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Slovo starosty
avšak nutnými závazky. Vybudování kanalizace v centrální části
Klimkovic nás na dlouhé roky zatíží nejvyšším dluhem
v polistopadové historii města. Bude třeba promyšlených řešení,
která nám umožní získat finanční prostředky na naše podíly při
dotacích na výměnu kotle, oken a zateplení školy, na výměnu oken
a zateplení zdravotního střediska, na rozšíření hřbitova nebo
sanaci zdiva v Domově pro seniory.
Při této příležitosti Vás chci požádat o trpělivost a shovívavost k
vlivům probíhající stavby kanalizace na Vaši kvalitu bydlení a na
dopravní obslužnost města. Pracovníci městského úřadu a
technický dozor investora neustále řeší se zhotovitelem co
nejrychlejší odstraňování vznikajících problémů.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, pohodové a klidné prožití
Vánočních svátků, vše nejlepší v Novém roce a zvu Vás na 3.
zasedání zastupitelstva 15.12.2010 v 16:00 hod. do zasedací
místnosti zastupitelstva ve 2. patře zámku. Vřele také doporučuji
vánoční koncert v podání Pěveckého sdružení Klimkovice a
černošské divy Madaleny Joao dne 26.12.2010 v 17:00 hodin
v kostele sv. Kateřiny. I tuto akci pro Vás pořádá město. Vezměme
s sebou své nejbližší a pojďme se zamyslet nad rokem minulým,
abychom byli připraveni na výzvy roku přicházejícího a přitom
nezapomínali na své rodiny a přátele. Smyslem života osobního i
veřejného přece jsou právě lidé a kvalita jejich života. V novém
roce se na spolupráci s Vámi těší
Ing. Zdeněk Husťák, starosta města

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje pro nové volební
období, v němž bude město reprezentovat zcela nové vedení. Chci
Vás ujistit, že všichni naši zvolení zastupitelé si velmi váží podpory
občanů, kteří svou nadpoloviční účastí ve volbách dali jasně
najevo svůj zájem o budoucnost města.
Povolební jednání byla velmi obtížná, neboť odrážela odlišné
pohledy na budoucí personální obsazení radnice. Naopak
programově nebylo velkým problémem hledat a nacházet
poměrně všeobecnou shodu na dalším směřování Klimkovic.
Budování lázeňského města, otevřenost veřejné správy a
rozsáhlejší zapojení občanů do dění města bylo vepsáno ve
většině volebních programů.
Výsledkem ustavujícího a dalšího zasedání zastupitelstva byla
nově zvolená rada města ve složení: radní: Mgr. Miroslava
Hoňková, Bc. Renata Návratová, JUDr. Ilona Křížková,
místostarosta: Ing. Jakub Unucka, starosta: Ing. Zdeněk Husťák.
Poprvé ve svobodné a moderní historii města po roce 1989 mají
ženy v radě města většinu, což může mít pozitivní vliv na
rozhodování a práci rady. Dále skutečnost, že v radě jsou
zastoupeny čtyři politické strany, většinou reprezentované
nezávislými kandidáty, předpokládá vysokou míru respektu a
tolerance navzájem při budoucím hledání kompromisních řešení.
Čeká nás již na první pohled velmi složité volební období. Období
hlavně v oblasti investic předznamenané předešlými náročnými

Vážení spoluobčané,
zveme Vás ke spolupráci na budování lázeňského města a Otevřené radnice. Nabízíme Vám možnost realizovat své nápady a prosadit
své připomínky svou aktivní účastí v poradních orgánech Rady města: 1) v komisi výstavby, 2) v komisi životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy, 3) v kulturní komisi, 4) v nově zřizované lázeňské a zdravotní komisi. Dále můžete nabídnout své odborné znalosti a
zkušenosti ve výborech zastupitelstva: 1) ve finančním výboru, 2) v kontrolním výboru, 3) v nově zřizovaném grantovém výboru.
Hledáme i nadstranické a nezávislé osobnosti do Redakční rady Zpravodaje. V případě, že Vás oslovila tato nabídka, ozvěte se prosím
na sekretariát starosty kancelář č.5 nebo na telefonu 556 420 303. Děkuji za Vaši případnou ochotu.
Ing. Zdeněk Husťák, starosta

1

Vážení spoluobčané, vážení řidiči
V okamžiku, kdy budete číst tento článek, bude ulice Lidická
pokryta novým asfaltovým kobercem a budou finišovat úpravy
chodníků a zeleně. Všechny zúčastněné strany se snažily, aby
stavba kanalizace na této frekventované ulici probíhala co
nejrychleji. Vzhledem k charakteru prací však bylo nutné omezit
průjezd vozidel. Běžným obrázkem všedního i víkendového dne
byla pohybující se těžká technika, vykopané jámy, hromady
materiálu, kabely, hadice, pracovníci stavby a mezi nimi kličkující
automobily občanů Klimkovic, okolních obcí a návštěvníků lázní.
Stresující situace pro všechny, zejména pro pracovníky stavby,
kteří místo aby se věnovali práci, uskakovali a neustále sledovali,
ze které strany hrozí nebezpečí. Příkazovou značku zákazu vjezdu
porušovaly denně stovky automobilů. Ač mohou mít řidiči
oprávněné připomínky ke kvalitě nebo způsobu značení, ač se
může zdát, že v některé dny mohl být průjezd povolen, přeci jen

tam příkazová značka byla umístěna a její naprostá ignorace
bohužel vypovídá o netoleranci i o neúctě k zákonům této země.
Výstavba kanalizace v našem městě teprve započala, uzavírky
dalších ulic budou postupně následovat. Pokud se bude chování
řidičů opakovat i v jiných ulicích, poroste i riziko úrazu nebo
nehody a práce budou pomalejší a dražší. Prosíme Vás proto o
ohleduplnost a dodržování dopravního značení. Věříme, že situaci
pochopíte a nebude nutné vymáhat dodržování předpisů Policií
ČR. Ačkoliv po změně zákona nebude za tento přestupek již
připisován trestný bod, naroste značně výše peněžité pokuty.
Prosíme Vás o trpělivost a shovívavost, vždyť kanalizace bude
sloužit nám všem a máme společný zájem na její rychlé a
bezproblémové realizaci.
Děkuji všem občanům a zejména řidičům předem.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města

Informace z městského úřadu
Technická správa města Klimkovic ve spolupráci s OZO Ostrava,
s.r.o. nabízí pytle na směsný komunální odpad pro občany
města Klimkovic, kterým občas vznikne určité množství odpadů
navíc, než s jakým počítá kapacita popelových nádob. Pytle jsou
označeny logem společnosti OZO, osádky je bezpečně poznají a
zcela legálně odpad v nich uložený odvezou. Cena 1 pytle i
s úhradou za likvidaci odpadu činí 30,- Kč včetně DPH. Pytle
slouží pouze na komunální odpad (nikoli na stavební suť, listí,
trávu apod.). Odpad uložený v pytlích bude vyvážen zároveň
s popelovou nádobou ve svozový den, , který máte již stanovený
Smlouvou o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Technická správa města Klimkovic dále upozorňuje
občany, že biologický odpad (tráva, listí) je možno odvážet do
sběrného dvora
pouze do 11.12.2010. Sběrný dvůr bude

