a a lázní Klimkovic

měst

Městský úřad Klimkovice
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané,
zdravím vás na začátku podzimních dní.
I když nám sychravé počasí klepe na
dveře, rád bych se ještě ohlédl za letní
sezonou v našem Sportovně rekreačním
areálu. Celá sezona se nesla v duchu
nápadů nových nájemců. I když počasí
koupání příliš nepřálo, našly se krásné
dny, kdy se dal areál naplno využít a léto
si tak dostatečně prožít. Objevily se sice
problémy s technickým zázemím bazénů,
které jsme se však snažili operativně řešit
a věřím, že příští koupací sezona již bude
vydařenější. Do té doby čeká koupaliště
rekonstrukce malého bazénu, takže příští
rok budou moci naše děti plně využít moderní bazén s kvalitní ﬁltrací. V řešení je
také únik vody z velkého bazénu, takže
i zde lze předpokládat do budoucna lepší
koupání. Celý areál dále zůstává v pronájmu stávajícím nájemcům a doufám, že
i jejich další aktivity povedou k vaší spokojenosti.

říjen 2019
Začátkem září jsem měl možnost hned
dvakrát navštívit naši základní školu.
V pondělí 2. září jsem přivítal do školních lavic naše děti, zvláště pak nejmenší
školáčky. Všichni prvňáčci měli nadšený
výraz a já věřím, že jim dlouho vydrží. Ti
starší se asi spíše než na výuku těšili na
kamarády, ale to nic nemění na tom, že
všechny čeká deset měsíců práce a já
jim k tomu přeji pevnou vůli a hodně zdaru. O pár dní později jsem školu navštívil u příležitosti oslav 40. výročí zahájení
výuky. Zaměstnanci školy připravili krásný program, který byl doplněn výstavou
fotek a upomínkových předmětů mapujících celé období. I když já jsem zdejší
školu nenavštěvoval, věřím, že řada z vás
s láskou na svá školní léta v naší škole
zavzpomínala. Kromě zahájení školního
roku v základní škole jsem se účastnil
také zahájení školního roku v základní
umělecké škole, které proběhlo v našem
kině. Měl jsem možnost zaposlouchat se
do krásných tónů, které na začátek roku
pro své žáky připravili pedagogové. Bylo
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to krásné zastavení v jinak velmi pragmatické a uspěchané době. Základní umělecká škola v Klimkovicích prošla v průběhu
letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí
a jsem rád, že i za přispění našeho města
se vše zdárně blíží ke konci. Byť nejsme
zřizovatelem této školy, velmi si vážím
toho, že ji v našem městě máme a naše
děti se zde mohou vzdělávat. Zaměstnancům všech škol a školek v našem městě
bych rád popřál hodně sil a pevných nervů do dalšího školního roku. Přeji jim také
hodně zvídavých a nadšených žáků, kteří
mají zájem o svět kolem nás a chtějí víc
pochopit, víc se naučit, či se jen v něčem
zdokonalit.
Po ukončení akce kruhového objezdu
nás, kromě dalších akcí, zaměstnává
další strategicky významná stavba, a to
je již dlouho plánovaný chodník na ulici
28. října. Netvrdím, že je jediný chybějící
a jediný důležitý v Klimkovicích, ale v současné sobě je nejvíce rozpracován. Dlouho jsem věřil, že se nám podaří stihnout
veškerou logistiku, administrativu a papírování do poloviny října, kdy je termín pro

Třiatřicátý Klimkovický jarmark.

Pokračování na další straně
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podání žádosti na dotaci pro stavbu chodníku. Bohužel se toto nepovedlo z důvodu krátkého času mezi získáním souhlasu vlastníků a vyřízením pravomocného
stavebního povolení. I tak děkuji všem
vlastníkům pozemků za udělení souhlasu se stavbou. Také v dalších lokalitách
mapujeme možnost výstavby chodníků
a připravujeme nezbytné podklady pro
budoucí realizaci.
Tak jako již tradičně druhou sobotu
v měsíci září proběhl v našem městě jarmark. Jsem rád, že jsem měl možnost se
s mnohými z vás setkat osobně a pozdra-

vit vás. Kromě prodejní části, klasických
trhů, byl pro vás připraven bohatý kulturní
a doprovodný program. Domnívám se,
že jako celek byla akce velmi zdařilá a je
dobrým místem k setkávání občanů.
Rád bych poděkoval všem, kteří se
podíleli na organizaci a realizaci tak
náročné akce. Jedná se hlavně o zaměstnance Technické správy, kteří celou akci,
včetně následného úklidu, zajišťovali
a připravovali po technické stránce. Dále
pak děkuji dámám z klimkovického KIS
Alici Chlebovské a Márii Bílkové za skvělé zajištění programu a zázemí pro účinkující. Nedílnou součástí jarmarku je také

již tradiční výstava drobného zvířectva.
Rád bych zmínil práci všech organizátorů v čele s pány Boháčem a Lubojackým,
kteří opět zorganizovali hezkou akci a pro
potěchu oka připravili nádherné zvířecí
exempláře.
Celou sezonu klimkovických trhů ukončí Farmářské trhy, které se konají 5. 10.
2019 od 8.30 hodin, a na které vás tímto
srdečně zvu.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
krásné podzimní dny a těším se na setkání s vámi na dalších podzimních akcích.
Jaroslav Varga, starosta města

Povinné označování psů čipem již od 1. 1. 2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se
Státní veterinární správa v souvislosti
s povinným čipováním psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy
začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od
tohoto data by měl být na území České
republiky označen každý pes. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají
jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech
psů na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.),
• účinnější monitoring chovů a kontrola
dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich
věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat)
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska ﬁnančních
předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa,
což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za psem způsobenou
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škodu (např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované
zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí,
jaká je jeho cena? Kde najdu seznam
veterinářů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní
u Komory veterinárních lékařů ČR: https://
www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi
120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku soukromí veterinární lékaři účtují
za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají
psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární
správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal
mikročipu je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip
je pouze pasivním nosičem informace,
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie.
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí
zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení s uložením až
20tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je,
aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno
mají. V současné době není zatím řešena
oblast jednotné celostátní evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na
kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona
zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým
zvířetem plánujete cestovat do zahraničí.
V takovém případě se povinnost označení
zvířete mikročipem stanovená evropskou
legislativou již řadu let vztahuje nejen na
psy, ale také na kočky a fretky.
Můj pes má platné očkování proti
vzteklině. Termín přeočkování má až
v průběhu roku 2020 (případně 2021
či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě
zmíněné novely veterinárního zákona je
s účinností od 1. ledna 2020 očkování
psa proti vzteklině platné pouze pokud je
pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil,
je nutné nechat psa označit nejpozději
do konce roku 2019, jinak bude očkování
považováno za neplatné.
Převzato z webových stránek
Státní veterinární správy ČR
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Blahopřejeme

Kytice ke stým narozeninám
pro paní Emilii
Neuvěřitelných sto let oslavila 9. září 2019 dlouholetá občanka Klimkovic Emilie
Horzinková, která od letošního roku žije v Domově pro seniory v Ostravě-Jihu.
Poblahopřát jí byli nejen členové její nejbližší rodiny, ale i zástupci města Ostravy
a s velkou kyticí samozřejmě také starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
„Bylo to inspirativní setkání. Paní Horzinková je krásná dáma, které se vše, co
stihla prožít, zrcadlí v očích. Bylo mi ctí
poblahopřát jí k narozeninám,“ řekl starosta.
Emilie Malíková se narodila v Čavisově
a vyrůstala s dalšími pěti sourozenci. Do
Klimkovic se přistěhovala v únoru 1940
za svým manželem Oldřichem Horzinkou. Společně si v Klimkovicích postavili domek a vychovali dvě děti, Oldřicha
a Janu, třetí Eliška zemřela krátce po
porodu. Manžel pracoval jako jeřábník
ve Vítkovicích, paní Emilie v zemědělství.
Doma se vše točilo kolem hospodářství,

rodina měla vždy nějaké to prase, dvě
krávy, různou drůbež. Vdovou se paní
Emilie stala v roce 1998. Má pět vnoučat a pět pravnoučat. Ještě vloni v září
žila s rodinou dcery v Klimkovicích, pak
si ale zlomila ruku a musela nejprve do
nemocnice. Ač ještě ve svých 99 letech
nechtěla o domově ani slyšet, teď je tam
spokojená.
„Samozřejmě jsme mamince jeli popřát
i s vnoučaty. Dostala květiny a také dort,
ale oslava byla opravdu komorní, abychom ji moc neunavili. Určitě jsme jí udělali radost,“ prozradila dcera Jana Jungmannová.
(iga)

Vítáme nové občánky
našeho města:

Lucie Stojková

Policie České republiky informuje

Senioři – jak se nestát obětí
Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští
policisté se v rámci preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně
zaměřují během celého roku. Při preventivních i prezentačních akcích upozorňují
seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají rady a doporučení, jak se nestát obětí.

