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DNES V HORNÍKU
DÛl Darkov chce golf
KARVINÁ Karvin‰tí radní se byli
podívat, jak doly OKD plní dohody uzavﬁené s mûstem, respektive
jak vracejí krajinu postiÏenou tûÏbou uhlí pﬁírodû. Mimo jiné se
dovûdûli, Ïe DÛl Darkov bude na
rekultivovaném území stavût golfové hﬁi‰tû.
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Spojili staﬁíãskou a chlebovickou ‰treku
Probitím díla na Dole Paskov budou mít lep‰í centrální odtûÏení i vûtrání

Dohoda OKD a Karviné
OSTRAVA Generální ﬁeditel OKD
a primátor Karviné podepsali
smlouvu o ochranû nemovitostí a
zájmÛ mûsta. Ta umoÏní pokraãování tûÏby a zároveÀ zajistí minimalizaci dopadÛ dÛlní ãinnosti. TûÏaﬁi
mj. slíbili, Ïe pﬁevedou do majetku
mûsta kulturní dÛm DruÏba. str. 2

Vût‰í pomoc sirotkÛm
OSTRAVA Pomoc dûtem, jejichÏ
otcové zahynuli na následky pracovního úrazu v dolech OKD, se
loni témûﬁ zdvojnásobila. Obãanské sdruÏení svatá Barbora loni
vydalo na podporu jejich vzdûlání,
ozdravné pobyty, zájmové krouÏky
a dal‰í akce témûﬁ dva miliony
korun.
str. 3

DÛlní vozíky a hasiãi
DOUBRAVA Víte, k ãemu slouÏí
vyﬁazené dÛlní vozíky? Hasiãi v
Doubravû si z nich vyrobili poÏární
nádrÏe. Jeden vozík slouÏí k cviãení poÏárního útoku dûtem, dal‰í
dva tvoﬁí nádrÏ o objemu asi ãtyﬁ
kubick˘ch metrÛ, se kterou cviãí
dospûlí.
str. 4

Se slevou na „Barvy“
OSTRAVA Leto‰ní VII. roãník
„svûtového“ festivalu „svûtové“
muziky a kultury Colours of Ostrava, podporovan˘ OKD, se koná od
10. do 13. ãervence. Lidé ze spoleãnosti OKD budou mít vstup v˘raznû levnûj‰í. Pﬁedprodej za „okáìáckou“ cenu probíhá v klubu
Templ v ostravské Stodolní ulici aÏ
do 10. ãervence.
str. 6

DÛl Paskov spojil dvû lokality, havíﬁ odhazuje kamení na chlebovické, nakladaã pracuje na staﬁíãské stranû, úsek je zv˘raznûn na mapce dole.
STA¤Íâ Ze strany od Staﬁíãe Paliãka, od Chlebovic proti nûmu Lampa.
První vyrazil jedenáct set metrÛ,
druh˘ pÛl kilometru. V pondûlí 16.
ãervna mezi IV. a V. patrem na Dole
Paskov probil první z nich dílo
063 7254 a spojil obû lokality. Bude
tam nové jednodu‰‰í centrální odtûÏení, zrychlí se doprava na pracovi‰tû.
Kolektiv hlavního pﬁedáka
Du‰ana Lampy to mûl naplánované
z chlebovického pole krat‰í. Hotovo hlásili uÏ asi pﬁed mûsícem.
Raziãi od Rostislava Paliãky se ale
na staﬁíãské stranû „mordovali“
déle neÏ rok (Horník ã. 24). „NeÏ k

nám zaãala jezdit na pÛl cesty
závûsná lokomotiva, dûlalo to asi
dva kilometry pû‰ky. KdyÏ ti to
chlap vy‰lapal s pûtadvaceti kilogramy stﬁeliva a v‰ím vybavením,

byl dvacet minut nepouÏiteln˘,
musel spoãívat,“ popisovali havíﬁi,
kteﬁí fini‰ovali teprve nyní.
„Takové propojení ‰achet mezi
sebou neprovádíme moc ãasto,
maximálnû jednou do roka,“ konstatoval závodní Jiﬁí HÛla. Aktuální
„probítka“ v‰ak není pro DÛl Paskov aÏ tak obyãejná, znamená zkvalitnûní práce i podmínek. Z obou
lokalit byla uvedená „‰treka“ vybavována pomocí ZD 24 pro dopravu
závûsnou lokomotivu. „Tím dosáhneme operativnûj‰í pﬁístupnosti
v celé této oblasti, zkrátí se dopravní trasy a ãasy,“ pokraãoval závodní.

Dílo 063 7254 bude vyuÏíváno
dále pﬁedev‰ím k tomu, aby se
chlebovické uhlí dostávalo dﬁíve
na povrch staﬁíãsk˘m skipem.
Trasa centrálního odtûÏení se tak
o stovky metrÛ zkrátí. „Má slouÏit
pro otvírku slojí 063 a 059,“ informoval HÛla. Fungovat to zaãne
„najezdem“ porubu 063 604 – coÏ
je plánováno na prosinec leto‰ního
roku. Dob˘vat uhlí tam budou
za pomocí mechanizované v˘ztuÏe. V neposlední ﬁadû „probítka“
pomÛÏe v podzemí Dolu Paskov
ﬁe‰it vûtrání oblasti.
TEXT A FOTO: Radek Luk‰a

První bûh studia hornictví na karvinské prÛmyslovce je u konce

Havíﬁi se potí u maturit
KARVINÁ Studenti historicky
prvního bûhu dvouletého dálkového pomaturitního studia oboru
Hornictví a hornická geologie na
Stﬁední prÛmyslové ‰kole v Karviné se doãkali. Ústní ãást maturitní
zkou‰ky jim zaãala v pondûlí
dopoledne. ·estice posluchaãÛ

odpovídala z pﬁedmûtÛ Hornictví
a stroje a zaﬁízení a Bezpeãnost
práce. Jejich pﬁipravenost pﬁi‰el
sledovat i ústﬁední báÀsk˘ inspektor âBÚ v Praze Radim MÏyk.
„Pocity? Zatím dobré. Uvidím
po zkou‰ce z bezpeãnosti, ta je
nároãnûj‰í,“ podûlil se o své

dojmy po absolvování první ãásti
maturity 24let˘ vrtmistr protiotﬁesové prevence na závodû jih
Dolu âSM Vladimír Kováãik.
PÛvodnû ukonãil stﬁední odbornou ‰kolu v oboru informaãní
technologie, ale práci na‰el aÏ na
‰achtû. „Proto jsem se rozhodl
doplnit si kvalifikaci v oblasti hornictví. Rád bych zúroãil nové
vûdomosti ve funkci technika protiotﬁesové prevence,“ dodal.
Studium oboru Hornictví a
hornická geologie na SP· v Karviné, které znamenalo návrat v˘uky
hornick˘ch specializací na stﬁedo‰kolskou úroveÀ, zaãalo pﬁed
dvûma lety 47 posluchaãÛ. K
maturitû se jich propracovalo 41, z

Vladimír Kováãik z Dolu âSM u
zkou‰ky z pﬁedmûtu Hornictví a
stroje a zaﬁízení. Zkou‰í uãitel
SP· Karviná Jan Kottas.

Úsmûvy na tváﬁích studentÛ hovoﬁí za v‰echno, u ústních uspûli!
toho 27 zamûstnancÛ OKD. Kolik
z nich získá maturitní vysvûdãení,
je zatím ve hvûzdách. Zkou‰ky
konãí teprve dnes (ãtvrtek 19. 6.).
„Ale doufám, Ïe to zvládnou
v‰ichni. Ti, kteﬁí postoupili aÏ k
maturitû, prokázali opravdov˘

zájem o studium, píli i potﬁebné
schopnosti,“ zhodnotil pﬁístup
„sv˘ch“ studentÛ vedoucí dálkového studia na karvinské prÛmyslové ‰kole Jan Kubica.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
na zaãátku
ãervna jsem
za mûsto Karvinou podepsal
spolu
s generálním
ﬁeditelem
OKD Hansem Dietrem
B e c k e m
„Dohodu o zaji‰tûní ochrany nemovitostí a zájmÛ mûsta Karviné“.
Pro nás, pro mûsto a jeho obyvatele, to znamená závazek tûÏaﬁÛ, Ïe
obydlené oblasti zÛstanou obydlené a bezpeãné. A tam, kde se bude
dolovat, budou ‰kody na povrchu
co nejvíce minimalizovány. Vítáme
to a ohlídáme si to – jsme za to
obãanÛm Karviné zodpovûdní.
Je‰tû pﬁed pár lety to aÏ tak
automatické nebylo – nûkteré ãásti
Karviné vlastnû kvÛli tûÏbû uÏ jsou
jenom historick˘mi místy na
mapû… Dnes uÏ je filozofie jiná –
obydlené oblasti si musíme chránit
a ‰kody po tûÏbû by se lidí mûly
opravdu dotknout jen nepatrnû.
Není aÏ tak známou vûcí, Ïe napﬁíklad fry‰tátsk˘ zámek mûl za b˘valého reÏimu padnout kvÛli tûÏbû
úplnû. Na‰tûstí se to nestalo a uÏ
nestane. Nûkteré obydlené oblasti
Karviné ale uÏ prakticky nejsou, to
je vûc známá. A i kdyÏ se dnes
nelze vyhnout dopadÛm tûÏby uhlí
na povrch stoprocentnû, lze je alespoÀ zmen‰it a lze se vyhnout hustû
obydlen˘m oblastem.
Také jsem rád, Ïe tûÏaﬁi zaãali
do regionu investovat i jinak – i
na‰e mûsto se doãká dal‰í podpory
oblastí sportu, kultury a sociálních
programÛ. Vymûníme kulturní
dÛm DruÏba za pozemky a opravíme jej tak, aby mûl zase dﬁívûj‰í
v˘znam a vûhlas. Navíc uÏ za dva
roky si budou moci Karvin‰tí
zahrát golf doslova doma, a to na
rekultivovaném území po tûÏbû na
kraji mûsta.
Sám bych si pﬁál mnohem víc,
ale jsme uÏ na dobré cestû, tomu
vûﬁím.
Tomá‰ Hanzel,
primátor mûsta Karviné
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DÛl Darkov bude stavût golfové hﬁi‰tû
Vytrval˘ dé‰È neodradil radní od kontroly plnûní dohod s tûÏaﬁi
KARVINÁ Vytrval˘ dé‰È provázel
ãleny Rady mûsta Karviné, kteﬁí se
rozhodli podívat se v úter˘ 17.
ãervna do terénu a na vlastní oãi se
pﬁesvûdãit, jak doly OKD plní
dohody uzavﬁené s mûstem,
respektive jak vracejí krajinu postiÏenou tûÏbou uhlí pﬁírodû.

Zbytky ‰achty Gabriela
se asi stanou památkou.
Za nevlídného poãasí najezdili
desítky kilometrÛ, nav‰tívili více
neÏ desítku lokalit, prohlédli si
stovky hektarÛ pozemkÛ patﬁících
do vyhrazeného dob˘vacího prostoru dolÛ OKD. Tam v‰ude za
doprovodu zástupcÛ dolÛ Karviná,
Darkov a âSM zkoumali, zda probíhají asanaãnû-rekultivaãní stavby
v patﬁiãné kvalitû a podle dohodnutého ãasového harmonogramu.
V plá‰tûnkách, s de‰tníky, v zablácen˘ch a promoãen˘ch botách se
také zajímali o dal‰í postup prací,
budoucnost a vyuÏití rekultivovan˘ch ploch.

