
lnfarnračni servis:

Magistrát rněsta Havr ova
tigkové oddětení
lng, Jana Pondětí ková
- mtuvčť

tet, 596 803 280

Organizační garant:

Městské kutturní st edisko Haví ov
lrdgr. Yvona Dtábková
- editelka

Htavní t . 31 a, Haví ov-Město
tet: 596 808 0t3

Odbcrny garantr

Ma3istrát města Havi ova, 9vornosti 2, Haví ov-Město
odbor životního prost edí - lng. Jana Návratová
tel": 59ó 803 27ó
odbor komunátních s(užeb - lng. Zdena Mayerová
tet,: 59ó 803279

V zkumn rjstav SILVATAROUCY
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v,vi.

lng. Petr Ši ina
tet. 596 3,|8 592

Městské kulturní st edlsko Haví ov
V zkumnli rjstav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v,v.i.
Ktub p átet Hornického muzea v Ostravě
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Odborná kanferťnce
zelená města - města budoucno ti
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8. 00 prezentace učastníkrj
9.00 slavnostní zahájení uvedení v stavní expozice

uvodní slovo primátora statutárního města Haví ov
Františka chobota

Hodnocení sortimentrj d evin ve vybranlich sídtištích

í}Óte r: strOmV ve Zvnlenu

7krtsennsti pclskáhr: města

póče r: zeleň vo městě zlin

Obnnva zeleně a póče o novó v sadby v Opavě

vhodná druhová skladba

Úskat! v sadby strom

$isadba stromri v městskó zástavbě z

Zkušenosti s vánoČnimi tromy

12-SCI - 12.20 hod.
pŘrsrÁvrn

pohledu projektanta

zeteň nčima kunsthistorika

I l,

Město stromrj - soutěž všenbecné inťormace

zkušenosti másta krnov

t.{ěsto Flaví ov
P edání ceny másto strom

fintente lorale Eurnpe

10.25 - í0.45 hod.
pŘrsrÁvxl

í 3.00 hod. diskuze
13"30 hod. ukončení p ednáškov ch blokri

prohlídka expozice, raut, závěr



K 55. výročí města Havířova.

5. řlina 2o1o v Kulturním domě Radost v Havířově uspořádalo:
§tatutární město Havířov, Městské kulturní sředisko Havířov,
Výzkrrmný ťrstav Silvia Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnicMrv.v.i.,
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě Dolu Anselm pod Landekem
odbornou konferenci Zelená města - města budoucrrosť ,'STROMY VE
uĚsrĚ".

Bylo předneseno rz referátů a vše bylo uvedeno ve sborníku.
7-anáš klub se zúčastrrily, členové takto: z Petřwald, 5 Havířov, 3 Ostrava,
t Nadace Larrdek a současně člen KPHM v Ostravě. Pro naši propagaci i
město Havířov to bylo přínosem, obzvlášť,, že se konference konala ihned
po naší výstavě ,rJak se kdysi bydlelo v koloniích".

Město se chlubí stromy, které tady byly vy§azeny při wýstavbě města a
mají tedy stáří 4tl i více leto tak jak postupovala výstavba. Po okrajích
města jsou lesní porosty daleko starší, než je založení města.
Základním stromem při výstavbě byla lípa. §naha byla provonět

město, návrat ptactva a květ lípy použít jako vhodnou lóčbu
horníďr cest dýchacích. Dřevo lípy je vhodné pro řezbářsM a
modelrářswí. Lis§ lípy pohlcqií nejlépe §mog. Lípa
v současnosť při nárůstu aut a dopravy, mayí značrrý vliv na
životrú prosředÍ. Škod a, žetakorrýto rozbor město nepředlofilo?

Havířov byl stavěn hlavně pro havíře a huťaře a proto by do budoucna
mělo město v duchu svých tradic usilovat o ,nSetkání hOrniClCýďr
mě§t" oaby tradi ee z nárvru města nikdy nezmizela.