Nakupování
Neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy a z nákupního
vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobil, peněženka s ﬁnanční hotovostí, osobními doklady a další věci.
• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti
mějte své věci neustále pod kontrolou,
tašku s věcmi si nikam neodkládejte.
• Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj
PIN kód na platební kartu).
• Rovněž při cestování v prostředcích
MHD mějte své věci pod kontrolou.

• Žádost o ﬁnanční prostředky si ihned
ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným).
• Důkladně zvažte, koho a zda vůbec
vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si
uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré
úmysly.
• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem používejte bezpečnostní řetízek.

Podvody

• Pokud se neznámá osoba představí
např. jako opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit jeho
průkaz nebo zavolejte přímo na úřad či
instituci, na kterou se odvolává a jeho
totožnost si ověřte.

• Při telefonickém hovoru nepředávejte
volajícímu informace o sobě či své rodině
(jména příbuzných, ﬁnance apod.).

• V případě jakéhokoliv podezření ihned
kontaktujte Policii České republiky na
bezplatné telefonní lince 158.

Bezpečnost venku
• Ve večerních hodinách choďte raději ve
skupinách nebo si domluvte odvoz.
• Nebraňte svůj majetek za každou cenu.
Zdraví a život jsou nenahraditelné.

Doprava
K dopravní nehodě cyklisty a osobního
vozidla došlo v noci mimo obec. Jel na
neosvětleném kole bez cyklistické přilby.
• V silničním provozu buďte obezřetní.
Vozovku přecházejte, pokud je to možné,
po vyznačených přechodech pro chodce.
Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod pro chodce vstupujte až vozidlo zastaví či pokud nic nejede. Tramvaj má vždy přednost.
• Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru a ve tmě
opatřete oblečení, tašku či hůl reﬂexními
doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
V případě zájmu o besedu z řad klubů
seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka prevence (e-mail: lukas.kendzior@
pcr.cz). Další informace naleznete na:
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.
Por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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Novinky ze základní školy

ZŠ slavila 40. výročí zahájení
výuky v budově školy
Vzdělání – jedna z nejdůležitějších věcí v lidském životě. S tímto dlouhodobým
procesem je spjata povinná školní docházka na základní škole.

Naše Základní škola v Klimkovicích si
v letošním školním roce připomíná kulaté
40. výročí zahájení výuky v budově školy.
A to už je důvod k velké oslavě. Významné jubileum je jistě příležitostí k rekapitulaci, setkání a pozastavení, proto byl
u této příležitosti sestaven harmonogram
celé akce. V pátek 6. září přivítala paní
ředitelka Mgr. Miroslava Hoňková spolu
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s pěveckým sborem vzácné hosty, zástupce města, bývalé pedagogy i širokou veřejnost. Škola se otevřela všem
návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout
výstavu výtvarných prací v hale školy, interiér budovy, nové učebny, dobové fotograﬁe, nahlédnout do odborných učeben
a projít naučnou stezku. V sobotu 7. září
ožila budova školy komentovanými prohlídkami.
Výstava, na níž mohli návštěvníci zhlédnout historické kroniky, fotograﬁe, dokumenty, školní časopisy, seznamy ředitelů
a pedagogů, kteří na škole za čtyřicet let
její existence působili, vzbudila velkou
pozornost. Příchozí živě diskutovali nad
moderními pomůckami a vkusným vybavením školních tříd, s pobavením zavzpomínali na svá školní léta. Na památku
kulatého výročí vznikl almanach, před
budovou školy všem toto výročí bude připomínat památný kámen a velký úspěch
měly i různé varianty pohlednic, které
škola nechala vytisknout.

Koncepce oslav odrážela výjimečnost
výročí. Škola se stala místem setkání
absolventů, bývalých zaměstnanců, pedagogů a široké veřejnosti.

Co popřát škole a lidem v ní do dalších
let? Snad aby čelila všem nástrahám nové doby stejně udatně jako doposud. Aby
učitelé vytvářeli dětem živnou půdu pro
zvídavost a radost z vědění, pro růst jejich sebevědomí a zodpovědnosti. Aby
škola děti připravila do života a zúročila
v nich lidskost. A aby zde vládla přátelská
a klidná atmosféra ještě mnoho dalších
let.
Mgr. Petra Řeháčková
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Adaptační
pobyt 6. tříd

Přivítali jsme prvňáčky

Tak jako každý rok i letos připravila Základní škola Klimkovice třídenní prožitkový seminář pro žáky 6. ročníku.
Ten přinesl dětem kromě mnoha zajímavých zážitků i možnost nahlédnout na
ostatní a sebe sama z jiného úhlu pohledu, zlepšení dovedností v oblasti týmové
práce, bližší seznámení se spolužáky
a třídním učitelem. V programu se rovněž
objevily prvky ekologické výchovy a prevence sociálně patologických jevů. Cílem
pobytu bylo, aby se děti mezi sebou lépe
seznámily, našly si kamarády a naučily se
mezi sebou komunikovat a spolupracovat. A co na „adapťák“ říkají samy děti?
„Na adapťáku se mi moc líbilo, chatky
byly pěkné a moderní. Odpoledne jsme
hráli hry venku až do večera. Druhý den
jsme šli na procházku do města a po
návratu hráli přehazku, večer byla stezka
odvahy. Poslední den jsme barvili trička.“
„Adaptační pobyt byl super! Více jsem
se seznámil se spolužáky. Měli tam výborné jídlo a krásného psa. Velmi dobré byly
i pohybové aktivity a hledání oplatků se
jmény. Bavilo mě i vyrábění lamp.“
„Nejvíce se mi líbilo, že nám vyšlo počasí, že jsme se mohli koupat v bazéně, hrát
fotbal a přehazku. Pěkné byly také večery
v chatkách a pasování na šesťáka.“

Třída 1. A
třídní učitelka Mgr. Radka Maršálková
Bárta Tomáš, Buglová Klára, Diblíková Nina, Grobelná Eliška, Janečková Stela,
Kračmarová Michaela, Kudrnová Monika, Lechová Gabriela,
Macharová Michaela, Marčík Vojtěch, Marhevský Daniel, Němčík David,
Nešetřil Tomáš, Nezhoda Jan, Petráš Dominik, Pokorná Marie, Restel Vojtěch,
Richterová Justýna, Sikora František

Žáci 6. tříd a Mgr. Svatava Lichá

Služby
na zahradě
Letošní prázdniny školní zahradu navštívilo 45 žáků, někteří dokonce i 8x!
Velké poděkování patří prvňáčkům, kteří již o prázdninách dokázali, že do naší
školy patří, a také bývalým žákům 9. ročníku R. Svobodovi, T. Fešárkové a M. Jaščurkovské, přejeme jim v 1. ročníku středních škol hodně ště stí. Všichni žáci, kteří
navštívili školní zahradu, obdrželi malé
poděkování a někteří z nich také lístek do
zoo. Děkuji všem žákům a pedagogům,
kteří si o prázdninách našli čas a věnovali
ho péči o školní zahradu.
V těchto dnech na zahradě dozrávají
topinambury, cukety a dýně, ve skleníku rajčata. Do školní jídelny žáci dodají
především brambory a bylinky a se všemi
výpěstky se setkají v pokrmech.