Mezi zajímavá zastavení patﬁila
prohlídka asanovaného areálu
b˘valého dolu Gabriela, poblíÏ
známého vych˘leného kostela svatého Petra z Alkantary. Zbylé
objekty Gabriely totiÏ kandidují na
zapsání mezi technické památky.
Nedaleko odtud, na zrekultivované
lokalitû Lipiny, se chystá snad je‰tû
atraktivnûj‰í projekt. DÛl Darkov
tam hodlá do roku 2010 vybudovat
golfové hﬁi‰tû s kompletním zázemím, mj. i pro ‰irokou veﬁejnost.
„âlenové mûstské rady poﬁádají
takového celodenní v˘jezdní zasedání zamûﬁené na lokality ovlivnûné hornickou ãinností kaÏdoroãnû,“
sdûlil nám vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí Magistrátu mûsta Karviná Bruno Petrá‰. „Kontrolujeme
tak plnûní a dodrÏování rámcov˘ch
stﬁednûdob˘ch dohod, které mûsto
uzavﬁelo s doly. Za poslední roky se
krajina na Karvinsku hodnû zmûnila. Pokud bude dobrá spolupráce
s tûÏaﬁi pokraãovat, vûﬁím, Ïe se to
pozitivnû odrazí na Ïivotním prostﬁedí a bude to pﬁedev‰ím ku prospûchu a uÏitku na‰ich lidí.“
TEXT A FOTO: Josef Lys

Rekultivované území Louky 9. stavba v dob˘vacím prostoru Dolu
âSM byla poslední zastávkou radních.

Nad mapou budoucího golfového hﬁi‰tû hovoﬁí Roman Adamiec
z Dolu Darkov (vlevo) s Brunem Petrá‰em z karvinského magistrátu.

PrÛbûh v˘jezdního zasedání ãlenÛ Rady mûsta Karviná sledovali
novináﬁi mnoh˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ.

Dob˘vání uhlí nemusí znamenat nepﬁíjemnosti
Spoleãnost OKD se domluvila s mûstem Karviná na pokraãování spolupráce
OSTRAVA (vs) Spolupráce spoleãnosti OKD a mûsta Karviná se
rozvíjí k oboustranné spokojenosti. Generální ﬁeditel OKD KlausDieter Beck a primátor Karviné
Tomá‰ Hanzel podepsali smlouvu
o ochranû nemovitostí a zájmÛ
mûsta Karviná, která umoÏní
pokraãování tûÏby a zároveÀ zajis-

tí minimalizaci dopadÛ dÛlní ãinnosti na mûsto a jeho obyvatele.
TûÏaﬁi mimo jiné slíbili, Ïe pﬁevedou do majetku mûsta napﬁíklad
kulturní dÛm DruÏba. Tato budova se nachází v centru mûsta a
dosud náleÏela spoleãnosti OKD,
nyní probûhne její v˘mûna za
pozemky, jeÏ jsou v souãasné dobû

ve vlastnictví mûsta a jsou zasaÏeny dÛlní ãinností. Mûsto Karviná
smûnu vítá, má v plánu vrátit dnes
chátrajícímu kulturnímu domu
jeho dﬁívûj‰í oblíbenost a vûhlas.
,,Kulturní dÛm potﬁebuje rekonstrukci a my bychom rádi zase ve
mûstû mûli vlastní stánek pro
opravdu velké kulturní akce, pro

plesy a podobnû,“ uvítal uzavﬁení
dohody primátor Tomá‰ Hanzel.
Firma se také bude jako partner
také podílet na projektu, jehoÏ
cílem je vybudování golfového areálu v lokalitû Lipiny. ,,Plány jsou to
skvûlé, pﬁedpokládám, Ïe hrát se
bude uÏ na jaﬁe 2010,“ komentoval
primátor Hanzel s tím, Ïe bylo nyní

O tom, jak lze vcelku bezproblémovû Ïít v blízkosti tûÏních vûÏí, dokládá pﬁíklad obce Stonava na Karvinsku.

FOTO: Josef Lys

dohodou stvrzeno jen to, co uÏ
OKD slíbilo a pﬁedstavila na podzim loÀského roku.
OKD bude také dle dohody
dbát na rekultivace dal‰ích oblastí
Karviné ovlivnûn˘ch tûÏbou.
„Jsme rádi, Ïe se z nás stávají
dobﬁí partneﬁi, kteﬁí si dokáÏí vyjít
vstﬁíc. Ze zahraniãních zku‰eností
víme, Ïe tûÏba uhlí nemusí pro lidi
znamenat nepﬁíjemnosti. Díky
moderním technologiím bude dÛlních ‰kod stále ménû, naopak blízkost stabilní firmy je pro mûsto
zárukou rozvoje a jeho obyvatelÛm pﬁiná‰í sociální jistoty,“ ﬁekl
ﬁeditel OKD Klaus-Dieter Beck.
,,Mûsto Karviná si je vûdomo toho,
Ïe hornictví je a bude stále jednou
z nejstabilnûj‰ích pracovních pﬁíleÏitostí na Karvinsku, na stranû
druhé je tady samospráva také
proto, aby dbala na minimální
dopad tûÏby na Ïivot lidí. Jsme
rádi, Ïe se k tomu tûÏaﬁi stavûjí
velmi vstﬁícnû a Ïe nám uÏ vlastnû
zaãínají také vracet to, co regionu
dolování dﬁíve vzalo,“ doplnil primátor.
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Pomoc sirotkÛm loni dvojnásobná
Více penûz rozdûlila ,Barborka’ také díky vût‰í solidaritû horníkÛ
OSTRAVA Pomoc dûtem, jejichÏ
otcové zahynuli na následky pracovního úrazu v dolech OKD, se
loni témûﬁ zdvojnásobila. Obãanské
sdruÏení svatá Barbora loni vydalo
na podporu jejich vzdûlání, ozdravné pobyty, zájmové krouÏky a dal‰í
akce necelé dva miliony korun
oproti 998 000 korunám v roce
2006. V˘raznû se zv˘‰ily také pﬁíjmy
sdruÏení – díky prestiÏi, které si
sdruÏení získalo, i díky rostoucí solidaritû horníkÛ. Ti loni sdruÏení
darovali více neÏ 230 000 Kã.
Svatá Barbora se stará o 66 rodin,
coÏ znamená 117 dûtí vãetnû 38 polsk˘ch a tﬁí slovensk˘ch. „Pokud to

vÛbec jde, chtûli bychom alespoÀ po
finanãní stránce nahradit dûtem
tatínky, kteﬁí zahynuli na následky
pracovního úrazu v dolech OKD,“
shrnul poslání Obãanského sdruÏení
svatá Barbora jeho pﬁedseda Zdenûk Star˘ v úvodu tiskové besedy. Ta
se konala 12. ãervna tûsnû pﬁed valnou hromadou tohoto sdruÏení.
Valná hromada podûkovala
odstupujícím ãlenÛm v˘boru a zvolila nové dobrovolníky, kteﬁí sdruÏení povedou. „UvaÏujeme o tom,
Ïe v budoucnu ãinnost sdruÏení
roz‰íﬁíme o pomoc i pro rodiny zranûn˘ch horníkÛ. Tﬁeba tak, Ïe
bychom poskytovali jednorázov˘

Zdenûk Star˘ pﬁedal funkci Vladislavu Sobolovi
(vlevo), poradci ﬁeditelky pro interní a externí
FOTO: Radek Luk‰a
média OKD.

Nové sloÏení v˘boru
OS svatá Barbora

Stﬁíbrné druÏstvo stﬁíbrné skupiny bowlingového leto‰ního turnaje o Pohár t˘deníku Horník pﬁedává pro dûti od Barborky t˘denní
FOTO: Radek Luk‰a
poukazy k Jadranu.

Vladislav Sobol (pﬁedseda)
Josef Hoìok (místopﬁedseda)
Vladislav KaluÏa
Milena Malinská
Karel Lipowski
Miroslav Syrov˘
Tomá‰ Belka

âlenové v˘boru OS svatá Barbora, kteﬁí stáli u jeho
zrodu, (zleva) Vladislav KaluÏa, Gabriela MecheloFOTO: Josef Lys
vá, Zdenûk Star˘ a Jan Kurial.

finanãní pﬁíspûvek napﬁíklad
v dobû, neÏ se vrátí z nemocnice,“
nastínil nov˘ pﬁedseda v˘boru Vladislav Sobol.
Atraktivní, velmi hodnotn˘ dar
pﬁedali v den konání valné hromady Obãanskému sdruÏení svatá
Barbora ãtyﬁi zamûstnanci OKK,
OKD. Ti v leto‰ním roãníku bowlingového turnaje o Pohár t˘deníku
Horník získali poukazy k t˘dennímu pobytu ve ãtyﬁech ãtyﬁlÛÏko-

v˘ch chatkách na pobﬁeÏí Jadranu.
Ty se rozhodli darovat dûtem. Co k
tomu vedlo chlapy z Koksovny Jan
·verma? „PÛvodnû jsme uvaÏovali
vûnovat poukazy nûkterému z dûtsk˘ch domovÛ. Ale pak padl návrh
obdarovat sirotky horníkÛ. A to se
v‰em zalíbilo. Pﬁece jenom máme
k dûtem od Barborky blíÏe,“ svûﬁili
se nám Vilém Grygarãík, Jiﬁí Taraba, Marek Tarkota a Jiﬁí Stopnicki.
Josef Lys

Elektrikáﬁi chtûjí vnést svûtlo do dûtsk˘ch osudÛ
Obãanské sdruÏení svatá Barbora je bohat‰í o dal‰í pﬁíspûvek
DÒL DARKOV Jak tvrdí vedoucí odboru elektrifikace Dolu Darkov Le‰ek Palowski, povolání
elektrikáﬁe je nejen prestiÏní, ale
také starobylé. Jak známo, kdyÏ
BÛh stvoﬁil svût, pronesl památnou vûtu: „BudiÏ svûtlo!“ Elektrikáﬁi byli pﬁipraveni a rozsvítili.
Asi tﬁi stovky dÛlních elektrikáﬁÛ z Dolu Darkov – vãetnû ãlenÛ
technického dozoru – jsou v‰ak
pﬁipraveni nejenom pﬁiná‰et svûtlo pod zem a udrÏovat v chodu
dÛlní provozy. Rozhodli se vnést
také trochu slunce do osudÛ dûtí z
hornick˘ch rodin bez otce, o které
peãuje Obãanské sdruÏení svatá
Barbora. Jako první kolektiv z
obsluÏn˘ch provozÛ na dolech
OKD proto pﬁedali ve stﬁedu 4.
ãervna v zasedací místnosti dar-

kovské ‰achty k rukám pﬁedsedy
svaté Barbory ZdeÀka Starého
penûÏní dar v hodnotû 20 tisíc
korun.
„Jsme stejnû tak ãleny kolektivu dÛlních zamûstnancÛ na‰eho
dolu, jako horníci v rubání nebo
pﬁípravách. A stejnû tak nám není
cizí ani hornická solidarita,“
vysvûtlil vedoucí provozu elektro
rubání Ludûk Kropáã. Byl to
právû jeho úsek, kde celá akce
zaãala. Jen co se ale dobrá my‰lenka roz‰íﬁila po ‰achtû, pﬁidali se
pracovníci elektroprovozÛ pﬁíprav,
sluÏeb i slaboproudu.
„Bylo to v‰echno tak spontánní, Ïe jsme se aÏ divili,“ pﬁiznal
Ludûk Kropáã. „Akorát se to
muselo sejít do kupy. PÛvodnû
jsme chtûli dar pﬁedat na Den dûtí.

