Městský úřad Klimkovice

Únor 2011
Z obsahu tohoto čísla:
1. Slovo starosty
2. -3. Informace z MěÚ
4. Společenské události
5. Sanatoria
6. Chovatelé, Společenská
rubrika, Historie
dechové hudby
7. Pozvánky na plesy
8. Akce, programy
9. -10.Historie házené
11.-14. Inzerce
14. Notářka, Fejeton, Tiráž

Slovo starosty
potřeba vybudovat nebo zrekonstruovat za účelem pořádání
společenských akcí adekvátní prostory, které ve městě od doby
uzavření a následného zbourání kulturního domu chybí. Z budov
ve vlastnictví města připadá do úvahy Dělnický dům, kde by po
rekonstrukci kina mohl vzniknout víceúčelový společenský sál, a
objekt Sokolovny, kterou budeme vlastnit ještě 10 let,
nedohodneme-li se s Českou obcí sokolskou jinak – i tato budova
by však zasloužila nemalé investice. Dále se nabízí i budova
bývalého zahradnického učiliště, u níž se uvažuje o bezúplatném
převodu z majetku Moravskoslezského kraje do vlastnictví města;
samotná rekonstrukce prostor pro uvedené účely by však byla
finančně velice náročná a rovněž provozní náklady jsou dosti
vysoké – podle údajů předchozího provozovatele činí téměř
400.000,- Kč ročně.
Mezi hlavní priority, jimiž se vedení města aktuálně zabývá, je
příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci kotelny a zateplení
obvodového pláště základní školy, kterou je nutno podat
v termínu do 31. 5. 2011, dále podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace na vybudování nové kanalizační sítě se Státním fondem
životního prostředí a asanace zdiva v Domově pro seniory.
Možná jste již zaznamenali další úpravu prostoru před zámkem
v podobě dvou nových čekáren pro linkovou autobusovou dopravu
umístěných na zastávkách u prodejny Hruška. V nejbližší době
budou vlevo od vstupu do zámku namontovány vitríny, které
budou sloužit pro umístění úřední desky městského úřadu a dále k
informování občanů o činnosti spolků, jež ve městě působí.
Doufám, že si těchto nemalých investic budeme vážit a chránit je
před poškozením, k čemuž by napomohla instalace kamerového
systému.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemnou zábavu v letošní plesové
sezóně a těším se na další spolupráci s vámi.

Vážení spoluobčané, v tomto období se nabízí představa všedních
a pracovních dnů, které střídají počáteční optimismus
novoročních předsevzetí. S radostí však musím konstatovat, že
naopak začátek tohoto roku je u nás v Klimkovicích neobvyklý
tím, jakým způsobem se rozjel rozmanitý plesový maraton - téměř
jako v legendárních sezónách, kdy každý spolek pořádal svůj
vlastní bál. Po mnoha dlouhých letech obdobným plesem ožil 8.
ledna sál Sokolovny, a to zásluhou organizátorů místní organizace
Českého svazu zahrádkářů. Za jejich nápad, odvahu začít,
obětavost a také nevšední společenský zážitek jim skládám
poklonu, kterou vyzývám k tanci a k organizačnímu šílenství i
další odvážlivce s nejen plesovými ambicemi.
Jak možná tušíte, další nadšenci v čele s provozovatelem
Zámeckého vinného sklepa jakoby tuto výzvu vyslyšeli a připravili
pro vás na sobotu 19. února Sousedský ples, který se uskuteční od
19:00 opět v Sokolovně. Nevím jak vy, ale já si domáckou a
uvolněnou atmosféru vesnického bálu spolu s Břišními
tanečnicemi z Klimkovic nemohu nechat ujít… Zato romantické a
zamilované duše čeká o týden dříve sladkobolné rozhodování – na
sobotu 12. 2. jsou totiž připraveny hned plesy dva - Valentýnský
ples v Sanatoriích Klimkovice a Srdíčkový ples v Kulturním domě
v Olbramicích. Být mi 20 let, troufnu si stihnout plesy oba.
V době, kdy budete číst tuto plesovou ódu, budeme mít za sebou i
vrchol sezóny – tradiční Reprezentační ples města v prostorách
Sanatorií Klimkovice. Věřím, že kulturní zážitek z této prestižní
akce vás naláká i na zbývající dva plesy pořádané v Sanatoriích –
Ples maloobchodní sítě Hruška (sobota 26. 2.) a První
reprezentační jarní ples (sobota 19. 3.). Tyto akce doporučuji také
těm, na které se v předprodeji vstupenek na Reprezentační ples
města z důvodu omezené kapacity sálů v Sanatoriích nedostalo.
Vážení spoluobčané, velice nás těší váš zájem o kulturní dění ve
městě a již uvedená snaha nabídnout více společenských akcí a
obohatit tak život nejen našich občanů. Dlouhodobě proto vzniká

Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
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Informace z MěÚ

Odborné komise Rady města Klimkovic
nastartovat způsoby komunitní práce, kdy iniciativa přichází
zdola, od občanů, spolků, sdružení, iniciativ a vedení města a úřad
jí dávají právní podobu a podporu. Město se aktivně zapojilo do
projektu místní Agenda 21, která zejména formou kulatých stolů
zapojuje do diskuze o budoucnosti co největší počet subjektů.
Jedním z prvních úkolů komise bude návrh využití prostor
„Modré školy“ pro spolkový klimkovický život.
Tradiční Komise stavební je pro současnou radu nezbytně
nutná, neboť na rozdíl od předchozí rady je stavařina pro většinu
členů profesně velmi vzdálená. Většina rozhodnutí rady se ale
stavebních prací týká a proto je odborná pomoc velmi potřebná a
netrpělivě očekávána. Podstatná část práce se bude týkat
kanalizace, následně možná rekonstrukce základní školy. Tvorba a
schvalování nového územního plánu budou pro komisi také
jedním ze základních témat.
Význam Komise životního prostředí, dopravy a
bezpečnosti rovněž vzroste souvislosti s územním plánem a
spoluprací se Sanatorii, práce bude určitě více než dost. Kvalitní a
zdravotně nezávadné životní prostředí v našem městě je prioritou
rady a odborný pohled na jeho dosažení bude hlavní náplní této
„zelené“ komise. Její členové budou rovněž prvním nárazníkem
pro venkovní podněty na změny územního plánu a budou do něj
kvalifikovaně promítat aktuální potřeby města. Potřeba zásadních
změn v organizaci dopravy v našem městě je zřejmá a bude dalším
ze stěžejních témat práce komise. Návrhy na dosažení vyšší
bezpečnosti v Klimkovicích se budou týkat každého z nás.
Nejpočetnější je Komise lázeňská, zdravotní, kulturní a
sportovní. Podpora kultury a sportu byla a je prioritou pro
všechny kandidující strany, takže se určitě společně můžeme těšit
na bohatý kulturně společenský život na základě nových nápadů
vzešlých z podnětů komise. Výzvou i pro členy této komise bude
možné získání „Modré školy“ do majetku města a její trvalé
nekomerční využití. Rovněž nová kulturní strategie Sanatorií
přinese náměty, které musí projít odbornou diskuzí ve městě.
Slovo „lázeňská a zdravotní“ v názvu komise vyjadřuje náš záměr
stát se skutečně lázeňským městem.
Rada města Klimkovic vkládá do práce komisí velké naděje a
věříme, že iniciativa občanů se pozitivně promítne do fungování
města v příštích letech. Předsedové komisí budou pověřeni nejen
vlastním řízením komise, ale budou také informovat o jejich práci.
Proto budou na stránkách Zpravodaje pravidelně zveřejňována
všechna doporučení komisí á tak se budu mít možnost všichni
seznámit s výsledky jejich práce.
Za Radu města Klimkovic Ing. Jakub Unucka, místostarosta

