


Program

1. PROHLÍDKA

2. ÚVOD 

(Bc. Lukáš Lyčka)

3. PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA 

(Ing. arch. Thanasis Kotupas)

4. HISTORIE SOKOLOVNY 

(Ing.  Pilich)

5. VZPOMÍNKY NA SOKOLOVNU 

(pí Dostálová)

6. OTÁZKY A ODPOVĚDI, DISKUZE

7. ZÁVĚR



Uživatelé sokolovny

Kdo jsou uživatelé dnes?
Fotbalisté zde mají své šatny, badmintonisté využívají sál k tréninkům a pro stolní tenisty to je hlavní 
tréninkové a zápasové zázemí. 
Jednou někdy dvakrát do roka je zde kulturní akce formou plesu.

Kdo budou uživatelé do budoucna?
• Sportovní oddíly zůstanou jako doposud uživateli sokolovny, samozřejmě v daleko sociálnějším 

prostředí.
• Poptávka po pořádání kulturních akcí se zvedne přibližně 10x.
• Vznikne možnost pořádání soukromých akcí.
• Střední škola sídlící v „modré škole“ již projevila zájem o dopolední hodiny v tělocvičně.
• Mateřská škola rovněž projevila zájem o dopolední hodiny + různé akce.
• Po rekonstrukci malého sálu vznikne zcela nový prostor vhodný například pro různé cvičení žen nebo 

konference.



Jak to vlastně začalo?

2014 – schválená investice výstavby fotbalových šaten na pozemku u házenkářského hřiště

2015 – Lázeňský pohár ve fotbale (oprava stávajících šaten a sprch v sokolovně) – 150.000 Kč

2015 – Akce „kulový blesk“ 1. fáze rekonstrukce sokolovny (sál, 2 nové šatny ve sklepě) celkové náklady             
7 125 000 Kč z toho dotace EU 5 730 000 Kč.

2016 – 2. fáze rekonstrukce sokolovny „vyřešení havarijního stavu krovu nad pódiem“ vybudování klubovny. 
Celkové náklady 2 730 000 Kč.

2017 – podání žádosti o dotaci na 3. fázi rekonstrukce předního (vstupního) traktu, neúspěšná…

2018 – opětovné podání žádosti o dotaci, zahájení rekonstrukce i bez dotačních prostředků…

??? – dokončení celkové rekonstrukce sokolovny včetně venkovních úprav

V  roce 1923 se sokolovna postavila, v roce 2023 by mohla být hotova její celková obnova. 100 let!!!



Finance, aneb máme na to?
Dotační příležitosti… MONITORUJEME!!!

� Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

� Ministerstvo pro místní rozvoj

� Moravskoslezský kraj

� Evropské fondy 

� Brownfieldy

až 85%



Finance, aneb máme na to?

Bez dotací to nepůjde….
Prozatím: 10,5 mio Kč / dotace 6 mio Kč
Zbývá: cca 45 mio Kč / předpoklad dotace 31 mio Kč
Celkem: cca 55,5 mio kč / dotace 37 mio Kč

Město Klimkovice
Podíl města na celkové rekonstrukci cca 18 mio Kč
Už investováno: 4,5 mio Kč + projekty
Odloženo ve fondu sportu: 4,5 mio Kč
Zbývá doinvestovat: 9 mio Kč
Ročně (2018 – 2023): 1,5 mio Kč / rok!!!

Finanční prostředky na investice města v roce 2017 byly naplánovány ve výši 

34 miliónů korun!!!
Podíl na dotaci by se našel.



Proč by to nemohlo být i u nás?
Např. Dělnický dům Polanka (investice cca 50 mil.Kč v r.2014)

PŘED REKONSTRUKCÍ PO REKONSTRUKCI



Proč by to nemohlo být i u nás?
Např. Sokolovna Svinov (investice cca 42 mil.Kč v r. 2018)

PŘED REKONSTRUKCÍ PO REKONSTRUKCI



PETICE
„Ano, celkové rekonstrukci sokolovny v Klimkovicích!“

Vážený pane starosto,
ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhla v Klimkovické sokolovně veřejná prezentace studie „Celkové koncepce sokolovny v Klimkovicích 
a jejího okolí“ kterou zpracoval a představil Ing. arch. Thanasis Kotupas.

Tato veřejná prezentace následovala jako pokračování veřejného fóra, tzv. „kulatého stolu“ na téma Celková koncepce sokolovny, 
kterou jste organizoval vy v pondělí 4. 12. 2017 a ze které vyplynul jednoznačný závěr, cituji „Po této diskusi a při respektování 
výše uvedených bodů diskuse je výsledek veřejného fóra 100% přítomných pro představenou vizi, 0% proti.“

My, níže podepsaní, souhlasíme s navrženou architektonickou studií „Celkové koncepce sokolovny v Klimkovicích a jejího okolí“, 
kterou zpracoval a představil Ing. arch. Thanasis Kotupas a vyzýváme zastupitelstvo města Klimkovic k neodkladnému zahájení 
všech potřebných kroků k realizaci tohoto záměru, tak, abychom mohli společně oslavit 100. leté výročí Klimkovické sokolovny již
v rekonstruovaných prostorách této neodmyslitelné dominanty města Klimkovice. Kulturní, sportovní, společenský a spolkový 
život ve městě Klimkovice si takovéto prostory bezesporu zaslouží, stejně jako tato již skoro 100 letá budova a její okolí, která 
byla po řadu let zanedbávána.   

Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste se osobně zasadil o to, aby zastupitelstvo města Klimkovice v nejbližším možném 
termínu schválilo zahájení potřebných kroků k realizaci záměru dle studie „Celková koncepce budovy sokolovny v Klimkovicích“, 
kterou zpracoval Ing. arch. Thanasis Kotupas, což potvrzujeme níže svým podpisem.


