
Z obdobného svazu vystoupil
Havířov v roce 2005, když byl jeho
členem od roku 1995.

Nové vedení města a zastupitelé
města se nyní rozhodli, že se do
svazku vrátí a zavázali se, že budou
hradit členský poplatek ve výši 4,50
Kč za jednoho občana ročně.

Předmětem činnosti dobrovolné-
ho svazku obcí je ochrana společ-
ných zájmů a aktivit, které mají vést
k ekonomickému, kulturnímu
a sociálnímu rozvoji tohoto mikrore-
gionu. K realizaci těchto zájmů má
přispět mimo jiné i účast v národ-
ních a mezinárodních programech,
příprava a realizace integrovaných
projektů a rozvojových strategií,
apod. „Jednotlivé obce jsou ve
svých snahách málokdy vyslyšeny,
protože jejich argumentace nemá
takovou váhu. Proto je zde svazek,
který reprezentuje zhruba 280 tisíc
obyvatel, a to už je síla, která se

nedá jen tak opomíjet,“ vysvětloval
předseda Svazku města a obcí
okresu Karviná Ing. Václav Hole-
ček, starosta města Petřvald. Připo-
mněl, že se společným úsilím poda-
řilo například prosadit narovnávání
cen výkupů poddolovaných nemo-

vitostí, svaz se významně podílel
na prosazování zřízení průmyslové
zóny v Karviné apod. „To jsou akti-
vity, které se nedají poměrově
finančně vyčíslit, ale je zřejmé, že
přinášejí prospěch občanům naše-
ho regionu,“ dodal.

Soutěž kamarádka knihovna, kterou ve spolupráci s firmou 3M Česko
vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jeho Klub dětských
knihoven, byla vyhlášena začátkem loňského léta.Všechny knihovny s dět-
ským oddělením měly možnost přihlásit se a začít bojovat o hlasy dětí.

Jednou z podmínek soutěže bylo, že děti udělí „své knihovně“ a knihov-
nicím vysvědčení. „Naše děti se snažily a během měsíce vysvědčení vypl-
nilo a doneslo 337 čtenářů i nečtenářů knihovny. Samé jedničky, mnohdy
i s několika hvězdičkami ukázaly, že naše práce s dětským čtenářem, to
množství akcí a hodin, které dětem věnujeme, nese své ovoce a děti mají
své knihovnice i knihovnu rády. Potvrdila to i četná slovní hodnocení, která
mohly děti připsat na zadní stranu,“ popsala průběh soutěže vedoucí dět-
ského oddělení na Werichově ulici Dana Kochová.

„Naše knihovna je nejlepší a je to pro mě favoryt a šou-
men… Když přijdu do knihovny, tak úplně zapomenu na čas.“

„Za Městskou knihovnu Havířov se zúčastnila dětská oddělení na ulici
Werichově, Šrámkově, Seifertově a dvě ze Šumbarku - U Jeslí a Generála
Svobody,“ uvedla ředitelka knihovny Ing. Dagmar Čuntová. „V soutěži bylo
více kritérií, bodovali jsme zejména tím, že do knihovny chodí 40% dětí
z Havířova, přitom obvyklý průměr je kolem 26% dětí.“

Havířov vstoupí do Svazku 
měst a obcí okresu Karviná 

Havířovská knihovna mezi
nejlepšími v republice

Pietní 
shromáždění

6. srpna uplyne 63 let od chvíle,
kdy příslušníci gestapa zavraž-
dili 36 občanů Životic a okol-
ních obcí.

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k uctění památky obětí

se uskuteční 
v sobotu 4. srpna 2007 

od 15 hodin 
u Památníku životické tragédie

v Havířově-Životicích.
Součástí pietního aktu bude
kladení věnců a kytic k hrobu
obětí.

V době konání pietního aktu
bude doprava odkloněna přes
Těrlicko (Také pravidelná linka
MHD č. 2 s odjezdem z havířov-
ského autobusového nádraží
15.17 a v opačném směru 15.05
z Albrechtic, č. 13 s odjezdem
15.19 z Horní Suché.)

Zástupci Městské knihovny Havířov převzali ocenění za třetí místo
v soutěži v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

Obrovským úspěchem se může pochlubit Městská knihovna
Havířov.V konkurenci 106 knihoven s dětským oddělením získala třetí
místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna.

Město Havířov vstoupí počínaje 1. lednem příštího roku do dobrovolného svazku obcí s náz-
vem Svazek měst a obcí okresu Karviná. Rozhodli o tom zastupitelé města Havířova.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Obecně závazná vyhláška

kterou se zakazuje používání některých druhů paliv
pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší 

Zastupitelstvo města Havířova vydává dne 18.6. 2007 usnesením č. 37/4
/ZM/07 podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení  § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 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, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Předmět
Touto vyhláškou se na území statutárního města Havířova zakazuje 

spalovat některé druhy paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování
ovzduší.

Čl. 2 Vymezení pojmů
Malé spalovací zdroje jsou zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém

tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.1)

Čl. 3 Nepovolené druhy paliv
Na území statutárního města Havířova je zakázáno spalovat v malých

spalovacích zdrojích znečišťování tyto druhy paliv:

Hnědé uhlí energetické Lignit Uhelné kaly Proplástky
Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších

látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

Čl. 4 Kontrola
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci odboru život-
ního prostředí Magistrátu města Havířova a strážníci Městské policie Havířov.

Čl. 5 Sankce
Porušení zákazu spalování některých druhů paliv, daných touto obecně
závaznou vyhláškou, bude postihováno jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo podle
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 6 Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje nařízení města
č. 6/2001/OŽP ze dne 1.6. 2001, kterým se stanoví zvláštní požadavky na
druh paliva pro malé zdroje znečišťování.

Čl. 7 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2008.

1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČSAD Havířov 
nakoupí méně autobusů

Dopravce ČSAD Havířov nakoupí letos méně autobusů, než
původně očekával. Důvodem je mnohem nižší státní dotace na obno-
vu vozového parku.

Situací se zabývali také havířovští radní a ti schválili použití částky
7,5 milionů korun, kterou město na nákup nových vozidel poskytlo. Zna-
mená to, že ČSAD Havířov letos nakoupí pouze 3 nízkopodlažní autobusy
s pohonem CNG a 2 malokapacitní autobusy.

Původně havířovský dopravce předpokládal pro r. 2007 nákup celkem
7 autobusů, z toho 6 nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG, při před-
pokládané výši státní dotace v celkovém objemu 18,6 mil. Kč. Takovou
částku obdržel i v roce 2006. Pro letošní rok však získal jen 3,1 mil. Kč na
nákup jediného autobusu s pohonem CNG.

S ohledem na tuto skutečnost dopravce přehodnotil plán nákupu a pro
r. 2007 navrhl pořízení pouze 3 nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG
a 2 malokapacitních autobusů nákladem cca 22,370 mil. Kč. V předešlých
letech město přispívalo na nákup nových autobusů částkou 10 milionů
korun.
Doplňující údaje:
Cena nízkopodlažního autobusu CNG 6,390 mil. Kč
Cena malokapacitního autobusu 1,600 mil. Kč

,

Výtěžek z plesu dětem
Dvě dívky, Kateřina Křístková a Veronika Golábová, se podělí

o částku 20 tisíc korun, která byla vybrána v únoru v rámci tomboly
na reprezentačním plesu města Havířova. Oběma dívkám budou
peníze poskytnuty na zakoupení počítače.

První dívka navštěvuje základní školu. Pohybuje se převážně na invalid-
ním vozíku. Je výbornou žákyní a nový počítač je jejím velkým snem. Druhá
dívka žije jen s maminkou, která je vážně nemocná. Pro rodinu by bylo
zakoupení počítače velkou zátěží. Radní města toto rozdělení peněz
ochotně podpořili, protože jsou přesvědčeni, že peníze našly ty správné
adresáty. Dříve se výtěžek věnoval zpravidla společenským organizacím.

Fotbalisté chtějí divizi
Rada města se na své červnové schůzi zabývala také dopisem Městské-
ho fotbalového klubu Havířov, který má možnost postoupit do divize za
odstupující fotbalový klub Dětmarovic. Havířovský klub proto požádal
o mimořádnouu dotaci ve výši 1 milion korun. Rada však v této věci neroz-
hodla a vyžádala si po klubu přesnější informace s tím, že se k problému
vrátí na některé z příštích jednání. Přidělení dotace by však muselo schválit
zastupitelstvo města, které se sejde nejdříve 3. září. Až po této době by
město mohlo částku uvolnit. Otázkou je také v jaké výši.

Chodník ČSA bude opraven
Město Havířova zadalo zakázku na stavební práce - Oprava chodníku
ČSA, Havířov-Město uchazeči Meccano, s.r.o., s tím, že smlouva o dílo
bude uzavřena s nabídkovou cenou 1 297 281,00 Kč vč. DPH

Ilustrační foto

SENIOŘI 
V SRDCI 
BESKYD

V hotelu Srdce Beskyd na Čeladné
pobývali v červnu havířovští senio-
ři. Pobyt pro ně připravil odbor soci-
álních věcí Magistrátu města
Havířova.
Týdenního pobytu se zúčastnilo 42
seniorů, z nichž někteří již překroči-
li 80let. Všichni  pobyt chválili, ať už
šlo o ubytování či pestrou stravu,
ale i o překrásné a malebné okolí
Čeladné. Mnohým se zamlouvala
i možnost rekreačního vyžití
v podobě bazénu a hřišť. A tak se
všichni vraceli s týdenní rekreace
s těmi nejhezčími dojmy a již nyní
se většina těší, že se někdy
v budoucnu opět zásluhou Magist-
rátu na nějaký ten pobyt vypraví.