Zástupci dÛlních elektrikáﬁÛ z Dolu Darkov s pﬁedsedou svaté Barbory ZdeÀkem Star˘m pﬁi pﬁedávání daru.

Takhle vypadá 20 tisíc korun ãesk˘ch pro dûti z neúpln˘ch hornick˘ch rodin.

Jsme ale roztﬁí‰tûni po jednotliv˘ch závodech, provozech a smûnách a tak to chvilku trvalo.“
„A teprve kdyÏ se to se‰lo
v‰echno dohromady, zjistili jsme
také, jaká je to ãástka. A trochu
nám to vyrazilo dech,“ pﬁidal se
Le‰ek Palowski. „Popravdû ani
nevíme, kdo a kolik pﬁispûl. Bylo
to v‰echno jen a jen na uváÏení lidí
a nikdo nikoho nekontroloval.
Navíc nejde o peníze z nûjak˘ch
mimoﬁádn˘ch odmûn ãi prémií,
chlapi museli sáhnout do vlastních
penûÏenek. Proto jsme nejdﬁív
poãítali, Ïe to bude tak asi deset

tisíc, pak, Ïe snad dvanáct... Nakonec je to dvacet!“
Jak informoval pﬁedseda Zdenûk Star˘, ve ãtvrtek 12. ãervna
bude zasedat valná hromada svaté
Barbory, která zhodnotí dal‰í rok
práce sdruÏení. Není asi tﬁeba
psát, Ïe náplní jeho ãinnosti je
pomáhat dûtem z hornick˘ch
rodin, které ztratily otce v dÛsledku pracovního úrazu. Více nás
zajímalo, jak iniciativy sdruÏení
hodnotí lidé ze ‰achet a kter˘ch si
nejvíc váÏí.
„KaÏdopádnû v˘borné je to, Ïe
svatá Barbora pﬁispívá na vzdûlání

a pokud to dítû nemá takovou
moÏnost, vytvoﬁí mu podmínky,
aby mohlo studovat,“ ﬁekl pro
Horník Ludûk Kropáã.
„V˘borné je také to, Ïe umoÏÀuje tûm maminkám se setkávat a
b˘t spolu,“ nabídl svÛj pohled
Le‰ek Palowski. „V‰echny ty Ïeny
mají podobnou Ïivotní zku‰enost a
spolu se urãitû cítí lépe. V‰ichni to
známe ze svého okolí. KdyÏ postiÏen˘ ãlovûk zÛstane sám, má to
tûÏké. KdyÏ se jich ale sejde víc, je
hned v‰echno snaz‰í.“
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
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PoÏární závody u dÛlních vozíkÛ
Doubravsk˘ sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ oslavil 110. v˘roãí zaloÏení
DOUBRAVA Víte, k ãemu slouÏí
vyﬁazené dÛlní vozíky? Hasiãi v
Doubravû si z nich vyrobili pohotovostní poÏární nádrÏe. Jeden vozík
v zahradû u poÏární zbrojnice slouÏí k cviãení poÏárního útoku dûtem,
dal‰í dva svaﬁené dohromady a
umístûné pﬁímo u zbrojnice tvoﬁí
nádrÏ o objemu asi ãtyﬁ kubick˘ch
metrÛ, se kterou cviãí dospûlí.
Ke slovu pﬁi‰la tato nádrÏ také v
sobotu 14. ãervna, kdy doubravsk˘
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ slavil
110. v˘roãí svého zaloÏení. Oslavy
zahájila m‰e svatá v kostele sv. Floriána a pokraãovaly slavnostní
ãlenskou schÛzí v místním Národním domû. Vyvrcholily pak 3. roãníkem poÏárních závodÛ o putovní
pohár starostky obce Kvûtu‰e Szyroké. Vedle dvou doubravsk˘ch
t˘mÛ se jich zúãastnilo dal‰ích osm
sedmiãlenn˘ch druÏstev z okolních
mûst a obcí a také z partnerské jednotky v Jed∏owniku, jedné z ãástí
polského mûsta Wodzis∏aw Âlàski.

ZE

SVùTA

Zlatokopové se vracejí do Afriky
MOSAMBIK V africkém Mozambiku vypukla zlatá horeãka. Místní
chudí se vracejí do b˘val˘ch povrchov˘ch dolÛ a hledají zbytky Ïlutého kovu. Za gram zlata dostanou

od pﬁekupníkÛ 20 dolarÛ. V mûstsk˘ch v˘kupnách stojí gram zlata
27 USD. Na svûtov˘ch trzích pﬁijde
jedna trojská unce zlata (asi 31
gramÛ) na více neÏ 10 tisíc dolarÛ.

Slovenská BaÀa âáry Ïádá pomoc
SLOVENSKO Slovensk˘ lignitov˘
dÛl BaÀa âáry poÏaduje na léta
2008 aÏ 2010 po ministerstvu hospodáﬁství státní pomoc ve v˘‰i 116 mil.
slovensk˘ch korun.
Tyto prostﬁedky by mûly b˘t vyu-

Ïity na zefektivnûní zpÛsobu otvírky
a vyuÏití zásob. Celkové náklady by
mûly podle údajÛ spoleãnosti dosáhnout 596,3 mil. korun. Loni byly na
Slovensku vytûÏeny celkem 2 miliony tun lignitu.

Ne‰tûstí na ‰achtách v âínû nekonãí

Vyﬁazené dÛlní vozíky poslouÏily poÏárníkÛm jako nádrÏe na vodu.
„Ty vozíky nám vûnoval DÛl
âSA a jsme za nû rádi,“ pochvaloval si Zdenûk Sosna, starosta
114ãlenného doubravského poÏár-

ního sboru, kter˘ byl zaloÏen 30.
ﬁíjna 1898 s názvem Dobrovolná
jednota hasiãská. Samozﬁejmû,
tvoﬁí pouze jeden dílek mnohaleté
spolupráce mezi doubravsk˘mi
hasiãi a havíﬁi. „·achta nám napﬁíklad koupila pﬁívûsn˘ vozík a dal‰í
vybavení, pravidelnû pﬁispívá na
na‰e akce. Je to partner, na kterého
se mÛÏeme spolehnout,“ hodnotí
Zdenûk Sosna.
A jak dopadly závody? Stejnû
jako loni obsadily první dvû místa
celky z Doubravy. Jak vidno, pravidelné cviãení u dÛlních vozíkÛ nese
ovoce.
TEXT A FOTO:
Bohuslav KrzyÏanek
PoÏární útok v provedení mistrÛ
ve svém oboru – letos jubilujícího doubravského sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Vystavuje b˘val˘ horník Vojtûch Bartek
KARVINÁ Hornickou minulost, ale také umûlecké
dílo a univerzitní souãasnost mimoﬁádného fotografa
pﬁipomíná Vladimír Birgus na v˘stavû desetileté tvorby Vojtûcha Bartka. Pod názvem Mal˘ ãlovûk se skr˘vá fotografická retrospektiva tohoto v˘jimeãného
muÏe, bez nûhoÏ by si dnes fotografii na Ostravsku a
Opavsku i existenci Institutu tvÛrãí fotografie FPF
Slezské univerzity bylo jen obtíÏné pﬁedstavit. V˘stava,
kterou mj. podporuje OKD a Nadace Landek, se koná
do 27. ãervna v Galerii Zdravé mûsto, ve foyer OPF
Slezské univerzity v Karviné.
TEXT A FOTO: Edmund Kijonka

âÍNA OpoÏdûnû se dostala do tiskov˘ch agentur zpráva o v˘buchu
v uhelném dole v provincii Jun-nan
na jihozápadû âíny.
V pátek 14. bﬁezna tady pﬁi
ne‰tûstí zahynulo 14 horníkÛ, dal‰í
ãtyﬁi utrpûli zranûní. ZáchranáﬁÛm
se podaﬁilo najít v‰echna tûla. Rov-

nûÏ 14 horníkÛ zahynulo v sobotu
12. dubna pﬁi v˘buchu uhelného
prachu a metanu v provincii Liaoning, dal‰í dva byli nezvûstní. Podle
oficiálních údajÛ ãínského ministerstva práce zahynulo v této zemi
pﬁi dÛlních ne‰tûstích v roce 2007
celkem 3786 osob.

Jaderné elektrárny v USA v kurzu
USA Ve Spojen˘ch státech americk˘ch je hlad po uranu. Uranov˘
koncentrát se tûÏí a upravuje na 20
místech, místní produkce ale zdaleka nestaãí kr˘t potﬁeby. Pro nyní
provozovan˘ch 14 americk˘ch
jadern˘ch reaktorÛ je tﬁeba dová-

Ïet aÏ 85 procent paliva ze zahraniãí. Nyní je registrováno sedm poÏadavkÛ na licenci pro v˘stavbu
nov˘ch jadern˘ch elektráren. Pﬁedpokládá se, Ïe vzhledem k situaci
na trhu s energiemi v pﬁí‰tím roce
pﬁibude dal‰ích 25.

Metan a prach ‰kodil na Ukrajinû
UKRAJINA Dal‰í v˘buch metanu
v ukrajinsk˘ch dolech byl zaznamenán v nedûli 7. dubna na ‰achtû
âernoarmijskaja – Zachidno v donûckém regionu. V dobû katastrofy
se pod zemí nacházelo 57 horníkÛ.
·estnáct z nich utrpûlo váÏná zranûní popálením a popálením
d˘chacích cest. Tragické následky
mûl v˘buch metanu a uhelného

prachu, ke kterému do‰lo 23. kvûtna na dole Krasnolimanskaja u
Donûcku. V místû exploze se
nacházelo 14 lidí, pﬁeÏili pouze tﬁi.
Ukrajinské doly jsou metanov˘m nebezpeãím povûstné. Navíc
pouÏívají staré vybavení. Roãnû
v nich zahyne v prÛmûru na 300
lidí. KaÏd˘ milion tun uhlí je
vykoupen Ïivotem tﬁí horníkÛ.