25.12.2010 uzavřen, jinak je otevírací doba nezměněná –
v zimním období středa 13:00-15:30, sobota 8:00-12:00.
Hana Kubzová, TS Klimkovice
Vážení spoluobčané, vážení uživatelé internetových stránek města,
Internetová prezentace města Klimkovice prochází
v současné době zásadní úpravou, v souladu s konceptem
„Otevřené radnice“. Již v brzké době zde naleznete interaktivní
formuláře pro Vaše dotazy a připomínky, pracovní kalendáře
pracovníků MÚ a vedení města a další dokumenty. Za dočasnou
nefunkčnost některých odkazů se omlouváme. Budeme rovněž
velmi potěšeni, pokud nám zašlete Vaše názory na doplnění nebo
změny www stránek. Své názory prosím pište na adresu
mistostarosta@mesto-klimkovice.cz.
Ing. Jakub Unucka, místostarosta města

Vánoční půjčovní doba v knihovně
Pátek 17.12.
Pondělí 20.12.
Úterý 21.12.
Středa 22.12.
Čtvrtek 23.12.
Pondělí 27.12.
Úterý 28.12.
29.-31.12

písmena a číslice. Během letních prázdnin proběhla v knihovně
revize knihovního fondu a v září došlo k podstatné změně. Po
bezmála 30-leté dlouhé a obětavé práci v knihovně odešla paní
Milada Heichlová do důchodu. Její zásluhou se Městská knihovna
Klimkovice zařadila mezi profesionální a kvalitní knihovny, jejíž
služby oceňovali uživatelé po dlouhá léta. V říjnu proběhl Týden
knihoven, kdy žáci 1.a 2.ročníků ZŠ zhlédli loutkové představení a
ostatní si mohli zasoutěžit ve vědomostních kvízech a rébusech o
pěkné ceny. Také v prosinci na přání dětí bude tato soutěž
v luštění pokračovat. Chtěla bych jen připomenout, že veškeré
aktuální informace najdou čtenáři na web adrese: www.mestoklimkovice.cz/knihovna.php.
Všem čtenářům přeji hezké a klidné vánoce, v Novém roce 2011
pevné zdraví a optimismus a těším se na Vaši návštěvu
v knihovně.
Konvičková Zuzana, knihovnice

zavřeno
9-12 13-17
13-17
zavřeno
9-14
9-14
9-14
zavřeno

Každý z nás ke konci roku trochu bilancuje, co se mu letos
povedlo, na co by rád zase rychle zapoměl. Také v knihovně to
letos žilo. V lednu byl spuštěn knihovnický automatizovaný provoz
výpůjček knih. Přes „ jarní peripetii „ se knihovna s finanční
pomocí úřadu znovu rozjela a tak mohli čtenáři nadále
navštěvovat svou knihovnu. V jarních měsících si při
knihovnických lekcích žáci základní školy ověřili své znalosti ze
světa knih, prvňáci s nadšením předvedli jak umí poznávat

Zabíjíme se navzájem? Ano, v Klimkovicích bohužel
V dnešních dnech zvláště minulý měsíc, kdy člověk nevidí skrz
mlhu a smog, mi nedá napsat pár slov o tom, co vlastně dýcháme a
jak se vlastně zdravotně týráme. Ano, soused likviduje souseda.
Soused „ekolog“ spalující veškerý spalitelný odpad, který vznikne
v jeho domácnosti. Ačkoliv dle zákona 184/2002 Sb. v topeništích
lze spalovat pouze paliva jasně definovaná legislativou, tak ve
skutečnosti se pálí vše, co je spalitelné. V zákonu č.154/2010 Sb.,
paragraf 5 odstavec (5) se píše, že Odstraňování odpadů musí být
prováděno způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a s jinými
právními předpisy 17). Dále v paragrafu 6 ods. (2) tohoto zákona
se píše, že Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle
tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k
nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto
nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani
ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být
překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními

předpisy19. Krátce řečeno, odpad se nesmí pálit, kde člověka
napadne (kotel, krb či zeleň na pozemku). V témže zákoně v 11.
části v části přestupků § 108) se píše: (1) Fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že a) nakládá s odpadem na místech nebo v
objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými
k nakládání s odpady. (3) Za přestupek se uloží pokuta do
50 000 Kč, může však dle závažnosti a parametrů až
do 1 000 000 Kč. Pro souseda „ekologa“ to znamená celkem velká
finanční ztráta z rodinného rozpočtu. Aby nebylo legislativy málo,
tak v zákoně z roku 2001 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. se
řeší postupky v § 69, kdy (2) Inspekce uloží pokutu až do výše
1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se
přestupku tím, že c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá
na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona
zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či
objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady
pronajímá jiné osobě. Pro sousedy, kterým nezáleží na zdraví
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CO (oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví, neboť jeho
vazba s hemoglobinem je 200x až 300x pevnější než vazba
kyslíku. Díky jeho působení se objevují bolesti hlavy, závratě,
slabost, schvácenost, dezorientace a poruchy vidění, dušnost,
zrychlený tep a dýchání.
NOx (skleníkové plyny)
SO2 a SO3 (oxidy síry působí dráždivě na horní cesty dýchací,
dostavuje se nám dobře známý kašel, v těžších případech může
vzniknout až edém plic. Menší koncentrace vyvolávají záněty
průdušek a astma. Chronická expozice oxidu siřičitému negativně
ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic, poškozuje srdeční
sval).
PM10 (prachové částice o velikosti menší než 10 mikrometrů.
Působení na zdraví při krátkodobé expozici: vyšší počet
zánětlivých onemocnění plic, nepříznivé účinky na srdečně-cévní
systém, vyšší úmrtnost. Při dlouhodobé expozici: snížení plicních
funkcí dětí i dospělých, vyšší počet chorob dolních cest dýchacích,
zvýšení výskytu chronické obstrukční nemoci plicní, snížení
předpokládané délky doby dožití. Prokázané to je již v Ostravě
Radvancích, Bartovicích, kdy více jak 27 %! děti od kojeneckého
věku trpí astmaty a atopickými exémy.
Chlór, chlorovodík (silně dráždivý plyn, leptá sliznice, pokožku
a způsobuje slzení), fluorovodík (silně leptá kůži, oči a zažívací
ústrojí. Proniká přes kůži až ke kostem a způsobuje jejich
dekalcifikaci.
Vdechování
způsobuje
plicní
edém
a
bronchopneumonii), fosgen (nadýchání par tetrachlomethanu
ovlivňuje centrální nervový systém člověka. Způsobuje bolesti
hlavy, halucinace, ospalost, žaludeční nevolnost a ve větším
množství může způsobit i zvracení. Při vysokých koncentracích
může způsobit i smrt. Dlouhodobé působení může způsobit
chronické poruchy jater, ledvin a rakovinotvorné bujení.
Polychlordibenzodioxiny
(PCDD),
polychlordibenzofurany (PCDF). Dioxiny představují
ekologicky nejproblematičtější organické sloučeniny chloru. Tyto
látky se vyznačují přímou toxicitou, jsou však i silně mutagenní i
karcinogenní. Tyto sloučeniny se průmyslově nevyrábějí.
Rozhodně nejvýznamnějším zdrojem dioxinů v životním prostředí
je spalování organických sloučenin, především komunálního
odpadu.
Pro příklad bych chtěla uvést působení této látky jako je Agent
Orange (silně toxický dioxin), který byl ve Vietnamské válce
masově rozprašován americkou armádou na tropické pralesy s
cílem zbavit vegetaci listů. Dodnes jsou ve Vietnamu oblasti, kde
je půda natolik zatížena těmito látkami, že ji nelze zemědělsky
využívat. Daleko tragičtější jsou však tisíce případů mrtvě
narozených dětí, dětí narozených s hrůznými deformitami,
extrémní nárůst případů onemocnění rakovinou v postižených
oblastech. Tato katastrofa již trvá několik let.
PAU: Účinky dehtového kreosotu na zdraví, např. požívání
potravin z kontaminované zahrádky může způsobit poleptání úst a
krku a bolesti žaludku, způsobit vyrážku nebo jiné podráždění
kůže, poleptání očí, křeče, dezorientaci, potíže s ledvinami nebo
játry, bezvědomí, ale i smrt. Delší kontakt kůže s menšími
koncentracemi kreosotových směsí nebo jejich parami může vést
ke zvýšené citlivosti na světlo, poškodit rohovku nebo kůži. Delší
expozice kreosotovým parám může způsobit podráždění
dýchacího
traktu.
Významným
zdrojem
znečištěním
polyaromatickými uhlovodíky jsou průmyslové podniky
(chemičky, hutě, elektrárny, teplárny), ale spalovací motory
dopravních prostředků nebo lokální topeniště. Ve vnitřním
prostředí mohou být významným zdrojem PAU kouření, hoření
svíček, vonných tyčinek nebo tepelná úprava potravin (grilování,
smažení). Řada polyaromátů jsou látky mutagenní a karcinogenní.
Nejlépe byl prozkoumán benzo(a)pyren (BaP), který může být
vdechnut, ale vstupuje do těla i pokožkou. Expozice BaP může vést
k ohrožení zdravého vývoje plodu, ke vzniku rakoviny,
k podráždění až popálení kůže.
„Takže tak jak je na krabičce cigaret napsáno, že kouření může
způsobit rakovinu plic popř. předčasnou smrt, tak já k tomuto
článku dodávám, že spalování odpadu v domácích kamnech může
způsobit rakovinu a předčasnou smrt.“
Ing. Anna Nezhodová, Ph.D. konzultant v oboru energetiky a
ekologie
Občanské sdružení Čisté Klimkovice, www.ciste-klimkovice.cz

a životě, tak alespoň bude mít motivaci díky sankcím, které jsou
dány ve stávajícím i novém zákoně.
V kouři jsou identifikovány stovky látek a to charakteristické:
oxid uhelnatý – „krevní jed“, saze – obsahují PAU (mnohé z
nich karcinogenní), akrolein – silně dráždivý (štiplavý zápach),
těkavé organické uhlovodíky (methan, benzen, toluen…),
chlorovodík, DBF a DBD (spalováním PVC). Emise ze
spalování plastů jsou toxičtější než z hnědého uhlí. Hlavním
problémem spalování PET lahví, coby výborného „paliva“, jsou
složky v kouřových plynech:
- 73% uhlíku PET – oxidy uhlíku: 13% CO, 60% CO2
- 16% uhlíku PET – těkavé uhlovodíky: karcinogenní benzen 67
mg/kg PET
- 3% uhlíku PET – PAH: benzo(a)pyren 30 mg/kg PET
(Garcia A.N., 2003)
Uhlím v současnosti topí na půl milionu domácností v ČR. Podle
expertiz pocházelo v roce 2007 z vytápění domácností 70 % emisí
rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků. U
drobných prachových částic to bylo 30 %. Kromě toho
neekologické kotle mnohdy obtěžují okolí zápachem a kouřem.
V našem kraji – moravskoslezském území dochází k překročení
limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí v době inverze či bezvětří
každý topný den. Příčinou je překračování imisního limitu
suspendované částice frakce PM10 a polycyklických aromatických
uhlovodíků – vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP. Malými
stacionárními zdroji znečištění ovzduší jsou zejména lokální
topeniště, ale také malé firmy nakládající s prašným materiálem,
produkující aerosoly z výroby (lakovny), emise z chovu zvířat
nebo čištění odpadních vod. Na zodpovědnosti, dodržování
technologické kázně a poctivé evidenci množství znečišťujících
látek je založena představa, že malé zdroje škodí méně. Je však
nutno si uvědomit, že účinky zdrojů v území se sčítají a jejich
negativní efekt pak vysoce převyšuje představy při jejich
povolování. Domácí topeniště vyprodukují dvojnásobné až
trojnásobné množství znečišťujících látek než zdroje velké, zvláště
velké a střední dohromady. Střední zdroje, velké a zvláště velké
stacionární zdroje znečišťující ovzduší, vzhledem ke stávající
legislativě, jsou mnohem více sledované a kontrolované než zdroje
malé. S jejich negativním dopadem se počítá a proto v celém
povolovacím procesu jsou podrobovány sledování a měření jejich
činnosti, výpočtům možného i přípustného znečištění a výsledkem
je zařazení zdroje do příslušné kategorie a stanovení konkrétní
výše maximálního přípustného znečištění. Tyto zdroje jsou
povinny své emise měřit, vykazovat a jejich znečištění životního
prostředí je také příslušně zpoplatněno. Vše výše uvedené dává
základ skutečnosti, že více problémové v území jsou zdroje malé,
než velké. Klimkovické komíny v topné sezoně mají větší vliv na
naše zdraví, než komíny Accellor Mittal nebo jiných velkých
zdrojů. Umísťování a kontrola malých zdrojů sloužících k
podnikání je v kompetenci obcí, které také pro usměrnění činnosti
fyzických osob, občanů, mohou vydat obecně závaznou vyhlášku.
Této pravomoci využívá jen velmi málo obcí. Ve většině obcí
neexistuje účinná regulace počtu malých zdrojů znečištění
ovzduší, dokonce i v obcích zcela plynofikovaných není zajištěno
napojení domácností na zemní plyn, ale občané z důvodu
finančních úspor spalují nekvalitní paliva, popřípadě některé
druhy odpadů. Samozřejmě smogová situace nenastává pouze při
spalování odpadků v lokálních topeništích, ale i z dopravy a
těžkého průmyslu. Myslím si však, že díky odklonu aut na dálnici
a hlídání přísných limitů při vzniku emisí v průmyslu a skvělých
povětrnostních podmínek, kdy máme převládající jihozápadní
větry směřující z Klimkovic na Ostravu, by neměl být žádný
problém s dnešním smogem. Je důležité se zamyslet hlavně sám
nad sebou, co do domácího kotle dám. Opravdu mi nezáleží na
zdraví a na životě mém, mé rodiny a sousedů? A nyní proč
spalování odpadů není úplně nezávadné. Z analýz publikovaných
Evropskou komisí vyplývá, že počet předčasných úmrtí, vyvolaný
expozicí suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 (tuhé
částice o velikosti 2,5 µm a menší) je vyšší, než počet úmrtí
způsobených dopravními nehodami. Hlavní plynné imise
vycházející z komínu rodinného domku spalující tuhý komunální
odpad: CO2 (koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném
vzduchu od 10 % výše má za následek rychlou ztrátu vědomí a při
delší expozici smrt).
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Informace MěÚ – reakce na předchozí článek
MĚSTO KLIMKOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší
Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém 10. zasedání dne 19. 3. 2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 3 písm. b)
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
(1) V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW 1),
je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu
ovzduší.
(2) Zákaz dle odst. 1 platí pro 2): a) hnědé uhlí energetické, b) lignit, c) uhelné kaly, d) proplástky
Článek 2 - Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 3), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.
Článek 3 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.
Ing. Pavel Malík, starosta
Ing. Petr Večerka, místostarosta
1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů
2) příloha č. 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů
3) zákon .č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.