Poradna SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů České republiky 

Sdružení obrany spotřebitelů
poskytuje bezplatně rady spotře-
bitelům. Dotazovat se můžete
přímo na stránkách organizace,
která je dotována Ministerstvem
průmyslu a obchodu. V ČR již
spolupracuje se 130 městy
a obcemi a nově se do této akti-
vity zapojil i Havířov.
Informace naleznete na těchto
webových stránkách www.spo-
trebitele.info/poradna/index.php
?partner=113. Odkaz je také na
webových stránkách města
www.havirov-city.cz v rubrice
Informační  servis - podniky
a instituce.
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Rozšíření působnosti stavebního úřadu
Na základě usnesení Rady města Havířov ze dne 6. června

a usnesení Rady města Frýdek-Místek ze dne 5. dubna 
a usnesení Zastupitelstva obce Horní Bludovice 

ze dne 6. prosince 2006 dochází
S účinností od 1. 7. 2007 k rozšíření působnosti 

obecného stavebního úřadu Magistrátu města Havířova 
na území obce Horní Bludovice

Od tohoto data je stavební úřad Magistrátu města Havířova ve smys-
lu ustanovení § 13 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.68/2007 Sb.
(dále jen stavební zákon) - místně a věcně příslušným obecným sta-
vebním úřadem pro územní obvod obce Horní Bludovice, katastrální
území Horní Bludovice a Prostřední Bludovice.

Město Havířov v měsíci říjnu nově otevře ve spolupráci s Institutem
celoživotního vzdělávání čtyřsemestrální studium seniorů - Akademii
III. věku Havířov v letech 2007 - 2009.
Posluchači akademie se mohou vzdělávat v předmětech: výpočetní tech-
nika, angličtina a další cizí jazyk dle zájmu uchazečů, psychologie, zdravý
životní styl, poruchy pohybového ústrojí, práce s internetem, finanční pora-
denství, sociální politika, komunální politika, věda, kultura, Evropská unie,
historie a politologie, zeměpis a geografie, vesmír a astronomie a občan-
ské a trestním právo.

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 20. 8. 2007 na sekretariátě
Institutu CV na Junácké ulici.
Podmínkou pro zařazení do Akademie III. věku Havířov je řádné vyplnění
přihlášky, úhrada kurzovného 500 Kč na semestr, uchazeč musí být obča-
nem města Havířova ve starobním nebo invalidním důchodu. Nové čtyřse-
mestrální studium seniorů je určeno pro začátečníky a není určeno pro
absolventy dřívějších akademií pořádaných městem Havířov.

Info: 596 411 343

Žádaná Akademie III. věku
- jeden běh prodlužuje studium, další začíná
61 seniorů v závěru školního roku slavnostně ukončilo čtyřse-

mestrální studium v rámci Akademie III. věku Havířov, které pro ně
s přispěním města připravil Institut celoživotního vzdělávání Havířov.
Seniorům se ale ze školních škamen nechce, a proto město vyhově-
lo žádosti absolventů akademie a prodloužilo studium o další,
5. semestr.

Současně na tomto vzdělávacím zařízení probíhá výuka již v pořa-
dí 5. havířovské akademie, která bude ukončena v roce 2008. Také
v novém školním roce budou mít možnost senioři zapojit se do vzdě-
lávacího procesu.

Akademie III. věku Havířov v letech 2007 - 2009

I. Stanoviště kontejnerů 
1. - 10. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:
U Topolů, U Pískovny, 

Na Pavlasůvce (žel. stanice)
Havířov-Bludovice:

Na Stezce, Na Polanech

II. Stanoviště kontejnerů 
20. - 30. den každý měsíc:

Havířov-Pr. Suchá:

Na Pavlasůvce, U Hřiště, 
Nový Svět (ZO), Fryštátská

Havířov-Životice: Hraniční, Květná 

III. stanoviště kontejnerů 
7. - 12.8.

Dvořákova, Tajovského, Soví, 
Nad Tratí x Na Kopci, Želivského,
Padlých hrdinů (obchod), U Pošty,

Moskevská - park.

14. - 19.8.
G. Klimenta, M. Kudeříkové, 

Dlouhá třída-zdr. stř., Junácká,
Balzacova, B. Němcové, Odlehlá,

Konzumní, J. Kotase-točna

21. - 26.8.
A.S. Puškina, Komunardů, 
Na Nábřeží-let. kino, Školní 

(v zatáčce u lesa), Kpt. Jasioka 

ZŠ, Petřvaldská (pož. zbroj.),
Kochova, Na Dolanech, 

Lazecká (u lesa)

28.8. - 2.9.
1. máje, Kpt. Vajdy, E. Destinnové,
K. Světlé-Luna, Selská, Frýdecká-

Stružník, Moravská, Svážná, 
Na Pacalůvce, Prachatická x Nad

Tratí, U Pošty

Harmonogram přistavení VPK 

Vyhlášení akce Úřadu práce v Karviné 
Mimořádný příspěvek na zřízení nových pracovních míst

ÚP v Karviné v rámci této mimořádné akce hodlá zaměstnavatelům, kteří
zřídí nová společensky účelná pracovní místa, poskytnout finanční příspě-
vek (dotaci) na pořízení majetku ve výši až 80 000 Kč na 1 pracovní místo.

V rámci této mimořádné akce vyhlašuje ÚP v Karviné
výběrové řízení.

VŘ se mohou zúčastnit ti zaměstnavatelé, kteří podají žádost o poskytnu-
tí finančních prostředků v rámci APZ nejlépe osobně v termínu od 2. 7. do
31. 8. 2007. Žádosti je možno podat a další informace obdržet na Úřadu
práce v Karviné. Po výše uvedeném termínu nebudou další žádosti v rámci
této akce přijímány.

Podmínky:
Základní podmínkou poskytnutí dotace je zřízení nových pracovních míst,
na kterých budou uplatněni uchazeči o zaměstnání starší 50 let, do 25 let
věku, absolventi VŠ po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle
však do 30 let věku, osoby se zdravotním postižením (všechny vyjmeno-
vané kategorie s evidencí na ÚP nad 2 měsíce) nebo ostatní uchazeči
o zaměstnání s evidencí delší než 4 měsíce.
K žádosti je nutné přiložit potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění a nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Finanční příspěvek formou dotace se může poskytnout na zřízení nového
pracovního místa, které zaměstnavatel zřídí a bude provozovat po dobu
jednoho roku, ve výši 100 % opodstatněných nákladů.
Předpokládaný vznik pracovních míst - v roce 2007.

Ostatní informace:
Na realizaci mimořádné příležitosti jsou vyčleněny 3 mil. korun.
V případě vzniku více než 5 pracovních míst je nutno vyhotovit expertízy
podnikatelských záměrů. Úřad práce zadá expertízy ihned po podání
žádostí a realizátoři  budou osloveni zaměstnanci oprávněné instituce
o poskytnutí informací potřebných pro vyhotovení expertízy.
V rámci této akce bude především podporován vznik pracovních míst, na
která má ÚP v evidenci dostatek vhodných uchazečů o zaměstnání, tedy
především nekvalifikované uchazeče o zaměstnání se základním vzdě-
láním a uchazeče o zaměstnání velmi dlouhodobě evidované.

Ing. Jiří Montag
ředitel Úřadu práce v Karviné

Absolventka akademie Anna Plíhalová přebírá z rukou primátora
Františka Chobota diplom a drobné dárečky. Foto: Dorota Guńková
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Protože k rozvoji města svým
dílem přispívají všichni, kteří jsou
s Havířovem jakýmkoli způsobem
spojeni - tedy nejen magistrát, ale
i veškeré organizace, podnikatelé
a občané, považujeme za samo-
zřejmé, abyste byli přítomni již při
tvorbě tohoto důležitého rozvo-
jového dokumentu.

Proto bychom Vás rádi požádali
o sdělení jakýchkoli Vašich nápa-
dů, požadavků, přání, vizí nebo
směrů rozvoje, podle kterých by
se měl Havířov dle Vašeho názoru
ubírat. Ve svých připomínkách
můžete zohlednit například ekono-
miku města, činnost místních pod-
nikatelů, otázku image města,
turistického ruchu, dostupnosti
služeb, problematiku nezaměstna-
nosti nebo životního prostředí.
Budeme velmi rádi, pokud od Vás
obdržíme jakýkoli i sebevíce kritic-
ký podnět, a zejména pak oce-
níme, sdělíte-li nám i Váš návrh
řešení případných nedostatků,
které se dle Vašeho názoru
v Havířově vyskytují.

Pro předkládání svých návrhů

a nápadů můžete využít elektro-
nické pošty s adresou 

strategie@havirov-city.cz 
nebo je můžete zaslat poštou 
na adresu:

Statutární město Havířov
Oddělení vnějších vztahů 
a strategického rozvoje
Svornosti 86/2
73601 Havířov-Město
Rovněž lze telefonicky na číslo

596 803 205 nebo v kanceláři
B412 v budově magistrátu osobně
kontaktovat pověřené pracovníky
Ing. Karla Zahraje nebo Dagmar
Mertovou.