Tibet - lidsky chud˘, pﬁírodnû bohat˘
âÍNA Tibet b˘vá povaÏován za
jednu z nejchud‰ích oblastí âíny.
Optikou nerostn˘ch surovin je to
ale velmi bohat˘ kraj s velkou perspektivou. V Tibetu se nacházejí
nejbohat‰í svûtová loÏiska uranové
rudy a boraxu. Jsou tady rovnûÏ

velké zásoby lithia, mûdi, mûdûné
rudy, zlata a ropy. Mezi bohatství
Tibetu patﬁí také velké zdroje ãisté
pitné vody. Pramení zde sedm nejvût‰ích asijsk˘ch ﬁek, které zásobují pitnou vodou dvû miliardy lidí.
Pﬁipravil: Lubomír Hájek

LISTÁRNA
Podûkování horníkÛm

Hornická roãenka 2007
DÛleÏité informace o havíﬁinû pro havíﬁinu
OSTRAVA V ostravském vydavatelství Montanex vy‰la v tûchto
dnech v poﬁadí jiÏ 16. roãenka,
zaznamenávající dûní v ãeském
hornictví a pﬁidruÏen˘ch odvûtvích
v roce 2007. Hornickou roãenku
vydává od roku 1992 âesk˘ báÀsk˘
úﬁad ve spolupráci se Zamûstnavatelsk˘m svazem dÛlního a naftového prÛmyslu – Spoleãenstvím tûÏaﬁÛ âR v nákladu 1100 v˘tiskÛ. Publikace (na snímku) ãítá 328 stran.
Pﬁes útlum v pﬁedchozích
letech zÛstává hornictví v˘znamn˘m odvûtvím ãeského hospodáﬁství. Ke konci loÀského roku
zamûstnávalo pﬁímo pﬁes 36 tisíc
pracovníkÛ, nejménû ãtyﬁikrát
tolik zamûstnancÛ pracovalo
v dodavatelsk˘ch organizacích.
Vedle v˘robních a ekonomic-

19. ãervna 2008

Za branami OKD

k˘ch údajÛ pﬁiná‰í roãenka informace o organizacích provádûjících
hornickou ãinnost a ãinnosti realizované hornick˘mi technologiemi
a organizacích, které zasahují do
hornictví nepﬁímo. Samostatná
kapitola popisuje organizaãní
strukturu státní báÀské správy, báÀské záchranné sluÏby a podíl státních orgánÛ na ﬁízení hornictví –
ministerstev prÛmyslu a obchodu a
Ïivotního prostﬁedí a âeské geologické sluÏby geofondu. V pﬁílohách
lze najít pﬁehled pﬁedpisÛ majících
vztah k hornické ãinnosti, pﬁehled
povolen˘ch v˘bu‰nin, vydávan˘ch
publikací a periodik a dal‰í.
Informace uvedené v Hornické
roãence 2007 lze najít i na webov˘ch stránkách www.cbusbs.cz.
Pﬁipravil: Lubomír Hájek

Velk˘ dík patﬁí havíﬁÛm rubáÀového kolektivu hlavního pﬁedáka Tadeusze Szweda z úseku Oty Sabely na závodû âSA Dolu Karviná. Smûnov˘m pﬁedákÛm L. Kupãíkovi, R. Halu‰kovi, V. Jaro‰ovi, P. Orlovskému,
R. Koláﬁovi, V. Barancovi a v‰em jejich kolegÛ. Do domova pro osoby se
zdravotním postiÏením Benjamín, p. o., v Petﬁvaldû vûnovali 15 000 Kã.
Díky finanãní podpoﬁe budou moci dûti, mládeÏ a mladí dospûlí vyuÏít
tyto prostﬁedky k jednodenním v˘letÛm a zpﬁíjemnit si tak leto‰ní prázdniny. Díky vám, havíﬁÛm, si budou moci dûti z Benjamína koupit malou
pozornost ãi sladkost. Podporujete tak jejich dal‰í moÏnosti sociálního
kontaktu s okolím a pﬁedev‰ím jim dûláte velkou radost.
Za kolektiv zamûstnancÛ a klientÛ domova Benjamín Darja Kuncová.
Své námûty, zku‰enosti ãi dotazy pi‰te na adresu: listarna@okd.cz

Vy‰lo leto‰ní druhé ãíslo Záchranáﬁe
OSTRAVA (hj) Bán‰tí záchranáﬁi
dostali v uplynul˘ch dnech do
rukou druhé leto‰ní ãíslo odborného ãtvrtletníku Záchranáﬁ, kter˘ jiÏ
pûtaãtyﬁicet let vydává Hlavní báÀská záchranná stranice v OstravûRadvanicích.
Úvodní ãlánek pﬁiná‰í informace
z jednání ·tábu báÀské záchranné
sluÏby v Mostû koncem února tohoto roku. BáÀ‰tí inspektoﬁi seznamují ãtenáﬁe se stavem bezpeãnosti
v ãeském hornictví v roce 2007.
âíslo pﬁiná‰í také zprávu o závûrech vy‰etﬁovací komise k havárii
na polském dole Halemba. Hlavní
mechanik HBZS popisuje v ob‰írném ãlánku v˘voj sebezáchovn˘ch
pﬁístrojÛ v ostravsko-karvinském
revíru. Doãtete se o historii dob˘vá-

ní ve 38. sloji v 7. kﬁe na závodû
Lazy Dolu Karviná, která se za
témûﬁ osmnáct let tûÏby stala vysokou ‰kolou dob˘vání sedlov˘ch
slojí. Druhé leto‰ní ãíslo Záchranáﬁe pﬁiná‰í dále v˘tah z pﬁedná‰ky A.
Grysky na 3. konferenci IMRS
v Nashvillu na téma báÀské
záchranné sluÏbû v kanadské provincii Ontario a zprávu z úãasti
na‰ich záchranáﬁÛ na Dni rakouského báÀského záchranáﬁství.
Obsah ãasopisu doplÀuje pravidelná rubrika o ne‰tûstích nejenom
v hornickém svûtû a vzpomínka na
tragédii na dole Stolzenbach v Borken v hesenské oblasti. Pﬁi ne‰tûstí
v posledním hnûdouhelném dole
v Nûmecku pﬁi‰lo pﬁed 20 lety o
Ïivot 51 horníkÛ.

Po ‰ichtû
Z A J Í M AV O S T I A Z Á B AVA N E J E N P R O H O R N Í K Y

Kouzeln˘ dûdeãku, já jsem horník a m˘m jedin˘m pﬁáním je jít do
dÛchodu dﬁíve nûÏ v pûta‰edesáti.
Kresba: Ludûk ZdraÏil

Pradûda pﬁeÏil tﬁi závaly
Herec naplÀuje odkaz pﬁedka spoluprací s OKD na Shakespearovském festivalu
OSTRAVA Jedin˘ ãlen ãinohry
Národního divadla Moravskoslezského narozen˘, vystudovan˘, Ïijící i pracující v Ostravû. A snad
jedin˘ s havíﬁem mezi sv˘mi pﬁedky. To je herec a moderátor Vladimír Polák (31). Pomysln˘ odkaz
svého pradûda naplÀuje spoluprací se spoleãností OKD pﬁi poﬁádání Shakespearovsk˘ch slavností
2008 na Slezskoostravském hradû.
„Moderní historie na‰eho
mûsta je neodmyslitelnû spjata
s dob˘váním uhlí a tûÏk˘m prÛmyslem. Ostrava stojí na práci
horníkÛ a hutníkÛ, a tyto koﬁeny
nesmûjí b˘t zapomenuty,“ prohlásil herec, kter˘ se nestydí oznaãit
sebe sama za „ostravského patriota“. Splnilo se mu tajné pﬁání, aby
Shakespearovsk˘ festival podpoﬁil
jeden z pilíﬁÛ historie mûsta – a
tím tûÏaﬁská firma je!
„Já si sám sebe nedokáÏu v dole
pﬁedstavit. Staãil mi pohled na figuríny v Hornickém muzeu OKD, jak

tam byly v pololeÏe v nízké díﬁe.
Musela to b˘t kdysi nepﬁedstavitelná dﬁina,“ konstatoval Polák. KvÛli
následkÛm práce pod zemí ostatnû
nepoznal pradûdu Antonína
Opûlu, jediného zástupce rodiny
v havíﬁské profesi – ten zemﬁel v 52
letech na „zaprá‰ené plíce“.
PolákÛv pradûda Opûla pﬁitom
patﬁil ke „klasick˘m“ ostravsk˘m
horníkÛm star˘ch ãasÛ. Na jámû
Jan-Marie na Hraneãníku dûlal
snad od sv˘ch 14 let. „Tﬁikrát byl
na ‰achtû zavalen˘ a v ohroÏení
Ïivota. Patﬁil k nejchud‰ím
v tamní hornické kolonii, mûl ãtyﬁi
dûti. Jedna dcera, má babiãka,
jedla ãokoládu poprvé v Ïivotû
v deseti letech na ozdravovnû,“
pﬁipomnûl herec.
Na pradûdu má i fyzickou
památku. Coby dítû rozbíjel na
chatû v Beskydech kusy uhlí,
které dostávala prababiãka jako
deputát po manÏelovi. Horník
Opûla b˘val pr˘ téÏ velk˘ organi-

zátor a ve 20. letech minulého století se zasazoval za lep‰í Ïivot.
Nûco z toho asi zdûdil i Polák,
jenÏ se pustil do komunální politiky. Samozﬁejmû mimo kariéru
v Divadle Antonína Dvoﬁáka. Má
za sebou od roku 1995 napﬁíklad
Rychlé frézy (parodii na údernickou inscenaci z 50. let), role Franti‰ka v Romanci pro kﬁídlovku,
Scapina ve Scapinovû ‰ílenství,
Ïenicha v Krvavé svatbû. V sobotu 21. ãervna hraje prince Filipa
v premiéﬁe Yvonna, princezna
Burgundánská. Má také Cenu
âeského divadla v Praze za roli
mladého Hitlera ve hﬁe pojmenované MÛj boj.
Vladimír Polák se objeví i na
Shakespearovsk˘ch slavnostech,
které se za podpory spoleãnosti
OKD konají na Slezskoostravském hradû ve dnech 22. ãervence
aÏ 6. srpna. A to jako Dromio
Efesk˘ v Komedii omylÛ.
Radek Luk‰a

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Kdo ví, co si kocour Cleo (na soutûÏní fotce ã. 24) myslel pﬁi sledování fotbalového mistrovství Evropy.
Nicménû mnozí z vás pﬁi tûchto úvahách zﬁejmû své texty psali po
posledním vystoupení na‰í reprezentace na tomto ‰ampionátu. Posuìte
sami. Vybrali jsme opût tﬁi ‰Èastlivce.
V˘herci soutûÏní fotografie ã. 24
jsou Marcela Pastorková z OstravyZábﬁehu, Jaromíra Michálková
z Ostravy a Ivo Vavﬁíãek z Havíﬁova.

SoutûÏní foto ã. 24

„Budu se dívat na cel˘ zápas. Sly‰ela jsem, Ïe trenérova sestava je pro
koãku!“
(mp)
„Tak si ﬁíkám, Ïe to na‰i s tûmi Turky skuteãnû hráli pro koãku!“
Teda, koãky, já vám povím,
je to prostû nádhera,
pûknû z blízka vidût hrát
toho Honzu Kollera.
A máme tady dal‰í zvíﬁátko,
tentokrát z rodu ptákÛ. Snûhobílému papou‰kovi zﬁejmû náramnû
chutná pivo. A jeho majitelka mu
ho láskyplnû dopﬁává. Co si o tom
myslíte? Pi‰te.
Uzávûrka doruãování va‰ich
vtipn˘ch textÛ je 24. 6. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
SoutûÏní fotografie ã. 25

(jm)

(iv)
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 25 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Herec a moderátor Vladimír Polák ve své ‰atnû v ostravském Divadle Antonína Dvoﬁáka.

