředíme se na několik klíčových
akcí, výsledek se dostaví.
V roce 2021 je podle mě především
potřeba zbudovat novou střechu nad
sokolovnou a tu zpřístupnit veřejnosti.
Souběžně aktualizovat námi schválený
úsporný projekt a vše předpřipravit pro
podání žádosti o dotaci. Totéž platí pro
akci Chodník na ul. 28. října.

ZŠ (hrozí navrácení obdržené dotace).
Realizovat Schody ke kinu, Nádvoří
zámku s dodělávkou studny a Zateplení fasády u domu č. p. 35 a 36 včetně výměny vstupních dveří a výloh
v 1. NP.
Bude to náročné vše zvládnout v situaci, kdy vše komplikuje Covid-19, ale buďme optimisty.

Do konce prázdnin zajistit provedení
zateplení podle původní projektové dokumentace na reklamovaných objektech

Ing. Radomír Homola,
zastupitel města Klimkovice

Technická správa města Klimkovic
oznamuje všem občanům blížící se
ukončení sběru BIO odpadu / zeleně
na místním sběrném dvoře. Poslední
termín pro vývoz je v sobotu 28. 11.
2020.
Do konce listopadu také vyváží
BIO popelnice (hnědé) ﬁrma OZO
Ostrava s. r. o.
Jana Hinduláková,
TS Klimkovice

Policie České republiky

Nebuďte neviditelní…
Aktuální roční období s sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání,
dále pak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté, spolu s dopravními policisty a krajským koordinátorem
BESIPu, započali opětovně apelovat na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou
viditelnost.
Preventivní akce s názvem Nebuďte neviditelní byla 5. října 2020 zahájena například v Ostravě-Hrabůvce či na
Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy
z dopravní služby však do terénu vyráží
celý týden a zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu
na silnicích v době snížené viditelnosti.
Následný den pak preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými
účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do
Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či
Opavsku.

Díky užití retroreﬂexního prvku může
řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří
na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20
metrů). Reﬂexní prvky je vhodné umístit
na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník
či zápěstí (případně obě místa), vždy na
stranu směrem do vozovky tak, aby prvky
byly viditelné a díky nim se stal viditelným
i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení
s reﬂexními doplňky, reﬂexní materiál
by měl být i součástí školních brašen či
batohů. Zejména mladší školáci mohou
být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost.
Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní
a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují permanentně
prostřednictvím přednášek a besed, za
všechny lze připomenout projekty Zebra
se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zase při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka
a poslouchají hudbu. Tato skutečnost
pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby
„nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však
také senioři. Jejich pohyblivost může
být limitována, stejně jako zrak či sluch.
Orientace seniora v silničním provozu tak
může být svízelnější.

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci Nebuďte neviditelní policisté při preventivní akci oslovili
a věnovali jim reﬂexní pásky. Některým
chodcům vysvětlili vhodné umístění
reﬂexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli
skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost deﬁnuje zákon
jako situaci, kdy účastníci provozu na
pozemních komunikacích dostatečně
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní
komunikaci, například od soumraku do
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště
nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec
za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreﬂexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Mjr. Mgr. Gabriela Pokorná,
vrchní komisař
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Zpráva o činnosti Městské policie Klimkovice
Vážení občané, pomalu se blíží konec roku, a proto jsme se rozhodli napsat obšírnější článek o působnosti Městské policie Klimkovice. Pokusíme se podrobněji
přiblížit, jakým způsobem policie pracuje. Pro snadnější orientaci budou činnosti
rozděleny do určitých okruhů. Každý okruh si podrobněji přiblížíme a popíšeme,
jak probíhá pracovní činnost Městské policie Klimkovice. Prvý okruh, kterým se
budeme zabývat, je prevence.

Prevence
Městská policie Klimkovice se nezabývá pouze represivními úkony, ale klademe důraz i na prevenci. Prevencí se dá
předejít mnohému. Jedním z důležitých
bodů činnosti městské policie v Klimkovicích je zaměření se na děti, kterým při
našich besedách v mateřské školce nebo
i během letního příměstského táboru
předáváme informace zábavnou formou
o bezpečném chování na silnicích a ulicích, jak bezpečně přecházet vozovku,
kde je bezpečné si hrát a naopak, kterým
místům se vyvarovat. Snažíme se tím
předcházet a varovat před nebezpečností
různých situací, do kterých se mohou děti
dostat, kdy může být nenávratně zmařen
lidský život, nebo vážně ohroženo jejich
zdraví či zdraví jiné osoby.
S dětmi pracujeme nejen v uzavřených
prostorách tříd, ale i na cyklostezkách
nebo v areálu lázní, kde mimo jiné probíráme s dětmi – cyklisty povinné vybavení
kol, bezpečnou jízdu a ohleduplné chování vůči ostatním na kole, a v neposlední
řadě i důležitost ochranných pomůcek,
které by měl každý správný cyklista mít,
aby předešel a minimalizoval případné
zranění, např. při pádu z kola. Docházíme na dětská hřiště u základní školy na
ulici Vřesinské, do parku Petra Bezruče,
na hřiště u bytových domů a na dětské
hřiště v Josefovicích.
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V letních měsících jsme zavítali mezi
děti na koupaliště, kde jim byly vštěpovány informace, jak předcházet nebezpečným situacím, ve kterých by se mohly
ocitnout, a preventivně probíráme situace,
které mohou děti nejen na silnicích potkat.
Vštěpujeme jim důležitost být vidět. Jsme
tu pro ně a odpovídáme na jejich všetečné a mnohdy hodně zajímavé otázky.
Máme připravenou besídku i pro děti
školního věku na téma Bezpečná cesta do školy i ze školy, jen situace okolo
koronaviru nám naše plány překazila a již
naplánovaná besídka pro školáky musela
být zrušena.
Přesto, že školáky nemůžeme osobně
navštívit, podařilo se nám alespoň zajistit reﬂexní vesty pro starší žáky a malé
reﬂexní vestičky do prvních tříd, které
jsme v září na začátku nového školního
roku předali paní ředitelce Mgr. Miroslavě
Hoňkové. Další drobné dárky, které děti
potěší, ale hlavně jim pomáhají zejména
ve viditelnosti na silnici – různé nášivky,
reﬂexní pásky, přívěsky, tkaničky, odznaky a podobné drobnosti s reﬂexními prvky,
omalovánky, pracovní sešity, sešitky kvízů, pexeso, a to vše převážně s dopravní
tematikou, které napomáhají zpestřit výuku dopravní výchovy, získáváme např.
oslovováním zdravotních pojišťoven
nebo automobilek. Mnohé dárky věnoval
rovněž koordinátor Moravskoslezského
kraje pro BESIP pan Blahuta.

Dohlížíme nad bezpečností na přechodu pro chodce před školou v době příchodu dětí do školy.
Mezi další aktivitu městské policie patří
průběžná kontrola dětských pískovišť, kdy
pomocí detektoru kovu zn. Garrett euro
ace kontrolujeme, zda se v písku nenacházejí ostré kovové předměty, jako jsou
například injekční jehly, o které by se naši
nejmenší mohli nejen zranit, ale mohlo by
dojít k nákaze infekčními nemocemi.
Nemyslíme jen na děti, ale i na naše
seniory, pro které máme také zajištěny
drobné dárky od zdravotní pojišťovny.
Rádi bychom je předali při příležitosti
uskutečnění besídky na téma Ostražitost
v každém věku, aneb jak se nenechat zneužít. A opět nám virus zhatil plány, v tuto
dobu musíme myslet na zdraví našich
seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženou
skupinou občanů. A z tohoto důvodu není
možné besídku prozatím uskutečnit.