7,eleň, města a havíři k sobě patří, vždyt i horrrickou vlajkrr
tvoří zelený lpá,slpruh. ,,ZDAŘ BŮH"!
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Když Jaroslav Jiskra ze So-
kolovské uhelné představoval
světu svoji pětadvacátou pub-
likaci - velkou knihu hornictví

Karlovarského kraje, někteří
horničtí kamarádi mu žertem na-
znacova|i. ze by mohI svoji spiso-
vate|skou kariéru tímto jubilejním

tituIem uzavřít.

,,Už bys toho psaní mohl ne-
chat, kdo to má po tobě pořád
číst?" Málokdo věři|, že dobře
míněných rad upos|echne. A sku-
tečně! Netrvalo dlouho a daIší
titul je pokřtěn. Tematicky je
z trochu jiného soudku než před-
chozí. Malá útlá knížka, která by
se vešla do větší kapsy, je nabita
úsměvnými příběhy a příhodami
z hornického prostředi.,,Jiskrovo

mítnou... Po samotném aktu křtu,
při rautu rychle nastává neopako-
vateIná atmosíéra přátelství ka-
marádů z celých Čech, případně
ize SIovenské repubIiky. Karmíny

]'ii],:i=.::,-,],,].,::a:]_j.a:i'ť].,,]'::- i j,-::ln,::a:ia.:::,naa:;i]i.:.

na sebe nenechají dlouho čekat
Pri nich se tak hezky vzpomíná,.
Křty jsou dnes již společenskou
událostí, na kterou se pozvaní těší

Pane inženýre, už píšete? Je
nám smutno..,

text: Zdeněk Brázda
foto: P. Beran

kity" jsou vyjimecné, Dokáze to- )'
tiz na ně pozvai |idi, kteir neod- '

;rř.r{ Již po devětadvacáté si při-
pomněli kamarádi z hornických
spoIků, vedoucí představitelé
okolních měst a obcí, zástupci
uheIných společností, báňské
záchranné stanice, báňského
úřadu a b]ízcí, smutnou událost
z3. září 1981 - neštěstí na Dole
Pluto v Louce u Litvínova.

K pomníku obětí důlní kata-
strofy, umístěnému v klidné části
Litvínova, se tradičně přišli poklo-
nit také zástupci Severočeských
do|ů a.s, a Hornické společnosti
podkrušnohorské oblasti,

text: Zdeněk Btázda
foto: J. Pimpr
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Prvními do mozaiky Setkání
hornických měst a obcí ČR
byly v roce ,t997 Příbram, Ral-
sko, baíevné kamínky přidaly
Krásno (ve Slavkovském lese),
Zlalé Hory, Ostrava - Petřko-
vice, Stříbro, Planá u Marián-
ských Lázní - Drmoul, Sokolov,
Rudolfov (u Č. Budějovic), os-
trava Radvanice - Bartovice,
opět Příbram, Horní Slavkov,
Most, Jihlava.,.

Letos od 10. do 12. září při-
dávalo barevný kamínek peč-

Stříbrští jsou prvními, kteří
uspořádali dva průvody městem.
Dopoledne, a v podvečer pak
s loučemi. Jsou prvními, kdo při-
še| s nápadem vypusiit nazávér
setkání lampiony přání (štěstí?).
Byli prvními, kdo uspořádali roz-
loučení starosty města a jeho
manželky se zástupci zúčastně-
ných spolků a měst.

Na setkání nechyběli před-
seda ČSÚ lvo Pěgřímek a jeho
první náměstek Dušan Havel,
emeritní předseda ČBÚ Roman

stříbrského spolku. Byli nejen
pozornými hostiteli, períektními
organizátory, schopnými mode-
rátory, pěvci a průvodci, ale do-
kázali také vytvořit nádhernou
přátelskou atmosíéru všem zú-
častněným i obyvatelům města.

Potřeií (po mad'arské Pécsi,
slovenské Spišské Nové Vsi) byl
v průvodu nesen prapor Seve-
ročeských dolů. Nechyběli zá-
stupci HSPO Most, Spolku se-
veročeských havířů z Mostu.

Tradičním a slavnostním
se stalo udí|ení Českých Per-
monů u při|ežitosti Setkání.