Své náměty prosím zašlete kte-
roukoli z výše uvedených forem
do 31. srpna 2007.

Ujišťujeme Vás, že všechny
Vaše podněty budou vzaty na
vědomí, a věříme, že společnými
silami se nám podaří vytvořit kva-
litní Strategický plán, který bude
sloužit jako základní kámen rozvo-
je našeho města v následujících
letech.

František Chobot
primátor města Havířova

Občané se mohou podílet na tvorbě 
Strategického plánu rozvoje města

Vážení občané města Havířova,
Magistrát města Havířova v současné době realizuje tvorbu

druhé etapy Strategického plánu rozvoje města. Jak již je z názvu
patrné, jedná se o obsáhlý dokument řešící otázku dlouhodobého
vývoje našeho města, jsou v něm stanoveny směry rozvoje
i konkrétní cíle a opatření jak těchto vizí dosáhnout.

ANKETNÍ LÍSTEK 
ke Strategickému plánu 

Magistrát města Havířova                              
Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Námět .................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kontaktní adresa (pokud chcete uvést) Děkujeme za vyplnění

zde odstřihněte

Motto:

Přispějeme společně k tomu, aby se Havířov stal
městem, ve kterém stojí za to žít.

Strategické plánování se v poslední době stává velmi prefe-
rovanou záležitostí i ve městech a obcích. Jedná se o dlou-
hodobé plány na několik let až desetiletí, které obsahují před-
stavu o tom, kam by se mělo město dostat po uplynutí doby
platnosti plánu a popsat cesty, kterými je možno zmíněnou
představu uskutečnit.

Tyto strategické dokumenty mohou být zaměřeny na určitou oblast čin-
nosti města, nebo mohou obsáhnout celé město se všemi jeho činnostmi.
Těm prvním říkáme dílčí strategické dokumenty. Dokument obsahující akti-
vity celého města se nazývá strategický plán. Je jasné, že strategický plán
musí být ve shodě s dílčími strategickými dokumenty, které zastřešuje
a koordinuje jejich realizaci. Řeknete si zajisté, že vědět, co bude za deset,
patnáct let, je úkolem spíše pro vědmy, nebo čaroděje. Máte samozřejmě
pravdu. Vize budoucnosti obsažené ve strategických dokumentech jsou
stanoveny tak, jak to plánovači nejlépe umí odhadnout, s tím, že na tak
dlouhou dobu jsou to odhady značně nejisté. Proto je třeba strategické
dokumenty upravovat vždy, když se změní podmínky, říkáme tomu, že stra-
tegický plán je živý. Strategické plánování také velmi usnadňuje přístup
k penězům z fondů EU. Uvážíme-li dále, že je třeba řídit i realizaci strate-
gických dokumentů, vidíme, že v rámci obce je strategický rozvoj velmi
obtížná a nikdy nekončící činnost. Část těchto činností vykonávají pracov-
níci magistrátu, mnohé je zapotřebí svěřit odborným firmám. Je ale také
třeba, aby existoval nějaký orgán, který by byl schopen strategický rozvoj
kontrolovat a poskytovat odborná vyjádření a doporučení radě města, která
je hlavním výkonným orgánem města, a jeho vedení.

Tímto orgánem je Komise pro strategický rozvoj města. Statut této komi-
se, schválený Radou města Havířova, nabyl účinnosti 25. 4. 2007. Členy
komise jmenovaly politické kluby jak koalice, tak i opozice. První zasedání
komise se konalo 14. června.

Toto zasedání bylo věnováno diskusi o plánu práce a organizaci práce
komise. Komise se bude zabývat kromě vlastního strategického rozvoje
i problémy týkajícími se rozvoje malého a středního podnikání ve městě
a problematice dotací a grantů. Členové komise obdrželi také bohatou
nadílku různých materiálů, které je nutno posoudit, aby bylo možno pokra-
čovat v jejich vytváření a využití. Druhé zasedání komise bude už plně pra-
covní. Práce v komisi bude velmi náročná, ale také velmi užitečná a potřeb-
ná pro rozvoj celého města. Zejména v současné době, kdy se připravuje-
me na využívání dotací EU v letech 2007-2013, a kdy město vytváří nové
strategické dokumenty, zejména Strategický plán rozvoje města (SPRM II),
což je pokračování plánu první etapy Strategického plánu ekonomického
rozvoje města (SPERM I), který již byl schválen zastupitelstvem.

Do tvorby tohoto plánu se můžete zapojit i vy tím, že zašlete svůj
námět podle pokynů v Radničních listech, nebo pokynů, které jsou na
www stránkách města v kapitole informační servis. Každá vaše při-
pomínka bude vítána a každé bude věnována odpovídající pozornost.

Anketní lístky lze vhazovat do schránek České Pošty 
bez ofrankování.

Foto: Josef Talaš
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KATALOG
volnočasových aktivit 
připravuje aktualizaci

Více než tři stovky tipů, jak trávit v Havířově volný čas, nabízí v sou-
časné době Katalog volnočasových aktivit pro děti a mládež
v Havířově. Tato webová databáze vznikla v Havířově v roce 2005
a stále se rozšiřuje a doplňuje. V loňském roce byl Katalog volnoča-
sových aktivit na webových stránkách města Havířova www.havi-
rov-city.cz rozšířen, a to především o komerční sportoviště, takže
v současné době už Katalog může sloužit nejen dětem, ale také spor-
tuchtivým dospělým. Najdete zde jak tenisové kurty, tak „webově dobře
utajený“ krytý bazén, solária, posilovny a podobně. Výhodou Katalogu
je rovněž fulltextový vyhledávač, který pomůže najít mladým nebo
i rodičům pro svou ratolest ten nejvhodnější sport, kroužek či klub.

Katalog volnočasových aktivit se aktualizuje dvakrát ročně, vždy na
začátku školního roku a v pololetí. Začátkem září tedy mohou organi-
zace zúčastněné v projektu zadat provedení změn na svých stránkách,
případně se mohou ozvat i další zájemci, kteří zatím zájem o prezen-
taci v Katalogu neprojevili.

Redakce upozorňuje na možnost uveřejnění náboru dětí a mláde-
že do oddílů, kroužků a klubů v Radničních listech na září.
Radniční listy na září mají uzávěrku 13. srpna.

Kontaktujte redakci RL redakce@havirov-city.cz 
nebo tel. 596 803 280, 596 803 398.

Prvním krokem tvorby komplex-
ního systému propagace města je
pořízení logotypu (loga, značky)
města a zpracování grafického
manuálu, tedy návodu, který
přesně vymezuje použití tohoto
loga. Laicky řečeno znamená logo-
typ města graficky zpracovaný
název města. Logotyp by měl být
jednoduchý, pozitivní, dynamický,
měl by zdůraznit specifickou archi-
tekturu našeho města a především
by měl být nadčasový.

Od loga se bude odvíjet další
vývoj směrem k jednotnému vizuál-
nímu stylu Havířova. V prvé řadě se
bude jednat o informační brožuru
o městě a tento trend bude sledo-
vat také turistický průvodce
městem, který bude určen přede-
vším návštěvníkům Havířova, ale
také místním obyvatelům. Logo
města bude postupně uvádět na
městských tiskovinách (Radniční
listy, kulturní, společenské a spor-
tovní pozvánky na akce pořádané
městem), na dopisních papírech
a obálkách magistrátu, vizitkách,
na dalších propagačních materi-
álech města, propagačních
předmětech jako jsou například tri-
čka, hrnečky, propisky, igelitové
tašky apod. Rovněž bude použito
například na služebních vozidlech

magistrátu, plakátech, na interneto-
vých stránkách města. Postupně se
bude týkat také organizací, jejichž
zřizovatelem je město.

Vyhlášená soutěž o návrh logo-
typu je otevřenou dvoukolovou
soutěží, což znamená, že se
zúčastnit může každý, musí pouze
dodržet stanovené soutěžní pod-
mínky. Ty jsou vyvěšeny na úřední
desce města a ke stažení jsou na
internetových stránkách města
(úřední deska). Termín pro podání
návrhů 1. kola soutěže je
15. srpna. Odborná porota vybere
tři nejlepší návrhy, které postoupí
do druhého kola. V zadání druhého
kola je již vyhotovení několika apli-
kací, jak by se navrhované logo
používalo. Například jak bude vypa-
dat nové logo ve spojení se znakem
města, jak na vizitce, dopisním
papíře, služebních vozidlech
magistrátu. K tomu, jak se který
návrh líbí, se budou vyjadřovat oby-
vatelé města prostřednictvím anke-
ty vyhlášené v Radničních listech.

Nejlepší tři návrhy 1. kola budou
odměněny částkami 15, 13 a 10
tisíc korun. S vítězem soutěže
město následně uzavře smlouvu na
zpracování manuálu k použití logo-
typu. Celý tento proces by měl být
ukončen v závěru roku.

Město vyhlásilo 
soutěž o logo města

V souladu s moderními trendy propagace měst a regionů jsou kla-
deny stále vyšší nároky na přípravu komplexních systémů propaga-
ce. Tento trend je spojen nejen s tvorbou stále kvalitnějších propaga-
čních materiálů, ale také s rostoucím významem stanovování reál-
ných strategických vizí dalšího rozvoje potenciálu měst a regionů
v otázce cestovního ruchu.