JAK

TO VIDÍ STRYK

FOTO: Radek Luk‰a

LOJZEK

Trener se asi zapomnûl bryle
Bylo v nedûlu pﬁed pulnocu, Na
Upadnici stekleho kﬁiku, smutku a
kajsik v kutû nûkerym chlopum aji
slziãka beztak ukapla. SkoÀãil totiÏ
velki sen fandu a na‰ich fotbalistu
na EURO 2008! Spomûl sem se v te
suvislosti na ·vejka, kery se po atentatû v Sarajevu na arcivevodu Ferdinanda ptal v hospodû U Kalicha
hospodskeho Palivca: „Má‰ rád
Turky? Ty psy pohansk˘?“ A Palivec na to: „Mnû je to jedno! Host
jako host! ZaplaÈ si pivo a kecej si,
co chce‰!“ EnemÏe majitel hospody
Na Upadnici Zdenek ﬁval vztekem
nad tym, Ïe nas Turci vyﬁadili ze
‰ampionata, snad nejvic: „Za v‰ecko moÏe tyn Kleki Petra (jak se pﬁezdiva trenerovi Brücknerovi)!
PostaviÈ taku sestavu! A daÈ pokyny
pro druhu pulku: zalezÈ do defenzivy a braniÈ, braniÈ braniÈ! Kaj mûl
bryle, Ïe nûãital hru?!“ NaraÏal tak
na dﬁisty Brücknera po zapase
na‰ich ze ·vycarami, kere zme z
odﬁenymi u‰ami porazili golem
Svûrko‰a 1:0. „Jaké ‰tûstí?! Jaká
‰Èastná ruka pﬁi stﬁídání?! To chce
jenom ãíst hru a reagovat. A to jsme
udûlali. Nic víc, nic míÀ,“ japal se
vtedy trener. „âemu vãil nûãital?

Sedûl tam jak tvrde y a enem ãumûl.
Nûchal se tam trapiÈ chudaka Kollera a posiloval defenzivu! Nûzku‰enym Kadlecem! âemu nûzaãal ze
stﬁidanim uÏ v dobû, kdy nas Turci
zatlaãili do hluboke obrany? To uÏ
mûl cosik robiÈ a ni hasiÈ oheÀ aÏ
kdyÏ uÏ chytla cela stodola,“ nadaval Zdenek s tym, Ïe mu po‰le fakturu za u‰ly zisk, bo pry uÏ fandi
nûbudu tak chodiÈ do hospody na
fotbal a un nûzarobi tolik, kolik by
moch, kdybysme se dostali aÏ do
finale EURA. „Brzdi, Zdenek,
brzdi. Je sice fakt, Ïe tyn zapas
Brückner prokauãoval, ale na hﬁi‰Èu pﬁeci byli hraãi! Taku hrubku,
jaku zrobil âech, tu uÏ v Ïivotû nûzrobi. A taki gol, jaki dal pod bﬁevno
tyn Nihat, to uÏ teÏ v Ïivotû daÈ

nûmusi. TakÏe zatymco ze ·vycarami stalo ‰tûsti pﬁi nas, proti Turkum
se na nas vysralo. Ale faktem je, Ïe
zme ho o tyn nûzajem sami hodnû
nahlas poprosili! A co beãi‰ o u‰lym
zisku?! Uvidi‰, Ïe lidi na fotbal zase
pﬁidu. Budu se v klidu divaÈ na fotbal, nûbudu se nûrvovaÈ, uÏ se enem
budu kochaÈ. Bo vãil deprem zaãnû
festival nadherneho fotbalu,“ zklidÀoval sem ho, ale Zdenek enem
mavnul nasranû ruku a ztratil se
v tym svojim kutlochu za vyãepem.
Chlapi e‰ãe Ïivû diskutovali o tym
pﬁehranym zapase s Turkami, ale
uÏ z nich ta zlosÈ vyprchala. Zbylo
enem velke zklamani. A tak do nas
padala jedna zelena za druhu, jako
na tyn velki Ïal. „AÏ idû s tym u‰lym
ziskem do ﬁiti. AÏ se vãil pﬁidû podivaÈ, jaku trÏbu mu robime!“ pravil
Erìa pﬁed tym, niÏ nas rozveselil
svojim tradiãnim vtipem: „Pravi
pani Nováková svojimu chlopovi:
,Nemám nic proti tomu, abys ‰el na
pivo, ale jen trvám na tom, abys byl
do osmi doma!’ ,Tak jo!’ pravi
radostnû pan Novák. ,Tak já budu
do osmi doma, a pak pÛjdu!’ Fajne,
ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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OKD podporuje
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Evropskému ragby 7’s kralují Portugalci

Kvalifikace na mistrovství – jak to dopadlo

Spoleãnost OKD podpoﬁila ‰piãkov˘ turnaj, na‰im se v‰ak moc nedaﬁilo
OSTRAVA Portugal‰tí hráãi kralují evropskému ragby! Potvrdilo se
to v Ostravû pﬁi kvalifikaãním turnaji mistrovství Evropy 7’s, kde ve
finále porazili „sousedy“ ze ·panûlska. âesk˘ manãaft skonãil bohuÏel
aÏ na sedmém místû z deseti, coÏ
byla snad jediná chybiãka na jinak
dobﬁe uspoﬁádané akci. Ragby na
‰piãkové mezinárodní úrovni
dovezla poprvé do moravskoslezského regionu spoleãnost OKD.
„Po spoleãenské stránce moc
úspû‰ná akce. Evropská ragbyová
federace FIRA nás vyhodnotila
jako nejlépe zorganizovan˘ turnaj
za poslední tﬁi roky. Bez podpory
OKD bychom to tûÏko zvládli.
Díky ní se napﬁíklad mohlo hrát ve
Vítkovicích, pár dní po Zlaté tretﬁe,“ konstatoval Karel ·evãík
z âeské ragbyové unie, jinak hlavní
koordinátor probûhnuv‰í ostravské
kvalifikace. Spoleãnost OKD oslovili ragbisté podle sv˘ch slov proto,
Ïe má v kraji „velkou váhu“ a zaãali s ní rovnûÏ spolupracovat na
sportovnû sociálním programu prevence kriminality Sport bez pﬁedsudkÛ (Horník ã. 24).
Na sobotní (14. ãervna) a nedûlní (15. ãervna) zápasy sedmiãlenn˘ch muÏstev na mariánskohorském hﬁi‰ti ãi ve vítkovické arénû
pﬁi‰lo prÛmûrnû ‰est aÏ osm stovek
divákÛ. „S náv‰tûvností na fotbale
se to pochopitelnû srovnávat nedá,
ale na ragby to byla slu‰ná ãísla,“
podotkl ·evãík. Atmosféra byla
pohodová, domácká – dá se ﬁíci, Ïe
v‰ichni fandili v‰em. V hledi‰ti se
objevili fandové, kteﬁí dorazili ze

Sobota, 14. 6. 2008
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Portugalsko
Belgie
âesko
Slovensko

Semifinále „Plate”
–
–

Srbsko
Andorra

Semifinále „CUP”
Logo na rukávu dresu hráãe ãeského t˘mu ukazuje, kdo pﬁivezl do
FOTO: Radek Luk‰a
regionu ragby na evropské i svûtové úrovní.
Slovenska, ale i ze ·panûlska ãi
Portugalska.
A právû ragbisté z Pyrenejského
poloostrova odjíÏdûli z Ostravy
nejspokojenûj‰í. Utkali se ve finále,
z nûhoÏ vy‰li Portugalci jako zlatí a
·panûlé jako stﬁíbrní. Oba t˘my si
zajistily postup na evropsk˘ ‰ampionát v nûmeckém Hannoveru – ten
je „nástupní stanicí“ na mistrovství
svûtové chystané na pﬁí‰tí rok do
arabského Dubaje. „Portugalci
patﬁí na evropské scénû k nejlep‰ím uÏ nûkolik let. Osvûdãil se jim
model, kdy si tipují nadûjné hráãe,
podporují je ve studiu na univerzitách a oni jim v˘konnostnû rostou.

Po tﬁech letech tento program pﬁinesl své ovoce,“ ﬁekl ragbyov˘
manaÏer ·evãík.
âesk˘ t˘m si pﬁed kvalifikací
„brousil zuby“ nejhÛﬁe na tﬁetí
místo. JenÏe realita byla krutûj‰í.
„V základní skupinû jsme vyhráli
jen jednou se ·v˘carskem. Sedmé
místo jsme vybojovali se Srbskem.
Nejsme a ani nemÛÏeme b˘t spokojeni,“ uvedl trenér Antony Brabec. Na‰i doplatili zejména na zranûní – uÏ pﬁi prvním maãi se ·panûly to odnesl Hayden Roche
(novozélandsk˘ hráã s ãesk˘mi
pﬁedky). Jak si vedl ãesk˘ t˘m,
ukazuje tabulka.
Radek Luk‰a

–
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Belgie
Nûmecko

Finále „Bowl” o 9. místo
·v˘carsko

–

Slovensko

Utkání o umístûní 7. místo
Srbsko

–

âesko

Finále „Plate” o 5. místo
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Andorra

Utkání o 3. místo
–

Nûmecko

Finále „CUP” o 1. místo
Portugalsko

Celkové poﬁadí:
1. Portugalsko
2. ·panûlsko

3. Belgie
4. Nûmecko

–

·panûlsko

5. Chorvatsko
6. Andorra
7. âesko

8. Srbsko
9. ·v˘carsko
10. Slovensko

SoutûÏ o lístky na Colours of Ostrava:

Na‰lapanûj‰í
uÏ
to
b˘t
nemÛÏe!
Barvy OKD
Spoleãnost OKD vyhla‰uje u
pﬁíleÏitosti blíÏícího se festivalu
Colours of Ostrava 2008 (10. – 13.
ãervence) velkou fotografickou
soutûÏ Barvy OKD. Zapojit se
mohou v‰ichni ãtenáﬁi Horníka –
zamûstnanci nebo tﬁeba „jen“ pﬁíznivci na‰í spoleãnosti.

Téma:
Je dáno názvem soutûÏe – Barvy
OKD. V Ïádném pﬁípadû nemusí jít
jen o fotky, které pﬁímo souvisí
s ‰achtami nebo horníky. OKD
zanechalo své barvy – pﬁíjemné a
nûkdy i ménû pﬁíjemné – v celém
na‰em regionu.
Ostravsko a Karvinsko – aã
poznamenané tûÏební ãinností,
mají mnoho krásn˘ch míst. Stejnû
jako mnoho krásn˘ch lidí. Je
moÏné dát na fotce tyto místa ãi lidi
do souvislosti s OKD nebo s nûkter˘m z hornick˘ch mûst... Ale zároveÀ je moÏné jen jednodu‰e ukázat,
Ïe i ná‰ region je „barevn˘“.

Úãastníci soutûÏe:
Do soutûÏe se mohou pﬁihlásit
autoﬁi libovolného vûku, zamûstnání v OKD není podmínkou. KaÏd˘
úãastník mÛÏe poslat nanejv˘‰ 5
fotografií.

Technické podmínky:
Do soutûÏe se pﬁijímají fotografie jen v elektronické formû (e-mailem nebo na CD).
Pﬁi fotografování zvolte vy‰‰í
rozli‰ení (nejlépe 300 dpi).

Na ,barevn˘’ festival potvrdila úãast dvû dal‰í velká jména

Léto
s OKD
Zasláním fotografií dává autor
práva k vyuÏití fotek pro OKD.

Ceny:
1. místo:
Dvû vstupenky na pﬁedstavení
Shakespearovsk˘ch slavností na
Slezskoostravském hradû, dvû permanentky na Colours of Ostrava a
kniha „Ostravaci v‰em!“ a navíc i
oficiální fotopas na festival stejn˘,
jako mají reportéﬁi.
2. – 10. místo:
Dvû permanentky na festival
Colours of Ostrava (pro kaÏdého
umístûného).
11. – 15. místo:
V˘pravná fotografická kniha
„Ostravaci v‰em!“
Nejlep‰í fotografie budou zveﬁejnûny na festivalu Colours of
Ostrava, na internetov˘ch stránkách OKD a v t˘deníku Horník.