Třída 1. B
třídní učitelka Mgr. Karolína Návedlová
Hašková Viktorie, Hebdová Nela, Jalůvka Daniel, Jalůvka Šimon,
Kanurkov Dimitri, Kovalík Nikola Michal, Langer Viktor, Langrová Viktorie,
Matušková Zuzana, Nováková Adéla, Ondrová Anna, Oravec Michal,
Russová Vendula, Sedláčková Nikol, Tomášková Gabriela,
Tomšů Valerie, Ujfaluši Soﬁe, Václavek Tim, Vyležík Jan, Zámrský Martin,
Žáková Rozálie

Mgr. Kateřina Chrapková
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Projekt Přírodní zahrada realizován
Letos o prázdninách došlo v areálu školy k realizaci projektu Zahrada s přírodními prvky. Ta by měla žákům poskytovat praktickou i teoretickou výuku v oblasti
environmentální výchovy. Jedná se například o expozici pomologickou, expozici
druhů dřevin, či léčivých a aromatických bylin.
Bylo vytvořeno nové „broukoviště“,
geologická expozice, která mapuje skladbu hornin naší geomorfologické oblasti.
Příští rok nám rozkvete „květná louka“
a doufáme, že v připraveném „čmelínu“
se nám objeví pilní a zákonem chránění
opylovači.
Velice zajímavý je také Kneippův balanční chodník, který slouží ke vnímání
hmatových pocitů při chůzi bosýma nohama.

Přírodní zahrada může sloužit jak
k účelům výuky v terénu, tak jako dějiště
různých workshopů. Celkové výdaje na
tento projekt činí 461 192 Kč, které škola
získala v rámci projektu ze Státního fondu
životního prostředí České republiky.

Beseda
o plazech

Hosté z daleké Austrálie

Dne 16. září proběhla v naší škole velmi zajímavá beseda na téma Plazi – jak
je neznáte. Besedy se zúčastnili žáci
sedmých tříd.

Plánovali pro své žáky čtrnáctidenní
cyklistické putování z Krakova do Prahy
a hledali ubytování ve školách.
První skupina 14 žáků a studentů přijela s učiteli Johnem a Kris do naší školy v
pátek 20. září. Měli za sebou 50 ujetých
kilometrů. Někteří z nich přiznali únavu.
Nocovali v tělocvičně na žíněnkách a byli
rádi za poskytnuté zázemí ve škole.

Pan Samuel Valko z Nýdku poutavě
vyprávěl o svých svěřencích. Povídal
o způsobu života plazů, dorozumívání, jejich smyslech, přijímání potravy a chovu
v teráriích.
Zbyl i čas na spoustu dotazů a samozřejmě si mohli žáci některé plazy i pohladit, položit na ruce a někteří odvážlivci si
hady dokonce omotali kolem krku. K nám
do školy přivezl korálovky, užovku, krajtu,
agamu a želvu.
Věřím, že žáky přesvědčil, že hadi nejsou slizcí, jak se to o nich vypráví. Myslím si, že je naučil hadů se nebát.
Mgr. Jana Petrušková
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Doufáme, že takto obohacená školní
zahrada bude pro žáky inspirací a rozvine
u nich správný vztah k naší přírodě.
Mgr. Jan Škuta

O prázdninách nás kontaktovali učitelé ze základní a střední školy z Candlebarku
v Austrálii.
Další skupina přijede v sobotu 5. října
a poslední v neděli 20. října.
Teprve poslední skupina bude odjíždět
v pondělí, kdy můžeme realizovat kontakt
s našimi žáky. Je to určitě dobrodružné
poznávání jiných zemí, které by lákalo asi
každého.
Mgr. Miroslava Hoňková,
ředitelka školy
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Pozvánky
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Pozvánky na kulturní akce do lázní
Divadelní představení (Ne)prodejné manželky

Travesti show Divoké kočky

opět uvede Divadlo Devítka.
Čtvrtek 3. října v 19.00 hodin, Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 75 Kč v předprodeji na recepci.

Nejznámější ostravská travesti skupina zavítá opět do našich
lázní. Můžete se těšit na překrásné, bohatě zdobené kostýmy,
detailně propracované líčení a úžasné výkony účinkujících.

Divadelní představení GAME OVER

Čtvrtek 17. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 150 Kč v předprodeji na recepci sanatorií.

Divadelní soubor Fledis žáků Střední zahradnické školy.
Čtvrtek 10. října v 19.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 30 Kč v předprodeji na recepci.

Přednáška PharmDr. Margit Slimákové
Máte možnost setkat se se specialistkou na zdravotní prevenci
a výživu, která vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství
a osvětě, publikační i přednáškové činnosti. Propaguje zdravý
životní styl.
Pondělí 15. října v 17.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál, 300 Kč v Klubu Inspirace nebo v síti Ticketon.

8

Léčivé divadlo Gabriely Filippi – ANASTASIA
Neuvěřitelný příběh lásky, který oslovil miliony lidí. Setkávají se
v něm lidé dvou světů. Pravdivý příběh prožitý a zaznamenaný
autorem.
Čtvrtek 24. října v 18.00 hod., Sanatoria Klimkovice, společenský sál. Informace o zakoupení vstupenek – viz plakát.

Lázeňská tančírna
Přijďte si k nám zopakovat společenské tance, plesová sezona
je za dveřmi! K tanci vám bude hrát kapela LUCKY BAND.
Pátek 25. října v 19.00 hod., SK, kolonáda, 50 Kč.

ZPRAVODAJ MĚSTA A LÁZNÍ KLIMKOVIC 10/2019
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Kulturní kalendář pro město a lázně Klimkovice
DEN

říjen

Úterý

1.

Středa

2.

PROGRAM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS

VSTUP

DIVADLO

Divadlo Divoch Vřesina – Dveře

kino Panorama

18.00

50,-

KINO

Lovení (komedie ČR)

SK, společenský sál

18.30–20.20

50,-

KINO

Psí kusy

kino Panorama

17.00

120,-

HUDBA

K tanci a poslechu hraje Petr Weiss

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,75,-*

Čtvrtek

3.

DIVADLO

Devítka: (Ne)prodejné manželky

SK, společenský sál

19.00–20.55

Pátek

4.

DISKOTÉKA

DJ Doctor

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Sobota

5.

TRHY

Klimkovické farmářské trhy „1989“

náměstí

8.30–12.00

volný

SLAVNOSTI

Slavnosti vína a burčáku

před zámkem

od 9.30

volný

KONCERT

Dechová hudba Děrničanka

SK, kolonáda

15.00–16.00

DIVADLO

Miroslav Donutil: Cestou necestou

kino Panorama

19.00

VERNISÁŽ

Výstava LABYRINT DUŠE

SK, kolonáda

15.30–16.30

volný

KINO

Pro nároč. diváka: Nabarvené ptáče

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

Trumpetové duo HALATA

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

VÝSTAVA

Panoramata bitev slezských válek

kostel Nejsvětější Trojice

16.00–18.00

volný

Neděle
Pondělí

6.
7.

7.–13.10.

volný
vyprodáno

Úterý

8.

KINO

Mia a bílý lev (rodinný ﬁlm)

SK, společenský sál

18.30–20.10

50,-

Středa

9.

KINO

Přes prsty

kino Panorama

18.00

120,volný

ZÁBAVA

Počítání starých civilizací

SK, společenský sál

18.30–19.30

TANEC

K tanci a poslechu hraje J. Erben

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,30,-

Čtvrtek

10.

DIVADLO

Divadlo Fledis: Game over

SK, společenský sál

19.00–20.30

Pátek

11.

ZÁBAVA

Den seniorů (na objednávku)

kino Panorama

15.30

DISKOTÉKA

DJ ATOM

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

KONCERT

Dechová hudba Rozmarýnka

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

KINO

Ovečka Shaun ve ﬁlmu Farmagedon

kino Panorama

16.00

120,-

KINO

Národní třída (na místenky)

kino Panorama

18.00

120,-

HUDBA

K poslechu hraje BOSOBOS

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

Neděle

Pondělí

13.

14.

volný

Úterý

15.

PŘEDNÁŠKA

PharmDr. Margit Slimáková

SK, společenský sál

17.00–19.00

**

Středa

16.

BESEDA

Přírodní léčba pohybového aparátu

SK, salonek vedle kinosálu

15.00–16.00

volný

Čtvrtek

17.

KREAT. DÍLNA

Kreativní tvoření s Kristýnou

SK, kolonáda

15.30–16.30

30,-

KINO

Pražské orgie

kino Panorama

18.00

120,-

TANEC

Hraje Evergreen boys

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

ZÁBAVA

Travesti show Divoké kočky

SK, společenský sál

19.00–20.30

150,- *

Pátek

18.