Škola Plánovaný prázdninový Provoz So-Ne Provoz ve všední den 
provoz 2007 o prázdninách  a v září-říjnu

a v září-říjnu    
Frýdecká po domluvě s ředitelem po domluvě s ředitelem otevřeno do 17 hod 

školy pro děti školy školy pro děti školy pro žáky školy
do 15:30

Gen. Svobody dle provozní doby dle provozní doby dle provozní doby 
otevřeno otevřeno otevřeno

Gorkého 9-11 hod., 17-20 hod. 9-11 hod., 15-18 hod. 15-18 hod.
K. Světlé 17-20 hod. jen travnatá 17-20 hod. jen travnatá 17-19 hod.

plocha plocha
M. Kudeříkové 17-21 hod. 17-21 hod. prázdniny), 18-19 hod.

11-18 hod. (září-říjen)
M. Pujmanové dle provozní doby dle provozní doby dle provozní doby 

otevřeno otevřeno otevřeno
Mládežnická otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně
Na Nábřeží 7-14:30 uzavřeno uzavřeno
Selská všední den otevřeno do 15 hodin otevřeno do 15 hodin

v dopoledních hodinách
Školní otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně
Zelená otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně otevřeno neomezeně
Žákovská 11-21 hod. 9-21 hod. 14-19 hod.

DOTACE 
V druhém kole schválilo Zastupitelstvo města Havířova 

v měsíci červnu další dotace z rozpočtu města Havířova.

Informace o jednotlivých schválených dotacích 
pro mimosportovní i sportovní subjekty naleznete:

www.havirov-city.cz, Informační servis, Dotace a granty.

Premium Havířov

pořádá nábor
nových členů

Klub sálového fotbalu SC Premi-
um Havířov, mistr ČR 2007,
pořádá nábor nových členů do
nově vytvářeného B-týmu. Pod-
mínkou je věk minimálně 16 let
(horní věková hranice není ome-
zena) a základní fotbalové
dovednosti. Pod vedením zkuše-
ných trenérů s reprezentačními
zkušenostmi dostanou hráči
B-týmu základní technicko - tak-
tické návyky, budou hrát pravi-
delnou soutěž na krajské úrovni
a budou postupně zapraco-
váváni do A-týmu hrajícího celo-
státní ligu. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 724 402 600, nebo
mohou napsat e-mail na adresu
premium@ic.cz. Bližší informace
o klubu najdete na adrese
www.premium.ic.cz

Pozn. - Travnatá plocha víceúčelového hřiště při ZŠ Gen. Svobody, které je ve správě Správy sportovních a rekreačních
zařízení, je v současné době v rekonstrukci. Ta potrvá až do konce září. Tenisový kurt je  v provozu.

Rada města Havířova na základě požadavků havířovské veřejnosti o rozšíření možnosti sportování na venkov-
ních plochách oslovila prostřednictvím odboru školství a kultury ředitele základních škol s požadavkem na
zpřístupnění školních hřišť i v době prázdnin. Přinášíme přehled, kam si můžete zajít zasportovat.
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„Poznal jsem Jana, protože se
dost zajímal o naši kulturu, a tak
slovo dalo slovo a on mě pozval
k vám. Studuji kulturu a manage-
ment a potřeboval jsem praxi
v cizině, takže jsem jel rád sem do
Havířova, protože čeština je hodně
podobná naší řeči a za chvíli jí při-
vyknete," líčil okamžiky svého roz-
hodnutí Clemens.

„Lužičtí Srbové obývají asi
20kilometrové území mezi Drážďa-
nami a Budyšínem. Mají své školy,
v Budyšíně i gymnázium. Zajímavé
na tom jejich jazyku je to, že je
podobný češtině, kterou  se u nás
hovořilo v 15. století. Dá se říci, že
je to jazyk, který ve svém vývoji
ustrnul. Když ho srovnáte s češti-
nou,  podivíte se, kolik my máme
v naší řeči germanizmů a cizích
slov. To u nich není," vysvětloval
Ing. Smola. Tak třeba tancovat
(v němčině tanzen) je v lužické
srbštině rejovać (ve staré i dnešní

češtině najdeme reje v souvislosti
s čarodejnicemi). Milovat se řekne
lubować, milovaná osoba je lubči-
čka, krasavice je rjanolinka a čert je
čert. Překvapivé je pro Ing. Smolu
i to, že Lužičtí Srbové neznají vul-
garismy. „Ano, řeknou třeba něco
ve smyslu hlupák a podobně, ale
vyloženě sprostá slova nemají,"
poznamenal.

Krásné jsou podle něj i zvyky.
„Oni skutečně žijí jako jedna velká
rodina. Když je svatba, tak jsou
pozvaní všichni ve vesnici,
navzájem pomáhá soused souse-
dovi," dodal Ing. Smola.

„V Čechách je moc krásně. Je to
velmi podobná země a pro mě veli-
ce blízká, protože je slovanská.
Máte zde krásnou přírodu a překva-
pilo mě, že jsou tady v řekách třeba
pstruzi. To svědčí o tom, že vody
jsou zde čisté. Nevěděl jsem, co
mám čekat od Havířova, když jsem
sem jel. Ale velmi mě překvapil

svou zelení, velikostí, množstvím lidí
v ulicích. A lidi jsou zde báječní,
kamarádští. Chodím s Janem sbírat
odpadky k Lučině a můžu říci, že mě
mnohé věci naučil," líčil své zážitky
z Havířova mladý Lužický Srb.

A co mu prý nejvíce učarovalo?
Krásné holky. „V Německu taky pot-
káte pěkné holky, ale tady je jedna
vedle druhé a na úřadě máte sama
krásná děvčata. Byl jsem z toho
doslova na větvi. A taky máte

výborné pivo. To je váš zázrak,"
rozplýval se při vyprávění.
O českém jídle už ani nechtěl mlu-
vit, že by těch superlativů už bylo
moc. A taky ho překvapilo, že při
návštěvě Kotulovy dřevěnky našel
v kronice zápis svých sousedů
z vedlejší vesnice z Pančic. Inu,
svět je malý a o náhody tady není
nouze, jak říká herec a režisér
Arnošt Goldflam v pohádce Lotran-
do a Zubejda.

Lužický Srb Česko miluje a holky prý máme úžasné
Magistrát města Havířova pravidelně umožňuje studentům vyko-

návat na úřadě tolik potřebnou praxi. Odbýval si ji tady i 22letý Cle-
mens Škoda (na snímku vpravo) z malé vísky Wotrow v Německu, kte-
rou obývají převážně Lužičtí Srbové. Těch v Německu žije kolem 10
tisíc a dodnes si zachovávají svou svéráznou kulturu i jazyk, který
v mnohém připomíná češtinu. A právě příbuznost jazyka přivedla Cle-
mense do Čech a následně i do Havířova, kde má jednoho ze svých
dobrých kamarádů. Je jím vedoucí oddělení ochrany přírody na odbo-
ru životního prostředí Magistrátu města Havířova Ing. Jan Smola.

Vzhledem ke značné finanční náročnosti bude
síť cyklostezek rozšiřována postupně, přičemž
samozřejmostí je orientace na využití dotačních
prostředků z mimorozpočtových zdrojů (tedy
i fondů Evropské unie). Avšak právě pravidla pro
čerpání dotací jsou přísně podmíněna pro-
kázáním jednoznačného vlastnického vztahu
investora ke všem pozemkům, kterými cyklos-
tezky procházejí. Tento fakt vyžaduje náročná
jednání s vlastníky v rámci majetkoprávního
vypořádání. Náročnost a zdlouhavost tohoto pro-
cesu je znásobena především tehdy, jestliže je
cyklostezka trasována mimo městskou zástavbu 
(např. trasy na Žermanickou a Těrlickou přehradu).
Problematiku majetkoprávního vypořádání,
se kterou se v souvislosti s realizací cyklos-
tezek potýkáme, lze  blíže specifikovat v těch-
to bodech :

někteří vlastníci pozemků jsou mimo ČR
někteří vlastníci pozemků se nezdržují na
adrese svého trvalého bydliště
někteří vlastníci pozemků zemřeli a probíhá
dědické řízení
někteří vlastníci pozemky prodali jinému, ale

neprovedli řádný vklad do katastru nemovitostí
na některé pozemky se vztahuje exekuční řízení
někteří vlastníci pozemků kladou neseriozní
požadavky a podmínky (výkupy celých pozem-
ků, vybudování inženýrských sítí či jiné zhod-
nocení svých pozemků, nepřiměřené finanční
vyrovnání) 
ne všichni vlastníci pozemků chápou cyklos-
tezku jako přínos, obzvláště ve chvíli, kdy se
jakkoliv stavba dotkne jejich pozemku

Právě kvůli výše uvedeným skutečnos-
tem došlo k několika odklonům 

od plánovaných tras.
Výstavba cyklostezek je na problematiku vypo-
řádání majetkoprávních vztahů o to citlivější, že
je realizována na velké ploše a jednotlivé seg-
menty stezek na sebe musí navazovat. I přes
tuto složitost a výraznou administrativní náro-
čnost tohoto projektu se daří jednotlivé segmen-
ty realizovat. Například u výstavby cyklostezky
na Těrlickou přehradu bylo v červnu 2007 Radou
města Havířova schváleno uzavření smluvních
vztahů, které jsou již souhlasně projednány
s vlastníky pozemků a po podpisu  těchto smluv

může být podána žádost o územní a následná
rozhodnutí.
Rada města Havířova schválila také postup při
výstavbě páteřní oboustranné cyklostezky na
Hlavní třídě a zahájení jejich výstavby na jaře
příštího roku. Jedná se o velkolepý projekt, jehož
realizace bude pomyslným základním kamenem
cyklostrategie Havířova. Právě tato trasa s vyso-
kou frekvencí je denně využívaná stovkami cyk-
listů, kteří se nyní dostávají do častých kolizních
střetů s chodci a řidiči motorových vozidel. Touto
stavbou bude vyřešeno převedení cyklistů mimo
hlavní dopravní prostor komunikace a tím k pod-
statnému zvýšení bezpečnosti všech účastníků
provozu. Navíc dojde k prvnímu propojení něko-
lika důležitých strategických bodů.