Český Permon je vyhlašo-
ván od roku 2OO4, a to v pěii
kategoriích:
1. Hornický folklór
2. Záchr ana tech n ických

památek
3. Největší počin roku
4. Celoživotní dílo
5. Mimořádná cena

Ze známých osobností byl
Český Permon za celoživotní dílo
udělen vladimíru petrovskému

v roce 2O0B, prof. Pavlovi Proko-
povi z VŠB - TU Ostrava v roce
2o09.

U příležitosti 6. Setkání
v roce 2OO2 se vážně diskuto-
valo o možnosti dalši setkání ne-
pořádat. Zájem byl, ale v té době
chyběly f inanční prostředky.

A jaká je situace dnes?
Pořadatelé jsou známi daleko
dopředu:
2011 Chodov u Karlových Varů
2012 Chomutov
2013 Kladno
2014 Jáchymov
2015 Ostrava
2016 Příbram v rámci

ceIoevropského setkání
hornických a hutnických
spolků Evropy.

text: Zdeněk Brázda
íoto: S. Cetl

i!it/,:,í,
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livě připravované Stříbro, Výzvu
uspořádat 14. Setkání na sebe
vzali zastupitelé královského hor-
ního města a členové místního
hornického spolku.

Město i spolek se měly čím
pyšnit, Město opravenými měš-
ťanskými domy, radnicí, muzeem...

Členové hornického spolku
s nadšením a doslova dřinou
u řeky Mže vybudovali hornický
skanzen, ,,červenou lávku" a zre-
konstruovali královskou dědič-
nou štolu Prokop.

Pořadatelé vytvořili několik
primátů. Jsou prvním pořada-
telským městem. jehož pozvání
přijal ústavní činitel. Předseda
Senátu Parlamentu ČR Přemysl
Sobotka. Jeho pobyt a vystou-
pení byly sympatické, ať na rad-
nici na valné hromadě hornic-
kých a hutnických spolků ČR.
v kině na slavnostním zahájení,
či při fáráníve štole Prokop. Byl
také prvním vysokým představi-
telem státu, který se po více než
dvaceti letech s obdivem, úctou
a pokorou ve veřejných přímlu-
vách vyjadřoval k hornické práci.
Nemuseli jsme tak závidět slo-
venským kamarádům návštěvu
prezidenta Gašparoviče.

Makarius, primátor loňského po-
řadatelského města Jihlavy, sta-
rosta příštího pořadatelského
města Chodova u Karlových Varů,
tradiční účastníci hornických udá-
lostí primátor města Mostu Vlas-
timil vozka s chotí, starostové
mnoha dalších měst včetně po-
řadatelského, perkmisir Sdružení
hornických a hutnických spolků
ČR Miroslav Šťastný se svou
pravou rukou Pavlem Davidem,
předseda Sdružení banických
a hutnických měst SR Jaroslav
Malchárek, Dušan Vilím s Jaro-
slavem Šemberou z Ministerstva
hospodářství Slovenské republiky.
Početná delegace hornických
spolků a měst ČR, SR a Bavor-
ska, z nichž snad nejpůsobivější
byla Jihlava se svými horníčky.

Poprvé se nenechalo na Se,
tkání zastupovat město Chomu-
tov a osobně se účastnily i zá-
stupkyně magistrátu. Město
Chomutov letos požádalo o po-
řádání 16. Setkání hornických
a hutnických měst ČR v roce
2012. Známé je už i datum ko-
nání 20,-22. dubna.

Mimořádně sympatické
na organizaci Seikání by|a neví-
daná angažovanost všech členů

!!!J!!!:ibElL
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Ji í Štěpánek se syny Honzou a

Na jižním okraji Cernovic vyrostla nová čtvrť s více
než dvaceti atraktivními rodinnymi domy, Noví oby-
vatelé, většinou mladé rodiny s dětmi, se sem pri-
stěhovali z okolních měst. Jak se jim žije v obci prí-
mo sousedící s dobyvacími prostory Dolů Nástup
Tušimice?