Veřejný pořádek
Městská policie zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce. A mezi tyto úkoly patří
mimo jiné i řešení přestupků na úseku
veřejného pořádku.
Nejčastějším přestupkem, řešeným
Městskou policií Klimkovice na úseku veřejném pořádku, je parkování na
veřejné zeleni (přestupku se dopustí ten,
kdo poškodí nebo neoprávněně zabere
veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení).
K řešení těchto přestupků jsme přistoupili
pozvolnou formou. Nejprve jsme občany
po domluvě s vedením města od dubna
2020 do poloviny června 2020 pouze
upozorňovali na skutečnost, že pokud
řidič odstaví vozidlo na veřejnou zeleň,
dopouští se tím přestupku dle § 5 odst.
1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb. V tuto
dobu jsme nechávali řidičům za stěrači
pouze upozornění, ve kterém jsme apelovali na ohleduplnost ke spoluobčanům
i okolí, aby neparkovali vozidla tam, kde
to není povoleno. Od poloviny června
jsme přistoupili k důraznějšímu kroku,
a to k umístění Upozornění pro nepřítomného řidiče za stěrač vozidla s poučením
na zadní straně, jak lze přestupek vyřešit
a do jaké doby. I v tomto případě jsme se
přestupek nejprve snažili řešit domluvou.
O problematice parkování na veřejné
zeleni jsme informovali jak písemnou formou ve Zpravodaji, tak i v regionální televizi Educa TV Klimkovice. Následně jsme
začali tento přestupek řešit v příkazním
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řízení. Za výše uvedený přestupek je
možné na místě uložit pokutu až do výše
10 000 Kč. V případě, že byl řidič na místě a odmítl s námi přestupek vyřešit nebo
si nebyl vědom spáchání přestupku, byla
následně postoupena celá událost příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Řidič, který obdržel Upozornění pro
nepřítomného řidiče a nedostavil se ve
stanoveném termínu 10 pracovních dnů
k dořešení přestupku, jak zde bylo uvedeno, byl taktéž oznámen na příslušně
správní orgán k dořešení.
Byly řešeny i přestupky neoprávněného
záboru veřejného prostranství, a to nejen
vozidlem, ale i nepovoleným odložením
stavebního materiálu, sutě, dřeva a dalších materiálů, a to zejména na chodnících, kdy tento materiál znemožňoval
bezpečnou chůzi po chodníku, průjezd
kočárků, případně byl materiál složen na
komunikaci a jednalo se o bezpečný průjezd vozidel.
Několikrát byl řešen v Klimkovicích přestupek podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 251/2016 Sb., kdy přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství.
Jednalo se převážně o přestupek, který byl s přestupcem řešen po uvedení
veřejného prostranství do původního stavu pouze domluvou. Jednalo se hlavně
o neuklizené exkrementy po koních nebo
psech.
Dalšími přestupky, které byly řešeny
Městskou policií Klimkovice, byly například kouření na zastávkách dle § 8) odst.

1 písm. c) zák. č. 65/2017 Sb., několikrát
bylo řešeno i možné porušení Obecně
závazné vyhlášky č. 6/2005 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství
v místech, ze které pro držitele psů vyplývají různé povinnosti, např. vedení psa na
vodítku.
Často jsme byli nuceni řešit i přestupky,
které se týkaly občanského soužití, sousedské neshody, ale i rodinné rozepře. Ne
vždy se nám podařilo najít smírčí řešení
pro obě strany tak, aby došlo k uklidnění celé situace a nedocházelo k dalšímu
napadání nebo dalším schválnostem.
V případě pokračujících schválností nebo
jiného hrubého jednání byly tyto přestupky postoupeny na příslušný správní orgán
k dořešení. Některé závažnější případy,
kdy již bylo podezření, že vznikla škoda
vyšší než nikoli nepatrná (do 5 000 Kč),
bylo nutné předat na PČR k prošetření,
zda ve věci nebyly naplněny znaky trestného činu.

Doprava
Dopravní situaci ve městě každý pracovní den pečlivě monitorujeme. Naším
cílem je zabraňovat protiprávnímu jednání ze strany neukázněných řidičů vozidel,
posílit pocit bezpečí na silnicích a preventivně působit na řidiče, kteří si své protiprávní jednání často ani neuvědomují. Při
dohledu nad dodržováním bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích rozdělujeme dopravní situaci ve
městě na dva nejdůležitější prvky, a to na
statickou a dynamickou dopravu, řešíme přestupky spadající do těchto oblastí. Pojem statická doprava už z názvu

napovídá, že se jedná o dopravu, která
není v pohybu, kontrolujeme porušování
stanoveného dopravního značení, ať již
svislého, tak i vodorovného, přenosného
atd. Největším problémem u nás ve městě jsou zaparkovaná vozidla na místech,
kde to není dovoleno. Často se setkáváme s řidiči, kteří mají za to, že pokud
nevidí žádné dopravní značení, mohou
s vozidlem zaparkovat ke krajnici a žádný přestupek se nestal. Opak je pravdou.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro
každý směr jízdy, tedy celkem 6 metrů
široký průjezd. Mnozí řidiči vozidel se již
setkali s lístkem od městské policie za
stěračem. Takto postupujeme v případě,
když řidič vozidla není přítomen. S tímto
úkonem je pro městskou policii spojeno
i mnoho administrativy. Po příjezdu na
místo se celá událost zaeviduje, vozidlo
se nafotí ze všech stran a zadokumentuje
se do systému, který má městská policie
k dispozici. Tento informační systém nám
umožňuje získat údaje o provozovateli
vozidla, a pokud by se přestupce nedostavil v námi určeném termínu (10 pracovních dnů) a nevyřešil podezření z přestupku, postupujeme celou záležitost
příslušnému dopravně správnímu orgánu k dořešení. U nejčastějších prohřešků řidičů se ﬁnanční postih pohybuje do
dvou tisíc korun na místě. Zde vždy posuzujeme závažnost protiprávního jednání.
Od tohoto se pak odvíjí výše pokuty, ale
není výjimkou, že postačí i domluva. Na
domluvu však nelze v žádném případě
Pokračování na další straně
9
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Pokračování z předchozí strany
spoléhat. Již několikrát se nám stalo, že
přišel naštvaný řidič k nám na služebnu řešit „parkovačku“, a vehementně se
dožadoval domluvy! Pokud nám však
nepodá rozumné vysvětlení pro své protiprávní jednání, odchází s pokutovým
blokem. Pro názornost uvedeme nejčastější přestupky ve statické dopravě ve
městě Klimkovice: ulice Lidická – zákaz
zastavení u bankomatu, zákaz zastavení (mimo zásobování) u podloubí, zákaz
vjezdu za prodejnu Hruška (ani pro případ otáčení vozidla), ulice Smetanova
– stání vozidel na chodníku, kde to není
povoleno dopravním značením, stání
v protisměru jízdy, ulice Habrová – stání
v pěší a cyklo zóně, ulice Tyršova – při
stání nezůstal volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý
směr jízdy, ulice 28. října – parkování na
chodníku, kde to není povoleno dopravním značením, a takto bychom mohli
pokračovat dále. Pod pojmem dynamická doprava si představme dopravu, která
je nějakým způsobem v pohybu. Městská
policie Klimkovice se zabývá dynamickou
dopravou ve smyslu měření rychlostním
certiﬁkovaným měřidlem. Po dohodě
s vedením města vypracovala městská
policie plán míst vhodných k měření. Ve
spolupráci s Policií ČR pak byla některá
místa schválena pro měření a měření je
realizováno. Samotné měření a následné
projednávání přestupku je rovněž administrativně a časově náročná činnost.
Ze zkušeností můžeme říct, že laserový
měřič je pro prevenci ve městě velikým
pomocníkem. Při měření úseků sami
pozorujeme určitou obezřetnost řidičů
vozidel, kteří při vjezdu do města automaticky šlápnou na brzdu, neboť ví, že se
zde měří rychlost, a podvědomě přibrzdí,
což v počátcích měření nebylo zvykem.
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Další činností v oblasti dynamické dopravy je kontrola průjezdu nákladních vozidel
do 3,5 tun a nad 12 tun v místech, kde je
dopravní značkou zakázán vjezd (mimo
dopravní obsluhy). Takové řidiče odstavíme a kontrolujeme, zda jsou dopravní
obsluhou. Pokud dopravní obsluhou nejsou, přistupujeme k ﬁnančním postihům
podle zákona.