Ze všech uvedených faktů je zřejmé, že vybudo-
vání sítě cyklostezek v Havířově bylo a  nadále
zůstává cílem vedení našeho města, který se
daří, byť postupně, naplňovat. Všichni chápeme,
že se jedná o úkol dlouhodobého charakteru,
který s sebou nese vysokou technickou, legisla-
tivní a zejména pak ekonomickou náročnost.

Foto: Ivan Trnka

Vývoj cyklostezek v Havířově
Vývoj cyklostezek v datech
r. 2003-4 zpracování a odsouhlasení Generelu cyklis-

tické dopravy města Havířova
zpracování a odsouhlasení Strategického
plánu cyklistické dopravy města Havířova

r. 2005 zadání prvních projektových dokumentací
na některé trasy 1. etapy cyklostezek 
páteřní trasy z Havířova na Žermanickou 
a Těrlickou přehradu, trasy Hlavní třída,
projekt. příprava trasy v rámci oprav míst-
ních komunikací např. Oprava MK Okružní 

r. 2006 na trasy z Havířova na Žermanickou a Těr-
lickou přehradu zpracována projektová

dokumentace pro územní řízení, probíhá
náročné majetkoprávní vypořádání
na trasu na ul. Hlavní třída zpracována 
projektová dokumentace pro územní řízení
realizace prvních úseků - předlažba na ul.
Lipové, na ul. 17. listopadu 
vyznačení čtyř cyklookruhů v lesoparcích za
Merkurem a za nemocnicí

r. 2007 na trasu na ul. Hlavní třída zpracována projek-
tová dokumentace pro stavební povolení
vodorovné značení in-line cyklostezky
v lesoparku za ZŠ K. Světlé

r. 2008 plán zahájení vybudování oboustranné cyk-
lostezky na Hlavní třídě
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ZŠ KZŠ Kudeříkudeříkoové:vé:
Olympijské hry dětí a mládeže

jsou jedinečnou českou událostí, po
které se ohlížejí propagátoři olym-
pijských myšlenek po celém světě.
V tomto roce se uskutečnily v typic-
ky krajském městě, Ústí nad
Labem, které se své úlohy zabez-
pečit sportoviště pro 4123 účast-
níků zhostilo velice dobře. Děti
soutěžily v 21 sportech a bylo pro
ně připraveno 1200 medailí.

Zahájení her bylo provedeno
v úterý 19. června za úžasné
atmosféry. Oficiální část ceremoni-
álu dodržovala protokol Mezinárod-
ního olympijského výboru, takže se
účastníci cítili jako na "velké" olym-
piádě. Nejprve proběhlo představe-
ní jednotlivých sportů, následovalo
defilé jednotlivých krajských výprav.
Slavnostní ceremoniál byl zakon-
čen slibem závodníků i rozhodčích
a českou státní hymnou včetně
zapálení olympijského ohně Kateři-
nou Neumannovou.

Počet žáků ZŠ Kudeříkové -
členů  TJ Start Havířov - byl úcty-
hodný vzhledem k tomu, že do indi-
viduálních disciplín postoupili jen
dva nejúspěšnější z celého kraje,
což znamená 28 závodníků v jedné
disciplíně. Ze ZŠ Kudeříkové to bylo
šest individuálních atletů, dvě bas-
ketbalistky a jeden hráč florbalu.
Druhým dnem začaly kvalifikace
a turnaje již od samého rána pro
kolektivní sporty a pro atletiku
odpoledne. V prvním dni se před-
stavili v kvalifikaci dva mladší žáci
ve skoku vysokém, kterým unikl
ostře nastavený limit pro finále.
Richard Kolodziejczyk (94)
i Richard Bzdýl (94) překonali
shodně laťku ve výšce 140 cm.
První medaili pro náš kraj získal
mladší žák Sebastian Gunčík
v hodu kriketovým míčkem. Stříbro
si zasloužil výkonem 67,08m
a potvrdil tím své letošní výkony.

Mezitím co basketbalistky a flor-
balisté absolvovali dva až tři zápasy

denně ve své skupině, čtvrtek na
atletickém oválu znamenal postup
Petra Kaminského (92) z kvalifika-
ční skupiny v běhu na 1500m
s časem 4:31,43.

V pátek se klasifikovala do finále
Daniela Děržáková ve skoku
vysokém a Jan Herec v běhu na
300m. Sobota byla ve znamení
finálových utkání jak pro atletiku,
tak i pro kolektivní sporty. Už ráno
přineslo mnoho radosti. Jan Herec
ve finále na 300m nekompromisně
od samého začátku běžel pro zlato
časem  40,00s a  položil tak kromě
olympijského rekordu vysokou laťku
pro následující hry.Téměř současně
probíhalo finále ve skoku vysokém
st.žákyň a finále na 1500m st.
chlapců. Daniele Děržákové přinesl
skok vysoký 163 centimetrů bron-
zovou medaili a Petrovi Kaminské-
mu čas 4:28,51 stačil na jedenácté
místo ve velice ostrém finále, kdy
vedoucí závodník útočil na český
rekord. Velmi úspěšně si vedlo dru-

žstvo výběru Moravskoslezského
kraje basketbalistek vedené trenéry
P. Mazálkem a Ivetou Raškovou (TJ
Start Havířov). Zcela jednoznačně
vyhrály základní skupinu bez
porážky (6vítězství). V sobotu
v poledne se utkaly v semifinále
s výběrem Olomouckého kraje.
Vítězstvím 52 : 31 si zajistily postup
do finále. V odpoledním finálovém

utkání  ve velmi bouřlivé atmosféře
nastoupily proti výběru Prahy, který
měl v publiku velkou podporu.
Výběr Moravskoslezského kraje
zvítězil poměrem 41 : 37, a tak
žákyně sportovní deváté třídy Míša
Bušková(92) a Sandra Šebánková
(92) přivezly do školy zlaté medaile.
Florbalisté bojovali ve finále s kra-
jem Jihomoravským a suverénní
vítězství znamenalo třetí zlatou
medaili na Kudeříkovou školu,
o kterou se zasloužil Jan Natov
(92), žák osmé sportovní třídy
a člen zlatého týmu moravskoslez-
ských florbalistů.
23. 6. těsně před 21. hodinou ukon-
čil předseda ČOV předepsanou
větou "prohlašuji Hry 3. Olympiády
dětí a mládeže ČR za ukončené"
Hry dětí a mládeže. Moravskoslez-
ský kraj obsadil třetí příčku v repub-
lice počtem bodů  452, z čehož 69
vybojovali atleti (TJ Start Havířov -
16bodů !!!!), 14 bodů basketbalistky
a 14bodů florbalisté. Máme velikou
radost z toho, že se žáci havířovské
školy M.Kudeříkové - od září již
jediné školy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy zařazené do pro-
jektu ministerstva školství, podíleli
velkým podílem na olympijském
úspěchu při reprezentaci Morav-
skoslezského kraje.

J. Zinecker

Na mistrovství ČR starších žáků ve vzpírání startovalo sedm havířovských
závodníků. Přivezli čtyři medaile. První místo a titul mistr ČR získal ve váze
do 45kg Lukáš Mirga, který vzepřel ve dvojboji 105kg (45 - 60) a ve váze
do 56kg Lukáš Ferko za dvojboj 140kg (65 - 75). Druhé místo získal ve
váze do 56kg David Mirga 109kg (48 - 61) a třetí místo Lukáš Pavel, který
získal bronzovou i na mistrovství ČR mladších žáků a nyní zvládl ve dvoj-
boji ve váze do 40kg  53kg (24 - 29).
Čtvrté místo získal Dominik Pasternek ve váze do 36kg ve dvojboji 52kg
(24 - 28) a přišel o medaili,  i když zvedl stejný výkon jako Březovjak z Hro-
zenkova, protože Dominik byl těžší než jeho soupeř. Další čtvrté vybojoval
Martin Vaculík ve váze nad 69kg ve dvojboji výkonem 117kg (51 - 66).

Pořadí nejlepších družstev na MČR:
1. Havířov  31 bodů  
2. Rotava  21 bodů 
3. Zlín 20 bodů  
4. Boskovice 18 bodů 
5. - 7. Plzeň, Teplice, Bohumín 12 bodů

BĚŽEC JAN POLÁŠEK 
JE MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY

O víkendu 30. 6. a 1. 7. se konalo v Třinci Mistrovství České republiky
dospělých v atletice, na kterém dosáhl vynikajícího úspěchu běžec AO
Slavia Havířov Jan Polášek v běhu na 5000 m.V dramatickém závodě, kdy
se neustále měnilo pořadí na špici závodu, si v dusném počasí rozvrhl
nejlépe síly a drtivým závěrem v posledním kilometru zdolával jednoho
soupeře za druhým, až se nakonec v cílové rovince objevil na prvním
místě. Získal titul Mistra České republiky a navázal tak na bronzovou
medaili z jarního krosového šampionátu. Zároveň tímto výkonem potvrdil
dobrou sezonu běžců AO.