Mariánské Radčice mají bohatou historii. První zmínka pochází už z roku
1057, Ojediněly je zdejší barokní areál kostela, fary a presbytáre. Už sto pa-
desát let je existence Mariánskych Radčic těsně spojena s těžbou hnědého
uhlí. Hlubinny dril Kohinoor (tehdy jako Johann l) zde byl otevren v roce 1864.
Podobně jako osud Mariánskych Radčic byl uhlím poznamenán také život

žiuot s šachtou dlani

Obec Cernovice leží na patě sva-
hu Krušnych hor v těsné b|ízkosti
hnědouhelného povrchového dolu.
V současné dobe má něco pies
pět set obyvaie|, pričemž se počet

v Černovicích prodáva]í zasíťované
parcely pro rodinné domy, jsem se
dozvěděla od kolegy v práci. Prijeli
jsme se sem s manželem podívat
a lokalita se nánl |íbila. Dům jsme
začali stavět v červenci 2004. Stav-
ba probíhala rychIe, a [ak jsme se uz
v unoru 20O5 nastěhovaIi," upres-
ňuje paní Čme|íková, která je tady
s rodinou spokojená. A jak vnímá
Zdenka Čmelíková provoz nedale-
kého povrchového dolu? ..Žadne
omezení necítím. Rozhodně mě ne-
ruší. Když jsme ještě bydleli u írek-
ventované silnice na sídlišti v kláš-
terci, bv| tam nesrovnaieIně větší
hluk, ke kterému se navíc pridávaly
nejr znější zvuky od sousedťr, Tady
v Cernovicích nic podobného

zdenka Čmelíková u b valé
silnice vedoucí do Spo ic,

s Iikvidací tohoto hlubinného dolu
a dotěžením uhelnych zásob povr-
chovym zpr!sobem rozvijejicím se
velkolomem Maxim Gorkij. Má rod-
ná obec definitivně ustoupila těžbě
na počátku 70. |et. Tehdy už jsem
žila s manželem a dětmi v Marián-
skych Radčicích. Nejd íve jsem byla
zaměstnána v litvínovské chemičce,
později jsem prešla na dťrl Kohinoor,
kde jsem jako administrativní pracov-
nice závodní odborové organizace
p sobila až do jeho uzavrení.

Jak jste vnímala ukončeníprovozu
hlubinného dolu Kohinoor a kdy
vás poprvé zvolili starostkou?

l když jsem pracovala jen na po-
vrchu, byla jsem denně v kontaktu
s opravdovymi horníky, Pamatuji

Takjako většina obyvatel Mariánsk ch Radčic

bí, když bylo rozhodnuto o definitiv-
ním uzavrení dolu. To nastalo v roce
2002, tehdy už jsem byla zvolena
siarostkou obce, kde byla díky
ukončení činnosti Kohinooru 40%
nezaměstnanost. Navíc, v závislosti
se zrušením největšího místního za-
městnavatele, se rapidně zhoršilo
dopravní spojení Mariánsk ch Rad-
čic s okolím. Naší prioritou bylo, co
nejrychleji stabilizovat život v obci.
Pozitivním dťlsledkem konce těžby
v našem katastru byIo zamezeni
nebezpečí poddolování a likvidace
obce. Naštěstí nás nesiihl stejni?
osud jako sousední Libkovice.

Nedávno u vás byla zahájena v -

stavba ochrann ch opat ení eli-
minující dopad povrchové těžby

starostky Vlasty Tůmove.
Paní starostko, jak dlouho žijete
v Mariánsklich Radčicích?

Už je to čtyricet čtyri let. Pristě-
hovala jsem se v roce 1966 z ne-
daleké obce Brežánky. Tam ,isem

doby rozkvětu, kdy bylo na Kohi-
nooru zaměstnáno pres dva tisíce
lidí. Mezi nimi také většina obyvatel
Mariánskych Radčic. Kohinoor byl
největším hlubinnym dolem v reviru.

Doltj Bílina. Z historického hledis-
ka čeká Mariánské Radčice po-
slední etapa soužití s uhlím, Máte
p edstavu o tom, jak bude okolí
vypadat po ukončení těžby?