Kontrolní a hlídková činnost
Nedílnou součástí naší práce je kontrolní a hlídková činnost, zaměřená na
nejrůznější aspekty porušování zákonů,
nařízení a vyhlášek. Kontrolní činnost
probíhá nejčastěji služebním vozidlem,
kdy se snažíme projet každý den minimálně jednou celé město a zajíždět i do
těch nejmenších uliček, aby lidé věděli,
že jsme tu pro ně, když mají nějaký problém, nebo chtějí něco zjistit, mohou si na
nás mávnout a my jim vždy zastavíme,
a pokud je to v našich silách, rádi poradíme. Mnohokrát jsme při hlídkové činnosti
spatřili protiprávní jednání a řešili nápravu
přímo na místě. Příklady kontrolní a hlídkové činnosti – kontrola lesoparku, kde
dochází k porušování zákona vjezdem
motorek, čtyřkolek a automobilů na místa, kde je to zakázáno, kontrola hřbitova,
kde v minulosti docházelo k vykrádání
automobilů, kontrola odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, kontrola
úklidu po jezdcích na zvířeti, kteří mají
povinnost sbírat po svých zvířatech ze silnice exkrementy, kontrola dětských hřišť
a veřejných prostranství, kontrola závadových osob, které se vyskytují na území
města, a jejich ztotožnění. Odklizení uhynulé zvěře z vozovky pro zachování nerušeného a bezpečného průjezdu vozidel.
Při dlouhodobějších dešťových srážkách
kontrolujeme stav hladiny potoka. Další činností je kontrola majitelů psů, kteří
mají povinnost mít své čtyřnohé kamarády na vodítku.
Spolupráce s kriminální službou
a Policií ČR: Městská policie Klimkovice úzce spolupracuje v součinnosti také
s kriminální službou a Policií ČR na odhalování trestné činnosti ve městě. Podařilo
se nám společnými silami již v několika
případech dopadnout pachatele závažného trestního konání a předat ho do rukou
spravedlnosti.
Spolupráce s ostatními MP: Šenov,
Moravské Budějovice, Bohumín, Hlučín,
Ostrava, spolupracujeme s obecními
a městskými policiemi, předáváme si zkušenosti a poznatky z výkonu služby.
Jízda služebním vozidlem s právem
přednostní jízdy (VRZ): Při plnění úkolů pro městskou policii nás mnohokrát

občané mohli spatřit, jak jedeme takzvaný
zrychlený přesun na místo, kde to nesnese odkladu. V takových situacích používáme zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní
zvukové výstražné znamení. Pokud nás
spatříte a pojedeme na VRZ, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
Řidič, který řídí vozidlo a má zapnutý VRZ,
není povinen dodržovat některé dopravní
předpisy, je však povinen dbát potřebné
opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Pro
řidiče, který řídí vozidlo s právem přednostní jízdy, je to nelehký úkol, a musí se
často rozhodovat ve zlomku vteřiny, proto
již při vizuálním kontaktu zpomalte nebo
zastavte na bezpečném místě (pokud to
situace umožňuje). Děkujeme.
Ostatní: zde bychom zařadili činnost
jako je asistence při převozu peněz do
banky, využití strážníků jednotlivými pracovníky odborů při případném zjištění
skutečného stavu věci, zajištění fotodokumentace k řešení přestupků jednotlivých
správních orgánů, např. černých skládek,
staveb bez povolení, zadokumentování
poškození majetku města, usměrňování
dopravy při zhoršeném průjezdu vozovky z důvodu dopravní nehody, spadlých
větví, při provádění ořezů stromů, čištění pozemní komunikace, nebo jiné překážky, která může narušit bezpečný průjezd. Provádíme rozvoz úředních dopisů
zasílaných městem Klimkovice, rozvoz
dopisů na žádost soudů. Vyhlašujeme
pomocí megafonu důležitá hlášení pro
občany. Jsme nápomocní při konání jarmarku, trhů a masopustního průvodu,
kde zabezpečujeme veřejný pořádek
a dohlížíme na klidný a bezproblémový
průběh. Prověřujeme a prošetřujeme jednotlivé stížnosti občanů, které jsou nám
hlášeny telefonicky, osobně nebo přes
e-mail, spolupracujeme s osadními výbory. Provádíme kontroly ve sběrném dvoře,
aby odpad, který je zde odevzdáván, byl
pouze od občanů s trvalým pobytem na
území města Klimkovic. Zajišťujeme převzetí nalezených věcí a následné předání majitelům, ztracené RZ vozidel, karty
Odis, jízdní kola. Provádíme umístění
fotopastí na místa, která jsou často využívána k odkládání komunálního a velkoobjemového odpadu a nejsou k tomuto
účelu určená, tím se snažíme předcházet
zakládání černých skládek. S tím je spojená i následná obsluha a kontrola fotopastí
a vyhodnocování zjištěných údajů, které
následně slouží jako důkazný materiál při
řešení přestupků.
str. Martin Jandura,
str. Monika Staňková
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Městská knihovna Klimkovice

Vznik veřejné knihovny
V roce 1988 nastala v činnosti městské knihovny velká změna. Po dlouhých
letech se přestěhovala z 1. patra ZUŠ do nově zrekonstruovaného prostoru
v přízemí. O vybavení interiéru se podělil Místní národní výbor s Okresní knihovnou v Novém Jičíně. Na svou dobu byla knihovna vybavena moderním nábytkem a stala se jednou z nejhezčích knihoven v novojičínském okrese. Slavnostní zahájení se odehrálo dne 7. listopadu 1988 na počest VŘSR za přítomnosti
zástupců města (národního výboru) a delegace z okresní knihovny. Knihovnice
tak mohly v nové knihovně pořádat různé kulturní akce a besedy s regionálními
autory a různé aktivity pro žáky ZŠ Klimkovice.

Otevíráme

Knihovnice

Nové prostory
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Novinky ze základní školy

Adaptační seminář žáků
VI. tříd ZŠ Klimkovice
Naše škola pořádá každý rok v září adaptační pobyt pro žáky VI. tříd. Do školy
totiž přicházejí noví žáci z okolních obcí a vznikají tak i nové kolektivy tříd. Cílem
adaptačního kurzu je, aby se děti seznámily, našly si co nejdříve kamarády, naučily se spolupracovat. Během pobytu má jejich třídní učitel jedinečnou možnost
poznat je v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné.

Projekt
Na konci září se v hodinách přírodopisu v 7. ročníku uskutečnil projekt studenta 4. ročníku přírodovědného lycea
Jana Todtera (bývalý žák naší ZŠ).
Práce byla zaměřena na hálky (novotvar vznikající na rostlině působením parazitických členovců, jedná se o zduřelou
rostlinnou tkáň, sloužící larvám parazita jako potrava a úkryt) – student Jan
Todter vytvořil v rámci maturitní práce Klíč
k určování hálek a potřeboval jeho využití ověřit. Vedení školy mu vyšlo vstříc
a sedmáci si mohli vyzkoušet badatelsky
orientovanou výuku, dozvědět se nové
informace a vyzkoušet si práci výzkumníka. Práce se jim velmi líbila, pracovali
s velkým zaujetím a já bych chtěla Honzu pochválit za přátelský přístup k dětem
a perfektní znalosti k problematice hálek.
Za novou zkušenost moc děkuji a Honzovi přeji úspěšné zakončení lycea.
Mgr. Jana Petrušková