Dorostenecké a juniorské repub-
likové závody se konaly o týden
dříve. Zde se nejlépe umístila Ingrid
Okenicová, která v běhu na 800 m
(2:19,30 min.) získala stříbrnou
medaili a spolu s Pavlem Mas-
lákem (400 m), který na tomto šam-
pionátu testoval rychlost, vedou
průběžné tabulky ve svých discip-
línách.Tím si vybojovali reprezenta-
ční dres a účast na nadcházejícím
mistrovství světa do 17 let, které se
bude konat v polovině července

v Ostravě. Vynikajícího výkonu
dosáhl také Karel Ketner v běhu na
3000 m překážek (6:33,52 min.),
když se umístil na bronzové příčce
a v lepším umístění mu zabránil
pád na překážce jedno kolo před
cílem. Tentýž závodník se umístil
ještě v následném závodě v chůzi
na 5 km na pátém místě. Ve vrha-
čském sektoru v hodu diskem před-
vedl výborný výkon (47,38 m) doro-
stenec Rostislav Kyzlink, který
rovněž získal bronzovou medaili.

Lukáš Ferko vybojoval 1. místo na
mistrovství ČR starších žáků
v Sokolově ve váze do 56kg a před-
vedl třetí nejlepší výkon celého
mistrovství 222 Sincl. Bodů.

Foto: Pavel KHEK 

ÚSPĚCH MLADÝCH VZPĚRAČŮ 
Sportovního klubu Baník Havířov

Hry III. olympiády dětí a mládeže 
Řinčení medailí pro havířovské sportovce 

ZLAZLATÍ FLORBTÍ FLORBALISTÉALISTÉ
SUMA SUMÁRUM

Her III. olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem se zúčastnilo 3 400
sportovců. Za Moravskoslezský kraj vyrazilo bojovat celkem 31 Havířova-
nů. Bylo to 6 atletů, 11 florbalistů, 1 plavkyně, 3 karatisté, 2 basketbalist-
ky, 3 fotbalisté, 1 judista a 4 stolní tenisté. Dovezli celkem 16 zlatých
(11 florbal, 1 atletika, 2 basket, 2 stolní tenis), 2 stříbrné (atletika, stolní
tenis) a 3 bronzové (atletika, plavání, stolní tenis).

Foto: archiv
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Sdružení 
Taoistického Tai Chi

zve na ukázkovou hodinu
zdravotního cvičení

18. září 2007 v 18 hod.
v tělocvičně ZŠ Školní

Pravidelná skupina bude každé
úterý v 18 hod.

Bližší informace www.taoist.cz 

KategorieB12 - elévi: Turnaj naši nejmladší začali nešťastnou prohrou
s Flo-Te(LAT) 1:2, následovala houpačka vítězství a proher. V posledním
zápase ve skupině porazili SK Florbal Benešov 3:2. Vítězství bohužel
odnesli otevřenou zlomeninou prstu hráče Adama Jekielka a vyraženým
zubem Ondřeje  Valy. Skončili na 3. místě ve skupině.

Nejlepší hráči: Daniel Fenzl, Daniel Bora a David Budina.
KategorieB14 - mladší žáci  jeli na Prague Games 2007 s vysokými cíli 
Úvodní dva zápasy tomu také nasvědčovaly, když porazili TJ Sokol

K.Vinohrady  21:0 a maďarský Phoenix Fireball SE 12:0. Další dva zápasy
prohráli se švédským Ingarö IF 2:3 a velkým outsiderem FBK  Jičín 2:4.
Náplastí jim bylo další vysoké vítězství nad IBK Bastr 10:1 pro Torpedo.Tyto
výsledky na postup  nestačily.

Nejlepší hráči: David Mattini, Štěpán  Andrle, Adam Gajdoš.
KategorieB16 - starší žáci: Velmi ambiciózní tým starších žáků Torpeda

Havířov po vydařené sezoně (zlato z MČR i Olympiády dětí a mládeže)
chtěl uspět i na mezinárodním turnaji Prague Games. V základní skupině
narazili postupně na Havlíčkův Brod, Zug United (SUI), IBK Bastr, TJ Sokol
Vinohrady a  Kungalv IBK (SWE) a s celkovým skóre 39:1 zcela jednoz-
načně ovládli svou skupinu. Po 6:0 nad Švédy v 1/8 finále narazili ve
1/4 finále na domácí SSK Future, který velmi agresivní a důraznou osobní
obranou dokázal našim hráčům znechutit hru a dovést zápas až k samo-
statným nájezdům, když v základní hrací době bylo skóre 2:2. V nájezdech
byli šťastnější hráči SSK.

KategorieB18 - dorost v konkurenci předních českých, švédských a fin-
ských týmů dosáhl na vynikající 3. místo a dovezl do Havířova BRONZOVÉ
medaile. Do semifinále se probojoval přes  finský tým USB, když vyhrál na
samostatné nájezdy 3:0 (po zákl. části 4:4). V  boji o postup do finále naši
kluci přehrávali hráče týmu Wizards DDM Praha 10, ale bohužel po remi-
zovém výsledku 2:2 nezvládli nájezdy a prohráli 3:0. Vše si vynahradili
v boji o třetí místo, když ve vyhecovaném zápase nedali šanci týmu IBC
Engelholm II(SWE) a vyhráli 6:0.

Mezi nejlepší hráče patřili Jiří Krečmer (vítěz bodování), Petr Kuba-
la ( druhý v bodování) a Matěj Jendrišák.

Havířovská Základní škola na ulici Gorkého je známa svým ekolo-
gickým zaměřením a za svou činnost již získala nejedno prestižní
ocenění. Právě učitelé této školy měli v závěru školního roku možnost
zúčastnit se krajské konference o ekologii. Ta se uskutečnila
v Karviné.

Na konferenci vystoupily se svou prezentací 3 školy (ZŠ Gorkého
z Havířova, ZŠ Prameny z Karviné, Gymnázium z Karviné), které ostatním
přítomným ukazovaly, jak se jim daří zavádět prvky ekologie do výchovně
vzdělávacího procesu. Havířovská ZŠ Gorkého se ekologické problemati-
ce věnuje již 15 let a za tuto dobu dosáhla velkých úspěchů a ocenění,
nejen na okresní a krajské, ale i na celostátní úrovni, ba i ocenění v rámci
Evropské unie a UNESCO. Škola získala několik titulů Ekoškola, v loňském
školním roce získala mezinárodní titul Ekoškola EU. Pyšní se také titulem
Škola udržitelného rozvoje. Velkou zásluhu na těchto dobrých výsledcích
má obětavá paní učitelka PaedDr. Eva Janků, která pracuje jako školní eko-
logický koordinátor.

Dr. Janků přítomné seznámila s výsledky žáků v ekologické výchově. Jak
uvedla, úctu dospělých si jistě zaslouží fakt, že žáci této školy nasbírali
a odevzdali do sběrných surovin 5,5 tun papíru. V hodinách výuky pak dis-
kutují o vodě, která má pro lidstvo zásadní význam, o recyklaci odpadu
apod. K ochraně životního prostředí patří podle mínění dětí i úcta ke star-
ším a nemocným lidem. A proto každoročně organizují dobročinné koncer-
ty. Výtěžek 16 tisíc korun věnovali dětem z onkologické kliniky
v Ostravě. Již druhým rokem sponzorují žáci ZŠ Gorkého chov lemura
v ostravské ZOO, který je kriticky ohroženým druhem. Letos žáci věnovali
8 500 Kč na jeho chov.

Cílem konference bylo oslovit i jiné školy, ukázat jim cestu, metody
a motivovat je - vzbudit v nich zájem o to, aby se připojili.

DiskutoDiskutovvali o ekali o ekologiiologii

Začátkem prázdnin zmizeli z Havířova florbalisté. To proto,
že Torpedo Havířov odjelo do Prahy na velký mezinárodní tur-
naj Prague Games. V konkurenci týmů z 12 zemí naši borci
sbírali zkušenosti i medaile, ale také ztráceli naděje i zuby.

Úspěšná sezona 
mažoretek Kala při MKS

Letošní sezona se
mažoretkám Kala při
MKS povedla, děvčata
patří k jedněm z nejle-
pších kolektivů nejen
v České republice, ale
i v Evropě, kde si loni
v září vybojovaly tituly
MISTRYNĚ EVROPY.

Mažoretky Kala při
MKS vznikly 1. dubna
roku 1991. V součas-
nosti mají Kaly přes 60
členek, které jsou roz-
děleny do 3 celků -
mimi, mini a Kala.