DISKOTÉKA

DJ Karlson

SK, Restaurace Zahrada

19.00–22.00

30,-

Sobota

19.

KONCERT

Klimkovický podzim

SK, společenský sál

17.00–18.30

70,-

Neděle

20.

KONCERT

Opera v lázních

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

DIVADLO

Divadlo Zaseto: Shoes Jana Krause

kino Panorama

16.00

120,-

Pondělí

21.

PŘEDNÁŠKA

Metoda RUŠ pro lepší život

SK, společenský sál

18.00–19.30

***

HUDBA

U klavíru s Lukášem Havířem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

18.30–20.20

50,-

Úterý

22.

KINO

Už teď mi chybíš

SK, společenský sál

Středa

23.

BESEDA

S kronikářem Klimkovic J. Pillichem

SK, salonek vedle kinosálu

15.30–16.30

KINO

Zloba: Královna všeho zlého

kino Panorama

17.00

Čtvrtek

24.

volný
130/110,-

TANEC

K tanci a poslechu hraje Pete Sax

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

DIVADLO

Léčivé divadlo G. Filippi: Anastasia

SK, společenský sál

18.00–20.00

****

Pátek

25.

TANEC

Lázeňská tančírna – Lucky band

SK, kolonáda

19.00–22.00

50,-

Neděle

27.

KONCERT

Loutnová hudba – J. Macek

SK, kolonáda

15.00–16.00

volný

Pondělí

28.

HUDBA

S harmonikářem M. Krenželem

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.00

volný

Úterý

29.

KINO

Winchester: Sídlo démonů

SK, společenský sál

18.30–20.10

50,-

Středa

30.

TANEC

K tanci i poslechu hraje M. Pasz

SK, Restaurace Zahrada

19.00–21.30

30,-

Čtvrtek

31.

Neděle 3. 11.

KE KOŘENŮM

Vzpomínka na naše blízké

SK, společenský sál

18.30–19.30

150,-

KONCERT

Akoband – Ve víru taneční hudby

kino Panorama

16.00

80,-

Více na: https://kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/plan-kulturnich-akci-na-rok-2019 nebo na: www.sanatoria-klimkovice.cz.
* vstupenky k prodeji na recepci SK, ** vstupenky k prodeji v Klubu Inspirace nebo v síti Ticketon (klienti SK v kanceláři kultury se slevou),
*** vstupenky k prodeji na: metodarus.cz@gmail.com, kancelář kultury SK, klienti SK se slevou,
**** vstupenky k prodeji na: https://sylvahankeova.cz/kulturni-akce/predstaveni-anastasia/, klienti SK se slevou
Změna v programu vyhrazena.
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Historická událost

Oprava střechy na kostelní věži
Po výměně konstrukce střechy věže na věži kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích to na první pohled vypadalo, jako by
se práce zastavily. Je pravdou, že v období dovolených se
vše zbrzdí, ale i když skrytě, práce pokračovaly. Byl demontován kříž s koulí a odvezen do dílny ﬁrmy, kde se vše rozebralo a postupně zrestaurovalo. Také bylo nutné zlikvidovat
hromadu ztrouchnivělých trámů a desek, které zůstaly po
tesařích.

Z koule pod křížem byly vyjmuty čtyři kovové schránky. Ty
byly 1. srpna 2019 v 9.00 hod. za přítomnosti pana faráře Mgr.
Rudolfa Kopeckého, starosty Jaroslava Vargy, kronikáře města Klimkovic ing. Jiřího Pillicha, pracovníků okresního archivu
Nový Jičín a dalších pozvaných hostů otevřeny na klimkovické
radnici. Největší schránka ve tvaru tubusu z měděného plechu
byla zaletována, ostatní tři schránky byly z hliníkového plechu
a zafalcovány. Byl jsem pověřen otevřením těchto schránek.
Nebylo to jednoduché ani s připraveným nářadím. Z obavy,
abych nepoškodil vnitřní obsah schránek, jsem musel postupovat pomalu. Začal jsem otvírat hliníkové schránky. Při otevření
první schránky bylo jasné, že si z nás klempíři udělali legraci.
A tak se postupně na stole objevil zlomený skládací metr, kousek
viržinka a dvě zápalky se škrtátkem. V poslední schránce víčko
od piva, dvě krabičky od zápalek, drobné mince a v krabičce
od startek dopis, ve kterém informují, kdy se střecha pokrývala
novou krytinou a kdo se na těchto pracích podílel. Jako vždy si
český člověk z něčeho dělá legraci, tak i v dopise byl návrh, jak
zhodnotit československou korunu. Prý navrtat do koruny dvě
dírky a prodávat ji jako knoﬂík za dvě.
Velký měděný tubus obsahoval svítek pauzovacího papíru
zabalený do balicího papíru a igelitu se vzkazem pro budoucí
generace. Podrobnou zprávu o opravách na kostele, ﬁnancovaných sbírkami od věřících, o tehdejší politické situaci, kdo
byl papežem, prezidentem ČSR, o osiřelém arcibiskupském
stolci v Olomouci. Zpráva byla krasopisně napsána a podepsána panem farářem klimkovické farnosti P. Miroslavem Pilchem
16

a kaplanem Bohuslavem Rodryčem a opatřena razítkem klimkovické farnosti. Text byl datován 18. května 1968. V igelitovém sáčku se nacházely drobné mince z tohoto období. Listiny a vzkazy
z roku 1968 byly odvezeny do archivu v Novém Jičíně.
V půlce srpna se vše rozjelo naplno. Podezdívala se nová
střecha, začalo se pracovat na fasádě. Zedníci celou věž umyli
pomocí tlakové vody, oklepali části staré omítky, která nedržela
a pustili se do natahování nové vnější omítky. Postupně se celá
věž obléká do nového hávu.
Po dohodě s klempířem ze Studénky jsem nechal udělat dva
stejné tubusy z měděného plechu, které byly kopií původního
tubusu. Vše se začalo urychlovat a koule s křížem měla být
instalována na vrchol věže už 30. 8. 2019. A tak 29. 8. 2019
byly na městském úřadě do nového tubusu uloženy nové listiny
a další drobnosti pro příští generace. Tubus byl odborně uzavřen, zaletován a nachystán na vložení do nově pozlacené koule
pod kříž. Bohužel v pátek nepřálo počasí a tak se umístění koule
s křížem provedlo až ve čtvrtek 5. 9. 2019.
Aby se ušetřily výdaje, pustila se malá skupinka dobrovolníků
do oprav ciferníků na věži kostela. I když jsou ciferníky z plastu a číslice s ručičkama z mědi, bylo nutné ciferníky přebrousit
a přestříkat bílou barvou. Černou barvou natřít číslice a ručičky.
Práce to byla náročná na čas, postupně se získávala praxe a dá
se říct, že až na maličkosti jsou ciferníky hotové. Je nutné celé
této skupince dobrovolníků poděkovat.
Od 10. 9. 2019 se začalo i s oplechováním střechy věže. Večer
10. 9. 2019 bylo prostranství opět zajištěno pro příjezd jeřábu,
který měl na druhý den vyzvednout měděné plechy, okapy a svody na věž kostela. Tak se také stalo. Jeřáb přijel už před osmou
hodinou. Po zapatkování přijelo nákladní auto s naloženým plechem ve třech kontejnerech. Po vyzdvižení jednotlivých kontejnerů se muselo vše vyložit ručně na nejvyšší ochoz lešení. I tak
vše šlo dobře a po desáté hodině už jeřáb odjížděl.
Pokračování příště.