Uzávûrka:
Fotografie je tﬁeba dopravit nejpozdûji do 30. ãervna 2008 na adresy:
Po‰tou: OKD, útvar pro PR a
komunikaci, Proke‰ovo námûstí
6/2020, 728 30 Ostrava
E-mailem: barvy@okd.cz

OSTRAVA Maximálnû na‰lapan˘ je program Colours Of Ostrava! VII. roãník „svûtového“ festivalu „svûtové“ muziky a kultury
podporovan˘ i OKD probûhne od
ãtvrteãního poledne 10. do nedûlního veãera 13. ãervence. Na jedenácti scénách bude na sto skupin,
sólistÛ, divadel, DJ i dal‰ích umûlcÛ z celé planety.
„Festival je pﬁecpan˘ hudebními lahÛdkami. UÏ nic víc se fakt
pﬁidat nedalo…“ nechala se sly‰et
‰éfpoﬁadatelka Zlata Holu‰ová.
Jako poslední pﬁibyla na seznam
více neÏ tﬁicítky zahraniãních
úãinkujících jména z Velké Británie – elektroniãtí Goldfrapp (snímek vpravo dole) a zpûvaãka poetick˘ch folkov˘ch písní Lou Rhodes (snímek vlevo dole).
„Budou tam unikátní umûlci,
kteﬁí taky mají unikátní poÏadavky,“ pokraãoval dal‰í z organizátorÛ Jiﬁí Moravãík. Napﬁíklad ‰piãkov˘ norsk˘ saxofonista Jan Garbarek nechce, aby pﬁed ním na
pódiu kdokoliv jin˘ vystupoval.
Taky mu musí sehnat speciální

Zlata Holu‰ová oznamuje novinky. FOTO: Radek Luk‰a a archiv
piano – pr˘ je jen jediné na Moravû a má milionovou hodnotu.
Colours Of Ostrava pﬁitom
nebude jen o muzice, ale také
divadle. Opravdovou show slibuje
legendární rusk˘ Teatr Novogo
Fronta. Jeho nová inscenace bude
mít na „Barvách“ ãeskou premiéru. A to na volném prostranství,
aby mohli zapojit do hry skuteãné
automobily, pyrotechnické efekty
nebo akrobatické kousky.
Jednu specialita bude i pro
náv‰tûvníky ãekající na „opásko-

vání“ u brány âerné louky. Venku
pﬁed pavilonem A vystoupí britská street folková parta Orchestra
del Sol, jeÏ dorazí za úãelem pobavení lidí stojících ve frontû. Poﬁadatelé slíbili také posílení ostravské hromadné dopravy a zaji‰tûní
noãních vlakÛ do okolních mûst.
Lidé z OKD, spoleãnosti patﬁící k hlavním partnerÛm festivalu,
budou mít v‰echna tato lákadla
levnûji. „Lístek vyjde jen na 590
korun. Pﬁi zakoupení je tﬁeba
pﬁedloÏit zamûstnaneckou kartu a
uvést celé jméno i pﬁíjmení. Maximální poãet lístkÛ pro jednu
osobu je ‰est,“ oznámil Martin
Határ z útvaru PR a komunikace.
Pﬁedprodej za „okáìáckou“
cenu probíhá v klubu Templ
v ostravské Stodolní ulici aÏ do
10. ãervence. „Mohou toho vyuÏít
i pracovníci v‰ech VOJ a dceﬁin˘ch spoleãností Bastro, HBZS,
Czech Karbon, Rekultivace…“,
upﬁesnil Határ. BûÏná cena je
pﬁed akcí za 1090 Kã, na místû
1200 Kã. OKD má i fotosoutûÏ
Barvy OKD.
Radek Luk‰a
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Panoráma

Starobylá tradice pokraãuje

TIPY HORNÍKA
Ostrava
FESTIVAL ZA VODOU

119. celostátní skok pﬁes kÛÏi se letos konal v Chomutovû
CHOMUTOV (bk) V poﬁadí uÏ 119.
celostátní skok pﬁes kÛÏi se letos
konal „v pátek 25. dne mûsíce apríla
l. p. 2008 pﬁipadající na den sv.
Marka“ v Mûstském divadle v Chomutovû. Vûrni tradicím hornického
povolání vyrazili na tuto „Starobylou
slavnost v hornick˘ch krojích s konzumací pivní masti spojenou“ také
zástupci hornické Ostravy. A protoÏe
zaji‰Èovali nejvût‰í úãast vãetnû
hudební smeãky a „smrdut˘ch“ fuxÛ,
vyjeli hned dvûma autobusy.
„Celkem se skoku zúãastnilo asi
450 pﬁátel hornick˘ch tradic, z toho
okolo 80 z Ostravska,“ informoval
Horníka jeden z úãastníkÛ akce,
ãlen Klubu pﬁátel Hornického
muzea OKD Jaroslav Minka.
„Mezi hosty byli i zástupci OKD
Václav Kabourek a Lubomír Langr,
ﬁeditel Nadace Landek Josef
Kimer a dal‰í. Program zaãal v 15

Role Slavného, Vysokého a Neomylného Prezídia se ujal Pavel
FOTO: KPHM
Prokop z HGF V·B-TUO.

25. kvûtna se mûsto Chomutov odûlo do hornick˘ch krojÛ.

hodin prÛvodem fuxÛ a krojovan˘ch horníkÛ, kteﬁí se za zvukÛ
kapely a zpûvu hornick˘ch písní
vydali na chomutovské námûstí
hledat slavného Nadli‰áka.“
Oficiálnû byl 119. skok pﬁes kÛÏi
zahájen v 17 hodin. Slavné, Vysoké
a Neomylné Prezídium v osobû
vedoucího Institutu hornického
inÏen˘rství a bezpeãnosti Hornicko-geologické fakulty V·B-TUO
Pavla Prokopa pﬁivítalo v chomutovské Li‰ãí noﬁe hosty z Polska,
Slovenska, Ukrajiny a Maìarska a
v‰echny kamarády. Po pﬁijetí do
hornického stavu nov˘ch adeptÛ
podle starodávného obﬁadu skoku
pﬁes hornickou „skuru“, pokraãovala zábava za zpûvu karmín a sílení se mastí do veãerních hodin.
„Bylo to senzaãní a mûlo to
opravdu úroveÀ,“ podûlil se s Horníkem se sv˘mi dojmy Jaroslav
Minka. „V‰echno bylo skvûle zaji‰tûné, navíc je Chomutov mûstem,
které opl˘vá krásn˘m prostﬁedím a
bohatou historií.“

Karviná slaví 740. narozeniny
Mûstu gratulují Hradi‰Èan, Peha, Kry‰tof a Îalman
KARVINÁ Mûstu Karviná bude
letos 740 let a oslavy jeho narozenin budou opravdu velkolepé.
Zaãnou v pátek 20. ãervna v Mûstském domu kultury slavnostním
koncertem velkého dechového
orchestru Májovák a kﬁtem jeho
nové CD (17.00). Souãástí programu bude vyhlá‰ení a ocenûní
osobností v oblasti kultury. Na
fry‰tátském námûstí zahrají
Moravská filharmonie a orchestr
Hradi‰Èan (20.00).
Jubilejní Dny Karviné budou
pokraãovat v sobotu hned na ãtyﬁech scénách. Milovníci popové
hudby si uÏijí v areálu letního kina
koncertÛ Petra Bendeho (16.00),
slovenské skupiny Peha (17.30) a
kapely Kry‰tof (19.30).
V areálu lodiãek se bude hrát
rock. Program zahájí polské
„grupy“ Chemical Garage (11.00)
a Infinity (11.35), po nich nastoupí skupiny Dragon (12.10), Lidopop (12.50), Imortela (13.30),
Vidock (14.15), The Pant (15.00),

X-Core (15.45), Dying Passion
(16.30), Jaksi Taksi (17.30), Greedy Invalid (18.30), Ador Dorath
(19.30), Crashpoint (20.30), Root
(21.30) a Atrakain (22.40). Po pÛlnoci zahrají je‰tû Galactic Industry (00.00) a R.E.T. (01.00).
Milovníci folkové a country
hudby se soustﬁedí u restaurace
Oáza. Zahrají pro nû ·ediváci
(16.00), Dobrá poloha (16.40),
Quadricinium Vocale Carviniense
(17.15), The Wind Whistles
(17.50), Grasscountry Drive
(18.35), Sluníãko (19.25), Bridge
(20.10), Sunny Side (21.10) a Îalman a spol. (22.10 - 23.10).
Hlavní program na Masarykovû námûstí zahájí skupina PB
Band (14.00). Po vyhlá‰ení a ocenûní osobností roku v oblasti
sportu (15.00) budou pﬁipravena
vystoupení souborÛ z polsk˘ch
druÏebních mûst – Paradox
z Jaworzna (15.30) a Epizod
z mûsta Wodzis∏aw Âlàski (16.00).
Poté pﬁijdou na ﬁadu koncerty
folklorního souboru Hlubina

(16.30) a Mûstského orchestru
Rybik (18.00). Závûr bude patﬁit
filmové a muzikálové show velkého dechového orchestru Májovák,
se kter˘m si zazpívá sbor Permoník a sólisté Moravskoslezského
národního divadla v Ostravû
(20.00). Pomyslnou teãkou za
oslavami obstará slavnostní ohÀostroj (22.00 – 22.15).
Mezi doprovodn˘mi programy
láká pﬁedev‰ím projíÏìka zvlá‰tním parním vlakem na trase Karviná hlavní nádraÏí – Petrovice –
Karviná-Nové Mûsto (odjezd
v 8.00 a 11.00), ve kterém se
budou o dobrou náladu cestujících starat divadelní soubory a
hudební skupiny. Restaurace
Praha v Novém Mûstû nabídne
kovbojské mûsteãko a westernovû
orientované soutûÏe pro dûti pod
názvem Tenkrát na Západû.
Upoutat mÛÏe v˘stava 100 let
Dechového orchestru Májovák v
Regionální knihovnû ve Fry‰tátû
nebo v˘stavka dûtsk˘ch prací ve
foyer MûDK Barevná paleta.
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·esté pokraãování dûhylovského
festivalu Za vodou v areálu Lodûnice nabídne ve tﬁech dnech prÛﬁez
folkem, country, bluesem ãi bluegrassem. V pátek 20. ãervna
vystoupí od 20.00 hod. skupiny
Bluesberry, Spirituál kvintet a
âechomor (na snímku), na sobotu
21. ãervna od 13.00 hod. jsou
nachystáni BG styl, Tomá‰ Koãko,
Tereza Terãová, Pavel Dobe‰, Vûra
Martinová & Jamie Marshall, Fleret & Jarmila Âuláková, Michal
Îáãek, Lenka Filipová, No Blues a
Ivan Mládek & Banjo Band. V
nedûli 22. ãervna hrají od 13.00
hod. Dobrá poloha, Dojem Calata,
Douda Band, Nestíháme, The
Wind Whistles (Can.), Pouze znouze, Pepa Streichl a Îalman & spol.
SLAVNOSTI V PIVOVARU

Velká várka kvasnicového leÏáku
(na snímku) dozrála v ostravském
pivovaru, aby byla v sobotu 21.
ãervna pﬁipravena na „pivní slavnosti“. Ty se uskuteãní od 13 do 22
hodin v hlavním areálu v Hornopolní ulici (zahrají mj. Chinaski,
MÀága a Îìorp, Wohnout) a od 23
hodin pak jako „afterparty“ ve
Stodolní ulici ve speciálním stanu.
LETNÍ SLUNOHRAD
Úter˘ 24. ãervna je na Slezskoostravském hradu vyhrazeno druhému roãníku koncertní akce Letní Slunohrad. S Ostravsk˘m rozhlasov˘m
orchestrem se na jednom pódiu pﬁedstaví: Vûra ·pinarová, Richard Krajão, Heidi JankÛ, Peter Nagy, Tonya
Graves, Petr Nûmec, Pavel Novák a
Tanja. Program zaãíná v 18.00 hodin.