Rada města Klimkovic po několikatýdenní a poměrně intenzivní
diskuzi schválila vytvoření odborných komisí, které jsou jedním ze
základních kamenů fungování samosprávy města. Komise jsou
poradním orgánem rady města.
Protože drtivá většina radních i zastupitelů vykonává funkci nově,
je právě názorová pestrost odbornost komisí velmi důležitá. Rada
předpokládá, že komise budou spíše iniciativní, než aby se
zabývaly pouze úkoly vzešlými z jednání rady či zastupitelstva.
Toto je základní krok k většímu zapojení občanů Klimkovic do
řízení města a postupnému přechodu na komunitní plánování.
V souladu s volebními programy všech stran v zastupitelstvu.
Proto jsme oslovili nejen politické strany, ale všechna sdružení,
spolky i občany. Výsledkem je poměrně hojný zájem, přihlásilo se
více než 40 občanů. S potěšením jsme tento zájem uvítali a
děkujeme všem zájemcům. Počet členů nebyl nijak omezen všichni, kteří zájem vyjádřili, budou mít možnost přispět
k rozkvětu našeho města. Jmenný seznam členů komisí bude
uveřejněn v příštím Zpravodaji.
Změnou oproti minulosti je zřízení Mediální komise, která
nahrazuje redakční radu Zpravodaje. Rádi bychom, aby v této
komisi byli investigativní a aktivní členové, kteří budou
kontrolovat nejen vzhled a pravopis, ale budou zejména aktivně
přispívat k obsahu Zpravodaje.(pozor na příspěvky některých
nových členů!!!) Právě o jeho obsahu byla vedena vášnivá a místy i
vzrušená diskuze. Můžete očekávat změny ve struktuře
Zpravodaje, přibude více zpráv z úřadu o probíhajících akcích či
změnách, dohodli jsme se na pravidelném překladu usnesení rady
do srozumitelné řeči a jeho zveřejňování ve Zpravodaji od
následujícího vydání. Zpravodaj bude vhodně doplňován
elektronickou formou na stránkách města, vedou se i jednání o
společně tištěném periodiku ve spolupráci se Sanatorii.
Další novinkou je zřízení Grantové komise. Název komise není
zatím příliš výstižný, protože v začátcích bude hlavní náplní
komise spíše než rozdělování grantů nejprve zajištění
nadstandardního přísunu peněz do městského rozpočtu. Ať už
půjde o vyhledávání zdrojů veřejných (dotace evropské, státní,
krajské) nebo soukromých (dotace a dary). Komise bude rovněž
prvním informačním partnerem pro investory, kteří budou
deklarovat zájem o investice v katastru našeho města. Cílem je
nejen zajištění zdrojů, ale zejména v případě dotací i kvalifikovaný
názor na jejich prospěšnost, potenciální úspěšnost a návrh na
strukturu žádosti. To vše proběhne ve spolupráci s ostatními
komisemi a orgány.
Poslední v seznamu novinek, ale prvořadá pro další vývoj města je
Komise pro spolky a sdružení. Jejím hlavním cílem je

Projekt rekonstrukce ZŠ Klimkovice
• Část školy (tělocvična a kuchyně) již byla rekonstruována
• Dotace na ekologické projekty budou po roce 2013 výrazně
omezeny
V současné době je vypisováno výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace, jehož cena je zhruba 300 000Kč. Tato
dokumentace bude sloužit jako podklad k žádosti o státní dotaci
na financování z 23. výzvy MŽP. Předpokládáme, že celkové
náklady na rekonstrukci budou max. 50 mil. Kč, z čehož město
bude hradit podíl zhruba 20%. Až budou známy všechny ceny a
podmínky, rozhodne zastupitelstvo, zda se projekt vůbec
uskuteční a jakým způsobem bude hrazen případný podíl města
(omezením ostatních investic, prodejem majetku, bankovním
úvěrem nebo jiným způsobem). Při rozhodování o uvolnění
financí na projekt jsme vycházeli z předpokladu, že součet ročních
stávajících a budoucích nákladů na vytápění a havárie bude
přibližně stejný, jako splátka podílu města na dotaci a dosažených
úspor. Pokud nebudeme školu rekonstruovat nyní se státní dotací,
budeme za několik let nuceni řešit havarijní stav z vlastních
prostředků, což se jeví jako téměř nemožné. V současné době
zvažujeme i možnost využít místo klasických plynových kotlů
plynové tepelné čerpadlo s dvojnásobnou účinností. Rovněž se
chceme ucházet o financování neuznatelných, avšak nutných
nákladů (výměna radiátorů, trubek a regulace) formou

Ačkoliv je tento projekt teprve na počátku a není jisté, zda se
nakonec bude realizovat, dovolujeme si všechny občany Klimkovic
s předstihem informovat o záměru rekonstruovat budovu
Základní školy Klimkovice. Jak z hlediska financí, tak i dotčené
skupiny občanů jde o projekt zásadní a rádi bychom poskytli co
nejvíce informací všem již od počátku.
Rada města Klimkovic navrhla a zastupitelstvo rozhodlo na konci
roku 2010 o vyčlenění finančních prostředků na vypracování
projektu celkové rekonstrukce ZŠ Klimkovice. Samozřejmě
s ohledem na snížení energetické náročnosti a vypouštěných
emisí. V praxi to znamená změnu způsobu vytápění z tuhých paliv
na plyn, výměnu oken, zateplení vnějšího pláště i střechy a další
úpravy.
K rozhodnutí nás vedlo několik důvodů:
• Každý rok se ve škole investuje několik set tisíc korun na řešení
vzniklých havárií topné soustavy
• Skleněné meziokenní výplně jsou v havarijním stavu a hrozí
nebezpečí pro žáky i zaměstnance
• Dřevěná okna se postupně deformují a netěsní,
• Těžko se nastavuje správná teplota ve třídách
• Spalováním koksu se do ovzduší dostává prach a další jedovaté
látky
• Náklady na vytápění nezateplené budovu školy jsou vysoké
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energetických služeb se zárukou (EPC). V případě úspěchu
bychom byli jednou z energeticky nejmodernějších škol a
příkladem pro ostatní. Při našem rozhodování rovněž hraje
významnou roli skutečnost, že tato investice bude prospěšná

prakticky pro všechny obyvatele Klimkovic, protože žáci jsou nebo
budou téměř z každé klimkovické rodiny. A investice do dětí se
jistě vyplatí!
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města

Půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a
bytů
Stejně jako v minulých letech i v roce 2011 město Klimkovice
vyhlašuje další kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček
z „Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci
bytových domů a bytů“, a to na vybrané stavební účely jakými
jsou
např. oprava fasády, výměna střešní krytiny, zateplení
obvodového pláště, plynofikace, výměna rozvodů vody a
kanalizace, výměna oken a dveří, výměna rozvodů topení,
elektřiny, pořízení tepelného čerpadla, pořízení slunečních
kolektorů apod. Minimálně 30 % z celkové částky za provedené
práce musí být hrazeno z vlastních zdrojů žadatele.
Termín na doručení písemných žádostí je do 13:00 hodin
dne 1. března 2011 na adresu: Město Klimkovice, Lidická 1, 742
83 Klimkovice v zalepené obálce s označením „FORM - neotvírat“.
Písemnou žádost lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ

v Klimkovicích. Formulář žádosti je možno stáhnout z webových
stránek města nebo vyzvednout na MěÚ v Klimkovicích. Úplné
znění "Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci
bytových domů a bytů" je rovněž zveřejněno na těchto stránkách.
Bližší informace o technických záležitostech získáte na
hospodářsko-technickém odboru MěÚ v kanceláři č. 11 nebo na
tel. čísle 556 420 108, informace o finančních záležitostech Vám
podají pracovnice finančního odboru MěÚ na tel čísle 556
420 079.
Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce MěÚ
Klimkovice od 12.01.2011 do 01.03.2011 včetně a na webových
stránkách města www.mesto-klimkovice.cz .