Bohumír Kaštovský
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Historie

Klimkovické zvony slaví sto let
Hlas zvonů z věže kostela provází život člověka již odpradávna. Věžní zvony takto naplňují nejen roli ohlašovatele,
oznamovatele a posla zpráv, nýbrž jsou i němými svědky minulosti, čímž neodmyslitelně patří k tisícileté tradici
křesťanství i k svébytnosti kulturního, národního i společenského bohatství.
Zvony sice patří k nástrojům hudebním, avšak ceněny jsou
jako díla umělecká, jsou totiž pravým zhmotněním víry, naděje
i neutuchající lidské touhy a vůle. Vždyť podle toho, jak daleko
dozníval hlas věžních zvonů, dokázali lidé v minulosti častokrát
docela dobře a úspěšně kupříkladu predikovat, jaké budou mít
v příštích dnech počasí a podobně.
Ve zvonici gotické věže farního chrámu sv. Kateřiny v Klimkovicích, postavené již v první polovině 16. století, jsou v současnosti zavěšeny zvony v pořadí již třetí generace, a právě letošní
rok 2019 je pro ně rokem jubilejním. Tři z těchto zvonů nám totiž
slouží již celé jedno století a nejmladší čtvrtý zvon doplnil prázdné místo ve zvonové stolici až po dvaašedesáti letech teprve
před 15 lety, v roce 2004. (Historii všech zvonů z věže farního kostela sv. Kateřiny podrobněji mapuje brožura sepsaná v r.
2010 Bohumírem Kaštovským s názvem O klimkovických zvonech.) Dále je proto uvedeno pouze stručné připomenutí výše
zmíněných výročí zvonů současných:
- V průběhu Velké války byly v letech 1916 a 1917 zrekvírovány
pro potřebu R-U armády tři velké zvony z r. 1854, mimochodem
zvony historicky i umělecky velice cenné. Ve věži tak „povinně“
zůstal pouze zvon nejmenší tzv. „umíráček“ z r. 1862 (říkalo
se mu stříbrný umíráček). Bohužel i tento zvon byl na počátku
roku 1942 zrekvírován, tentokrát pro potřeby německého wehrmachtu.
- Brzy po skončení války a vyhlášení samostatnosti Československé republiky ŘK farní úřad v Klimkovicích, jako jeden z prvních farních úřadů, objednal ve slévárně Vítkovických železáren
výrobu tří nových zvonů z lité oceli. (Z pohledu zvládnutí použitého materiálu a technologie slévárenského provedení se tehdy
vítkovické lité zvony zcela vyrovnaly zvonům tradičně vyráběným
z klasické zvonoviny a hlas zvonů, odlévaných z oceli, všechny
příjemně překvapil svým silným, znělým a zřetelným zvukem.)
- Dne 28. října 1919, v rámci prvního výročí vyhlášení Čsl. republiky, byly tři nové zvony u farního kostela v Klimkovicích slavnostně posvěceny a poté pomocí konopných lan a kladek vyzdviženy
do kostelní věže. Zvony dostaly při svěcení také nová jména:
- sv. Kateřina – největší zvon o průměru 1 180 mm a váze cca
890 kg (ladění v tónu f)
- sv. Panna Maria – prostřední zvon o průměru 1 018 mm
a váze cca 600 kg (ladění v tónu d)
- sv. Antonín – nejmenší z lité oceli o průměru 850 mm a váze
cca 380 kg (ladění v tónu ﬁs)
Snad poprvé se nové zvony společně z věže kostela sv. Kateřiny rozezněly o Vánocích roku 1919.
Slavnostní a nezapomenutelné okamžiky zažili věřící i obyvatelé našeho města také 5. července 2004. Tehdy v chrámu sv.
Kateřiny při slavnostní mši vysvětil generální vikář ostravsko-opavského biskupství čtvrtý zvon určený do kostelní věže:
- sv. Václav – zvon vyrobený z tradiční zvonoviny o průměru
470 mm a váze 65 kg (ladění v tónu a2)

Příprava zvonu k vyzvednutí do věže kostela.

28. 10. 1919

Po vysvěcení zvonu provedli poklep na zvon významné osobnosti naší farnosti a představitelé vedení města Klimkovic, zvon
byl vyvezen z kostela a za doprovodu hudby a zpěvu Svatováclavského chorálu byl pomocí připraveného jeřábu vyzdvižen
přes okno věže a umístěn ve zvonici na určené místo.
Zvon byl vyroben ve zvonařské dílně paní Dytrychové v Brodku u Přerova, stejně jako 175 kusů jeho památečních zmenšenin
(kopií), které byly rozprodány zájemcům.
Tři velké zvony byly ve věži chrámu sv. Kateřiny od samého
počátku svého zavěšení rozhoupávány ručně pomocí pletených
provazů a lan více než sedmdesát let, a to až do roku 1970.
Tehdy bylo ve věži instalováno tzv. „elektrické zvonění“. To sice
po dokončení fungovalo, avšak zpočátku bylo poruchové a provozně málo spolehlivé. Přesto šlo tenkrát o velice významné,
novátorské a technicky pokrokové řešení.
Po nezbytných opravách, provedených ve zvonové stolici (výměna trámů a zvonového uložení), byla v roce 2001 realizována i oprava a rekonstrukce elektrického rozhoupávání zvonů,
přičemž stávající systém nahradilo instalování tzv. „lineárních“
elektrických motorů. Zdokonaleno bylo rovněž i elektromagnetické kladívkové zařízení odbíjení hodin a spouštění a vypínání
zvonů bylo nově umožněno časovým spínačem s možností ručního ovládání pomocí „dálkového ovladače“.
O provozní spolehlivost a o pravidelnou běžnou údržbu zvonů, věžních hodin, mechanického i elektrického zařízení ve věži
našeho farního chrámu se již téměř čtyři desetiletí pečlivě stará
pan Bohumír Kaštovský, jemuž za dosavadní péči, starostlivost
a získanou profesní odbornost patří upřímné poděkování nejen
farníků klimkovické farnosti, ale i všech obyvatel našeho města.
Je přímo symbolické, že letošní významné jubileum velkých
zvonů farního chrámu si můžeme připomenout právě při probíhající kompletní výměně zastřešení věže spojené s opravou
střešních vrcholových dílců (makovice s křížem), rozměrných
hodinových ciferníků i celé sedmipatrové venkovní věžní fasády.
Ať harmonie a zvučný hlahol čtyř zvonů nadále zaznívá z věže
klimkovického chrámu sv. Kateřiny a provází život města i jeho
současných i budoucích obyvatel ještě v mnoha dalších staletích.
S použitím podkladů strojopisné brožury
O klimkovických zvonech zpracoval Ing. Jiří Pillich
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Házená T. J. Sokol Klimkovice

Jaké věci se udály v házené v Klimkovicích
Český pohár mužů

Světelná časomíra

Neděle 1. 9. 2019, T. J. Sokol Klimkovice (Moravskoslezská
liga) – Lesana Zubří (2. liga) 22:10 (10:10). Po sedmimetrových hodech: 28:29 postup Lesany Zubří.

Házená Klimkovice slaví velkou věc, kterou jsme dovedli do
zdárného konce. Podařilo se nám zrealizovat velmi náročnou investici – časově a hlavně ﬁnančně – novou světelnou
časomíru.

Sestava domácích: Augustin Adam 1, Polášek Jan 5/1,
Mikurda Stanislav, Hrbáč Martin 5/5, Honěk Petr 1, Kaštovský
František, Olivka Tomáš 4/2, Dobosz Mário 1, Ulmann Jan,
Pešl Petr 3, Němec Jan, Cabadaj Rostislav 3, Blaha Jáchym 2,
Fiža Vojtěch, Gerlich Jan 3/2, Štěpánek Roman
Trenér Zbořil Zdeněk, vedoucí Pešl Petr
Nejlepší střelci hostů: Balhárek Radim 4/1, Dobeš Miroslav
5/2, Mikulenka Tomáš 6/2, Rada Patrik 10/4
Trenér Mičola Jan, vedoucí Červenka Vít
V neděli při krásném počasí byl super den házené na našem
hřišti. Hrály se dva mládežnické zápasy jen v podání domácích
hráčů, protože jich máme dostatek, aby utvořili více týmů. Každý
se pak těšil na vrchol – na první kolo Českého poháru. Průběh
zápasu s hodně dobrým týmem, který hraje soutěž ve druhé lize,
byl nadmíru velmi dramatický. O postupu rozhodla až 10. střela
ze sedmimetrového hodu!
Po zápase jsem byl jako trenér hodně zklamaný a přemýšlel,
co jsem mohl jinak změnit. Teď vím, že mohl, protože vždy se dá
něco zlepšovat. Jsem ale hrdý na svůj tým a všichni hráči hráli nad své možnosti. Děkuji vám, chlapi, za předvedený výkon.
Zvítězil šťastnější. Soupeři gratuluji k postupu do druhého kola.
Zdeněk Zbořil
Dramatický průběh zápasů:
11. min.
0:4
21. min.
7:6
30. min. 10:10
46. min. 14:17
52. min. 18:18
59:35 - 22:21
59:58 - 22:22
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Sedmimetrové hody:
1. série
1:0
2. série
2:1
3. série
3:2
4. série
3:3
5. série
3:3
10. série rozhodla 28:29