V letošním roce však měl adaptační
kurz zcela jinou podobu. Program byl
pro děti připraven přímo ve škole. První
část programu, který byl zaměřen na vzájemné poznávání a týmovou spolupráci,
vedla školní psycholožka Mgr. Barbora
Čechová.
Děti měly možnost blíže poznat své
spolužáky, a aby při plnění úkolů uspěly,
musely si pozorně naslouchat. Další aktivity, sportovní soutěže a hry si pro děti
připravily třídní učitelky. Celý program
zrcadlil snahu vést žáky k toleranci, posílení kladných vztahů, budování zdravého
kolektivu a týmové spolupráce. Na závěr
si děti vytvořily památku – třídní tričko.
Adaptační seminář tak dětem poskytl
první společné zážitky v novém kolektivu.
Mgr. Monika Richterová,
Mgr. Zita Nyklová, Mgr. Jana Sýkorová
A tady jsou postřehy našich šesťáků:
• Adaptační kurz se mi líbil, jelikož jsme
hráli hodně her, při kterých bylo velmi
veselo. Jsem rád, že jsem se ho mohl
zúčastnit, protože jsem více poznal své
spolužáky a spolužačky. Bylo to super!
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• Adapťák se mi líbil a nejvíce se mi líbilo
barvení a podepisování triček. Naše třída
je super.
• Líbily se mi všechny aktivity, které jsme
na adapťáku dělali. Zajímavé byly seznamovací hry. Byl jsem rád, že jsem poznal
nové spolužáky. Nejvíce mě bavila výroba potisku vlastního trička.
• Adapťák byl super. Zjistila jsem, co
dokážu já a co dokážou ostatní, a potkala
jsem nové lidi.
• Spousta soutěží, her, zábavy, malování triček a mnoho dalších aktivit, které
naplnily naše dva školní dny bez učení.
Celý adapťák byl parádní a moc jsme si
to užili. Všichni jsme se loučili s pocitem,
že máme fajn třídu a kolektiv. Snad nám
to vše vydrží a budeme táhnout vždy za
jeden provaz.
• Letošní adapťák byl v mnoha věcech jiný
než ty předešlé. Nekonal se mimo domov,
ale museli jsem zůstat ve škole. Sportovali jsme, hráli různé hry, seznamovali se,
povídali si s paní psycholožkou, vyráběli
třídní trička. Díky adapťáku jsme se dali
všichni dohromady!

Čištění budek
Před několika lety žáci devátých tříd
vyráběli ptačí budky pro sýkorky
a špačky. Smontovali je, natřeli a s pomocí také zavěsili na různá místa školního pozemku. Budky byly brzy oceněny ptačími obyvateli a osídleny.
Nyní nastal čas budky otevřít, vyčistit
a zkontrolovat jejich stav. Jedna poškozená byla sundána a v hodině pracovní
výchovy opravena. Je taktéž vhodné povolit popruhy, kterými jsou uchycené na
kmenech stromů, aby příliš nezarostly. To
vše zvládli žáci z obou osmých tříd ještě
před uzavřením škol na začátku října.
Mgr. Václav Franczyk

Sběr papíru, který byl naplánován na
říjen, byl z důvodu epidemiologické
situace zrušen. O náhradním termínu
budeme včas informovat. Termín sběru kaštanů a žaludů je 2.–3. listopadu.
Mgr. Vendula Richterová
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Projektový den mimo školu
Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie Vzděláváním ke kvalitě II,
v rámci kterého jsme ve třetích třídách uspořádali celodenní projektový den
mimo školní budovu.
Vyrazili jsme do Příboru, kde jsme měli
připravený velmi zajímavý program. Nejdříve jsme navštívili Centrum aktivního
pohybu. Zde jsme se dozvěděli mnoho
nového o tom, jak funguje lidské tělo, co
mu škodí a co naopak prospívá a sami
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, kde
jsou limity našeho těla. Síla, rychlost,
vytrvalost, obratnost, pohotovost… To
vše a mnoho dalšího jsme zkoušeli, měřili, porovnávali a překonávali. Bylo to velice akční, zábavné i poučné zároveň.
Poté jsme se přesunuli do Dílny starých řemesel, kde jsme pod vedením
odborníků zdejšího muzea zkoumali,
jak vzniká oděv, který máme na sobě.
Měli jsme jedinečnou možnost navštívit

experimentální pracoviště, kde jsou zkoumány a rekonstruovány tradiční, mnohdy
již zcela zaniklé výrobní postupy zpracování přírodních materiálů. A nejen to. Vše
jsme měli možnost si sami vyzkoušet. Od
vyčesání a předení vlny na kolovrátku až
po tkaní na dokonalejších a dokonalejších
tkalcovských stavech.
Závěr dne patřil zábavě a pohybu
v NERF aréně při hře, která zaujala holky
i kluky.
Celý den byl pro nás velmi poučný, zajímavý a zábavný a jsme rádi, že jsme se
ho mohli zúčastnit.
Za žáky třetích tříd
Mgr. Karin Muczková
a Mgr. Šárka Thibaud

Komiksový workshop
Knihovnické lekce se pro naše žáky staly již tradicí. Tentokrát pro nás paní
Zuzana Konvičková zajistila komiksový workshop, který vedl scenárista Daniel
Vydra.
Děti se stručně seznámily s komiksem,
jeho historií, principy a konkrétním postupem jeho tvorby. V další části se žáci
sami proměnili ve scenáristy, ilustrátory,
ale také režiséry a herce. Rozdělili se do
skupin a týmovou prací vytvořili komiks
na dané téma. A výsledek stál opravdu za
to. Vznikly velmi originální, vtipné a nápa-

ditě vytvořené práce, při jejichž prezentaci jsme se všichni velmi pobavili.
Děti si ověřily své schopnosti jak po
textové, výtvarné i dramatické stránce,
zkoušely si svoje prezentační dovednosti
a schopnosti pracovat v týmu.
Mgr. Lucie Kovařčíková

Český den
proti rakovině
Ve středu 30. září se naše základní škola jako jeden z mnoha dobrovolníků po
celé zemi již po několikáté zúčastnila
24. ročníku Českého dne proti rakovině, nejstarší sbírkové akce v České republice.
Tématem letošní sbírky, kterou od roku
1996 pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha, byla nádorová onemocnění
ledvin a močového měchýře. Cílem této
neziskové organizace je prevence rakoviny, výchova ke zdravému životnímu stylu, zlepšení kvality života onkologických
pacientů a podpora výzkumu a vybavení
pracovišť.
Zakoupením kvítků měsíčku lékařského, které nabízeli žáci v budově školy nebo
byly k prodeji v Kulturním a informačním
středisku, jste i vy mohli sbírku podpořit.
Rodiče, žáci naší školy, její zaměstnanci
a obyvatelé Klimkovic přispěli na boj proti této vážné nemoci celkovou částkou
15 607 Kč.
Všem přispěvatelům upřímně děkujeme.
Mgr. Zuzana Malíková a třída 7. C

Družinové
střípky
Školní družinu v září začalo navštěvovat 130 dětí 1. stupně a byly rozděleny
do pěti oddělení. O děti se stará 5 vychovatelek a 1 asistentka pedagoga.
V září jsme hojně využívali školní hřiště se všemi herními prvky, které máme.
Děti si v hezkém podzimním čase zpestřily odpoledne vycházkami – byli jsme
u „medvědí“ studánky, u památné lípy
nebo na „hadím“ vršku.
Vychovatelky s dětmi se snaží po celou
dobu dodržovat přísná hygienická opatření v době šíření koronavirové infekce,
tzn. zvýšená hygiena rukou, používání
dezinfekce a roušek na chodbách a v jídelně, kromě konzumace oběda.
Od měsíce října školní družina přijala
šest dětí, které do té doby navštěvovaly
Centrum volného času Mozaika – po jejím uzavření z nařízení vlády.
Od 14. října 2020 spolu se školou došlo
i k uzavření školní družiny.
Lenka Buroňová, vychovatelka ŠD
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Vážení a milí občané Klimkovic a okolí, vzhledem ke stávajícím opatřením v tomto Zpravodaji nenajdete kulturní program na měsíc listopad. Kulturní akce jsou ale připraveny
a všichni naši spolupracující umělci se na setkání s vámi
už moc těší. Ihned, jak nám to situace dovolí, budeme vás
informovat o akcích na našich webových stránkách a na faceboooku.
Dnes vám alespoň přinášíme fotograﬁe z krásného koncertu
pod názvem Baví nás bavit. Pro naše hosty na kolonádě dne
25. 9. 2020 vystoupili Vladimír Chmelo – člen metropolitní opery

v New Yorku, kterého na klavír doprovázela Galina Aleshkevich
– korepetitorka ND v Brně, Daniel Hůlka – zpěvák, Petr Tomeček
– hráč na panovu ﬂétnu a AcoustiCz – violoncellistka Andrea Jiskrová a kytarista Dave Csenge. Byl to opravdu nádherný hudební zážitek, který jsme si všichni užili.
Již máme s těmito umělci naplánovaný Vánoční koncert a já
pevně věřím a doufám, že se uskuteční a budeme moci pozvat
i vás. Přejeme vám pevné zdraví a zůstaňte přáteli lázeňské kultury.
Miluše Bílská, kulturní referent SK

Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
LISTOPAD

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

středa

4.