Ceník města Klimkovic

Kompostéry pro Klimkovice

Hospodářsko technický odbor, Jana Gramelová

na rok 2011
vč. DPH za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
Rada města Klimkovic na své 5. schůzi konané dne 10.1.2011
schválila ceny za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
s platností od 1.1.2011 viz přiložená tabulka:

OZO Ostrava, s. r. o. nabízí jako nadstandardní doplněk
k současnému systému novou službu sběru, svozu a využití
posečené trávy a shrabaného listí. Princip této aktivity spočívá
v nabídce poskytnout občanům speciální nádobu (hnědá plastová
popelnice – kompostér), která by se vyvážela v intervalu 1x za 14
dnů v období vegetační aktivity duben až listopad.
Cena svozu včetně DPH činí:
Nádoba 120 litrů 640 Kč/rok (resp. 8 měsíců)
Nádoba 240 litrů 760 Kč/rok (resp. 8 měsíců)
Případní zájemci o tuto službu, hlaste se prosím, nezávazně na
Technické správě města Klimkovic na telefonní číslo
556 420 580 nebo na e-mail: kubzova@centrum.cz
Tuto službu OZO Ostrava, s. r. o. zavede pouze v případě, bude-li
více zájemců.
Hana Kubzová, TS Klimkovice

Ceník města Klimkovic na rok 2011
za odvoz a likvidaci odpadu vč. DPH
Objem

Tarif

Počet obsluh

nádoby

Cena na rok
2010

70 l

P 101

1 x 14 dní

1.312,-

70 l

P 111

1 x týdně

2.246,-

110 l

P 201

1 x 14 dní

1.610,-

110 l

P 211

1 x týdně

2.750,-

110 l

P 261

1x týdně zima +

2.275,-

110 l

P 271

1 x týdně zima

1.789,-

110 l

P 281

2x týdně zima +

4.189,-

1 x 14 dnů léto

Kanalizace města Klimkovic
V měsíci únoru budou práce na opravě a výstavbě kanalizačních
řadů a přípojek v rámci stavby „Kanalizace města Klimkovic“
pokračovat v ulicích Polní a Palackého. Generálním dodavatelem
stavby je firma EUROVIA CS a.s..
Současně s touto akcí bude zahájena další, na výše uvedené stavbě
nezávislá, nazvaná „Dílčí kanalizační řady města Klimkovic“ a to v
ulici Smetanova. Dodavatelem této stavby je firma JANKOSTAV s.
r. o.
Petr Bílý, investice města

1x týdně léto
110 l

P 207

1 x 14 dní zima

240 l

P 311

1 x týdně

4.941,-

1.100 l

K 111

1 x týdně

10.792,-

1.100 l
K 121
2 x týdně
Hana Kubzová, TS Klimkovice

20.032,-

1.020,-

Lékárničky pro Afriku
Třída VIII.B Základní školy Klimkovice se připojila k projektu
„ADRA sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni” a zorganizovala sbírku
autolékárniček, které ještě neprošly spotřební lhůtou, ale již
nevyhovují stávajícím předpisům.
Něco málo o projektu: ve vesnici Itibo se nachází jediné
zdravotnické zařízení v oblasti Nyamira v Keni. Slouží pro zhruba
200 000 lidí ze širokého okolí. Středisko bylo ve velmi zchátralém
stavu bez zajištění léků a zdravotnických nástrojů. Byla zde
používána dešťová voda stékající ze střech budov. ADRA
(organizace, která pomáhá při humanitních katastrofách)

středisko
rekonstruuje
a
zásobuje
ho
zdravotnickým
materiálem.Vybírali jsme pro ně pouze: chirurgické rukavice a
neotevřený obvazový materiál (obinadla, fáče, gázové čtverce,
náplasti a trojcípé šátky).
Sbírka ve škole probíhala v průběhu ledna 2011. Děti, které se do
projektu zapojily, daly najevo, že jsou schopny podat pomocnou
ruku těm, kteří to potřebují.
Za VIII. B Nikola Häringová a Monika Neuwirthová

Český červený kříž ve spolupráci s městem Klimkovice pořádal
v průběhu měsíce ledna sbírku vyřazených autolékárniček, které
již nevyhovují nynějším předpisům. Bylo odevzdáno asi 70
autolékárniček, ze kterých byl vytříděn pouze neotevřený
obvazový materiál, chirurgické rukavice, trojcípé šátky, náplasti a
gáza. Vytříděný zdravotní materiál byl ve čtvrtek 27. ledna 2011

odvezen do sběrného střediska ADRA - Lipník nad Bečvou. Tímto
děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do projektu „ADRA
sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni”.
Hana Kubzová, TS Klimkovice
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Chodníky
Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli, že na části dlažby
chodníků, které byly v loňském roce městu firmou JANKOSTAV
s.r.o. předány v rámci stavby Rekonstrukce centrální části města
Klimkovic, se objevily vady. Na tato vydrolená místa dlažby
probíhá mezi námi a městem reklamační řízení a jsme dohodnuti,

že ihned po ukončení zimního období 2010/2011 tyto závadné
dlaždice vyměníme. Věřte nám, že i pro nás je tato záležitost
nepříjemná, tím víc, že ve městě bydlíme spolu s Vámi. Nicméně
kvalitu dodávky dlažby jsme nikterak ovlivnit nedokázali.
Lukáš Janko, jednatel firmy JANKOSTAV s.r.o.

Společenské události

Burza jarního a letního oblečení, sportovních potřeb
Pořádá Český červený kříž, koná se v Hasičárně ve dnech:
PONDĚLÍ
14.3.2011
PŘÍJEM ZBOŽÍ
ÚTERÝ
15.3.2011
PRODEJ ZBOŽÍ
STŘEDA
16.3.2011
VÝDEJ ZBOŽÍ
Těší se výbor ČČK

8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00
8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00
13:30 – 15:30

Napadlo Vás někdy...
Co všechno obsahuje "voda", kterou vypouštíte z Vaší myčky či pračky? Už jste uvažovali nad tím, proč jsou Vaše děti alergické na
cokoli, kde se berou ekzémy a jakou cenu platíme za zářivě bílé prádlo? Motáme se v nekonečném řetězci ekonomických souvislostí, ale
zkuste někdy vzít svůj selský rozum do hrsti a podívejte se na všechny reklamy z druhé strany. Kam asi zmizí všechny fosfáty a další
chemikálie obsažené v pracích prášcích, které zázračně odstraňují všechnu špínu. Kam ji odstraňují? Kolik z těchto zázraků zůstává v
našem prádle, na našem těle? Co všechno olizuje Vaše dítě z talíře, když si myslíte, že jsou to zbytky sladké krupičky? Souvislosti nejsou
jen ekonomické, ale především ekologické. Bez správného rozhodnutí jednou připravíme sobě tentýž osud, který teď žijí živočichové
v našich řekách. Kdy to bude? Už to začalo...
Přijďte se dozvědět víc, jak můžete Vy sami něco změnit, pomoci sobě i Zemi… 9. nebo 16.2.2011 - Kulturní dům AKORD v Ostravě Zábřehu nebo www.zdraviapriroda.cz.
Sylvie Sojková