Časový průběh realizace:
2. 6. 2018 – dal jsem návrh k zahájení jednání o světelné časomíře našemu výboru házené. Jednohlasné schválení výboru
házené zahájit vše okolo realizace. Hledání ﬁnancí a veškeré
úřední povinnosti zabraly spoustu času.
1. 3. 2019 – zahájení jednání se 3 ﬁrmami na zadání zakázky
svěřené časomíry podle nastavení našich podmínek.
1. 4. 2019 – jsme se dohodli na zakázce s ﬁrmou KUMI-ELECTRONIC, spol. s. r. o. Její výhodou proti ostatním ﬁrmám byla její
blízká dostupnost – ﬁrma sídlí v sousední Polance.
1. 9. 2019 – byla světelná časomíra oﬁciálně poprvé spuštěna
při utkání Českého poháru mužů.
Děkuji ﬁrmám, sponzorům za realizaci této světelné časomíry,
která stála cca 154 tis. Kč.
Cca 111 tis. Kč nám pomohli sponzoři tuto akci zainvestovat
buď přímou ﬁnancí, nebo prací a materiálem. Děkujeme za oddíl
HÁZENÉ T. J. Sokol Klimkovice.
1) Město Klimkovice
50 000,- příspěvek
Velký dík patří Radě města Klimkovic.
2) Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

10 000,- příspěvek

3) BV-Technika a. s.
Vozník Vlastimil

10 000,- zakoupení PC

4) Kejda Karel

15 000,- výkopové práce,
zakoupení kabeláže
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5) T. J. Sokol Klimkovice

8 000,- zajištění a úhrada
projektové elektrodokumentace
a zapojení

6) Starosta Klimkovic
Varga Jaroslav

7 000,- dar

7) KlimNet

5 000,- datový kabel a internet

8) Biener Petr

3 000,- uchycení světelné
časomíry na zeď

9) Němčík Miroslav

2 000,- zajištění písku
a jeho dovoz

10) David Tomáš

1 000,- pomocné práce

11) Velký dík patří rodičům našich házenkářů za pomoc
při práci okolo této světelné časomíry.
Zdeněk Zbořil,
předseda oddílu házené

Holky – kluci, pojďte si k nám hrát
Kroužek házené T. J. Sokol Klimkovice se na vás moc těší.
Děti od 4 do 15 let rádi uvítáme v našem sportovním kroužku.
Naučíme vás všestrannosti. Největší radost máme, když dítě
něco naučíme a děti se pak cítí v kolektivu velmi dobře. Naše
nejmladší děti učíme na tréninku házenou, kopanou, ﬂorbal,
atletiku, košíkovou, volejbal, plavání atd. – co nám prostory na
trénování dovolí. Naši trenéři se stále učí novým trendům a chtějí je předat dětem. Tréninky probíhají:
Hřiště házené (za dobrého počasí): PONDĚLÍ – STŘEDA –
ČTVRTEK: mini 16–17.30 hod., žáci 17–18.30 hod.
Tělocvična ZŠ (za špatného počasí):
PONDĚLÍ – ČTVRTEK: 17–19 hod.
Sokolovna (za špatného počasí):
STŘEDA – PÁTEK: 15–17 hod.
Těší se na vás trenéři Eliška, Kiki, Dominik, Zdeněk,
Michal, Mário, Jarek, Martina, Karel

Blahopřejeme

Sedmdesát není žádný věk
Když bylo Svatopluku Čechovi 50 let, oslovili ho při oslavách velebný kmete. Dnes nám to připadá úsměvné i při
vyšších jubileích. V každém případě jsou jubilea mezníkem
v životě, kdy se díváme zpět v čase a hodnotíme, jaký ten
náš život vlastně byl.
A Jirka Hudeček může být spokojen. Prožil svých 70 let činorodě, plodně, víc dával, než bral. Rodiče bydleli u hřiště a to formovalo náplň jeho volných chvil v dětství i později v dospělosti.
Škola byla rozhodující, nic se nesmělo zanedbat na základce,
ani později na průmyslovce, na to dbal zejména otec, maminka
byla shovívavější. Zodpovědnost a snaha nic neošidit zůstala
Jirkovi i při studiu vysoké školy a německého jazyka, obojí vystudoval úspěšně při zaměstnání. Vzdělání ho živilo, učil ve volnu
i v kurzech němčiny, ale srdce patřilo házené.
Začínal od žáků, přes dorostence až k dospělým. Vždy byl oporou, protože byl poslední, kdo zachraňoval. Celý svůj sportovní
život prožil v brance a byl létajícím brankářem. Chybějící výšku
nahrazoval mrštností, pohybem a předvídavostí, to vše doplňoval poctivým tréninkem, kdy mučil tělo víc než těžký atlet. A měl
výsledky, vždy patřil k oporám, které nezklamaly. Je spoluautorem úspěchů klimkovické házené v dorosteneckých soutěžích
na republikové úrovni a v mužských druholigových utkáních.
Tenkrát byly Klimkovice v házené pojmem díky soudržné partě, které byl Jirka pevným článkem. Znalosti němčiny uplatnil
při mezinárodních utkáních s německými soupeři, kdy působil
nejen jako hráč, ale i tlumočník. Navázal tak sportovní přátelství
a mnohá udržuje dodnes. Neváhal pomoci při organizaci v oddílu
házené, kdy postupně starší odcházeli do házenkářského nebe.
Vedl oddíl házené od roku 1992 dvacet tři let, k tomu musel trénovat i družstvo mužů, protože byl jediný s kvaliﬁkací trenéra.
Nesl tíhu organizační odpovědnosti za přípravu dokumentace
pro všechna družstva oddílu házené v soutěžích. Mravenčí pílí
a s nasazením detektiva sepsal historii házené v Klimkovicích
slovem i obrazem, a to včetně výsledků utkání. K tomu se musel
vyrovnat se skutečností, že klouby oklepané na asfaltovém hřišti
bolí a žádají radikální výměnu. I to překonal a zvládl a bez ohledu na svoje útrapy organizaci oddílu házené nepoložil.

Aby toho nebylo málo, při změně společenských poměrů
z doby, kdy všechno bylo naše, na nové vlastnické poměry, kdy
se přihlásili o to „naše“ původní vlastníci, neměl Jirka na vybranou. Byl jediný, kdo pochopil nutnost a byl jediný, kdo byl ochotný tuto situaci řešit. K házené mu přibyla navíc starost o vedení Sokola, který zakládal proto, aby sportovci nepřišli o stánek
tělovýchovy a možnost sportování. Od roku 2000 je náčelníkem
Sokola dodnes.
Organizoval nově vznikající sokolskou tělovýchovnou organizaci s několika oddíly, účastnil se složitých majetkoprávních
jednání o sokolský majetek, dělení mezi Tělovýchovnou jednotu
a vzniklý Sokol, následné převody na obec k zajištění záchovné
údržby a budoucího rozvoje. Nebylo toho málo, na jednoho snad
až příliš moc. Vše dokázal zvládnout a zachoval si životní optimismus, kamarádství a dobrou náladu. Je jediný, kdo od výkonného a úspěšného hráče přešel k organizační činnosti, vytrval
u sportu, převzal a postupně předává štafetu, aby mohla tradice
sportu a házené v Klimkovicích pokračovat.
Je symbolické, že házená v Klimkovicích má již 70 let jako
Jirka. Tak hodně zdraví, Jiříku, stálý úsměv a dobrou náladu.
Za spoluhráče Ing. Ladislav Besta
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Vzpomínka