DIVADLO

Ani za milion

kino Panorama

19.00

190,-

pondělí

9.

KINO

Maxinožka 2

kino Panorama

16.00

100,-

sobota

14.

TRADICE

Svatomartinské hody

před zámkem

11.11–17.00

volný

pondělí

16.

KINO

Léto patří rebelům

kino Panorama

16.00

120,-

neděle

29.

TRADICE

Adventní dostaveníčko

před kostelem sv. Kateřiny

15.00–17.30

volný

KINO

Matky

kino Panorama

17.00

130,-

Uvedené akce se budou konat pouze v případě příznivější epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení.
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KIS Klimkovice
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Kultura

Klimkovický trail 2020

Dne 6. září 2020 se klimkovických sanatoriích konal 4. ročník běžeckého závodu pro širokou veřejnost Klimkovický
trail. Výtěžek běhu je věnován na léčbu dětem, které jsou
zde na pobytu. Ve spolupráci s projektem Strom přání jsme
se letos rozhodli výtěžek věnovat Ládíkovi Jermanovi, který
se narodil s těžkým zdravotním postižením kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny.
Závod se letos běžel na dvou tratích. Kratší měla 6 km a ta
delší 16 km. Odstartovali jsme v 10 hodin dopoledne a těsně
před startem náhle ustal silný déšť. Závodníci tak byli ušetřeni
vodní smršti, nicméně suchou nohou rozhodně nedoběhli.
Rozmáčenou šestikilometrovou trať jako první zdolala Jana
Coufalová z Hammer OCR týmu a získala tak první místo mezi
ženami s časem 27:05.
Jako první muž doběhl Vojtěch Gruchala z MK Seitl Ostrava
s časem 27:30.
Na delší trati zvítězil s časem 1:24:08 Jakub Unucka z Klimkovic. První žena v cíli šestnáctikilometrové trati byla Petra Pastorová, také z týmu MK Seitl Ostrava v čase 1:26:16.
Na delší trase nám však letos někdo poškodil značení a tak
si někteří běžci trať neplánovaně prodloužili. Velice nás to mrzí
a uděláme vše pro to, aby se tato situace v příštích ročnících
neopakovala.
I přes velmi silný déšť se akce zúčastnilo 47 běžců a společně
jsme pro Ládíka vyběhali částku 5 000 Kč.
Za krásné ceny pro vítěze děkujeme Sanatoriím Klimkovice
a Ing. Jakubovi Unuckovi.
Bližší informace o závodu včetně fotek a výsledků můžete najít na webu: www.behpomaha.cz.

Všechny uvedené akce se budou konat pouze v případě příznivější
epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení, KIS Klimkovice

Za organizační tým Jiří Hanzl
15
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Informace kronikáře

Sošky z kostelíka Nejsvětější Trojice
zdobí kapli zámku Nová Horka
Díky rozsáhlé rekonstrukci mohou lidé obdivovat krásy
a noblesu původně barokního zámku Nová Horka (dříve
německy Neuhüble) – v místní stejnojmenné části města
Studénka. Renovace se zde dočkaly nejen zámecké interiéry, ale také zdejší zámecká kaple a úpravami prošel i zámecký park o rozloze 1,3 ha.
Zámek z roku 1742, vzniklý přestavbou z dřívější středověké
tvrze, jemuž se lidově také říká Zámek z lilie, tímto pojmenováním všem připomíná jeho původní majitele, kteří pocházeli ze
starého rakouského hraběcího rodu Vetter von der Lilie.
V průběhu rekonstrukce se podařilo odhalit kromě jiného
i některé části původní freskové výmalby stropů a uvést je znovu do původního stavu. Restaurátoři zde odvedli velmi dobrou
práci také v interiéru zámecké kaple, kde si návštěvníci mohou
prohlédnout její původní mobiliář včetně oltářního tabernáklu, na
němž bude dodatečně instalován rovněž nově zrestaurovaný
dřevěný oltář, pocházející z kaple dnes již neexistujícího zámku
v Odrách.

Velmi potěšující, a to nejen pro obyvatele města Klimkovic,
nýbrž i pro ostatní příznivce a patrioty vskutku bohaté historie
našeho města, je skutečnost, že v interiéru zámecké kaple Nalezení sv. Kříže v Nové Horce se po rekonstrukci našel prostor,
kam restaurátoři umístili velký nástěnný panel se šesticí barokních sošek, které po staletí, a to až do roku 1973, tvořily součást
mobiliáře hřbitovního kostelíka Nejsvětější Trojice v Klimkovicích.
Rozsáhlá rekonstrukce zámku, kaple i celého areálu trvala
téměř čtyři roky. Stavebníci, restaurátoři a ostatní řemeslníci zde
odvedli obdivuhodný kus práce. Celkově bylo při obnově zámeckého areálu Nová Horka proinvestováno úctyhodných 70 miliónů
Kč. (Z prostředků Evropské unie se podařilo získat 26 mil. Kč,
ostatní ﬁnance byly uvolněny z vlastního rozpočtu Moravskoslezského kraje.)
Nově zrekonstruovaný zámek a zámecká kaple byly slavnostně otevřeny a předány do užívání v neděli 27. září 2020. Následující den byl pak celý areál zpřístupněn také zájemcům z řad
široké veřejnosti.
Současným majitelem zámku i zámeckého areálu je Moravskoslezský kraj (MSK). Běžný provoz zde v zastoupení MSK
trvale zabezpečuje Muzeum Novojičínska.
V zimním období (od počátku listopadu až do konce března)
je pro všechny zájemce o prohlídku tohoto rekonstruovaného
areálu zámku jeho dostupnost omezena a návštěvy jsou žadatelům umožňovány jednotlivě, pouze na základě předchozího
objednání.
Ing. Jiří Pillich, kronikář města Klimkovic
Foto detailu sošek: Oldřich Lubojacký
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Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko

Nejkrásnější výhledy na Beskydy
jsou z Poodří
Jen málokde najde turista, toužící po poznání historie a zároveň přírodních krás, tolik zajímavých míst, jako v turistické
oblasti zvané Poodří. Krajina, napájená Odrou a mnoha jejími přítoky, vytvořila oblast, kde se roviny, louky, lesy, pole
a rybníky střídají s kopcovitým terénem. Jako stvořené je
pak toto místo pro všechny milovníky vyhlídek do krajiny,
v níž v posledních letech přibývají také rozhledny.
Rozhlednu, která umožňuje kouzelné vyhlídky do kraje, najdete třeba na vrchu Pohoř u Oder. Jestli vám připomíná strážní
věž, která kdysi tvořila opevnění středověkého města, máte
dobrý pozorovací talent. Město Odry touto stavbou připomíná
svou husitskou minulost, kdy město bývalo jednou z bašt husitských vojsk. Novinkou Oderska je rozhledna na Veselí. Odtud
se nabízí výhled na Oderské vrchy, Beskydy, Hostýnské vrchy
a Moravskou bránu. Veselská rozhledna se nachází jen 2 km od
nové naučné stezky K Flascharovu dolu, která je dlouhá 4 km.
Na 13 zastaveních se dozvíte mnoho zajímavého o těžbě břidlice. Součástí je zajímavá geologická expozice hornin Nízkého
Jeseníku. Trasa je vhodná i pro malé děti, její zdolání totiž nevyžaduje velkou námahu.
Do třetice vyjděme na jednu z nejnovějších věží, která stojí na
vrchu Okrouhlík ve Slatině nedaleko Bílovce. Dřevěná stavba
vznikla v nejvyšším bodě Slatiny v květnu 2019 a jako na příslovečné dlani tam výletníci mají obě pohoří Moravskoslezského
kraje – Beskydy i Jeseníky.
Další místa, kde možno sledovat krajinu z ptačí perspektivy,
jsou rozhledna na návrší Kanihůra v obci Bílov a věž kostela sv.
Mikuláše v Bílovci, kde je prohlídka s průvodcem v současné
době bohužel omezena.
Destinační management
Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Charita Ostrava
Poradenství a kurz při péči o blízké
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného
kurzu je 25. 11. 2020 od 14.00 do 17.00 hod. v budově Hospice
sv. Lukáše, na ulici Charvátská 785/8 v Ostravě-Výškovicích.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci
vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem
na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené

zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle
domluvy). Těšíme se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní hospicová poradna
Mgr. Alexandra Čubová, tel.: 731 534 002
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní
poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení,
bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí
uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné
lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených
kontaktech.
Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767
e-mail: poradna@ostrava.charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/
/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

O putovní pohár střelců – sezóna 2020/21
Zamýšlím se nad tím, že je pro děti důležitý pohyb, a proto píši tento článek. Ve sportovních oddílech je na 14 dní
zákaz se shromažďovat. Sport a pohyb dětí teď momentálně
trpí a my, co máme rádi práci s našimi dětmi, trpíme ještě
více. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České
republice a přijatých vládních nařízení o omezení sportovních aktivit jsou soutěže dočasně přerušeny.
Má rada? Rodiče, zapojte své děti a v domácím prostředí si
můžete zacvičit. Děti ve vás rodičích budou cítit vzor a budou
MUŽI
1) Štěpánek Ondřej
2) Augustin Adam
3) Gerlich Jan
4) Dohnal Jan
5) Vajda Jan
6) Biener Marek

rádi, že vás mají. Odpočinou si a PC v přiměřené míře také neublíží.
Teď už trochu statistiky našich nejlepších střelců. V každé
kategorii zveřejňujeme 5–6 hráčů. Soutěž házené teprve začala
a někdo má odehráno méně a někdo více zápasů.
Kdo si myslí, že dokáže překonat tyto střelce, může přijít na
náš trénink a vyzkoušet si tento všestranný sportovní kroužek
házené.
Zdeněk Zbořil, předseda oddílu házené

24
19
11
10
9
5

MLADŠÍ DOROST
1) Hrabec Jan
2) Halas Sebastián
3) Hron Ondřej
4) Matula Josef
5) Glomb Jan
6) David Tomáš

14
13
10
6
4
4

MLADŠÍ ŽÁCI
1) Kudela Matěj
2) Mako Adrian
3) Řehák Matyáš
4) Kvasnička Jan
5) Muntág Petr
6) Mako Patrik

6
5
5
4
1
1

MINI – ŽÁCI
1) Martinek Šimon
2) Mako Adrian
3) Kašperlík Daniel
4) Plecháček Matěj
5) Rýdl Martin
6) Chvojka Oskar

15
12
5
4
2
2

MLADŠÍ ŽAČKY
1) Hrabovská Renáta
2) Kejdová Karolína
3) Bartáková Markéta
4) Kašperlíková Tereza
5) Davidová Natálie
6) Teichmannová Magdalena

5
5
5
3
2
1

MINI – ŽAČKY
1) Vargová Hana
2) Hoferková Barbora
3) Kejdová Justýna
4) Pátková Laura
5) Stavinohová Anna
6) Blahová Rozálie

8
5
4
3
2
2

Holky HANDBALL Klimkovice děkují majiteli Sanatorií Klimkovice za poskytnutí bazénu.
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STARŠÍ ŽÁCI
1) Macháček David
2) Novák Jan
3) Martiník Tomáš
4) Varga Sebastián
5) Martiník Petr
6) Kvasnička Jan

45
27
15
13
10
2

PŘÍPRAVKA – ŽÁCI
1) Stavinoha Jonáš
2) Sklenovský Matěj
3) Burda Václav

12
5
4

PŘÍPRAVKA – ŽAČKY
1) Kejdová Justýna
2) Burdová Tereza
3) Janečková Stela
4) Kudrnová Monika
5) Janečková Tereza

13
12
4
3
2
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V Klimkovicích slaví házená 100 let
od svého založení
Pokračování z říjnového čísla Zpravodaje.
V dochovaných materiálech se uvádí, že odbor házené při
Tělocvičné jednotě Sokol Klimkovice vychoval mnoho hráčů, kteří se uplatnili i v jiných jednotách, např. Bedřich Barvík hrál rovněž za Sokol Svinov.
O tomto skutečně výborném hráči jsem získal velmi užitečné informace od dcery Bedřicha Barvíka MUDr. Šárky Friedlové
a jejího manžela Františka Friedla, kteří mi zapůjčili i několik historických fotograﬁí, na kterých je zachycen. Bedřich Barvík patřil
k velmi rychlým útočníkům a určitě také k nejlepším střelcům.
Zájem o něho projevily i tehdejší špičkové kluby české házené
na Slovensku a v Praze. Jeho slibnou kariéru přerušila II. světová válka, po níž už se k házené nevrátil, ale ještě několik let
působil jako funkcionář. Tohoto výborného hráče si připomeneme na dvou fotograﬁích – jedna je skutečně vzácná z roku
1926 a zachycuje tehdejší dorostenecké družstvo české házené
Sokola Klimkovice. Bedřich Barvík měl tehdy 14 let a je na ní
v horní řadě první zleva. U druhé fotograﬁe není k dispozici rok
pořízení, ale je ještě z období před 2. světovou válkou, Bedřich
Barvík je na ní druhý zleva.
Bohužel, z období tzv. první republiky se dochovalo jen málo
informací o činnosti a výsledcích odboru házené. Jednou z mála
je zmínka o roku 1935, kdy odbor házené tvořili tito hráči: Vytisk,
Vytřas Jaroslav, David Václav, Gelnar Rudolf, Lubojacký Rudolf,
Murla Miloš a Barvík Zdeněk.
Největší rozmach házená zaznamenala v tehdejší Sokolské
župě Moravskoslezské od roku 1927, kdy Česká obec sokolská
(ČOS) organizovala pravidelně přebor ČOS o putovní vlajku.
Naši házenkáři se účastnili turnajů v Brušperku, Svinově, Petřkovicích, Zlíně, v Sokole Ostrava. Největšího úspěchu dosáhli
muži v roce 1937, kteří se stali přeborníky Sokolské župy
Moravskoslezské a v témže roce ve Zlíně v turnaji za účasti
100 družstev vybojovali krásné 4. místo.
Sportovní činnost v Sokole a v dalších spolcích násilně přerušila nacistická okupace Československa a 2. světová válka.
Dne 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její
majetek zabaven a v noci ze 7. na 8. října bylo gestapem v rámci
Akce Sokol zatčeno na 1 500 významných představitelů ústředí,
žup a řady tělocvičných jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich do konce války