Čaj o páté – První pomoc u dětí
17. ledna 2011 jsme se s manželem zúčastnili přednášky První pomoc u dětí, pořádané Rodinným centrem Želvička v rámci setkání „Čaj
o páté“.
Myslím si, že kdo z rodičů na přednášku přišel, vůbec neprohloupil. Téma poskytnutí první pomoci je velmi obsáhlé. I tak jsme se za dvě
hodiny, které jsme společně strávili, dozvěděli spoustu informací, oprášili staré znalosti, případně je doplnili o nové.
Jak se zachovat a poskytnout tu nejzákladnější pomoc, když má dítě laryngitidu, vysoké horečky, vdechne nějaký předmět a dusí se,
popálí se elektrickým proudem, opaří se čajem, nebo se otráví léky nebo dezinfekčními prostředky, to je jen malý výčet toho, co na
přednášce zaznělo. Součástí přednášky byla také praktická část, a to možnost vyzkoušet si umělé dýchání a masáž srdce na figuríně
malého dítěte.
Veliké poděkování patří Mudr. Andree Hladíkové, PH.D. a Mudr. Andree Gřegořové, lékařkám Fakultní nemocnici v OstravěPorubě, které přednášku vedly. Jejich znalosti k danému tématu byly na velké profesionální úrovni, avšak pro nás „laiky“ podané tím
nejsrozumitelnějším a nejjednodušším způsobem.
Celé setkání bylo velmi přátelské, jak ze stran přednášejících, tak i rodičů. Nám osobně se moc líbilo a těšíme se na další zajímavá
témata, která budou předmětem „Čaje o páté“.
V závěru bych chtěla poděkovat i za hlídání dětí v herně, které bylo zajištěno v průběhu přednášky.
Děti jsou velmi nevyzpytatelné, otočíte se a ve vteřině je všechno jinak, proto bychom se jako rodiče měli co nejvíce snažit daným
událostem předcházet, myslet na prevenci a chránit je.
Ing. Lucie Pavelková

Kdo se stal Hvězdou ze vsi?
Televizní soutěž Superstar inspirovala partu nadšenců z Krásného Pole, kteří se loni nebáli zorganizovat akci, která měla takový úspěch,
že ve svém druhém ročníku zasáhla i okolní obce včetně Klimkovic. Naše město se účastnilo tak, že poskytlo malou finanční pomoc
k zajištění této přehlídky amatérských pěvců a umožnilo tak našim občanům se do soutěže zapojit. Z Klimkovic našli odvahu tři lidé:
Lenka Endeová, Martin Večerek a Božena Bazalová, kterým se podařilo přes casting, semifinále a finále projít tak, aby nakonec jako
jedni z deseti superfinalistů stanuli ve světlech reflektorů na pódiu v Sanatoriích Klimkovice před zraky stovek diváků i bedlivé poroty.
Byla cítit tréma, nervozita, adrenalin dodával celému večeru švih, travesti show a taneční zábava nakonec jen podtrhly dojem.
Děkujeme pořadatelkám Lence Malyškové a Pavlíně Prokešové z Krásného Pole, že se nebály jít do tak velké akce, jejíž výtěžek věnovaly
Terezce Hoňkové z Velké Polomi, která prodělala dětskou obrnu. A kdo vlastně zvítězil? Nejmladší účastnice Lucka Šusteková ze
Vřesiny se umístila na prvním místě, druhý byl Zbyněk Kozelský z Dolní Lhoty a třetí Božena Bazalová z Klimkovic-Hýlova. Všem
děkujeme za skvělé výkony a gratulujeme!

Výsledky Vánočního turnaje
Dne 18.12.2010 uspořádál oddíl stolního tenisu TJ SOKOL KLIMKOVICE Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů všech generací.
Na této akci se sešlo 28 hráčů z toho byly 2 ženy a 7 mládežníku.
Výsledky turnaje:
1. místo: Dominik OLEŠ
( HÝLOV )
2. místo: Vítězslav KOMÁR ( KLIMKOVICE )
3. místo: Radek SKÝBA
( FONOVICE )
Všem zúčastněným sportovcům patří upřímné poděkování za účast.
Za oddíl stolního tenisu: Dušan Jahoda - předseda oddílu
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Jodíkovy hrátky
V září jsme s dětmi a jejich rodiči prožili „Hudební hrátky se
zvířátky“. Se skupinou předškolních dětí jsme stavěli pařezovou
chaloupku v lese. V říjnu se děti ze základní školy
bavily
vymýšlením a vytvářením pohádkových strašidel. Některé děti
vytvořily loutky, jiné se za strašidlo převlékly a další jim vymýšlely
jména. S rodiči a dětmi jsme vyráběli obrázky a figurky ze slaného
těsta. V listopadu jsme jedno odpoledne prožili v dámském klubu.
Děvčata navlékala jemné skleněné korálky na paměťový drát.
Každá z děvčat si vyrobila originální náramek. Rodiče s dětmi si
zase vyrobili originální hudební nástroj – bubínek – z krabičky od
sýra, vařechy a barevných papírů. V dalším odpoledni děti s rodiči
zdobily vánoční pomeranč. V předvánočním prosinci děti ze
základní školy pekly a zdobily vánoční perníčky.
Všichni účastníci byli Jodíkovými hrátkami nadšeni a byli rádi, že
mohou volný čas trávit aktivně. V roce 2011 budeme v realizaci
projektu pokračovat. Děkujeme Nadaci OKD, že nás podpořila a
umožnila nám organizaci zábavy pro děti financovat.
Mgr.Libuše Turečková

Občanské sdružení Jodík vzniklo v roce 2007 z potřeby zpestřit
volný čas dětem a žákům Základní školy při zdravotnickém
zařízení a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení, Klimkovice,
Hýlov 24. Jedná se o děti a žáky, kteří se léčí v Sanatoriích
Klimkovice a po dobu pobytu v lázních navštěvují naší školu.
V roce 2010 jsme podali žádost o grant Nadaci OKD na podporu
projektu „Jodíkovy hrátky“. Náš projekt byl podpořen a v září
2010 začala jeho realizace. Jodíkovy hrátky jsou zábavná
odpoledne pro děti. Hrátky jsou koncipovány jako dvouhodinová
setkání dětí i rodičů, ve kterých jsou pohádkovou formou
tématicky provázány činnosti hudební, výtvarné, taneční,
dramatické i sportovní. Projekt probíhá od září 2010 do června
2011. V roce 2010 jsme uskutečnili devět setkání pro děti ve věku
2 - 12 let.

Sanatoria Klimkovice – program na únor
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Úspěchy našich chovatelů
V sobotu 22. ledna 2011 se v chovatelském středisku na ulici Bezručova uskutečnil již 45. výstavní trh chovných králíků spojený s místní
výstavou holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Akce se zúčastnilo přibližně 650 návštěvníků, kteří zhlédli exponáty celkem 32
vystavovatelů. Odborná komise posuzovatelů vyhodnotila 14 vítězů ve dvou kategoriích.
Ocenění v kategorii holubi získali:
Ocenění v kategorii drůbež získali:
Adamec Lumír, Bílovec
Jakub Sokol, Bílovec
Číp Josef, Loučka
Miloslav Motloch, Klimkovice
Kolovrat Jaroslav, Skřípov
Jan Teichmann, Klimkovice
Stanislav Josef, Ostrava
Kristýna Stonišová, Proskovice
Beinhauer Jan, Bílovec
Ing. Vengricht Václav, Bystřice pod Hostýnem
Lampart Ervín, Píšť
Groda Vladimír, Bílovec
Růčka Josef, Fulnek
Štefková Danuše, Studénka
Homola Josef, Velká Polom
Příští výstavu připravují bílovečtí chovatelé na leden 2012.
Marie Velká, Bílovec

Restaurace U Hasičů Vás zve:

Společenská rubrika

Valentýnské menu – 2 druhy, váha masa 130gr.
11.2.-14.2.2011
(rezervace stolů - vhodná), více info na www.uhasicu.cz

Našemu milovanému Sebastiánovi Kubanymu
přejeme celá rodina mnoho úspěchů v životě.