„Už jedou, už jedou!!!“
Takto volaly dámy z Martinštejna na svého knížete Martina a jeho
družinu. Přivítání bylo velkolepé, kníže Martin na bílém koni, jeho
družina
v plné
zbroji,
bubeníci,
vlajkonoši. Ti všichni vítali své poddané
před zámkem v Klimkovicích. Kníže
Martin překvapil všechen lid, když
pasoval tři malé zbrojnoše na rytíře
s právem nosit meč. Po příjezdu kočáru
s kněžnou Helenou popřál všemu lidu
pěknou zimu plnou sněhu a pozval
všechny na nádvoří, kde byly přichystány
hody a na počest knížete Martina z oken
vlály barevné prapory. Víno teklo
proudem, pečené kačeny, gulášek a
zelňačka voněly po celém okolí.
Zbrojnoši a jejich dámy zpívali a lid se bavil.

Tak proběhly 13.11.2010 Svatomartinské hody v Klimkovicích. Na
pokyn knížete Martina se v podvečer celá družina vydala pozdravit
návštěvníky Sanatorií, kde sklidili obrovský úspěch.
Poděkování nás zúčastněných a jistě i těch, kteří se přišli pobavit,
patří Zámeckému vinnému sklepu, který už od loňského roku
podporuje oslavy sv. Martina v Klimkovicích a na letošním
ročníku zajišťoval hodování s příjemnou hudbou. Na přípravě
pohoštění se velkou měrou podílely také členky Pěveckého
sdružení Klimkovice. Ty další našly v sobě tolik odvahy, že
předstoupily před obecenstvo ve vlastnoručně vyrobených
kostýmech jako dámy z Martinštějna. Celou akci zdobili křižáci na
koních, bubeníci a vlajkonoši, ve kterých jsme mohli poznat naše
chlapy z 1. Hulánského regimentu Merveldt, který působí
v Klimkovicích a na tuto příležitost si pozvali i kolegy z agentury
Gryff. Celou akci by nebylo možno uskutečnit bez podpory vedení
našeho města. Děkujeme.
Mgr. Martina Habustová

Za staré cihly mladé víno
Rychle se blíží vánoce a proto bychom se spolu s Vámi chtěli ohlédnout za povedenými akcemi Zámeckého vinného sklepa v roce
2010. Vezmeme to od konce: Svatomartinského hody se určitě povedly. Děvčata z Pěveckého sdružení vymyslela a s pomocí „1.
hulánského regimentu“ úžasně zahrála příjezd Svatého Martina. K tradičním svatomartinským dobrotám teklo mladé víno a celé
odpoledne zpříjemnila hudební vystoupení (Edy Rákuse a několika souborů z Umělecké školy ve Studénce). Díky příznivému počasí
a vyhřívaným slunečníkům jsme venku poseděli až přes půlnoc.
Ve čtvrtek 11.11. přesně v 11.11 jsme otevřeli a společně s Ing. Pavlem Malíkem si přiťukli prvním mladým vínem ročníku 2010.
Večer pak hosté ke kachně s červeným zelím postupně ochutnali všech 18 připravených druhů mladých vín.
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Na začátek října jsme připravili už 2. ročník Burčákového festivalu. Řada atrakcí pro děti, poprvé AQUAZORBING, cimbálová
muzika, příjemné počasí, dobré jídlo, včetně domácích škvarků a výborný bílý i červený burčák se postaraly o zajímavé „dlouhé“
odpoledne pro více než 500 návštěvníků. I v bohaté nabídce stánků na Klimkovickém jarmarku patřilo víno ze sklepa, burčák a
další občerstvení k těm nejvíce vyhledávaným. Váš rostoucí zájem nás opravdu těší a slibujeme, že se v příštím roce pokusíme o
další vylepšení. Vedle akcí „ve dvoře a předzámčí“ jsme v letošním roce pro Vás ve sklepě uspořádali 19 degustací a v prosinci nás
ještě 2 čekají (Vinařství Štěpán Maňák a VOC Znojmo). O prázdninách jsme zájemcům prostředí sklepa přiblížili na dnech
otevřeného sklepa. Řada z Vás využila možnost podívat se , jak sklepní prostory vypadaly dřív a jak se za poslední 3 roky změnily.
Těsně před Hody se podařilo osadit krásné dubové vstupní dveře do sklepa a v současné době pracujeme na dokončení velké
degustační místnosti. Věříme, že brzy po novém roce bude hotovo a celý sklep z 15.-17. století Vám nabídne možnost posezení u
dobrého vína ve třech nezávislých prostorách. Na začátek prosince pro Vás chystáme prodej vín a vinařských předmětů, které
mohou potěšit Vaše blízké např. pod stromečkem (více informací najdete na www.vinnysklep-klimkovice.com). Většinu akcí jsme
připravovali ve spolupráci s městem a dalšími partnery. Za to jim patří náš dík. A závěrem jedna prosba. K dokončení úprav velké
místnosti budeme potřebovat ještě asi 400 ks starých cihel. Pokud doma nějaké máte, rádi je odkoupíme, nebo vyměníme „staré
cihly za mladé víno“. Gabriela Moravčíková, Vladimír Rimmel