Nejvýznamnější úspěchy této sezony
Kvalifikace skupin na MČR (Vyškov) 
- 2x 2. místo, 1x třetí
Kvalifikace sóloformací na MČR(Valtice) 
- 6. zlatých medailí, 1 stříbrné, 1 bronz 
Semifinále skupin ČR (Valtice) - 1. místo MISTR,
2. místo VICEMISTR 3. místo 2. VICEMISTR

MČR finále skupin
(Přeštice) - dvě skupiny 
- 2.VICEMISTR ČR 
MČR finále sóloformací
(Písek) - 3x mistři ČR, 1x
vicemistr ČR, 1x 2.vice-
mistr ČR
- cenu TK Adria - 2x 
1. místo a 1x třetí místo
„Tyto úspěchy jsou také
zásluhou asistentek
Zuzany Jačekové,
Radky Peráčkové, Ivany
Klimkové, a Petry
Ryškové, kterým patří
velké poděkování za
odvedenou práci“ uved-
la umělecká vedoucí

mažoretek Kamila Charvátová.
„Vzhledem k tomu, že mažoretky Kala budou star-
tovat v září na mistrovství Evropy v polském Opole,
které se bude konat 7. - 9.9. 07, mažoretky Kala
nezahálí a o prázdninách budou pilně trénovat.

Občanské sdružení 
VONIČKA Havířov 

pořádá

LETNÍ KONCERT 
POD HVĚZDAMI

účinkují:
folklorní soubory

Vonička z Havířova
Stavbár ze Žiliny

kdy:
pátek 31. 8. od 20.30 hod.

kde:
Letní kino v Havířově

prodej vstupenek 
(dospělý 85 Kč, dětský 45 Kč)

bude zahájen v den konání 
koncertu od 19 hod.

před vstupem do Letního kina.
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Havířovská knihovna sklízí jeden
úspěch za druhým! Ten nejčerstvěj-
ší je udělení Ceny českých knihov-
níků 2007 knihovnici Daně
Kochové. Cena českých knihovníků
je celostátní vyznamenání Sdružení
knihovníků a informačních pracov-
níků, které je udělováno co tři roky
nejlepším knihovníkům v republice.
Dana Kochová získala toto vyzna-
menání za mimořádné aktivity na
podporu dětského čtenářství, pře-
sahující místo její působnosti.

Dana Kochová působí 15 let jako
vedoucí oddělení pro děti a mládež
v knihovně na Werichově ulici.
Postupně dokázala získat pro kni-
hovnu děti, ke spolupráci školy,
řadu partnerů a spolupracovníků
a také podporu vedení knihovny
i města pro své aktivity.

Dana Kochová patří mezi
zakládající členy Klubu dětských
knihoven, iniciuje účast knihoven
v regionu v celostátních projektech
a akcích, jako je Noc s Anderse-
nem, Webík, Kde končí svět
a dalších. Je také autorkou
a organizátorkou četných regionál-
ních projektů pro děti a mládež -
setkání fanoušků fantasy literatury

OVACON, Poznej svou rodnou
hroudu, Odkaz Jaroslava Foglara
a mnoha jiných, jichž se účastní
desítky knihoven a tisíce dětí.

„Určitě je to úžasný úspěch. Je
dobře, že se v republice o havířov-
ské knihovně ví. Největší přínos ale
znamená takovýto nestandardní
knihovnický přístup pro samotné
dětské čtenáře v Havířově, protože
knihovna doplňuje základní vzdě-
lání a věřím, že děti, které vtáhne
atmosféra dětského oddělení,
budou na získaných základech
vztahu k literatuře a umění vůbec
stavět celý život,“ uvedla ředitelka
Městské knihovny Ing. Dagmar
Čuntová.

ZŠ Žákovská sklízí jeden úspěch za druhým. V minulém čísle jsme
se zmiňovali o úspěšném tažení mladých hudebníků do Brna a Prahy,
čímž ovšem jejich úspěchy neskončily.

Začátkem června dětské pěvecké sbory Hlásek a Rozmarýnek pod
vedením Mgr. Dany Kusinové a Mgr. Daniely Navrátilové se vydaly do Olo-
mouce, kde probíhala mezinárodní soutěž pěveckých sborů pod názvem
„Svátky písní“. Soutěže se zúčastnilo kolem 120 sborů z celého světa. Přes
velkou konkurenci se naše sbory neztratily, a tak po celoroční soustavné
práci obou sborů přišly úspěchy v podání dvou zlatých pásem s maximál-
ním počtem bodů v kategoriích. Tohoto historického úspěchu si velmi
ceníme.

Závěrem přeji všem zúčastněným plnohodnotný odpočinek a v dalším
školním roce neméně cenné úspěchy jako v roce letošním.

Mgr. Vít Sochora

„Tradiční polská pohostinnost pomohla prolomit první jazykové bariéry
a velmi bohatý doprovodný program navodil prázdninovou atmosféru,“
popsala první dojmy vedoucí folklorního souboru Bledowianie Dagmar
Owcarzy. „K velmi zajímavým místům, která jsme mohli navštívit, určitě
patřil Roztočanský národní  park s nádhernou nenarušenou přírodou, Bil-
gorajský skansen s ukázkami tradičního řemesla zdejšího kraje - výroby sít
a s tím spjatými zvyky, a také návštěva největší moderní Vesničky SOS
v Polsku.“ 

Krátká návštěva Lublinu byla obohacena přednáškou profesora lublin-
ské univerzity Jana Adamovského o významu různorodosti kultur a tradic
v době zvyšující se globalizace.

Vrcholným momentem mezinárodního setkání mládeže bylo vystoupení
v Jasienniku, kde se obrovskému množství návštěvníků představily nejen
soubory zahraniční, ale také domácí s ukázkami lubelského folkloru. Lido-
vou notu doplnily kapely rockové, a tak se všichni v novodobém rytmu
výborně bavili dlouho do noci.

„Během návštěvy radnice města Bilgoraje jsme měli příležitost krátce
pohovořit o životě polské menšiny v České republice, o Havířově a jeho
okolí. K nezapomenutelným zážitkům jistě bude patřit projížďka na
kánoích tokem řeky Tanew a večerní zpívání u táboráku,“ vzpomíná Jolan-
ta Kožuszniková. „Dlouho budeme vzpomínat na tento zájezd  a ohromnou
pohostinnost našich hostitelů.“ 

Reprezentovat Českou republiku a město Havířov do polského Bil-
goraje u Lublinu odjel poslední den školního roku havířovský folklor-
ní soubor Bledowianie. Jednalo se o setkání mládeže zemí Vyšegrad-
ské čtyřky. Mladí tanečníci z folklorních souborů Čech, Slovenska,
Maďarska a Polska měli možnost ukázat tradiční tance a písně svých
zemí a navzájem se poznat během doprovodných akcí.

Foto: Andrzej Pawlas

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie-Błędowicach
Polský svaz kulturně osvětový v Havířově-Bludovicích

srdečně zve na serdecznie zaprasza 
tradiční na tradna tradycycyjneyjne33338888....

DDDDOOOOŻŻŻŻYYYYNNNNKKKKIIII     ŚŚŚŚLLLLĄĄĄĄSSSSKKKKIIIIEEEE
SSSSLLLLEEEEZZZZSSSSKKKKÉÉÉÉ    DDDDOOOOŽŽŽŽÍÍÍÍNNNNKKKKYYYY

22225555.... 8888 .... 2222000000007777
v 14.30 hod. o godz. 14.30 
v zahradě Domu PZKO      (U Zborůvky)      w ogrodzie Domu PZKO

WYSTĄPIĄ
VYSTOUPÍ

folklorní soubory zespoły folklorystyczne
„Zaolzi“ i „Zaolzioczek“

kapela „Těrličanka“                         orkiestra
Dožínkový obřad, koláče, Obrządek dożynkowy, kołacze,
speciality slezské kuchyně, specjały kuchni śląskiej
pečeň na rožni, tombola pieczeń z rożna, tombola

Za nepříznivého počasí W razie niepogody
v místnostech Domu PZKO w lokalach Domu PZKO

Knihovnice Dana Kochová při pasování prvňáčků na čtenáře.
Foto: archiv

Knihovnice Dana Kochová
získala Cenu českých knihovníků

V květnu letošního roku se mažoretky BERUŠKY
z MŠ RADNIČNÍ zúčastnily oblastního kola
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MAŽORETEK v Rosi-
cích, kde získaly titul 2. vicemistr oblasti.
Z tohoto kola postoupily do národního finále
v Mohelnici a dále jejich cesta vedla do Jevíčka, kde
se konalo malé finále mažoretek. Z této soutěže si
odnesly POHÁR A CENU DIVÁKŮ A CENU PRO
NEJMLADŠÍ MAŽORETKU V SOUTĚŽI a úspěšně
tak ukončily letošní rok. Foto: archiv
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20 studentů Gymnázia na Studentské ulici využilo možnosti
vyzkoušet si, zda jsou schopni využít studiem nabyté jazykové zna-
losti v praxi. Stalo se tak na přelomu května a června, kdy studenti
tercie A vyrazili na pozvání školy Anny Frankové do italského města
Collegna.

Spolupráce gymnázia s touto školou v partnerském městě Collegnu byla
navázána na počátku roku 2006. Projekt má název „Friendship and Sym-
pathy at School“ a spolupráce probíhá v anglickém jazyce formou vypra-
cování a výměny projektů na různá témata jako například škola, naše
město, volný čas a podobně.

Studenti byli ubytováni v rodinách, radní města a ředitelka školy zajistili
bohatý program s prohlídkou zajímavých míst regionu. Během návštěvy si
studenti prohlédli hrad a klášter v Collegnu, navštívili Muzeum filmu
a Egyptské muzeum v Turíně a také výstavu moderního umění v městě
Rivoli. Byli pozváni představiteli města i na prohlídku radnice, kde je při-
vítala starostka města se zástupci regionálního tisku.