Restaurace a pension "U Hasičů", Hýlov 34, 742 83 Klimkovice
Tel.:556 413 653, Fax.:556 413 652, Mob.:604 794 657
www.uhasicu.cz, e-mail: info@uhasicu.cz

Historie dechové hudby v Klimkovicích
u příležitosti 140-ti letého výročí - 1. část
První zmínky o založení dechové hudby jsou datovány od roku
1870, jak dokládá kronika založená Jaroslavem Vavrošem, který
zastával funkci kapelníka v letech 1963 – 1970 a ze které jsou
čerpány následující citace.
Za vlády pruského krále Bedřicha II. (1740 – 1778) dezertoval
z jeho armády ze Slezska Tomáš Vyležík, který přijel jako hulán na
koni a usadil se v Klimkovicích na čísle 25. Zde se oženil, měl
jednoho syna Johana a ten měl 10 dětí. Z těchto dětí dva bratři
Vyležíkové Josef a Florian a syn třetího bratra Valentina jménem
Jan a čtyři dnes nám už neznámí občané založili dechovou kapelu
roku 1870. Hrávali na všech tanečních zábavách, slavnostech,
pohřbech, svatbách, výletech v celém okolí od Svinova až po
Opavu. Mladší generace postupně doplňovala kapelu. Velmi
dobrým klarinetistou byl Jan Vyležík, známý pod jménem „strýc
Hanys“. Byl obuvnickým mistrem. Hrál v kapele plných 50 let a
zemřel roku 1926 ve věku 79 let. Duší kapely byl František Vyležík,
obuvnický mistr, známý pod jménem „strýc Francek“, který hrával
na křídlovku. Měl 7 dětí a bydlel v čísle 150. Kapelu v té době
tvořilo 6 hudebníků. Roku 1906 přijel do Ostravy císař František
Josef I. Veteráni z Klimkovic šli do Svinova průvodem za hraní
pochodů kapely „Starých Vyležíků“ a také zpět. Každoročně hráli
v Ostravě havířům slavnost „Na Prokopa“. Hasiči, Katolický
tovaryšský spolek a Omladina konali výlety na „Hrázi“. Česká
škola měla výlety v Lipkách (cesta k Josefovicím). Odpoledne byl
sraz na náměstí, pak se průvodem šlo na „Hráz“. Tam se
prodávalo pivo, párky, cukrovinky. Lidé seděli, bavili se,
poslouchali hudbu. Po skončení šel průvod s hudbou zpět na
náměstí, kde se zahrálo „Zachovej nám Hospodine“ a byl rozchod.
24. května 1908 zemřel ve věku 49 let František Vyležík, veliký
kapelník, za jehož působení byla „Klimkovská hudba“ v celém
okolí bez konkurence. V témže roce 1908 zakládá jinou další
hudbu v Klimkovicích p. Pavlíček. Asi po dvouroční přestávce se
stává kapelníkem „Starých Vyležíků“ Eustach Vyležík. Hudba
vyhrávala dále v okolí. V Klimkovicích už začíná přebírat její hraní
nová hudba Pavlíčkova, která čítá 24 členů a o které se zmíníme
v další části našeho ohlédnutí do historie dechové hudby v
Klimkovicích. Členové hudby „Starých Vyležíků“ stárnou, nemají
dorost a asi v roce 1930 po 60-ti letém působení končí svoji
činnost. Poslední členové hudby byli: kapelník Eustach Vyležík –
křídlovka, Hanys Vyležík, Petr Hurník – klarinety, Hořínek,
Pasker – tenory, Bilík, Teichman – bas.
Mimo to zde vznikla v roce 1919 ještě další třetí hudba Jana
Štěpandy, který byl učitelem hudby. Učil hrát na dechové nástroje
a na housle a vyučil řadu hudebníků. Roku 1921 se stal novým
kapelníkem Josef Bálek, zaměstnanec ČSD, který vedl hudbu do
roku 1923, kdy tragicky zahynul – byl zasažen elektrickým

proudem. Novým kapelníkem se stává Rudolf Rosendorf, soudní
zřízenec. Po něm vede hudbu Evžen Chamrád, který byl i
dirigentem, pod jehož taktovkou hráli zdařile i náročné koncertní
věci. Dalším kapelníkem byl Josef Nitka, po něm Richard Figura a
posledním kapelníkem byl Rudolf Bálek. Hudba hrála v sestavě 19
členů a svou činnost ukončila asi po roce 1932, kdy hudebníci
Rudolf Bálek, Josef Zdražila a Josef Nitka přešli do hudby Karla
Vyležíka, ostatní do nově vznikajících hudeb ve Zbyslavicích,
Vřesině, Jistebníku.
Je zajímavé, že v těchto létech všechny tři hudby měly dostatek
příležitostí ke hraní, lidé i společenské organizace si hudebníků
vážily, mimo peněžní odměny dostalo se hudebníkům vždy i
patřičného pohoštění.
Za dechovou hudbu Veselka Jaroslav Strakoš
Foto: hudba „Starých Vyležíků“ 9. února 1901
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Agentura občasné zábavy JANTAR
ve spolupráci s restaurací Pod kaštany pořádá
tradiční olbramický ples s názvem:

SRDÍČKOVÝ PLES
12. února 2011 od 19.00
KD Olbramice
K tanci a poslechu hraje: DJ Klega
Program:ukázka latinsko-amerických standardních tanců
v podání dětského tanečního páru)
Vstupné:190,-- (i s večeří)
Bohatá tombola – hlavní výhra: TELEVIZOR LCD!!!!!!!!!!!!
Odvoz z plesu zajištěn, předprodej vstupenek: KIS (MěÚ)
Klimkovice, dveře č. 1 od 1. února 2011.
Rezervace na tel. čísle: 721 378 053 (H. Petrová) nebo
petrova.hana@seznam.cz
A možná přijde i…
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ZUMBA je nejnovější dynamický ZÁBAVNÝ fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců. ZUMBA je založena na principu intervalového
kardio tréninku, kde se střídá svižná část s pomalejší a v této
kombinaci dochází ke spalování tuků a efektivnímu
formování CELÉHO těla. Cvičí se na úžasnou veselou motivující
hudbu, která Vám sama hýbe tělem! Nemusíte se bát, že byste
během lekce nestíhali! U ZUMBY nepotřebujete mít žádné
taneční či fitness zkušenosti, je navržena pro každého bez rozdílu
věku, váhy či kondice. Není vůbec nutné dokonale napodobovat
pohyby instruktorky. Ta je pro Vás pouze "inspirací"... Můžete si
pohyby provádět, jak se Vám chce a podle toho, jak se právě
cítíte. Choreografie jsou jednoduché a na lekcích se opakují, takže
po pár hodinách je budete umět "zpaměti".
Při hodině si ani neuvědomíte, že cvičíte, nemusíte přemýšlet nad
žádnými složitými kroky a budete se cítit jako na party.
Nebudete se dívat na hodinky, jako na jiných cvičeních.

ZUMBA je úžasná pro mysl, tělo i duši. Využívá základní kroky
především salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, objevuje
se také tango, flamengo, samba, belly dance a mnohé další.
ZUMBA vznikla, když si kolumbijský instruktor aerobiku Beto
Peréz v devadesátých letech zapomněl na svou hodinu nahrávku a
musel improvizovat na latinskoamerickou hudbu. Zřejmě netušil,
že tvoří revoluční fitness program, kterému propadnou statisíce
lidí po celém světě. Do českých fitness center zumba pronikla až
letos, přesto jsou její hodiny většinou vyprodané.
Cílem ZUMBY je pobavit se při tanci na skvělou hudbu,
odreagovat se, načerpat životní energii, předávat radost z pohybu,
ukázat, že se dá hubnout s úsměvem, bez stresu, a že to zvládne
každý !!!
Do Klimkovic ZUMBA dorazí v pátek 11.2.2011! Tělocvična
Základní školy v Klimkovicích se rozezní latinskoamerickou
hudbou – přijďte si zacvičit, zatancovat, uvolnit se nebo se jen
podívat. Určitě chytí i Vás!
Jana Gojová

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz , tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
NA VLÁSKU
Pondělí 21. února v 17:00
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o
princezně, která má kouzelné vlasy zlaté barvy. Příběh je
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů. V českém znění
Ivana Korolová, Vojtěch Kotek, Helena Vondráčková, Jaromír
Meduna.
Mládeži přístupno, USA, 95 minut, české znění
60,- Kč