Havíﬁov
SUCHÁ UVÍTÁ LÉTO
V˘teãnou zábavu a dobré jídlo a
pití slibují poﬁadatelé Vítání léta v
amfiteátru stadionu TJ Dolu Franti‰ek v Horní Suché. Hlavní hvûzdou akce, která se uskuteãní v
sobotu 21. ãervna od 15.00 hodin,
je slovensk˘ zpûvák Peter Nagy.
Urãitû ale pobaví také skladatel
filmov˘ch melodií Jaroslav Uhlíﬁ,
„gorolská“ country kapela Blaf,
Team revival ãi Hasiãanka. Vrcholem veãerního programu bude
ohÀostroj (22.00).
âI·TùNÍ LUâINY
První letní den, 21. ãervna, se bude
konat dÛkladná oãista okolí ﬁeky
Luãiny, do které se mohou zapojit i
dobrovolníci. Akci poﬁádá odbor
Ïivotního prostﬁedí magistrátu mûsta
ve spolupráci s âesk˘m rybáﬁsk˘m
svazem. Zváni jsou v‰ichni, kteﬁí se
nebojí brodit vodou a sbírat pﬁi tom
v‰e, co do vody odloÏili na‰i ménû
zodpovûdní spoluobãané. Sraz úãastníkÛ je mezi 8.30 a 9.00 hodin u
mostu pﬁes Luãinu pod ulicí âSA.

Karviná
KONCERT ABSOLVENTÒ
Slavnostní vyﬁazení absolventÛ
Základní umûlecké ‰koly Bedﬁicha
Smetany v Karviné je naplánováno
na ãtvrtek 19. ãervna. Koncert v
koncertním sále ZU· zaãíná v
16.00 hodin.
NA OBHLÍDKU K SOUSEDÒM
Jako kaÏdou poslední stﬁedu v
mûsíci se bude 25. ãervna od 15.00
konat v prostorách Revírní bratrské pokladny v Karviné beseda
Klubu pﬁátel Hornického muzea
OKD. Téma setkání je tentokrát
Exkurze do hornick˘ch muzeí v
pﬁíhraniãní oblasti Polska.
K 231 - V¯STAVA O TOTALITù
Aby se to uÏ neopakovalo aneb K
231 se jmenuje v˘stava o totalitû,
která bude ve foyer obchodnû podnikatelské fakulty Slezské univerzity. VernisáÏ se uskuteãní v pondûlí 23. ãervna v 10 hodin za úãasti
ministra vnitra Ivana Langera.

Fr˘dek-Místek
FOLKLOR
Z
RÒZN¯CH
KOUTÒ SVùTA
Milovníci lidov˘ch zvykÛ a tancÛ si
pﬁijdou na své v nedûli 22. ãervna v
kinû Petra Bezruãe ve Fr˘dkuMístku. V rámci galakoncertu 14.
mezinárodního folklorního festivalu CIOFF vystoupí soubory z Bûloruska, Slovenska, Srbska, Itálie, a
také z daleké âíny. Zaãátek v 16.00
hodin.

Orlová
PO STOPÁCH BABY JAGY

Lesopark u letního kina v Orlové
se v sobotu 21. ãervna od 14 do 17
hodin uÏ podvanácté promûní
v pohádkov˘ les pro dûti. Spolu
s ãlenkami âeského svazu Ïen se
na‰i nejmen‰í vypraví za oblíben˘mi postavami z pohádek, jako jsou
baba Jaga, víly, vodník, princezna,
král a dal‰í. Kromû hezk˘ch záÏitkÛ z pﬁipraven˘ch soutûÏí si kaÏd˘
úãastník odnese balíãek pln˘ sladkostí, drobn˘ch dárkÛ a diplom.
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se
akce pﬁesouvá na sobotu 28. ãervna.
KANAëANÉ V ORLOVÉ

Sympatická indie-folková dvojice z
kanadského Vancouveru Liza
Moser a Tom Prilesky (na snímku),
která vystupuje pod názvem The
Wind Whistles, a praÏské písniãkáﬁské duo Nestíháme budou
hosty Lucie Bublavé a Jana Dospivy v orlovském klubu Futra. Koncert se koná ve ãtvrtek 19. ãervna
od 18.00.

Po ‰ichtû

K¤ÍÎOVKA

PRO

O KNIHU

Tajenka: „Mami, taÈka ﬁíká, Ïe jsi ãarodûjnice.“ „Neotravuj a bûÏ mu ﬁíct, Ïe ho...
Pﬁípravek
k nakládání
zeleniny

19. ãervna 2008

Zábava

Jméno
norsk˘ch
králÛ

SPZ
Písku

Jihoamerická
pou‰È

Vodní
ptáci

Harold
Lloyd

Masa
lidí

(dokonãení v tajence)
Mohutn˘
asijsk˘
strom

PﬁedloÏka

Znaãka
astatu

Îena (v mor.
náﬁeãí)

PﬁedloÏka

Zlost

Pokyn

Balkánské
jídlo

Kulhat

V˘kvût
spoleãenství

Maìarské
dívãí jméno
Videorekordér (slang.)

Pona

Australsk˘
p‰tros

Skupenství
vody
Smûr

SPZ
Ostravy

Námoﬁní
hodnost

Solmizaãní
slabika

SPZ
Berouna

Rychle se
pohybovati

Rozru‰ovati
stehy
Zkra. Oddûlení práce
a mezd

Tyranka
Zdroj

Geometrick˘
útvar

Spojka

Franta udûlá dvû dvanáctky a má tﬁi dny volna. Já udûlám pût dvanáctek a tﬁi dny mû manÏelka nikam nepustí.
Kresba: V. Novák

TAJENKA

Italská
metropole

Platidlo
Macaa

SPZ Kutné
Hory

Název
písmene

Zkr. Horské
sluÏby

Bod
v dÏudu

Úder

Citoslovce
smíchu

Ukazovací
zájmeno

Zkr. nemocniã. oddûlení

Japonská lovkynû perel

Otázka
na místo

Domácky
Ilona

Na ono
místo

Velitel
lodi

Král
s oslíma
u‰ima

Bobizaãní
slabika

Pouze
(náﬁeãnû)

Vylisované
hroznové
slupky

¤eka
v Rusku

Mohamedova matka

Znaãka
americia

Tajenka z minulého ãísla: Blond˘nka ukazuje pﬁíteli svou sbírku fotografií. „A proã jsou na v‰ech tûch fotkách jenom oãi?“ podiví se kamarádka. „Sbírám pohledy.“
PomÛcky: avo, Nara.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Lucie Koláﬁová z Fr˘dku-Místku.
Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
Beran

ZASMÁNÍ

21. 3. – 20. 4.

od 19. do 25. ãervna 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Jako z udûlání vám
pamûÈ vypoví sluÏbu
ve chvíli, kdy to budete nejménû potﬁebovat. Berte to jako
zkou‰ku improvizaãních schopností. Pﬁi tro‰e soustﬁedûní v‰echno
zvládnete. Neodoláte a vyuÏijete
v˘hodné nabídky ke koupi drahé
vûci. Nemáte-li finanãní rezervu,
bude vám tûÏko a budete se muset
v pﬁí‰tích dnech uskromnit.

Bude-li se vás nûkdo
ptát na vá‰ názor a
Ïádat vás o radu,
nevykrucujte se a
nechytraãte.
Jistá
osoba potﬁebuje va‰i pomoc a vy
patﬁíte k lidem, kter˘m dÛvûﬁuje.
Bylo by od vás neslu‰né a neodpovûdné ji zklamat. Budete potﬁebovat více vytrvalosti, jinak se kvÛli
první pﬁekáÏce vzdáte slibn˘ch
plánÛ, a to by byla velká ‰koda.

PﬁestaÀte naﬁíkat, Ïe
neudrÏíte peníze a
zapisujte si v˘daje.
Nûjak˘ dÛvod pro to
musí
existovat.
Vystﬁíhejte se sporÛ s nadﬁízen˘mi.
Nedopadnou pro vás dobﬁe. Hrozí
vám jak ztráta, tak krácení odmûn.
Dokonale zmateni pÛvabem jisté
osÛbky jste schopní udûlat poﬁádnou hloupost. Pﬁitom pÛjde spí‰e
jen o projev vá‰ní.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

Velkou trpûlivost a
také ‰tûstí vyÏaduje
snaha najít ãlovûka,
kter˘ by vám pomohl
s neãekan˘m problémem. Planety vám pﬁíli‰ nepﬁejí,
takÏe nelze vylouãit ani to, Ïe se
nakonec své pﬁedstavy vzdáte. Pﬁítel
vás pﬁesvûdãí, Ïe s jist˘m ãlovûkem je
lep‰í vyjít po dobrém. PﬁemÛÏete se a
na ãas zakopete váleãnou sekeru.

Potû‰í vás fakt, Ïe se
s jistou osobou shodnete na v‰em, co vás
dosud rozdûlovalo.
S velkou pravdûpodobností pÛjde o spolupráci na projektu, kter˘ vám pootevﬁe dveﬁe do
velkého svûta. Oddálí se moÏnost
pﬁejít na lep‰í místo. V poslední
chvíli se dozvíte nûco, co právem
vzbudí va‰i nedÛvûru.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 21. 12.

Vyh˘bejte se sporÛm
s cizími lidmi. Mohlo
by se stát, Ïe s nûk˘m,
koho znectíte, se za
pár hodin potkáte na
dÛleÏitém jednání. Buìte spokojeni
s tím, co máte, pﬁípadnû s tím, co
dostanete. Sebelépe skr˘van˘ projev nespokojenosti, ne-li hamiÏnosti, si jistá dÛleÏitá osoba vysvûtlí
jako nevdûk. Nehoda spojená s úrazem vám hrozí pﬁi sportu.

Koneãnû
seberete
odvahu a pustíte se
do realizace úkolu,
kter˘ neustále odkládáte. Po poãáteãních
potíÏích s ním budete hotovi neãekanû rychle. Nevyskakujte si na
úﬁadech, u lékaﬁe a advokáta. Mnohem moudﬁej‰í bude mlãet a pozornû naslouchat tomu, co vám ﬁíkají.
Dávejte si pozor na své vûci, hrozí
vám ztráta dokladÛ.

Nevybavujte se s
kolegy, kteﬁí kaÏdého
jen pomluví. Proã si
kazit náladu a neustále se hádat. UÏívejte
si také radostí Ïivota, neodﬁíkejte si
drobné pﬁíjemnosti. Potﬁebujete se
odreagovat, plnûní povinností vás
stojí spoustu sil, které vám chybûjí
jinde. Ztrácíte humor a to je zlé.
Vezmûte si dovolenou a jeìte si
odpoãinout a nabrat síly.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

22. 12. – 20. 1.