Odešla významná osobnost klimkovické
házené a sportu
Dne 21. srpna 2019 podlehl vážné nemoci náš dlouholetý
hráč, trenér a funkcionář Jiří Nitka. V pondělí 26. srpna se
s ním společně s jeho nejbližšími rodinnými příslušníky
přišla rozloučit také řada spoluhráčů a házenkářů, které za
dobu svého působení ve funkci trenéra vychoval.
Jirka patřil k nejvýznamnějším osobnostem házené v našem
oddílu. Prošel jako hráč od žáků až po kategorii mužů – v roce
1968 se podílel na vynikajícím postupu mužů do II. ligy. Největší
zásluhu má však na výchově hráčů jako trenér mládeže a později i družstva mužů. Byl také členem výboru oddílu, kde se řadu
let podílel na organizování činnosti a rozvoji házené. Se „svým“
družstvem starších žáků vybojoval v roce 1973 v konkurenci těch
nejlepších týmů stříbrné medaile na mistrovství České republiky v Chrudimi a stříbrné medaile na mistrovství Československé
socialistické republiky v Prešově. Byl to úžasný úspěch – vždyť
hoši z neznámého malého města Klimkovic dokázali uspět mezi
družstvy Slávie Praha, TJ Gottwaldov, Tatran Prešov, Martin a dalšími. Tehdejší hráči žákovského družstva se později stali oporami
družstva mužů a Miroslav Bajgar si svými výkony vybojoval nejen
ligový dres v Červené hvězdě Bratislava a Tatře Kopřivnice, ale
dokonce i v reprezentačním družstvu Československa.
Mezi odchovance Jirky Nitky však patří další výborní házenkáři – Rostislav Číhal, Rostislav Janečka, Vladimír Nykl, Vladimír
Surý, Petr Štebel, Lumír Podolský, Zdeněk Mazur, Tomáš Köhler
a řada dalších. Bez nadsázky – Jiří Nitka svojí obětavou prací
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položil v našem oddíle základy výborné práce s mládeží, ve které nyní úspěšně pokračují nové generace trenérů a házené se
věnují desítky dětí. Angažoval se však nejen ve sportu. V letech
1990–1994 vykonával také funkci místostarosty města. Po zásluze byl v roce 2016 navržen Tělocvičnou jednotou Sokol Klimkovice k udělení ocenění Osobnost města Klimkovice roku 2015.
Jiří Nitka oprávněně patří v našem městě mezi nejvýznamnější osobnosti nejen házené, ale sportu vůbec, a budeme si ho
takto stále připomínat. V letošním roce slavíme 70 let od přechodu k mezinárodní házené a na této dlouholeté úspěšné činnosti
má svůj nesmazatelný podíl. Připomeňme si Jiřího Nitku na fotograﬁi z roku 1985 s tehdejším družstvem mužů, které trénoval.
Na fotograﬁi je první zleva v horní řadě.
Ing. Jiří Hudeček
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Skauti

Celosvětové skautské setkání v USA
Na přelomu července a srpna jsem se za Skautské středisko Klimkovice zúčastnil Světového skautského Jamboree,
neboli celosvětového skautského setkání v Západní Virginii, kterého se zúčastnilo přes 45 000 skautů ze 170 zemí.
Myšlenka tohoto setkání je poznávat nové lidi, seznamovat
se s novými kulturami a nakonec i ukázat, že skautské hnutí je
v globálním měřítku ohromná síla, od čehož se odvíjelo i moto
Unlock a new world (Odemkněte nový svět). K tomu nás motivovaly projevy řečníků na třech ceremoniích – zahajovací, Cultural
Day a závěrečné. Mezi vystupujícími byli, mimo jiné, zástupci
OSN, nejvyšší představitel Světové skautské organizace Craig
Turpie nebo celebrity jako Bear Grylls či Pentatonix.
Seznamování se se skautingem z různých zemí světa bylo
velice usnadněno tím, že všechny státy měly svůj ukázkový stan
na jednom společném místě. V tomto expostanu jednotlivé kontinenty ukazovaly, jak vypadá skauting v jejich zemi, jaká je histo-

rie jejich skautingu a v některých jsme měli možnost, po splnění
několika aktivit a úkolů, získat i drobnou odměnu, což bylo námi
účastníky vysoce vítáno.
Další nedílnou součástí každého Jamboree je tzv. swapping,
neboli vyměňování upomínkových předmětů jako jsou šátky,
nášivky, placky, trička atd. Zde bych chtěl poděkovat zástupcům
města Klimkovic a Skautskému středisku Klimkovice za poskytnutí předmětů na tyto výměny.
Z Jamboree jsem odjížděl nadšený, plný emocí, zážitků a zkušeností. Získal jsem spoustu nových přátel jak z Česka, tak
z celého světa, a jsem rád, že jsem díky své několikaleté aktivní
účasti v junáckém oddíle měl možnost toto zažít. Proto komukoliv, kdo se přidá ke skautům v Klimkovicích a za čtyři roky by
chtěl jet na Jamboree do Jižní Koreje, rád poradím, stejně jako
mi radili starší kamarádi, kteří se účastnili těch předchozích.
Ondra Besta

Střelci

Střelecké závody dětí ze vzduchové pušky
V neděli 8. září se uskutečnil na střelnici V. A. Staška v Klimkovicích již šestý ročník závodů pro děti ve střelbě ze vzduchové pušky.
Střílelo se na vzdálenost 10 metrů vleže, 10 ran. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Celkem byly tři kategorie: do 9
let, do 11 let a do 14 let věku. Všechny děti si odnesly balíček
plný sladkostí a vítězové jednotlivých kategorií také medaile,
diplomy a poháry, které jim přišel osobně předat starosta Klimkovic pan Jaroslav Varga. Akce se vydařila a účast okolo 40 dětí
nás motivuje do pořádání dalšího ročníku!
PhDr. Milan Karkoška,
Střelecký klub AVZO Klimkovice p. s.

Kategorie do 9 let:

1. Jana Kurková
2. Jiří Kurka
3. Daniel Špalek

86 bodů
83 bodů
72 bodů

Kategorie do 11 let:

1. Matěj Šolc
2. Michal Popek
3. Vítek Bárta

88 bodů
86 bodů
73 bodů

Kategorie do 14 let:

1. Patrik Marek
2. Přemysl Neuwirth
3. Antonín Muczka

92 bodů
90 bodů
88 bodů
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Nové technologie a zařízení umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat s podvodníky

Bojujeme s černými odběry pitné vody
a nelegálním vypouštěním odpadní vody!
Černé odběry elektřiny nebo pitné vody, stejně jako nelegální napojení na kanalizační síť, není problémem pouze rozvojových zemí, s nimiž se toto téma obvykle spojuje. Nelegální
napojování na vodovodní nebo kanalizační síť, stejně jako
snaha najít cestu, jak obejít monitoring skutečné spotřeby
vody, se týkají i naší země a lokalit, kde provozuje vodovodní nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava. Je třeba zdůraznit,
že podvodníci se vystavují riziku významného ﬁnančního
postihu. Technika pro odhalování nelegálního chování se
rychle vyvíjí a ulehčuje provozovatelům vodárenských zařízení práci při odhalování přestupků.

Co to je neoprávněný odběr a jaké jsou sankce?
„Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích je nelegální odběr definován jako odběr z vodovodu před vodoměrem, odběr
bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu
s ní, přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr
nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr
skutečný, nebo přes vodoměr, který odběratel nedostatečně
ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK
Ostrava Milan Koníř. Pokud dojde k neoprávněnému odebrání
vody z vodovodu, vystavuje se podle výše zmiňovaného zákona
za tento přestupek fyzická osoba možnosti udělení pokuty až
do výše 50 tisíc korun ze strany vodoprávního úřadu. Do stejné
výše může vystoupat také pokuta pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. „Pokud je napojení na zařízení vodovodů
nebo kanalizací provedeno bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele, může dojít ke spáchání dalšího přestupku, a to tím, že
fyzická osoba nebo právnická či podnikající fyzická osoba neoprávněně manipulují se zařízením. Jde tedy o další přestupek,
který může být penalizován také do výše 50 tisíc korun. Byl-li
delikt spáchán opakovaně, může postih dosáhnout až dvojnásobku horní hranice a vyšplhat se až k sto tisícům korun,“ dodává Koníř. Zmiňovaný zákon také umožňuje provozovateli vodárenské infrastruktury přerušit nebo omezit dodávku vody nebo
odvádění odpadních vod do doby, než pro to pomine důvod,
který udává legislativa. To vše samozřejmě není pro odběratele,
který se pokouší o podvod, zadarmo. Jak přerušení dodávky, tak
její obnovení představuje významný ﬁnanční náklad. Nelegální
odběry pitné vody je možné rozdělit do dvou skupin. „V prvním
případě jde o nezákonný odběr pitné vody přímo z vodovodní
sítě z hydrantu, druhou skupinou jsou nelegální odběry před
vodoměrem,“ upřesňuje Koníř.