JÁ, PADOUCH
Čtvrtek 3. února v 17:00
Chtěl ukrást měsíc, ale získal nakonec mnohem víc… Dobrodružná
rodinná animovaná komedie pro malé i velké diváky. Roztomilá
podívaná plná legračních scén, humoru, ale také „dospěláckých“
gagů. V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada,
Alena Kokrtová, aj.
Mládeži přístupno, USA, 100 minut, české znění
60,- Kč

JÁ, PADOUCH
Středa 23. února v 17:00
Chtěl ukrást měsíc, ale získal nakonec mnohem víc… Dobrodružná
rodinná animovaná komedie pro malé i velké diváky. Roztomilá
podívaná plná legračních scén, humoru, ale také „dospěláckých“
gagů. V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada,
Alena Kokrtová, aj.
Mládeži přístupno, USA, 100 minut, české znění
60,- Kč

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Pondělí 14. února v 17:00
Kouzelný svět Narnie se vrací! Filmová adaptace třetího dílu
slavné knižní série C. S. Lewise. Plují podél nebezpečných ostrovů,
ale také přátelskými vodami a všude zažívají veliké dobrodružství.
Na konci své cesty stanou až na samém konci světa. Rodinný,
dobrodružný, širokoúhlý.
Mládeži přístupno, USA, 115 minut, české znění
60,- Kč

PŘIPRAVUJEME: Fimfárum – do třetice všeho dobrého,
Nevinnost, Gulliverovy cesty, Autopohádky, Méďa Béďa

Rodinné centrum Želvička
2.patro MěÚ v Klimkovicích, Lidická 1, tel. 606 905 026, herna
773 182 082, rc.zelvicka@seznam.cz, www.zelvicka.info . Herna je
otevřena v uvedené dny od 9:00 do 11:30 hod., dopolední program
začíná v 9:30 hod. Vstupné je 30,-Kč není-li uvedeno jinak.
Úterý

1.2.

Dům kultury Bílovec
Čtvrtek 24. 3. 2011, 19.00 hodin
Marc Camoletti: Dva na kanapi

KAŠPÁRKOVINY – tvoření ze šuplíku

Hraji: Ernesto Čekan, Radek Valenta /Jindřich z pohádky
Princezna ze mlejna/, Světlana Nálepková,
Martin Sochor, Martin Kavan /pošťák Ondřej z
pošty pro Tebe/, Hana Baroňová /jedna z postav VKV/

Čtvrtek 3.2. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA - poznáváme
barvy, tvary, zvířátka
Čtvrtek 3.2. KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT od 15:00
hod do 17:45 hod, vstup 40,Úterý
8.2. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení
s overbaly
Středa 9.2. KLUB KOJENCŮ – písničky a říkanky pro
děti do 1 roku
Čtvrtek 10.2. KAŠPÁRKOVINY – tvorba fotorámečku

Vstupné 150,- a 140,- Kč, předprodej v Informačním centru na
Slezském náměstí v Bílovci.
Koncert PETER NAGY A SKUPINA INDIGO
5. dubna 2011 od 19:00 hodin – Dům kultury Bílovec

15.2. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – opičky na
dráze
Čtvrtek 17.2. MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO
Úterý

Úterý

22.2. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI

Čtvrtek 24.2. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA – poznáváme
barvy, tvary, zvířátka
Pátek
25.2. KLUB KOJENCŮ – poradna vývoje dětí do 1
roku, vede fyzioterapeutka Markéta, vstup 40,-
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60 let od založení mezinárodní házené v našem městě
V minulém příspěvku jsme uzavřeli přehled nejvýznamnějších
událostí z bohaté šedesátileté historie mezinárodní házené
v našem městě. Historii však vždy tvoří konkrétní lidé, jejich
činnost a mnohdy celoživotní obětavá práce. Nejinak je to i
v oddíle házené TJ SOKOL Klimkovice. Mnohé osobnosti, a jejich
nesmazatelný přínos pro rozvoj házené, byly zmíněny již zmíněny
v minulých příspěvcích. Bezesporu k nim patří zakladatelé
mezinárodní házené - dlouholetý předseda oddílu pan Emil
Gelnar, Josef Osecký, Miroslav Kříbek, Radomír Vůjtek, Zdeněk
Barvík a jejich následovníci – dlouholetý předseda oddílu pan
Stanislav Neuwirth, Jiří Homola, Zdeněk Prokeš, František
Prasek, Antonín Hudeček, ing. Zdeněk Snášel, Jiří Nitka, Bohumil
Teichman, Josef Sojka, Miroslav Teichman, Ing. Ladislav Besta,
Jiří Kořínek, Rudolf Jaroň st., Rudolf Jaroň ml., Rudolf Bálek,
Zdeněk Podolský, Jaroslav Hudeček, Miroslav Bajgar, Ing.
Stanislav Košař a mnozí další, kteří mi jistě odpustí, pokud jsem je
nejmenoval. V oddíle házené působila řada dalších funkcionářů,
někteří delší dobu, jiní třeba jen pár let, ale jejich práce si velmi
vážíme. Rád bych v tomto posledním příspěvku vzpomenul
některé další osobnosti, které ať již jako dlouholetí hráči, nebo
také jako trenéři a funkcionáři rovněž významně přispěly k rozvoji
házené v našem oddíle a kterým v minulých příspěvcích nemohla
být věnována patřičná pozornost. Mezi ty, kterým budeme vždy
vděčni za jejich přínos házené, zcela určitě také patří:
Břetislav Neuwirth – patřil k velkým talentům klimkovické
házené a byl vynikajícím hráčem družstva mužů v české házené.
Jeho aktivní sportovní dráhu však počátkem padesátých let
minulého století ukončilo vážné zranění kolenního kloubu. Pro
družstvo mužů to tehdy byla velká ztráta. Ještě dlouho jsme ho
pak mohli vídat mezi pravidelnými diváky při utkáních
mezinárodní házené na našem hřišti. Zdeněk Štebel - patřil
k dlouholetým úspěšným hráčům a také funkcionářům oddílu. Po
skončení aktivní činnosti v A-družstvu mužů hrál ještě řadu let
v B-družstvu, v družstvu staré gardy a působil také jako trenér Adružstva a přispěl k jeho postupu do II.ligy v roce 1968. Řadu let
působil také ve výboru oddílu. Zdeněk Kavala – hned na první
pohled zaujal Zdeněk vysokou robustní postavou, kterou využíval
jak v brance na českou házenou tak také na mezinárodní házenou.
Patřil tedy k hráčům, kteří počátkem padesátých let minulého
století vybojovávali místo pro mezinárodní házenou nejen
v našem oddíle, ale také v Ostravském kraji. Jeho poziční styl
v brance, nezapomenutelné „semafory“ obou rukou přiváděly
mnohé soupeřovy střelce k zoufalství. Patřil ke strůjcům velkého
úspěchu klimkovické házené – postupu do II. ligy v r. 1968. Ještě
několik let pak také v této soutěži hrál a předával své zkušenosti
mladším nastupujícím brankářům – Jiřímu Hudečkovi a
Stanislavu Košařovi. Milan Langer – talent, jakých se opravdu
moc nerodí. Hrál nejen výborně házenou, ale také stolní tenis a
hokej. Bohužel vážné zranění pravé ruky během vojenské služby
ovlivnilo jeho další hráčskou dráhu. Po návratu z vojny hrál dál,
přestože mu lékaři v ruce ponechali spojovací dráty a lišty. Ruka
však zůstala navždy v lokti částečně ohnutá a Milan již nemohl
hrát tak, jako před úrazem. Bylo obdivuhodné, že s takto
postiženou rukou vůbec ještě dál hrál. Po ukončení hráčské
činnosti působil u družstva mužů jako trenér a řadu let také jako
funkcionář Severomoravského svazu házené a v našem oddíle. Byl
výborným koučem s citem pro zvolení vhodné taktiky a účelné
střídání hráčů. Antonín Teichman – výborný hráč a kamarád
nejen na hřišti ale i mimo něj. Patřil k pilířům obrany, ale také
v útoku byl svojí tvrdou střelou nepostradatelný. Byl hráčem
družstva mužů, které v roce 1968 vybojovalo postup do II.ligy.
Nezapomenutelné jsou jeho souboje se snad nejlepším
pivotmanem této soutěže Janíkem z Třince, na kterého byl
trenérem nasazován. A při šarvátkách s protihráči si vždy získával
respekt svojí postavou a tvrdou hrou, ale férovou hrou. Miroslav
Gelnar – výborný levoruký křídelní útočník, který využíval své
rychlosti zejména v „trhácích“, kde dostával přesné přihrávky od
svého spoluhráče Antonína Kukuczky. Rovněž on se svými výkony
podílel na vynikajícím úspěchu družstva mužů v r. 1968 – postupu
do II.ligy a v družstvu patřil léta ke stabilním oporám.
Ing. Jiří Haas pivotman s neuvěřitelným citem a
předvídavostí pro pohybem na brankovišti soupeře, kam dostával