Vánoce – jak je slaví jinde?
postaví za dveře dětského pokoje. Hned, jako ho děti objeví,
seběhnou se k němu a začnou žadonit, aby jim dal malý dárek.
když figurína neodpovídá, začnou ji tlouct, štípat, tahat, dokud
se jim ji nepodaří roztrhnout. V jejím břiše jsou totiž ukryty
oříšky, fíky, datle, rozinky a spousta dalších dobrot a malých
dárků.
Tradice: O Švýcarsku se dá říct, že každá z 26 částí má své
vlastní vánoční zvyky. Jeden však mají společný – předvánoční
úklid. Z mytí a drhnutí se během staletí stala společenská
událost. Teprve až všechno září čistotou, postaví se jesličky a
stromečečk, který má každý pokoj v domě svůj (at už v květináči
nebo papírový).
Srbsko – V pravoslavném Srbsku se svátek Narození Páně slaví
25. prosince, ale největší vánoční oslavou je pro věřící Epifanie,
připadající na 6. leden. Na Štědrý večer (24.12.) se však těší
všichni a vánoční dárky připravují několik týdnů předem. Na
Ježíška tu ale nikdo nevěří. Dárky rozdává otec nebo dědeček.
Tradice. Ve městech se vánoční nadílka odehrává většinou pod
nazdobeným jehličnanem. Na venkově však dosud panují
odlišné zvyky. Jeden z nich pochází ještě z dob, kdy se pohané
radovali ze zimního slunovratu, uctívali duše předků a věřili, že
bohové jsou všude kolem nás. V té době se velké úcty těšily
stromy. Nejoblíbenějším byl silný mohutný dub. O každých
Vánocích se chodí do lesa uříznout mladý doubek. Stromeček se
postaví před dům, ověnčí papírovými květinami a stuhami a na
24. prosince ho za zpěvu koled rozřežou na polínka. První
vánoční polínko přiloží do ohně za soumraku nejstarší člen
rodiny. Je to čestný úkol, a tak může být jeho splněním poctěn i
první vánoční host. O Vánocích se museli všichni rozhněvaní
usmířit a zapomenout na urážky a křivdy. Jinak by na sebe a své
blízké přivolali neštěstí.
Francie – Ve Francii je dobrým vánočním duchem Pére Noël
(Otec Vánoc). Chodí vždy v bílém, dárky dává do bot a holínek
nebo je nechává za kamny či u krbu. V některých oblastech se
dárky přivazují k větvím vánočního stromku a děti věří, že jim je
věnoval stromeček.
Tradice: Vánoční nadílka dárků a dárečků se koná 24. prosince
kolem deváté hodiny. Když se hostina před nadílkou protáhne,
rozdávají se dárky až na druhý den ráno. V předvečer 25.
prosince navštěvují Francouzi své rodiče, příbuzné a známé, pijí
pivo a calvados a dávají si dárky.
Tradice: „Živé jesličky“ (divadlo).
Nizozemsko – Zde se slaví Vánoce 25. prosince na Boží hod
vánoční. Dárečky děti nacházejí ránov předem připravených
dřeváčcích. Děti dostávají pod stromeček dárky, které jim nosí
hodný dědeček Sinter Klaas. Přijíždí do Nizozemska lodí ze
Španělska. Nosí rudý biskupský plášť. Po vylodění se na bílém
koni vznáší nad domy a komíny sype dětem dárky přímo pod
nazdobený stromeček. Občas mu pomáhají sluhové, kterým lidé
říkají Černí Petři. Americký Santa Claus je podle Holanďanů
pouhá zkomolenina jejich Sinter Klaase. tradice: Domy jsou
domy vyzdobeny jmelím a smrkovými větvemi a voní purpura.
Jídlo: Pečený králík s brusinkami. Na brusinkový kompot nebo
sladkou mrkvičku se senem uloženou do dřeváčku lákají
holandské děti mladšího bratříčka „španělského Mikuláše“,
malého koníčka. I on velmi rád rozdává dárky a cukroví hodným
dětem.

Bulharsko – V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky
slaví až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou nadělovat
dárky hned dvakrát – 24. prosince a 6. ledna.
Tradice: Dárky pod ozdobený stromeček dává Děda Koleda. Na
venkově se ještě občas dodržuje starý bulharský zvyk, že hlava
rodiny rozloží před štědrovečerní večeří po zemi slámu,
připomínající chudobu chléva, ve kterém přišel na svět vyvolený
Syn Boží, malý Ježíšek. Hospodyně rozprostře na slaměnou
podestýlku vyšívanou pokrývku a na takto připravený „stůl“
rozloží mísy s jídlem. nejstarší člen rodiny pokrmy požehná a
vánoční hostina může začít.
Jídlo: Vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Místo vánoček
připravují Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě
kroužků.
Finsko – Ve Finsku roznáší o Vánocích dárky velký Ukko,
dlouhé bílé vousy mu sahají do pasu a na hlavě mu trůní
půlmetrová červená čepice s rolničkou. Doprovázejí ho veselí
mužíci v pláštěnkách lemovaných bílou kožešinou. Zlobivé a
prolhané děti odnášejí hbití pidimužíci do ledového království.
Tradice: Ve Finsku jsou Vánoce velkou slavností vánočního
stromku, který je celý bílý, aby co nejvíce připomínal zasněžené
jehličnany v lese. Děti i dospělí pod jeho větvemi tančí a zpívají,
hrají šarády a společně se radují z dárků.
Itálie – Štědrý den je v Itálii normální pracovní den zakončený
půlnoční mší. Svátky začínají až na Boží hod obědem, a to po
papežově požehnání Urbi et Orbi. Děti dostávají dárky ráno.
Tradice: Vánoce jsou v Itálii velkým rodinným svátkem. Italové
navštěvují kostely a všude znějí koledy. Betlémářství má tradici
již od 15. stolení. zato stromeček strojí až od 20. století. Jídlo:
Hlavním vánočním jídlem jsou jehněčí maso, plněná zvěřina,
ryby, raci, pečená kuřata a slaná kukuřičná kaše. Mlsá se
kaštanové pyré, speciální bábovka zvaná panettone a turecký
med s oříšky.
Norsko – 24. prosince roznáší trpaslík Nisse dárky. Svůj
příchod nijak netají a nejraději se i s dárky objevuje uprostřed
stědrovečerního hodování. Nikdy neodmítne skleničku něčeho
ostřejšího.
Tradice: Po večeři jde celá rodina společně k bohatě
ozdobenému stromečku, kde jedí jablka, ořechy a cukroví,
zpívají se koledy. „Věští“ se budoucnost a tančí.
Jídlo: pečená kuřata, tradičně se jako dezert podává sladká kaše
s kandovaným nebo nakládaným ovocem a mandlemi. Často se
na vánočním stole objevuje i vepřové maso s brambory a zelím a
puding politý sladkým likérem. Před Vánoci se vaří speciální
sladké pivo. Podává se jen mezi 251. prosincem a 6. lednem.
Etikety lahví tohoto piva jsou vyhledávaným sběratelským
artiklem.
Rumunsko – Rumunské děti dostávají dárky 24. prosince.
Většinou je Svatý muž zanechá v nůši z proutí pod stromečkem
nebo vedle jesliček, v některých krajích se schovává do bot nebo
pod postel.
Jídlo: Vařená pšenice ochucená kandovaným ovocem, medem a
rozinkami.
Švýcarsko – O Štědrém dnu přichází k dětem tajemný
monsieur Chaland (kupec, zákazník). Je to obrovský panák
s hlavou jako kulatá lucerna, se svíčkami v očních důlcích,
s velikými ústy a úctyhodným břichem. Rodiče ho většinou
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Společenská rubrika
Vítáme občánky našeho města:
Matyáš Kohutek

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 v programu
uvedeno jinak.