Vě ím, že ochranná opatrení, s je-
jichž vristavbou se začalo letos v zá í

a která byla projektována s ohledem
na pripomínky zastupitelstva a obča-
n z verejnych projednávání, budou
dostateóně účinná. zároveň s disku-
sí o komplexu ochrannych opat ení
jsme byli seznámeni i s vizí po ukon-
čení těžby. ZaIápění zbytkové jámy
lomu Bílina začne nejspíš až po roce
2050. Jsem ráda, že jsme už nyni
mohli s našimi občany navštívit na-
puštěná jezera ve st edoněmeckóm
uhelném revíru. Díky tomu si dokážu
p edstavit, jak budou v Mariánskych
Radčicích jednou žít naše vnoučata.
Pokud to vyjde podobně, jak jsme to
viděli v nové jezerní krajině u Lipska,
mťržeme jim závidět.

Tomáš Vrba

s Marii Triebovou, občankou Mariánsk ch Radčic, na b ehu jezera
Markleeberger See v mistě b valého povrchového dolu u Lipska.

naštěsti nehrozi." Zít v ma|é obci
má ale i svá uska|í, Jedním z nich
je horší dostupnost verejné dopra-
vy. TenhIe Ťakt prinutil paní Zdenku
k absolvování autoškoly, Nyní se
s autem dostane nejen do kiIometr
vzdáleného Chomutova tak, jak po-
trebuje. Nová čtvrť rodinnych domťr
rozhodně netrpí komplexem vylidně-
nych sateIitních městeček. Vždyť do
stredu obce, kde žijí staroused|íci,
je to coby kamenem dohodil, Bydle-
ní v Černovicích se stává poputární.
Rozhod|a se tady z stat i dcera paní
X ,,,umellkove. zatlm slce len v pronaJa-
tém domě, ale kdo ví. Vr]bec prvními
obyvateli nové čtvrti byli Štepánkovi.

Mladá čtyrčlenná rodina se do své-
ho nového domu nastěhova|a už
v roce 2OO2, Také jim v Černovi-
cích nic nechybí. Rypadla a pasov-
ky je neruší, ani když mají otev ená
okna. H|ava rodiny Jiri Štepánek
chodí pravideIně běhat. PětikiIo-
metrovy okruh vede rovněž kolem
ochrannych valťr oddělujících obec
od dobyvacího prostoru. Ten bude
po ukončení těžby zatopen,,,Věrím,
že nová krajina v okolí jezera bude
atraktivní rekreační obIastí"' dívá
se optimisticky do budoucnosti Jirí
Stěpánek.

|:l]1]]1,11li
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p acovala iVlasta Tr]mová na hlubinném dole Kohinoor.

Tomáš Vrba
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Ve č§rrtek 7. Ýijna 2o1o ve 14"o hodin v sále Výstavní vily LANDEK PARKU

(bývalé Hornické muzeum) v Ostravě - Peřkovicích proběhl slavnostrú

křest HoRNIcxÉHo sTAvovsxÉrro KALENDÁŘE na rok 2011.

Vydání kalendáře podpořily: Renomia, Severomoravská plynárenská,

město Ostrava. Představitelé wýše uvedených organizací seo křttr

zúčaslrrili, osobně.

&tTrygnx
Nadace IANDEK Ostrava

si Vás dovoluje pozyat na slarmostní křest

HORNICXEHO STAVOVSKEHO KALENDÁŘE
na rok 201 1,

ktery se koná7,Ia.ž010 ve 14,00 hodin
v sále Výstavní vily LANDEK PARKU |bývalé Homické muzeum)

v ostravě-petřkovicích

lillill}iň -vv l vv

TEZMI//EIEilr,tl

Y y dáni kalendáře podpořiii:

sMP ;i,l::J§i:**,

**l?o,uu*
O§TRAVA!!!

Plosime o zayazlé potwzení účasti do 30.9.ž010 na e-mailové adrese nadace.lmdek@okd.cz