Jak jsou černé odběry zjišťovány?
I v tak konzervativním oboru, jakým je vodárenství, jde pokrok ve
využívání moderních technologií v oblasti telekomunikací, přenosu dat a kamerové techniky velmi rychle dopředu. Platí to také
pro společnost SmVaK Ostrava, která v letošním roce nasadila
vysoce soﬁstikovaný systém monitoru úniků. „24 hodin denně
365 dní v roce vyhodnocuje nástroj anomálie ve vodovodní síti.
V systému je analyzováno obrovské množství dat z 842 distriktů, na které jsme naši síť rozdělili. Díky zmenšení sledovaných
oblastí jsme proto schopni rychle a velice přesně lokalizovat jak
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úniky, které mohou souviset s havárií nebo jinou mimořádnou
skutečností, ale také ty, které mohou být důsledkem neoprávněných odběrů,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička. Možností je ale více. Například odběry z hydrantů
zachytí monitorovací systém SmVaK Ostrava. V případě, že jsou
vyhodnoceny jako podezřelé, nezvyklé nebo anomální, vyjíždí
pohotovostní technici do terénu situaci prověřit. „Často se jedná
o cvičení dobrovolných hasičů, kteří tuto skutečnost zapomněli
nahlásit a neměli uzavřenou smlouvu, ale setkáváme se také
s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit bazén pomocí hadice
z hydrantu. V souvislosti s tím, jak se problematika sucha stává
důležitým tématem, si navíc občané více všímají popisovaných
odběrů a dalších netypických situací. Dostáváme pak upozornění na tuto nelegální činnost. Tyto podněty prověřujeme a v případě, že se prokážou jako oprávněné, sankcionujeme je, jak nám
umožňuje legislativa,“ popisuje Pšenička.
Nelegální odběry u vodovodních přípojek jsou odhalovány také pomocí kamerové techniky. SmVaK Ostrava zakoupily novou
kameru, která je schopna projít i potrubím velmi malého průměru. Její pomocí je možné zdokumentovat nelegální odbočku pro
odběr pitné vody před vodoměrem. „Existují i další možnosti, jak
na nelegální odběry přijít. Ty si necháme jako naše interní know
how, abychom podvodníkům jejich situaci nezlehčovali a nedávali jim možnost, aby se poučili,“ dodává Milan Koníř.

Odvádějme odpadní vody legálně
Popisovaná problematika se týká také neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že může jít o neoprávněné vypouštění v případě,
kdy nebyla uzavřena písemná smlouva o odvádění odpadních
vod, případně jsou odpadní vody vypouštěny v rozporu s ní.
Nelegální je také vypouštění odpadní vody v rozporu s podmínkami, které udává kanalizační řád. Odpadní vodu není možné
vypouštět ani přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem,
nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele
množství vypouštěných vod nezaznamenává, nebo zaznamenává menší množství než skutečné,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Příkladem podle něj může být
vypouštění závadných látek do kanalizace, které zmiňovaný řád
zakazuje, používání drtičů kuchyňského odpadu nebo vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace. „Při neoprávněném
vypouštění se fyzická osoba jako odběratel dopouští přestupku,
za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun.
Právnická osoba a podnikající osoba jako odběratel se dopouští
správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do
výše 100 000 korun,“ konkretizuje Tlolka. Stejně jako v případě
pitné vody existují i v případě nelegálního odvádění vody odpadní způsoby, jak tuto skutečnost odhalit. „Kanalizace například
kontrolujeme speciální kamerou. Kontroly probíhají také během
rekonstrukcí kanalizační sítě. Další technické nástroje, jak
dokážeme nelegální vypouštění efektivně odhalit, bych si raději
nechal pro sebe, abychom situaci případným podvodníkům neulehčovali,“ uzavírá Jan Tlolka.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, www.smvak.cz
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Pěvecký sbor města Klimkovic

Díky dotaci z MS kraje jsme zpívali
na mezinárodní přehlídce pěveckých sborů
Začátkem roku 2019 přišla Pěveckému sboru města Klimkovic zajímavá nabídka, a to zúčastnit se nesoutěžní mezinárodní přehlídky pěveckých sborů Cantate Budweis v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Nabídka to byla
velice lákavá, ale ﬁnančně převyšovala rozpočet našeho
pěveckého sboru. Po poradě se členy výboru jsme se ale
rozhodli, že to zkusíme.
S nadějí, že nebudeme odmítnuti, se předseda sboru obrátil
na odbor kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje.
Nejenže byl předseda sboru přijat s pochopením, ale byla mu
i dána rada, jak ve věci žádosti postupovat, aby příspěvek získal.
Členy sboru byla zpráva přijata velmi pozitivně. Nic nebránilo tomu, aby se akce „rozjela“ naplno. Paní dirigentka vybrala
repertoár a začala ho velmi pilně zkoušet. Mezitím probíhala čilá
e-mailová i telefonická korespondence mezi předsedou sboru
a hlavní pořadatelkou festivalu paní Marií Buchmann.
Těsně před odjezdem na festival jsme byli vybaveni propagačním materiálem Moravskoslezského kraje, abychom ho mohli
dostatečně reprezentovat.
V pátek 31. 5. 2019 v ranních hodinách jsme s dobrou náladou
odjížděli na festival. Před odjezdem nám popřál také pan starosta města Klimkovic Jaroslav Varga šťastnou cestu a mnoho
pěkných zážitků při reprezentaci města a Moravskoslezského
kraje.

Nejeli jsme soutěžit, ale reprezentovat. Proto jsme byli uvolnění a v dobré náladě. Po příjezdu a ubytování se nám představila
naše průvodkyně paní Mgr. Marie Kalisto, která nás provázela
po celý náš pobyt na festivalu.
Po rozezpívání jsme dorazili na náměstí Františka Palackého v Českých Budějovicích, kde jsme v kostele Husova sboru
zahájili koncert. Setkali jsme se zde i s hlavní pořadatelkou
celého festivalu paní Marií Buchmann. Program se nám vydařil
a potlesk diváků byl velkou odměnou. Festivalu se zúčastnily
nejen sbory z České republiky, ale i z Německa a Švýcarska.
Mezi osmi sbory jsme patřili k těm nejlepším.
Na závěr celého festivalu zazpívaly všechny zúčastněné sbory společnou skladbu Nebeští Kavalérové v zámecké jízdárně
zámku Český Krumlov. Na jeviště by se přes 200 zpěváků určitě
nevešlo, a tak se zpívalo nejen na jevišti, ale i v hledišti. Bylo to
něco úchvatného.
Po slavnostní večeři zástupci našeho pěveckého sboru předali dirigentům všech zúčastněných sborů tašku s upomínkovými předměty jako vzpomínku na Moravskoslezský kraj a naše
lázeňské městečko Klimkovice.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za ﬁnanční příspěvek
Moravskoslezskému kraji a městu Klimkovice. I díky těmto příspěvkům jsme se mohli tohoto mezinárodního festivalu Cantate
Budweis zúčastnit.
Bohumír Kaštovský,
předseda PS Klimkovice

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

Mám zájem o větve
z okrasných
jehličnatých stromů
(zejména stříbrný i obyčejný
smrk, túje, douglaska apod.)

a též o břízové proutí
Říjen až listopad t. r.
Prosím nabídněte.
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Anna Martiníková
tel.: 604 622 334

ZE ŽUMPY JÍMKA
NA UŽITKOVOU VODU
Došlo ve vaší ulici
k zavedení splaškové kanalizace
a nyní máte u svého domu
na svém pozemku
nevyužitou odpadní jímku?
Využijte ji na dešťovou vodu!

Tel.: 556 420 005

Čis me kvalitně a pečlivě!
Objednejte si nezávaznou
návštěvu a konzultaci.

Ceník a podmínky inzerce najdete na:

Pavel Pokorný
Tel.: 774 489 955

kis.mesto-klimkovice.cz/kultura/zpravodaj

www.laskakteravzdyvitezi.cz

E-mail: kis@mesto-klimkovice.cz
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Pozvánky

BURZA
PODZIMNÍHO a ZIMNÍHO
OBLEČENÍ a POTŘEB
v HASIČSKÉ ZBROJNICI
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.

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

Zve výbor ČČK Klimkovice

1. 11. 8.00–18.00

sobota

2. 11. 8.00–18.00

Děkujeme za vaši pomoc.
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