Děkujeme Vám za vaši přízeň
Želvičce i projektu Parčík
a přejeme nám všem příjemný rok 2011.
RC Želvička

Čtvrtek 2.12. KAŠPÁRKOVINY – Mikulášské tvoření
Úterý

7.12. ROZÁRČINA ŠKOLIČKA
- poznáváme barvy, tvary, zvířátka

Středa

8.12. KLUB KOJENCŮ
– písničky a říkanky pro děti do 1 roku

Čtvrtek 9.12. ŽELVÍČATA, HÝBEJTE SE – cvičení s overbaly
Úterý

14.12. HRAJEME SI, ZPÍVÁME SI

Čtvrtek 16.12. VÁNOČNÍ ŽELVIČKA

Kino Panorama Klimkovice
Kino.Klimkovice@seznam.cz , tel. 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Středa 15. prosince v 18:00
Nejen pro pamětníky oné doby je určen návrat do sedmdesátých
let minulého století v retro komedii Ondřeje Trojana. Se čtyřmi
spolužáky prožijeme období mezi jejich patnáctým a osmnáctým
rokem, až po snahu vyhnout se službě v armádě pomocí modré
knížky. Na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha.
Hrají: Aňa Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Jiří
Macháček, Juraj Nvota, Jana Šulcová, Václav Kopta aj.
Mládeži přístupno. ČR, 140 minut
70,- Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1
Pondělí 20. prosince v 17:00
První část sedmého - závěrečného příběhu čarodějnického učně
Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona
vydávají na nebezpečnou cestu. Harry Potter je každý den blíž
k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil
do Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem. Širokoúhlý.
Mládeži přístupno. VB,USA, 150 minut, české znění
70,- Kč
PŘIPRAVUJEME: Já Padouch, Megamysl, Na vlásku.

PĚKNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, NAPLNĚNÝCH LÁSKOU, POROZUMĚNÍM A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2011
VÁM PŘEJÍ PRACOVNÍCI KINA. TĚŠÍME SE NA VAŠE DALŠÍ NÁVŠTĚVY!
TJ SOKOL KLIMKOVICE oddíl stolního tenisu
pořádá v sobotu 18.12.2010 v místní Sokolovně

Základní umělecká škola Klimkovice společně se SRPDŠ
Vás zve na

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ VŠECH
GENERACÍ.
Prezentace: 8h.-9h. Startovné pro dospělé: 50kč,
děti a mládež mají účast zdarma.
Finanční ceny za prvá tři místa. Bohaté občerstvení.
S sebou si vezměte sportovní úbor, tenisky, pálku,
sportovního ducha a dobrou náladu.
Za oddíl stolního tenisu Vás srdečně zve:
Dušan Jahoda předseda oddílu.

který se koná ve středu 15. prosince 2010 v 18,15 hodin
na kolonádě Sanatorií Klimkovice
Na Vaši účast se těší účinkující