RENoMlA
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V druhé polovině roku 2o1o, po §etkání horniclcých
měst ve §říbře, musíme připomenout přednášku
profesora Romana Makariuseo kter,ý se věnoval důlním
nehodám a vycházel zknihy ,,Memento důlních nehod
v českém hornicM", kterou napsal společně s Petrem
Fasterem.
7. řiina 2o1o byla polďtěna 13. edice stavovského

kalendáře pro rok 2011 v režii Nadace Landek Ostrava.
Křest uvedl ředitel Nadace Ing. Josef Kimero CSc a jako
kmoři §e ho zťrčasbrili zástupci organizaci, které
vydání kalendáře finančně podpcř{li; Primátor
statutárního města Ostrarry Ing. Petr Ka$nar, zástupce
§everomoravské plynárenské, člena skupiny R\ME Ing.
Luboš Falhauer a zástupce a.s. R§NOMIA Ing. Ladislav
Bordovský za přítoínrro§ť děkana Prof. Ing. Vladimíra
Slivlcy VŠtr, KPHM členové výboru s předsedou Mgr.
Rodanem Broskevičem, rng. Otokar Krqiník za
Horniclcý spolek Prokop, mluvčí OKD fl.§. Vladimír
§Obol, zástupl§řně Nadace OKD Mgr. Lenka Marková,
správce Landek Parku Ing. Miroslav Fojtík, zástupci:
tiskárny Propis Pavel Všolek, Vítkovice Holding á.§.
Ing. Lumír Plac, Magistrátu MO Mgr. Libor Vidlička,
redaktor týdeníku Horník Mgr. Bohuslav l{rryžánek a
členové správni a dozorčí rady Nadace Landek.
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f rantišeL Kóňo

Když má někdo gg let a chubrá mu ještě štamprliěka
kořaličlcy, má to člověk zdravíěko!

Na obrázkrr je strojník těžních strojů z Dolu Trojice, který má
1. slTrna 2o1o oslavit sté narozeniny.

Jeho návod dlouhověkosti: ráno lžička medu zapit malou
štamprličkou slivovice na rozpuštění a to samé večer před
spaním opakovat.

Gratulaci jsme zveřejnili vnašem Zptavodaji '§rfzoog. Ve
zpravodaji III. /zoto jsme se připravili na oslan"u sých
narozenin, ale k tomu již nedošlo. Čest jeho památce! Budeme
na něho wzpomínat při nedožiých roo let!
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HORNICKÉ KRVEPROLITÍ V POLSXÉ OSTRAVĚ U DOLU
TROIICE ROKU 1894

V květnu 1894 v Polské nyní Slezské Ostravě vypukla stávka
horníků za požadavky vyšších mezd a osmihodinové pracovní
doby. Dne g.5.18g4 demonstrujici homíci před dolem Tť§iifs
byli zastaveni četníky, kteří do davu několikráte vydeliti u

pušek. Následky střelby byly strašné na mlstě bylo usmrcetto
rz horníků a zraněno dalšich 4o osob. Dnes je úplně nezrÉmé,
že .rávky se zúčastnili aktivně i dva hornici z naší vesnice. Byl
to František Baran, ktery b1,1 postřelen do nohy následkem
čehož byl celoživotním invalidou. Po stávce bylo zatčeno z3
horníků mezi nimi i sedlišťan Josef Sliva. Pro účast na stávce

byl odsouzen k dvouměsičrrínlu r,ězení ve věznici v Těšíně.
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Histoňcké rnísto utnistěnlí pnmího pr&Iroťu u kostele
VŠech suatých u Sedlištích,

Flt}Z[UFl LÁ§§KA JlzBÁ
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Prezentace repliky praporu spolku roRozkvět".



ť-ýc,

Ě

._aL+j.
fóf?t-,íí

J

//
aaJ::

,.
-.4

- ?



+€/

P/"á" e do,<"Hft r os/.a. r{ - 2e/r*orrL/.A-

Ve -spe ?. !e.n.sl {,n ' ď/e He,ry=rLA{,1- ,ž*lJl,te 4 /

Ía.rrd.é Pa.-/q_ eřads/a rur/'€ Ze.-'n,gt /1 aL 
7t

*Až' tsyť uc.dě/ea- ^o!e,*-,* 
//uá," ptr; íe/Un,'

-,1or.u:e.tyU ,nť* / re t4ř"Zia .

ř/e, o , éo, la sl,DrcsAe rz'č, Za">,er / ?o7'"c'eé

řa,o,r 3ů/.r