„Nejvíc se mi líbila návštěva filmového muzea, v němž jsme si mohli
všechno zkusit, třeba jak se točí filmy,“ popsala Simona Magnusková z ter-
cie A. „Bydlela jsem v rodině u dívky jménem Fredérika, rodina hovořila
anglicky, a tudíž jsem si s nimi mohla i popovídat.“

„Návštěva v Collegnu se studentům velmi líbila, potěšilo je vřelé přijetí
a nadšení, s jakým se jim italští studenti, rodiče a pedagogové po celou
dobu pobytu věnovali,“ uvedla Mgr. Eva Zdráhalová, která v tercii A vyuču-
je angličtinu a Collegno se studenty navštívila. „Rádi bychom poděkovali
Zastupitelstvu města Havířova, které studentům poskytnutím dotace usku-
tečnění tohoto příjemného a nezapomenutelného pobytu umožnilo. Naše
spolupráce se studenty partnerského Collegna bude pokračovat, na bře-
zen či duben plánujeme návštěvu Italů u nás a věříme, že budeme mít
příležitost jim jejich pohostinnost oplatit.“

STUDENTI GYMNÁZIA 
na Studentské navštívili italské Collegno

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Ceník služeb

dospělí: 50,- děti do 12 let: 20,- důchodci: 30,- poslední 2 hodi-
ny provozu: 20,- celosezonní permanentka děti do 12 let:
(24 vstupů) 400,- dospělí: (20 vstupů) 800,-

 invalidé s průkazem ZDARMA 
 veškeré vodní atrakce jsou již zahrnuty v ceně vstupného

Provozní doba: 1. - 31. srpna po - ne 8 - 20 hod.
Letní koupaliště je pro návštěvníky uzavřeno ve dnech, kdy vytrvale prší,
nebo ve dnech, kdy teplota vzduchu poklesne pod 17 stupňů a tento stav
se do 12 hodin nezmění.

ZUŠ Bohuslava Martinů 
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz
www.zusbm.cz

Vernisáž výstavy prací absolventů
kurzů "Figurální kreslení" 
a "Keramika pro dospělé"

7. srpna v 17.00 hodin
Galerie Spirála Havířov

ZUŠ B. Martinů nabízí 
ve školním roce 2007/2008  

výuku pro děti od 5 let

v hudebním oboru
přípravná hudební výchova 

hra na hudební nástroje (klavír,
housle, violoncello, kytara, 

el. a bas. kytara, bicí, el. klávesy,
akordeon, dechové nástroje 

zobcová, příčná flétna, 
trubka, saxofon, fagot, hoboj...)

sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém oboru
v tanečním oboru 

(klasický a moderní tanec...)

Dance aerobik

ve výtvarném oboru 
(malba, kresba, grafika, keramika,

tvůrčí fotografie)

Dále ZUŠ B. Martinů pořádá kurzy
pro dospělé:

Tvůrčí fotografie
Keramika

Figurální kreslení
Základy zpěvu

Přihlášky do všech oborů 
na školní rok 2007/2008 

je možné podávat na ředitelství
ZUŠ Na Schodech 1, 

Havířov-Město
tel : 596 813 128, 

tel/fax : 596 811 490

ZUŠ Leoše Janáčka,
Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz, www.zuslj.wz.cz

přijímá pro školní rok 2007/2008
žáky od 5 let 

do hudebního, tanečního oboru
(vyučuje se klasický, moderní 

a lidový tanec), 
literárně-dramatického 
a výtvarného oboru.

Výtvarný obor nabízí možnost 
studia i pro dospělé.

Textilní výtvarné techniky:

Ozvláštnění oděvu:
- vyvazovaná batika

- sypaná batika
- skládaná batika

Tapisérie nebo dekorační
uplatnění textilu:
- vosková batika
- tkaná tapisérie

- tapisérie z netradičních materiálů
- textilní aplikace

Keramika:
- vytáčení na kruhu
- tvarování z ruky

Bližší informace na sekretariátě
ZUŠ, tel. 596 411 064

Plné čtyři desítky let letos uply-
nou od prvního ročníku moto-
cyklových závodů, které se jezdi-
ly na okruhu okolo Těrlické pře-
hrady pod názvem O Zlatý kaha-
nec. Skupina nadšenců a pamět-
níků připravuje při této příleži-
tosti setkání a výstavku, která
bude k vidění koncem prázdnin
v Těrlicku. Z archivních záběrů
rovněž vznikl vzpomínkový film.
První mezinárodní závod silničních
motocyklů „O zlatý kahanec“ se jel
na okruhu u Těrlické přehrady
v roce 1967. Na těrlickém okruhu
startovali naši nejpřednější jezdci
jako Havel, Šťastný, Boček, Staša,
Chalupník, Klatil, Parus, Helikar,
později Balaž, Dekanek a v roce
1990 tehdy začínající Huleš. Těrlic-
ký okruh byl okruhem atraktivním
a těžkým. Vybral si svou daň
v podobě šesti lidských životů.
Zmenšený duplikát Zlatého kahan-
ce získal vítěz nejrychlejšího závo-
du bez ohledu na obsah kubatury.
Originál Zlatého Kahance mohl
získat jezdec, který se stal 4x po
sobě absolutním vítězem, anebo
pětinásobný vítěz závodů. Jediným
držitelem trofeje Zlatý kahanec je
za 5 absolutních vítězství János
Drápal, fenomenální Maďar, který
je rovněž držitelem traťového rekor-
du. Čtyřikrát se stal absolutním
vítězem Bohumil Staša, třikrát
Pavol Dekanek.

Těrlický okruh nebyl však vždy jen
závodem motorek. Havířovský
Autosportklub se na Těrlicku před-
stavil v letech 1968, 1969 a 1970.
V roce 1969 a 1970 se jelo o pohár
socialistických zemí a mezinárodní
závod. Na těchto podnicích starto-
vali naši nejúspěšnější jezdci
Hubáček, Velimský, Kec, Válek,
Fousek, ze zahraničních např.
Heinz Melkus (NDR). Nedostateč-
ná šířka tratě byla jedním z důvodů,
proč se tyto závody přemístily na
novou trať Havířov-Šenov.
Naposledy se jel Zlatý kahanec
v roce 1990. Jubilejní 25. ročník se
již neuskutečnil z důvodů výrazně
rostoucích nákladů na závody.

40 let silničních závodů 
O Zlatý kahanec

Pozvánka na výstavu 
40 let Zlatého kahance

20. - 30.8. 2007 
od 15 do 20 hod.

v Kulturním domě Těrlicko 
na náměstí

oslava 40. výročí Zlatého
kahance

25.8. 2007 od 13.30 hod.
na náměstí v Těrlicku

Foto: archiv

Foto: Josef Talaš
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P O Z O R !  N O V I N K A !
Půjčky opravdu pro všechny

i pro nezaměst., bez nahlížení do reg.
Nebankovní sektor.

Pro velkou vytíženost nabízíme
možnost spolupráce.
Tel. Ha - 737 187 54110
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PŮJČKY PRO HAVÍŘOV!
- srpen - 

2 0  x  5 0  0 0 0  K č
N E B A N K O V N Ě

OSVČ, důchodci, zaměstnanci
608 852 750

PŘIJÍMÁME BRIGÁDNÍKY
na sklizňové chmelové práce

srpen, září vhodné i pro studenty
hradíme cestovné, ubytování

a celodenní stravování
tel. 605 419 366, 737 401 509

Po 16 letech byla v Beskydech otevřena
Naučná stezka Mionší, která vede okrajovými
partiemi tzv. pralesa Mionší. Tento skvost
beskydské přírody patří mezi nejzachovalejší
lesní komplexy v moravské části Západních
Karpat. Proto je, jistě po právu, přísně
chráněn jako národní přírodní rezervace
a veřejností označován jako „prales“.

Naučná stezka Mionší představí přírodovědné
a historické pamětihodnosti této části slezských
Beskyd.

NPR Mionší je domovem asi 110 druhů obrat-
lovců - z toho 73 druhů ptáků; druhové bohatství
hub ji řadí mezi nejvýznamnější mykologické
lokality u nás. Jedná se o největší komplex přiro-
zeného jedlobukového lesa karpatského typu na
území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních
porostů, menších lesních luk - tzv. polan, prame-
nisek a skalek. Naučná stezka Mionší je konci-

pována jako cca 7 km dlouhý okruh, který má 10
zastavení vybavených informačními panely.
Cílem je umožnit návštěvníkům zhlédnout ales-
poň část legendárního beskydského „pralesa“,
a přitom zachovat jeho klid. Proto je stezka zři-
zována jako sezonní - je přístupná od 1. června
do 15. září. Mimo tuto dobu bude demontována.
Stezka má naprosto odlišnou trasu i informační
náplň než původní NS, zrušená v roce 1988 ! 

Trasa je středně náročná, celkové převýšení je
330 m. Prohlídka vám zabere cca 2,5 až 3 hodi-
ny. Je určena pouze pro pěší !  

Nástupní místo je v obci Dolní Lomná, asi
200 m od autobusové zastávky Matyščina louka,
v ústí doliny potoka Mionší. U zastávky je rovněž
možné odstavit auto na novém parkovišti. Obec
Dolní Lomná navíc nabízí průvodcovské služby -
po stezce, nikoli po pralese.

Více na www.beskydy.cz
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Kam na výlet? Zkuste prales Mionší

PŘÍJEM INZERCE 
596 808 039
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