Žáci a zaměstnanci Základní školy Klimkovice Vás srdečně zvou na

17. SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 4. prosince 2010 ve 14. 00 hod. v prostorách základní školy
PROGRAM:
• vystoupení žáků I. a II. stupně ZŠ
• rozsáhlá výstava žákovských prací
• prodejní výstava keramických výrobků, suchých vazeb, svícnů,
vizovického pečiva, perníčků a dalších výrobků žáků
• prodej Vánočního almanachu, kalendářů s kresbami
a literárními pracemi žáků školy
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na materiální zabezpečení zájmové mimoškolní činnosti žáků.
Ke zpříjemnění odpoledne je připraveno občerstvení a bufet.
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Na Vánočním koncertě s Pěveckým sdružením vystoupí v kostele sv. Kateřiny i exotická zpěvačka Madalena Joao. Madalena
Joao již na první pohled vyniká svým cizokrajným původem. Tatínek pochází z Angoly a maminka z České republiky. Jako malá
navštěvovala školy v Africe, poté se rodina přestěhovala zpět do České republiky. Se zpěvem začala v 16-ti letech. V roce 2000 na
sebe upozornila v soutěži Rozjezdy pro Hvězdy s písní Whitney Houston "I Will Always Love You". V této soutěži nakonec dvakrát
zvítězila a dostala se až do finále. Madalena vyniká jedinečnou interpretací písní světoznámých zpěvaček jako jsou Mariah
Carey, Celine Dion, Laury Hill, Whitney Houston a další. V roce 2001 vydala album s názvem 2.0.0.1. K této desce byl natočen i
videoklip k písni "My", která se stala i jejím singlem. Dále vydala singl s názvem "Everyday" a v roce 2009 společně s bratrem
Danielem Pluto Joao album "Destino". Madalena taktéž úzce spolupracujes Dětským fondem UNICEF při Organizaci spojených
národů a zúčastňuje se různých charitativních a dobročinných akcí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jsme rádi, že
Madalena Joao přijala nabídku hostovat s naším Pěveckým sdružením města Klimkovic a umožní nám tak pojmout vánoční
svátky nejen tak, jak jsme tradičně zvyklí, ale i s nádechem cizokrajné exotiky.
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60 let od založení mezinárodní házené v našem městě
Pokračování z říjnového čísla
V předchozím příspěvku jsem se dostal až k soutěžnímu ročníku
1986 – 1987, ve kterém družstvo mužů pod vedením trenéra
Jiřího Nitky hrálo po delší době opět druholigovou soutěž.
Hrálo v ní 8 klubů a byla skutečně náročná – s našimi muži
hrála družstva Zbrojovky Vsetín, Tatry Kopřivnici B, TJ Rožnov,
Baníku Karviná B, TJ Gottwaldov B, Baníku Ostrava a Tatranu
Litovel. Po podzimní části získali pouze 4 body, když zvítězili
doma s Baníkem Ostrava 18:14 a se Zbrojovkou Vsetín 14:12.
Nejlepšími střelci byli Rostislav Číhal s 30 brankami, Vladimír
Surý s 26 a Petr Štebel s 22 brankami. V jarní části 1987 zvítězili
muži 18:17 nad Rožnovem, porazili Gottwaldov 18:16, avšak
těsné porážky s Karvinou 20:22, s Baníkem Ostrava 21:19,
s Kopřivnicí B 22:24 odsunuly nakonec naše družstvo na
poslední místo soutěže s 8 body. II. liga byla velmi vyrovnaná,
vždyť o pouhý jediný bod se před naším družstvem umístil
Gottwaldov s 9 body , Litovel s 10 body a B. Ostrava s 11 body.
V našem družstvu se v jarní části střelecky výrazně prosadil Petr
Štebel, který pak řadu dalších let patřil k nejlepším střelcům
družstva mužů. V druholigové soutěži nastřílel soupeřům 62
branek, Rostislav Číhal dal 51 a Vladimír Surý 46 branek.
V soutěžním ročníku 1987 – 1988 hrálo družstvo mužů krajský
přebor s družstvy Uničova, Paskova, Velké Bystřice, Nového
Jičína, Baníku Ostrava B, Vítkovic, Přerova, Zubří B, Lesany
Zubří, Havířova a Veselé. Po podzimní části skončilo na 3. místě
za Novým Jičínem a Velkou Bystřicí. Soutěž nakonec vyhrálo a
do II. ligy postoupilo družstvo Velké Bystřice s 30 body, naši
muži vybojovali 4. místo s 25 body.
V roce 1989 absolvuje družstvo mužů hodnotné sportovní
soustředění u družebního Górniku Murcki v Polsku. Hráči měli
k dispozici sportovní halu, saunu, tenisové kurty a výborné
podmínky. Spolupráce s tímto polským oddílem trvala do r.
1991. Přichází 17. listopad 1989 a sametová revoluce, která
přináší nebývalé společensko-politické změny ve společnosti a
také v oblasti sportu. Pro naši Tělovýchovnou jednotu
Klimkovice a zejména pro oddíl házené žel také velmi nelehkou
situaci – zastavení investic, které byly předchozím vedením
ČSTV před revolucí schváleny. Plánovaná výstavba šaten a
sociálních zařízení na hřišti házené, tolik potřebná rekonstrukce
a modernizace sokolovny a zatravnění hřiště na kopanou se
nemohou uskutečnit. Vedle hřiště na házenou je složena
obrovská hromada pěnosilikátových tvárnic, která se však
postupně vlivem počasí začíná rozpadat a množství tvárnic je
znehodnoceno. Proto výbor oddílu házené počátkem
devadesátých let správně rozhodl začít stavbu šaten svépomocí.
Hráči a funkcionáři oddílu bylo odpracováno množství
brigádnických hodin, ale podařilo se postavit alespoň
jednopodlažní hrubou stavbu včetně stropní ocelobetonové
konstrukce. Jen díky pochopení tehdejších představitelů města
a jeho zastupitelů se podařilo z městského rozpočtu získat
finanční prostředky na zastřešení stavby a její postupné
dokončení. Objekt byl zkolaudován a je užíván od r. 2003. Velmi
se tím zlepšily podmínky oddílu házené. Konečně měla družstva
vlastní šatny a nemusela se převlékat ve vzdálené sokolovně, ve
které zejména hygienické zázemí bylo (a stále je) nedostatečné.
Právě z uvedeného důvodu dnes šatny na hřišti házené využívají
také soupeři družstva kopané mužů TJ Klimkovice.
Nyní ale zpět k některým dalším faktům historie házené. V roce
1992 ukončil činnost prakticky celý tehdejší výbor oddílu
házené, který s určitými obměnami pracoval od r. 1971 pod
vedením předsedy Stanislava Neuwirtha. U družstva mužů
skončil také dlouholetý úspěšný trenér Jiří Nitka, aktivní
činnost ve výboru ukončili dále pokladník Zdeněk Prokeš, který
byl do té doby pro oddíl doslova nepostradatelný – nejen při
vedení hospodaření, ale také při organizování celkové činnosti.
Obětavě připravoval hřiště pro utkání, odpracoval nespočet
hodin při údržbě a opravách, měl velký podíl na výstavbě
dřevoobjektu na hřišti. Na Zdeňka Prokeše budeme v oddíle
vždy rádi vzpomínat a těch dlouhých více jak 25 let, které
házené věnoval, ho nesmazatelně řadí k významným
osobnostem v našem oddíle. Ke Zdeňkovi se mi váže jedna
krásná vzpomínka, o kterou se chci podělit. Byl počátek dubna