Dorost SOKOL 1926

zahynula. Mezi oběťmi byli i hráči házené naší jednoty Sokol
Klimkovice: Miloš Klejch – popraven, Josef Richter – popraven,
Jan Borovička a Miroslav Fryčer – umučeni, Jan Stanovský padl
jako letec. Tento den je právem Památným dnem sokolstva
a od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů
České republiky.
Ihned po osvobození naší vlasti od nacistické okupace v květnu 1945 obnovuje SOKOL svoji činnost a je tomu tak i v našem
městě. Již 5. 8. 1945 se po dohodě zástupců všech sportovních spolků – SOKOL, OREL, DTJ – konalo na Sokolské louce
společné veřejné cvičení, kterému předcházel pochod cvičenců městem. V rámci Tělocvičné jednoty SOKOL Klimkovice
se obnovila činnost také oddílu házené. Přes velké dopravní
potíže na území našeho kraje začala házená jako první ze sportů svoji činnost. Rozběhly se všechny soutěže, bylo založeno
mnoho nových oddílů a vznikala nová družstva. V našem městě
se hrála v té době házená česká a také házená o 11 hráčích
na fotbalovém hřišti – tedy německá, jako „dědictví“ německé
okupace během války. Již v roce 1946 začíná vznikat u sokolovny sportovní stadion, k němuž ﬁnančně i materiálově přispělo
kmotrovství s hlavním městem Prahou. Dnes nese areál jméno
tehdejšího pražského primátora Dr. Václava Vacka.
Ale to se již pomalu, ale jistě, objevuje na obzoru házená
mezinárodní. Jak k tomu došlo, že se u nás v Československu
o handball – mezinárodní házenou – projevil takový zájem?
Byla to především snaha uplatnit se mezinárodně. Velkou zásluhu o zavedení handballu u nás má profesor J. Radotínský. Ale
nebyla to věc jednoduchá. Začaly vleklé schůze, debaty a spory. Impuls k rozhodnutí přišel ze zahraničí. V roce 1948 se již
mezinárodní házená hrála v Maďarsku, Polsku a tehdejší Jugoslávii. Zástupci házené rozhodli, že i když bude zaveden handball, bude vedle něho hrána česká házená podle dosavadních
pravidel. V roce 1949 má v Československu házená dvě ústředí
– Ústředí pro házenou podle dosavadních pravidel a Ústředí pro
mezinárodní házenou pro 11 a 7 hráčů. Jen opravdu málo lidí se
tehdy na hřištích, plakátech i v tisku vyznalo, o jakou házenou se
vlastně jedná. Hráči dopoledne hráli dosavadní českou házenou
a stejní hráči za stejný klub odpoledne házenou o 11 hráčích
Pokračování na další straně
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a v týdnu zase třeba za jiný klub házenou mezinárodní o 7 hráčích. V krajských a ústředních orgánech funkcionáři vzniku mezinárodní házené nepřáli a dělali všechno pro to, aby nemohly
být organizovány řádné soutěže. Házená o 11 hráčích se u nás
moc nelíbila. Proto se také už 25. 5. 1949 konalo v Praze první
mezinárodní utkání v házené o 7 hráčích, a to ČOS – Hellas
Stockholm 17:10. Vítězství překvapilo nás, Švédy i celou sportovní veřejnost, dodalo našim hráčům a funkcionářům další chuti
a usměrnilo házenou na handball o 7 hráčích. Řádné soutěže se
však pro malý počet družstev zatím nekonaly.
Na podzim roku 1949 přijal tehdejší výbor oddílu házené
v našem městě skutečně historické rozhodnutí – přechod
k mezinárodní házené o 7 hráčích. Řada hráčů a funkcionářů

s tímto rozhodnutím nesouhlasila. Mnozí na projev nesouhlasu
dokonce ukončili v oddíle své členství. Toto rozhodnutí vyvolalo
tehdy velký odpor i v krajském orgánu házené. Funkcionáři oddílu přesto dosáhli toho, že v březnu 1950 – jako vůbec první oddíl
na Ostravsku – zaregistroval u České obce sokolské v Praze
prvních 19 hráčů. Náš oddíl házené byl tak mezi prvními, které se v tehdejším Československu rozhodly hrát házenou podle
mezinárodních pravidel.
Řádné soutěže se však začaly hrát až od roku 1955, kdy po
Klimkovicích přešly k mezinárodní házené další kluby v Paskově, Opavě, Orlové a Karviné. To již mezinárodní házená v naší
republice a kraji pevně zakotvila.
Pokračování v prosincovém čísle Zpravodaje.
Ing. Jiří Hudeček

Zaplňujeme bílá místa v historii házené –
František Prauzek
Na stránkách Zpravodaje jsem psal o řadě funkcionářů
a hráčů, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj
házené v našem oddíle a městě. Jsem rád, že k nim můžu
připojit krátký článek o hráči, který nepochází z Klimkovic,
ale ze sousední Polanky nad Odrou. V letošním roce oslavil
v plné svěžesti již své 89. narozeniny. Chci zároveň poděkovat jeho synovi Miroslavu Prauzkovi za zprostředkování
setkání, při kterém jsem načerpal cenné informace o zajímavé sportovní kariéře jeho otce. Miroslav Prauzek sám patřil
k výborným hráčům házené a tak jsme si měli o čem povídat
a vzpomínat.
František Prauzek byl všestranným sportovcem. Začínal
v Sokole Polanka s atletickým desetibojem, kde však při skoku
o tyči utrpěl ve svých 17 letech úraz pravé ruky. Od té doby má
v ruce spojovací šroub, se kterým však dokázal sportovat dál.
Hrál také kopanou a odbíjenou. Nakonec u něho zvítězila házená, kterou hrál za Sokol Polanka od roku 1948.
V letech 1952–54 absolvoval vojenskou základní službu,
během níž hrál házenou za Ústřední dům armády v Sušici
v Plzeňském kraji.
Po návratu z vojny přišel v roce 1954 do našeho oddílu házené v Klimkovicích. V české házené byl svojí vysokou a fyzicky

zdatnou postavou oporou jako obránce, ale v mezinárodní házené, která se již v té době u nás hrála, byl platný také jako spojka
a střelec z dálky. Rád vzpomíná na těch několik let, kdy hrál za
naše družstvo mužů a na spoluhráče, kterými byli Milan Langer,
Josef Osecký, Zdeněk Štebel, brankář Zdeněk Kavala, Jaromír
Robenek, Vladimír Petruška, Bohumil a Vladimír Teichmannovi,
Miloš Gelnar, Alois Vůjtek a další.
V roce 1955 byla v Ostravském kraji zahájena dlouhodobá
soutěž mužů v mezinárodní házené. Prvními přeborníky se stali muži našeho oddílu, kteří si tím vybojovali postup do II. ligy.
František Prauzek byl pro své výborné výkony vybrán do reprezentačního družstva Ostravského kraje. S výběrem kraje sehrál
několik utkání.
Házenou u nás hrál přibližně do roku 1959–60. Poté, co se
oženil, mu začaly rodinné starosti a povinnosti a s aktivní hráčskou činností skončil. Přesto v našem oddíle zanechal nesmazatelnou stopu a jeho výkony významně pomáhaly k dosahování
dobrých výsledků družstva mužů. Později si ještě zahrál při různých příležitostech také za družstvo staré gardy.
Chtěl bych Františku Prauzkovi popřát do dalších let hlavně co
nejlepší zdraví a ještě hodně šťastných chvil v kruhu své rodiny.
Na fotograﬁi z roku 1954 si Františka Prauzka připomeneme
jako hráče tehdejšího našeho družstva mužů – v dolní řadě je
třetí zleva, a na fotograﬁi z roku 1999 při přebírání Pamětní plakety k 50. výročí mezinárodní házené v Klimkovicích v tehdejším kulturním domě.
Ing. Jiří Hudeček
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Fotbal TJ Klimkovice

Zhodnocení dosavadního průběhu
fotbalového podzimu 2020
Po jarním ukončení všech fotbalových soutěží bez vyhlášení výsledků to vypadalo, že podzimní část soutěží proběhne
zcela standardně. V polovině prázdnin začaly tréninky všech
našich věkových kategorií (před-přípravka U7, mladší přípravka U9, starší přípravka U11, mladší žáci U13, starší žáci
U15, dorost U19 a muži). Rozběhly se standardně i všechny fotbalové soutěže. Ale počátkem října, po části odehraných zápasů, přišlo to, čeho se všichni fotbaloví fanoušci
obávali. Veškeré amatérské soutěže byly vzhledem k vývoji
pandemie pozastaveny a není jasné, kdy budeme mít opět
příležitost se na jakékoliv sportovní utkání podívat. Pojďme
si tedy zrekapitulovat vše důležité, co se zatím v podzimní
části fotbalové sezóny 2020/21 událo.