nevyzpytatelné přihrávky zejména od Antonína Kukuczky a které
zakončoval převážně přesnými střelami. Jirka patřil do party
hráčů, která vybojovala v r. 1968 II. ligu a zcela určitě patřil v této
náročné soutěži k nejlepším pivotmanům. Po skončení aktivní
hráčské činnosti hrál ještě za družstvo staré gardy a působil řadu
let ve výboru oddílu. Na jeho památku bylo sehráno několik
ročníků turnaje starých gard „Memoriál ing. Jiřího Haase“ a oddíl
házené v nich hodlá opět pokračovat. Jiří Surý – hráč
s vynikajícím pohybem a technikou míče, kterému asi sudičky
házenou předurčily. Svými výkony zaujal už v žácích, a aniž ho to
někdo naučil, vymyslel si sám na levém křídle fintu, které jsme
říkali podle počátečního písmene jeho přezdívky „Sarka“ – finta
„S“. K obránci byl otočen zády, naznačil velmi rychle pohyb
s míčem na levou stranu a pak se velmi rychle otočil na opačnou
stranu, kde kolem obránce z čáry brankoviště střílel mnoho
branek. Jeho pohyb donutil obránce přenést váhu na levou nohu a
při Sarkově rychlosti se již často nestačil vrátit zpět. Sarkovi pak
stačil neskutečně malý prostor k úspěšné střelbě. Ale on to uměl
nejen na křídle, byl platným hráčem také v pivotu a na spojce.
Patřil k výborné generaci dorosteneckého družstva, které v roce
1966 vybojovalo postup do dorostenecké ligy. Po návratu
z vojenské služby, kde hrál házenou za Duklu Vyškov, se vrátil
zpět a po řadu let patřil k velmi platným hráčům družstva mužů.
Jaroslav Sojka – menší postavou, o to však více byl obdařen
rychlostí a velkou bojovností na hřišti. Patřil k výborným
křídelním útočníkům a podílel se na postupu dorostenců v r. 1966
do dorostenecké ligy a později byl také platným hráčem družstva
mužů. Po skončení hráčské činnosti působil několik let v oddíle
jako trenér a člen výboru. Vychoval řadu dobrých hráčů, kteří pak
v klimkovické házené působili. Ing. Bohumil Adámek –
levoruká pravá spojka, která už v žácích o sobě dávala vědět
nebezpečnou střelou z dálky. Byl nepostradatelným hráčem
družstva dorostenců, které v roce 1966 vybojovalo ligovou soutěž,
a také v ní se svojí nebezpečnou levačkou prosazoval. Během
studia na Vysoké škole ve Vyškově hrál za Duklu Vyškov, kde
patřil mezi nejlepší a po návratu zapadl do družstva mužů, kde byl
platným hráčem až do ukončení aktivní činnosti. Pak hrál ještě
řadu let za starou gardu. Dnes už jen málokdo ví, že byl také
několik let členem Výkonného výboru Severomoravského svazu
házené a členem výboru našeho oddílu házené. Jan Surý – další
z talentů klimkovické házené, výborný pivotman a snad ještě lepší
obránce. Byl skutečným pilířem každého družstva, ve kterém hrál.
Svými výkony se podílel na postupu dorosteneckého družstva
v roce 1969 do finále přeboru republiky v Železném Brodě. Také
v družstvu mužů byl vždy oporou a využíval zejména přihrávek
Antonína Kukuczky, ze kterých střílel soupeřům spoustu
důležitých branek.
Některé zmíněné hráče si můžeme připomenout na fotografii,
která byla pořízena v r.1968 po vítězném utkání mužů ve
Vítkovicích
21:16:
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Horní řada zleva: Jiří Haas, Antonín Kukuczka, Zdeněk
Podolský, Karel Kotala, Jiří Nitka, Milan Langer, Antonín
Teichman, trenér Zdeněk Štebel
Dolní řada zleva: Jiří Hudeček, Zdeněk Kavala, Miroslav Gelnar,
Rudolf Drahoš, Jiří Surý a Miroslav Bárta
Vladimír Peřina – výborný křídelní útočník, který dával
spoustu branek zejména z „trháků“. Také on si zahrál ve finále
přeboru republiky v Železném Brodě a po příchodu do družstva
mužů, které v té době hrálo II. ligu, s ostatními mladými
spoluhráči doslova oživil jeho hru. Družstvo mužů bylo tehdy
velmi účelně složeno ze starších, zkušených hráčů a z mladých,
rychlých hráčů. Na tom byl založen také tehdejší způsob hry.
Z rychlých protiútoků dosahovali muži spoustu branek a dokázali
porážet i družstva z vyšší soutěže. V sedmdesátých letech
minulého století měl oddíl snad nejsilnější a nejúspěšnější
družstvo mužů ve své historii.
Rostislav Číhal – patří mezi dlouholeté hráče našeho oddílu.
Patří do generace, kterou vychoval trenér Jiří Nitka a která
vybojovala v r. 1973 stříbrné medaile jak na přeboru ČSR, tak
ČSSR – v družstvu starších žáků však stál v brance! Většina
příznivců házené zná Rosťu jako velmi dobrou spojku a také na
pivotu se dovedl úspěšně prosazovat. V tréninku a také na hřišti
platil vždy za velkého dříče a bojovníka. Po skončení aktivní
hráčské činnosti se ještě několik let věnoval výchově nových žáků
jako trenér.
Vladimír Surý – nebojím se použít výrazu „talent od Pánaboha“
a snad mi dají ti, kdo Láďu Surého viděli hrát, za pravdu. Už
v žácích upoutával svojí technikou a výbornou střelou nejen
z levého křídla, ale postupně také ze spojky. Byl jedním ze
stěžejních hráčů družstva starších žáků, které se v roce 1973 pod
vedením trenéra Jiřího Nitky probojovalo do finále přeboru ČSR
v Chrudimi (žáci vybojovali vynikající 2. místo) a do finále
přeboru ČSSR v Prešově, odkud přivezli rovněž stříbrné medaile.
Láďa se stal nejlepším střelcem tohoto mistrovství a oprávněně
byl spolu s Miroslavem Bajgarem a Vladimírem Nyklem vybrán do
družstva Severomoravského kraje. Také později v družstvu
dorostenců i v družstvu mužů patřil Láďa Surý k oporám. V té
době přišla pro něho lákavá nabídka z prvoligového Baníku
Karviná 1.Máj. Láďa však zůstal v Klimkovicích a po celou dobu
aktivní hráčské činnosti byl oporou družstva mužů. Jsem
přesvědčen o tom, že v případě přestupu by se se svým talentem a
hráčským uměním uplatnil také v naší nejvyšší házenkářské
soutěži.
Radim Neuwirth – Radim patří k mladší generaci hráčů a
funkcionářů oddílu, ale je výborným pokračovatelem dlouholeté
práce svého otce Stanislava Neuwirtha. Patří mu velká zásluha na
zachování házené v našem oddíle, když se v době oddílové krize
začal spolu s Petrem Bienerem věnovat jako trenér nové generaci
žáků, s nimiž dosáhl řadu úspěchů, a přivedl je až do družstva
mužů. Mezi odchovance uvedených trenérů patří skutečně nadějní
hráči – Marek Glomb, Martin Hrbáč, Michal Hrbáč, David Buroň,
Marek Biener, Jakub Martiník, Jan Polášek, Michal Janečka- ten
nám roste navíc ve velmi dobrého trenéra. Od sezóny 2010 – 2011
hrají již v družstvu mužů, které výrazně omladili. Radim Neuwirth
patří mezi skutečně obětavé funkcionáře oddílu a navíc organizuje
činnost také družstva staré gardy. A na závěr ještě dvě fotografie.
Na první jsou v r.1972 před odjezdem do LeHavre ve Francii
zachyceni muži s funkcionáři oddílu házené. Můžeme zde vidět
řadu osobností, o nichž jsem psal:

Horní řada zleva: Ing. Ladislav Besta, Rudolf Drahoš, Dušan
Adámek, Antonín Kukuczka, Antonín Teichman, Jan Michalčák,
Karel Kotala, Stanislav Košař, pokladník Zdeněk Prokeš
Prostřední řada zleva: Vladimír Peřina, Jiří Haas, Jaroslav
Hudeček, Jiří Hudeček, Jiří Surý, Jan Surý
Dolní řada zleva: Jiří Nitka, Stanislav Neuwirth, Zdeněk Barvík
(tehdejší předseda Národního výboru v Klimkovicích), předseda
oddílu Emil Gelnar, trenér Jiří Homola, Milan Langer, Antonín
Hudeček
Druhá fotografie zachycuje družstvo mužů v roce 1985 s již řadou
nových hráčů:

Horní řada zleva: trenér Jiří Nitka, Radim Neuwirth, Rostisloav
Číhal, Roman Martiník, Vladimír Nykl, Lumír Podolský,
předseda oddílu Stanislav Neuwirth
Přední řada zleva: Vladimír Surý, Rostislav Janečka, Ing. Jiří
Hudeček, Rostislav Vyležík, Zdeněk Mazur, Miroslav Prokeš
Tímto příspěvkem bych chtěl uzavřít vzpomínky na šedesátiletou
historii mezinárodní házené v našem městě, na její stěžejní
události, na hráče, trenéry a funkcionáře, kteří se o rozvoj této
atraktivní kolektivní hry v našem oddíle zasloužili. Omlouvám se
těm, které jsem třeba nezmínil, ale to opravdu v této podobě není
možné. Snad se podaří získat chybějící materiály, doplnit bílá
místa a vydat historii klimkovické házené formou publikace, kde
bude jistě více prostoru. I tak děkuji všem, kteří mi svými
záznamy, vzpomínkami a fotografiemi umožnili na historii házené
pracovat.
Zamyšlení se nad historií by však mělo směřovat také do
budoucnosti házené u nás. Jsem přesvědčen, že házená se bude i
nadále úspěšně v našem oddíle a městě rozvíjet a že naši hráči
budou své město vždy se ctí reprezentovat.
Ing. Jiří Hudeček, předseda oddílu házené TJ SOKOL Klimkovice
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Může se hodit

Úřední hodiny notářky
Mgr. Jarmily Vondrové v Klimkovicích – budova zámku – Lidická 1, II. patro:
4. ledna 2011, 1. února 2011, 1. března 2011, 12. dubna 2011, 10. května 2011, 7. června 2011, 19. července 2011, 2. srpna 2011, 13. září
2011, 11. října 2011, 8. listopadu 2011, 6. prosince 2011.
Jedná se vždy o první úterý v měsíci, lichého týdne.
Trvalé sídlo notářky : K Nemocnici 6, Nový Jičín
Tel: 556 709 781, 556 709 799, 608 539 311

Fejetonová viněta, Klimkovický fejeton
Kamarádka večer přináší „sedmičku“ bílého vína na oslavu narozenin. Coby příznivec piva už navždy zůstanu uživatelem barbarem
šlechtěných tekutin, ale ani tak se nedalo nepostřehnout latinské moto: Od těch, kdo pijí vodu, mohou vzejít jen studené básně. Zvědavě
okukuji vinětu ORSAI OLIVER, víno jakostní, mikulovská vinařská oblast. Vinařství Š.J. tel., fax. Údaje o alkoholu vystřídal fakt,
že jemný mok je (vlastně byl) suchý s 2,0 g cukru v lahvi. Viniční trať „krátká vinice“ č. šarže 3… Pro zkušené nic nového pod
révodajným sluncem. Jenže mě napadlo zvolání: konec bezadresnosti také ve slovních výtvorech, už žádné příští anonymní potoky
textových patoků, skrývající se pod značku, pseudonymy! Pokud někdo po práci bez určení původu baží, ať v tajnosnubném spisování
nebo překládání cizích věcí pokračuje dál. Když jsem jednou v časopise o autech nabízel fejetony, šéf mi odpověděl, že zaměstnává
svého člověka, který mu onen žánr vyplodí podle zadání, na téma. Jistě, dá se, ovšem v mém případě se jedná o podčárníky druhého
řádu. Co se čtenáři, kteří jediní udělují licence autorům, o původci článku dozvěděli? Sužovaly muže při tvorbě těsné slipy, pobolívala
jej hlava? Z okna se díval do sadu, na zadní trakt hotelu s přeplněnými kontejnery? Vrátil se z pohřbu? Uznávám, že vinaři využívají
sommeliery, kteří v nápoji dokážou rozeznat a vyčlenit moudrost, chuť, viskozitu, barvu, jas a hodnotit všechny tyto složky, zda jsou ve
vyváženém poměru, je-li víno archivní, z pozdního sběru, kabinetní. Odborníci by donekonečna mohli vyprávět o sbírání pravého
ledového vína či vyhlášených vinařských domech ve Francii. Zasvěcení namítnou, že mezi výrobou vína (kdy sklepníkům určitě nestačí
jenom čistý pohár a koštýřská baňatka) - a fejetonů asi bude rozdíl. Namítám rovněž – jestliže mou švagrovou odvezli do nemocnice,
měl jsem v pátek v osm hodin ráno do dvou třetin rozepsán podčárník. Zdálo se mně, že spěšně odložený dvojarch jakýmsi vnitřním
příkazem dokompletuji odpoledne po návratu od nejbližších příbuzných. Jak jsem podcenil, že i mé vyprávěnky musí podstoupit obřad
zrání - a poručit se jim nedá. K „dvoutřetině“ usedám týden, měsíc, nad torzem přemítám, ale jako bych byl přešlý mrazem. Fejetonové
hrozny odmítly vydat další sladkou šťávu. Nepomohlo by doslazování. Propásl jsem onu šťastnou chvíli. A tak jsem dílko nedokončil.
Fejeton mě vyučil, že je moudřejší než já. Možná alespoň tato práce bude méně náročným stačit, zatímco čtenáři degustátoři se nad
náplní začnou olizovat: cítím suchý humor, fejeton má kulér, chuť, je i moudrý. Nebo aspoň modrý (Když jsem na sebe vylil inkoust…)
ročník 2005, fejeton (snad) jakostní, Kamil Kovář, Klimkovická fejetonová oblast, fejetonový dům Palackého ulice 329, fejetonová trať:
stinná pracovna
Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz,
evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz,
tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků,
v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města. Náklad 1.450 ks.
Uzávěrka vždy do 15. předcházejícího měsíce. Tisk: Repronis, ul. Teslova 2, Ostrava
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