1967 a naše dorostenecké družstvo čekalo doma těžké
mistrovské utkání dorostenecké ligy s Gumárnami Zubří. Ze
soboty na neděli však bylo velmi chladno a napadlo asi 5-10 cm
sněhu! Když jsem šel na hřiště, tak mi rodiče doma říkali, jestli
jsem se nezbláznil, že se přece utkání nemůže hrát. Dovedete si
určitě představit překvapení všech mých spoluhráčů, mne
nevyjímaje, když jsme na hřišti uviděli Zdeňka Prokeše, jak
odhrnuje sníh z hřiště! Přijel soupeř a také rozhodčí, který
rozhodl, že se utkání může odehrát. V utkání jsme podlehli
těsně o jednu branku, ale to v tomto případě není podstatné.
Chtěl jsem jen na uvedeném zážitku přiblížit neskutečnou
obětavost tohoto velmi skromného a pracovitého člověka,
kterého jsme měli my – mladší – opravdu rádi. Na fotografii
z roku 1974 si Zdeňka Prokeše připomeneme při přebírání
vyznamenání u příležitosti oslav 25. výročí mezinárodní házené
v našem městě. Po jeho pravé ruce stojí výborný házenkář
Zdeněk Štebel a po jeho levé ruce funkcionář oddílu a rozhodčí
Bohumil Teichman.
Tím, že kromě ing.
Jiřího Haase ukončil
činnost prakticky celý
tehdejší výbor, nastala
pro oddíl házené velmi
složitá situace. Neměli
mládežnická družstva,
trenéry a v soutěži bylo
pouze družstvo mužů.
Aktivní
činnost
ukončila
generace
hráčů - Rostislav Číhal,
Vladimír Surý, Vladimír Nykl, Petr Štebel, Miroslav Prokeš,
Rostislav Janečka, Lumír Podolský, Zdeněk Mazur a další.
Družstvo mužů nemělo přísun mladých hráčů a bez
mládežnického zázemí se hrát nedá a když několik hráčů navíc
ukončilo předčasně aktivní činnost ze zdravotních a jiných
důvodů, ocitlo se družstvo mužů na pokraji rozpadu. Naštěstí se
našlo několik členů, kteří nejdříve pod vedením Rostislava
Číhala a posléze Ing. Jiřího Hudečka začali postupně činnost
oddílu oživovat. Patří k nim Anna Strnadová, Šárka Polášková,
Jiří Polášek, Rostislav Číhal, Jaromír Štebel, Radim Neuwirth,
Petr Biener, Petr Bílý, Alena Bajgarová, Ing. Ladislav Besta,
Zdeněk Ulman, David Kubalák a mnozí další. První aktivity
počátkem devadesátých let začalo vyvíjet zejména družstvo
staré gardy, které bylo v té době velmi dobré a úspěšně hrálo
na řadě turnajů. K nejznámějším jistě patří vítězství v silně
obsazeném mezinárodním turnaji 1.6.1991 ve sportovní hale „na
Čapkárně“ v Ostravě, ve kterém jsme porazili Baník Přívoz, DTJ
Polanka a také německý celek z Kolína. Úspěšné byly starty na
turnajích starých gard v Polance, v Novém Jičíně, v Ostravě,
Litovli, Suchdole a také v zahraničí. Již jsem se zmínil, že náš
oddíl od r. 1968 udržuje kontakty s oddílem házené Saxonie
Dortmund v Německu. V roce 1992 jsme obdrželi pozvání
k účasti na oslavách 75. výročí založení celého sportovního
klubu Saxonie. Družstvo staré gardy navštívilo Dortmund
v termínu 14.5. – 17.5.1992 a přesto, že bylo zařazeno do
mužského turnaje, tak v něm po výborných výkonech zvítězilo a
svojí hrou zde zanechalo velmi dobrý dojem. Zvlášť dojemné
bylo setkání s některými bývalými hráči Saxonie, s nimiž jsme se
viděli opět po neskutečných 24 letech – poprvé od roku 1968!
Program pobytu byl velmi pestrý a patřilo k němu mimo jiné
přijetí u náměstka primátora města Dortmundu pro sportovní
činnost, prohlídka nové moderní radnice a prohlídka města a
jeho okolí.
Na fotografii můžeme vidět celé tehdejší družstvo:
V horní řadě zleva stojí: Rudolf Drahoš, Radim Neuwirth,
Jaroslav Hudeček, Rostislav Janečka, Ing. Stanislav Košař,
Rostislav Číhal, Stanislav Lubojacký, vedoucí družstva Zdeněk
Bilík, trenér Jiří Nitka
V dolní řadě zleva jsou: Ing. Ladislav Besta, Vladimír Peřina,
Jaromír Štebel, Ing. Jiří Hudeček, Zdeněk Mazur, a Ing.
Bohumil Adámek.
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zvítězili na sedmimetrové hody. Poté došlo k několika
recipročním sportovním kontaktům družstev nejen staré gardy,
ale také mužů.
K velmi dobrým zahraničním recipročním kontaktům patří
utkání s družstvem staré gardy polského Ruchu Radzionków.
Od roku 1997 jsme začali organizovat s laskavým souhlasem
paní Libuše Haasové turnaj starých gard – memoriál Ing. Jiřího
Haase, který byl dlouholetým výborným hráčem a také
funkcionářem našeho oddílu. 1. ročník se uskutečnil 6. 9. 1997.
Až do roku 2004 se uskutečnilo osm ročníků. Mezi nejznámější
účastníky patří DTJ Polanka, Sokol Hrabůvka, Baník Přívoz,
Slezan Frýdek-Místek, Nový Jičín, Loko Suchdol, ale také
partnerské družstvo Ruchu Radzionków z Polska. Jenže hráči
nemohou hrát do nekonečna. Postupně z věkových a hlavně
zdravotních důvodů končí definitivně hráčskou kariéru opory
tohoto družstva – Antonín Kukuczka, Ing. Karel Kotala, Ing.
Bohumil Adámek, Ing. Stanislav Košař, Dušan Adámek, Jaromír
Štebel a další, ale také ti z mladší generace – Miroslav Bajgar,
Rostislav Číhal, Rostislav Janečka, Zdeněk Mazur, Vladimír
Nykl …. Další ročníky tohoto velmi dobrého turnaje se již
neuskutečnily. V současné době se zformovalo družstvo staré
gardy z dalších generací hráčů, proto plánujeme opět obnovení
tohoto turnaje. Bývalí hráči se však stýkají i nadále. Tradiční se
stala od roku 1997 každoroční zářijová „soustředění“ se
sportovním a společenským programem v rekreačním a
rehabilitačním zařízení v Pusté Polomi a v současné době
konaná na Ostravici, společné zimní zájezdy, předsilvestrovský
squash a bazén v hotelu Atom, společné večírky atd.
Dnes můžeme s odstupem let konstatovat, že právě tato aktivní
činnost a úspěchy tehdejšího družstva staré gardy měly nemalou
zásluhu na zachování házené v našem oddíle, který procházel
počátkem devadesátých let velkou krizí. Bývalým hráčům za to
patří naše upřímné poděkování.
Z dochovaných záznamů a vzpomínek zpracoval předseda
oddílu házené Ing. Jiří Hudeček
(závěrečná část historie házené v dalším čísle Zpravodaje)

K dalším úspěšným vystoupením tehdejšího družstva staré
gardy patří účast na dvoudenním turnaji starých gard v Praze
v termínu 27.11. – 29.11.1992, kterého se zúčastnilo několik
desítek družstev z celé Evropy. Hrálo se samozřejmě snad ve
všech halách hlavního města. Našemu družstvu se podařilo
postoupit z velmi těžké skupiny, ve které jsme měli mimo jiné
bývalé prvoligové družstvo Slávie Praha, jedno družstvo
z Ruska, ze Slovenska a další. Ve čtvrtfinále jsme druhý den
narazili na vítěze minulého ročníku – družstvo Osla z Norska, ve
kterém hrálo několik bývalých reprezentantů. Moc nadějí jsme
si nedělali – tím více, že po prvním dnu musely odjet naše opory
Jaroslav Hudeček a Luboš Pala, ale podali jsme v tomto utkání
skutečně bojový a kvalitní výkon a podlehli jsme pouze o jednu
branku 20:19! Norové se po závěrečném hvizdu z vítězství
radovali, jako by porazili nejméně mistry světa. Nakonec opět
v celém turnaji zvítězili. V devadesátých letech byly aktivity
družstva staré gardy skutečně značné. V dubnu 1995 vybojovalo
na kvalitně obsazeném mezinárodním turnaji – memoriálu Jana
Olszówki – v Laziskach Górnych třetí místo. Brankář Ing. Jiří
Hudeček byl vyhodnocen nejlepším brankářem tohoto turnaje.
V květnu 1995 bylo opět po deseti letech hosty klubu SG
Klotsche (bývalý Mikroelektronik Drážďany), který starou gardu
neměl, a tak naše družstvo bylo zařazeno do turnaje mužů.
Přesto v něm bez porážky zvítězilo. S domácím družstvem mužů
jsme sice hráli 8:8, avšak díky vynikajícímu výkonu brankáře
Jaroslava Tilschera a střelecké jistotě našich střelců jsme

Tato akce je pořádána ve spolupráci s městem Klimkovice.
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Rok se Zpravodajem
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň a čas, který jste věnovali čtení Zpravodaje. Snažíme se přinášet Vám zprávy z radnice,
informace o práci spolků či institucí v našem městě a okolí. Děkujeme za pochvaly i kritiku, které jsou pro nás motivací, poučením i
hnacím motorem. V nejbližší době se chystají další změny, kterými by Zpravodaj měl v budoucnu projít, věříme, že přispějí k jeho
zkvalitnění. Omlouváme se za případné chyby, které náš Zpravodaj musí snášet a děkujeme za příspěvky, kterými jej plníte. Ceníme
si spolupráce s Vámi, našimi spoluobčany a čtenáři. Těšíme se na Vás i v dalším roce, Vaše Redakční rada Zpravodaje.

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@mestoklimkovice.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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