Starší žáci, hráči ve věku do 15 let, pod vedením trenérů Mirka Štebela a Tomáše Huspeniny, stihli odehrát šest utkání. 3x se
radovali z vítězství, 1x skončilo utkání remízou a ve dvou případech na soupeře nestačili a odešli poraženi. Určitě výsledkově
slibné výkony, kterých si ceníme.
Mladší žáci, hráči ve věku do 13 let, pod vedením trenérů Karla Pokorného a Filipa Žáka, odehráli rovněž šest utkání. 2x se
radovali z vítězství a 4x na soupeře nestačili a odešli poraženi.
V mládežnických kategoriích, řekl bych počínaje touto, ovšem
nehodnotíme úspěchy od dosažených výsledků, ale podle hojnosti účasti a nadšení dětí. Což myslím bezpochyby naplňujeme.
Starší přípravka, hráči ve věku do 11 let, pod vedením trenérů Radima Homoly a Petra Mahríka, odehrála celkem pět utkání
s kladnou bilancí 3x vítězství a 2x prohra. Pozitivem je střelecká produktivita týmu, když v pěti odehraných utkáních nastříleli
borci celkem 51 branek, což je průměr více než 10 branek na
utkání.
Mladší přípravka, společně s před-přípravkou, čili děti ve
věku od 5 do 9 let, pod vedením trenérů Jardy Bednáře a Petra
Nakaty se měly původně zapojit do TOP skupiny soutěže těchto
kategorií. Trošičku jsme z toho dostali strach, protože jsme klukům nechtěli brát radost z fotbalu, kdyby od ligových soupeřů
typu Baníku, Vítkovic či Hlučína dostávali vysoké příděly branek. Proto jsme nakonec tuto kategorii přehlásili do nižší úrovně
soutěže. Po odehraných šesti utkáních jsme ovšem usoudili, že
kluci by zřejmě s přehledem zvládli i TOP soutěž. 5 vítězství,
z toho jedno opravdu cenné nad Baníkem Ostrava, a jen jedna
porážka. To jsou výsledky, které značí světlou budoucnost klimkovického fotbalu.

Muži prošli během letní pauzy obměnou, ať už na trenérském
postu, tak i ve složení kádru. Již pominula funkce záložního týmu
„B“ neboli juniorky, protože se opět podařilo přihlásit do soutěží
i dorostence. Proto se hráči z „A“ i „B“ týmu spojili v jeden a vytvořili tak širokou základnu převážně vlastních odchovanců klubu.
Start do soutěže a její průběh až po přerušení se ale výsledkově
příliš nevydařil. Z 8 odehraných utkání se podařilo vyválčit jen
jeden bod za remízu, ostatní utkání skončila porážkou, mnohdy
smolnou, nejtěsnější. V žádném utkání však naši hráči vyloženě
výsledkově nepropadli.

Závěrem bych rád dodal, že jako vedení fotbalového oddílu
jsme především rádi a považujeme v dnešní době za úspěch
obsazení všech věkových kategorií ve výkonnostních soutěžích
a opravdu hojnou účast dětí všeho věku na trénincích a zápasech. Není to pravidlem ve všech obcích a městech. Je to
opravdu krásný pohled, když se v jeden okamžik sejdou tréninky mládežnických kategorií fotbalu a na vedlejším hřišti tréninky
mládeže házené. V ten okamžik vidíme najednou více než 100
sportujících dětí na jednom místě a ten mumraj kolem nás nabíjí
pozitivní energií.
Za oddíl kopané TJ Klimkovice Lukáš Lyčka

Dorostenci, čili hráči ve věku do 19 let, se do soutěží vracejí
po dvouleté odmlce. Dorostla nám silná kategorie ročníku 2005
a s doplněním hráčů ročníků 2004, 2003 a 2002 se vytvořil velmi
solidní tým. Trenérem se stal René Bilík a asistentem Jirka Chorvatovič. Nutno podotknout, že dorosteneckou kategorii pandemie
Covidu zasáhla nejvíce. Hned dvě utkání musela být odložena
pro karanténu soupeře. Když k tomu přičteme i odložená utkání z důvodu nepříznivého počasí, tak dorostenci stihli odehrát
během podzimní části pouze dva zápasy. Bohužel, v obou se
podepsala nováčkovská daň a mládí našich hráčů. Podlehli 3:5
a 2:5. Budoucnost zde však vidíme velkou.
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Vesnické sportovní hry

Vesnické sportovní hry pokračují
Přes nešťastné jarní anabáze s rouškami, zákazem sportu
a dalšími opatřeními, které postihly i Vesnické sportovní hry
nuceným zrušením našich oblíbených soutěží v kuželkách,
volejbale a stolním tenisu, jsme se v září s nadějí nadechli k pokračování celé soutěže. Výše jmenované soutěže se
už letos neuskuteční a tak bude letošní okleštěný ročník
poznamenán úbytkem minimálně tří klání. Pokud anabáze
s nemocí Covid nebude pokračovat a nezapříčíní i zrušení
dalších soutěží.
Pro naše město je ale zatímní účinkování víc než pozitivní.
Díky super výkonům borců v lukostřelbě (že by se blýskalo na
lepší časy?) družstvo Jindra a Tomáš Komárové, Jirka Horníček
a Ondra Besta obsadilo jen těsně super 7. místo, a tím kluci
vylepšili naše historické umístění v této disciplíně.
A po zářijové lukostřelbě jsme se těšili na naši oblíbenou
disciplínu – soutěž horských kol v rámci Plesenské stezky. Soutěžícím se vyhnuly defekty a velmi, ale velmi blátivá a místy
i „vodní“ trať našemu družstvu svědčila. Ivoš Hrabovský, Adam
Frydrych, Lubor Veselý a Honza Friedel zajeli krásný závod
a v celkovém pořadí po roce opět vybojovali pro Klimkovice
první místo. Jako třešnička na dortu bylo druhé místo pro Ivoše
Hrabovského a třetí místo pro Lubora Veselého v jednotlivých
kategoriích.
Nyní jen můžeme doufat, že se podaří uskutečnit i závěrečné dvě soutěže ve vzduchovce a v malé kopané a celý letošní
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jubilejní 25. ročník bude důstojně ukončen i dobrým umístěním
pro naše sportovce.
Závěrem přeji všem našim občanům zdraví, pohodu a optimismus do závěru letošního nešťastného roku.
Petr Večerka
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Inzerce

KOMINICTVÍ

PRODÁM
urnový
pomník

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.

na hřbitově
v Klimkovicích
Tel.:
732 570 436

NÍZKÉ CENY

<

Vývoz fekálií ze septiků,
jímek, žump a ČOV

<

Likvidace lapolů
a odpadních vod

<

Autodoprava a čerpání
tekutých odpadů a fekálií

Tel.:
E-mail:

774 582 800
info@fekal.eu

Koupím
starší

VZDUCHOVKU
nejlépe české výroby

777 347 147
(i SMS)
Jsem z Klimkovic,
přijedu!

NON-STOP !!
www.fekal.eu

Ceník a podmínky inzerce najdete na webu: kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj
Měsíční náklad 2 000 kusů ZDARMA do klimkovických domácnos .

Zpravodaj lázní a města 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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Pozvánky

Všechny uvedené akce se budou konat
pouze v případě příznivější epidemiologické situace.
Výzdoba platanu a jeho okolí se bude konat za každé situace.
Děkujeme za pochopení, KIS Klimkovice
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Humanitární sbírka pro Broumov – kino PANORAMA
Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov pořádají humanitární sbírku,
která se uskuteční v kině Panorama Klimkovice
Možno přinést:
• Oblečení (dámské, pánské, dětské)

čisté

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

nepoškozené

• Domácí potřeby

funkční

• Přikrývky, polštáře, deky
• Hračky
• Obuv
Sbírka se uskuteční ve dnech:

27. 11. 2020 pátek
28. 11. 2020 sobota

800 – 1800 hod.
800 – 1800 hod.

Děkujeme za vaši pomoc.
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