Káviãka se ‰éfem vzbudí pozornost kolegÛ,
kteﬁí vás zaãnou bedlivû sledovat. Dávejte
si pozor, abyste nezavdali pﬁíãinu k chodbov˘m ﬁeãem.
Vyhnûte se pÛjãkám a nenakupujte
nic na dluh. Projeví se u vás pﬁechodn˘ nedostatek sebejistoty. Bude proto lep‰í, kdyÏ budete pracovat
a rozhodovat o v‰em samostatnû.

21. 1. – 19. 2.

V práci se schyluje
k boji o uvolnûné
místo vedoucího. Budete-li trpûliví a zasáhnete do diskuse aÏ
po nejvût‰ích kﬁiklounech, mohlo
by vám vyjít vítûzství. Bude ale
obtíÏné pﬁizpÛsobit se okolí. Lhostejno, jestli pÛjde o partnera nebo
kolegy v zamûstnání. NeÏ nûco udûláte, radûji pﬁedtím pﬁem˘‰lejte.

„Vûﬁíte tajemn˘m a záhadn˘m
úkazÛm?“
„Stoprocentnû. Jednou na nás
pﬁi milování spadla svatební fotografie visící nad manÏelsk˘m
loÏem.“
„No a?“
„Nedbal jsem varování a za pÛl
hodiny se neoãekávanû vrátila
moje Ïena.“
✿

Dva na pustém ostrovû: „Chtûlo
by to Ïenskou!“
„A poﬁádnû rozpálenou…“
„A s pûknû kﬁupavou kÛrãiãkou…!“
✿

Okradená Ïenská na policii
hlásí, Ïe jí nûkdo ukradl penûÏenku.
Policajt se ptá: „A to jste necítila, Ïe vám na ni sahá?“
„Ale cítila, jenÏe jsem netu‰ila,
ze mi druhou rukou ukradne penûÏenku…“

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

24. 8. – 23. 9.

Pomûrnû lehce se vypoﬁádáte s jistou nároãnou otázkou. Vá‰
mozek jede na plné
obrátky, máloco vás
zaskoãí nebo pﬁekvapí. Máte-li naplánovanou pracovní schÛzku, prosadíte si v‰echno, co si umanete.
Nad‰ení ve vás vzbudí zájem osoby,
které uÏ del‰í dobu nadbíháte. Pﬁijde i pozvání na veãeﬁi.

24. 9. – 23. 10.

Telefonuje chlapík hasiãÛm:
„Rychle, okamÏitû pﬁijeìte k nám,
hoﬁíme!“
„Dobﬁe pane, ale jak se k vám
dostaneme?“
„JeÏí‰i, to vy uÏ nemáte ta velká
ãervená auta…?!?“
✿
Letadlo nabralo v˘‰ku a kapitán
se rozhodl rozhlasem oslovit cestující: „Dámy a pánové, na‰e letadlo
se nachází ve v˘‰ce 10 tisíc metrÛ,
letíme rychlosti okolo 900 km/h,
venku je teplota... Sakra! No do
prãic…!“ Letadlo zakolísalo, v
reproduktorech zapraskalo a v
kabinû se rozhostilo hrobové ticho,
které po pár sekundách pﬁeru‰il
jasn˘ hlas kapitána: „PromiÀte,
váÏení cestující, stevardka mû
právû polila horkou kávou. Kdybyste tak vidûli, jak vypadají moje
nohavice zepﬁedu…!“ A mezi cestujícími se ozvalo: „To nic není, ale
kdybyste vidûli moje kalhoty zezadu…!“

V¯ROKY

HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ

„S krajinami je to jako s lidmi,
nikdy je úplnû nepoznáme. KaÏd˘
ãlovûk a kaÏdá krajina mohou za
urãit˘ch okolností projít v‰emi
fázemi, od té nejuboÏej‰í o‰klivosti aÏ po tu nejvzne‰enûj‰í krásu.“

„Blázni stavûjí domy, aby mûli
chytráci kde bydlet.“ Anglické pﬁísloví

Morgenstern

âeãenské pﬁísloví


„Pozornû poslouchej, co ti Ïena
radí, abys to mohl udûlat naopak.“

20. 2. – 20. 3.

Raní vás nûãí hluboká
závist. Zvlá‰tû citelnû
to proÏijete v pﬁípadû,
Ïe pÛjde o blízkou
osobu. BohuÏel na
tom nic nezmûníte, takÏe nezb˘vá
neÏ zÛstat nad vûcí. Jistou nabídku
musíte zváÏit pﬁedev‰ím z finanãního hlediska. Rozãarování vám pﬁinese v˘voj nadûjné záleÏitosti.
Nenaﬁíkejte v‰ak pﬁedem.
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Velk˘ dechov˘ orchestr Májovák slaví 100 let úspû‰né ãinnosti

V sobotu se jde na koncert!
Muzika, která baví nejen lidi spojené s uhlím a ‰achtou

StrÛjci souãasn˘ch úspûchÛ Májováku. Zleva dirigenti Vlastimil
BlaÏek, Milan BystroÀ a Marek Prá‰il.

Pﬁíslib do budoucna
Hovoﬁíme s dirigentem Markem Prá‰ilem
U dirigentského pultíku velkého
dechového orchestru Májovák se od
zaãátku leto‰ního roku zaãala objevovat nová tváﬁ. I kdyÏ je Marku
Prá‰ilovi sotva dvaadvacet let, zvládá svoji úlohu bravurnû a orchestr
pod jeho vedením „‰lape“ jako ‰v˘carské hodinky. Je vidût, Ïe ho tato
práce baví a Ïe v ní na‰el zalíbení.

Základní umûlecké ‰kole v Mariánsk˘ch Horách. Externû spolupracuji s orchestrem opery Národního
divadla moravskoslezského a dal‰ími profesionálními tûlesy. Zaãíná se
také objevovat ãím dál více moÏností sólového vystupování.
Jak jste se dostal k hornické
dechovce?
Poãátky mé spolupráce s Májovákem byly vlastnû dílem náhody. Asi
pﬁed dvûma lety potﬁeboval orchestr
doplnit sekci klarinetÛ pro koncertní
turné po Sicílii. Pﬁijal jsem nabídku a
uÏ jsem v orchestru zÛstal. Od novoroãního koncertu navíc pÛsobím
jako jeden z dirigentÛ.

Hornická hudba k hornickému
povolání patﬁí. A kdyÏ se to opravdu
umí, je to paráda. Velk˘ dechov˘
orchestr Májovák mÛÏe jít pﬁíkladem. Soubor, kter˘ uÏ po 100 let rozdává radost a potû‰ení, se pﬁes dûjinné zvraty a turbulence stále drÏí na
v˘sluní a ‰íﬁí dobré jméno hornické
dechové hudby doma i ve svûtû.
Svou slavnou éru zapoãal Májovák v roce 1908, kdy byla v Karviné
u tehdej‰í jámy Gabriela zaloÏena
malá kapela krojovan˘ch havíﬁÛ.
Prvním kapelníkem se stal Gustav
Stanku‰, ve 30. letech ho vystﬁídal
Josef Pospûch. Zásadním mezníkem ve v˘voji orchestru bylo ale
pﬁevzetí dirigentské taktovky Viktorem Bystronûm v roce 1943.
Nov˘ dirigent vtiskl orchestru ﬁád a
zaãal roz‰iﬁovat repertoár i poãty
hudebníkÛ. Pod jeho vedením zaãala kapela vystupovat i mimo region
a získávat první úspûchy na soutûÏích, pﬁehlídkách a festivalech.
V roce 1963 se taktovky ujal jeho
syn Milan BystroÀ, kter˘ si jako cíl
stanovil zv˘‰it umûleckou úroveÀ
souboru a pov˘‰it tradiãní hornickou kapelu na velk˘ dechov˘
orchestr. O tom, Ïe nastoupená
cesta byla správná, svûdãí ﬁada

úspûchÛ a uznání. K tûm nejcennûj‰ím patﬁí cena a titul laureáta v celostátní soutûÏi o nejlep‰í hornick˘
dechov˘ orchestr âSSR v letech
1971 a 1972, nebo 1. místo a zvlá‰tní
cena francouzského ministra kultury na Mezinárodním hudebním festivalu ve Vichy v roce 1972.

Léto
s OKD
Dal‰í kapitolu pí‰e Májovák v 80.
letech. Milan BystroÀ je nucen kvÛli
pracovnímu vytíÏení od orchestru
odejít a Májovák hraje v krátkém
sledu pod vedením Otty Przybyly,
Tomá‰e Hanãla, Bruna Wróbla a
Miroslava Adamce. Po nich se ale
taktovky ujímá Karel Bria, kter˘
vede tûleso k umûleck˘m v˘‰inám a
v roce 1989 získává zlaté pásmo na
svûtové soutûÏi dechov˘ch hudeb
v nizozemské Kerkrade. Vy‰‰ího
ocenûní nelze dosáhnout.

Pak ale pﬁichází krize. Zmûna
spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch
podmínek po roce 1989 znamená
ztrátu této podpory. Muzikanti
zaãínají v nejisté situaci odcházet a
v roce 1992 opou‰tí soubor i Karel
Bria. Právû tehdy ale Májovák prokazuje svoji vnitﬁní sílu. Za dirigentsk˘ pult se vrací Milan BystroÀ, je zvoleno nové vedení a
v letech 1994 – 1995 se situace stabilizuje. V roce 1996 se orchestr
stává obãansk˘m sdruÏením, které
se tû‰í podpoﬁe mûsta Karviné a
dÛlní spoleãnosti OKD. Pﬁicházejí
dal‰í dirigenti Jiﬁí BystroÀ a Vlastimil BlaÏek a spolu s nimi nové
úspûchy a nové plány do budoucna.
A co je dÛleÏité, objevují se také
nové, mladé tváﬁe hudebníkÛ. Jednou z nich je Lenka Mazáãová, laureátka ceny za nejlep‰í sólov˘
v˘kon na loÀské evropské soutûÏi
velk˘ch dechov˘ch orchestrÛ
v Ostravû. „Co pro mû znamená
Májovák?,“ zam˘‰lí se pro Horník
27letá hobojistka. „Koníãek!
Pocházím od Pﬁerova a do orchestru jsem se dostala vlastnû omylem.
Ale myslím, Ïe zÛstanu. Hlavnû
proto, Ïe Májovák je uÏ fakt symfonická hudba. A to mû baví.“

Máte nûjaké vazby na hornictví?

Co se vám na Májováku nejvíc
líbí?
K hudbû mû pﬁivedl dûdeãek,
kter˘ hrál v ostravském velkém
dechovém orchestru Vítkovák.
TakÏe vztah k dechové hudbû jsem
si vybudoval uÏ v dûtství. Na Májováku se mi líbí hlavnû to, Ïe má velice ‰irok˘ a rozmanit˘ repertoár.
Hraje díla z oblasti váÏné hudby,
skladby napsané pﬁímo pro dechové orchestry, ale také filmové melodie, melodie z muzikálÛ i klasickou
dechovou hudbu. Orchestr umí
zahrát snad v‰e, a to je pro dirigenta velká v˘zva. Navíc je zde velice
dobrá parta lidí.
¤eknûte pár slov o sobû. Odkud
pocházíte, jak jste se dostal k
hudbû?
Pocházím z Ostravy, hrát jsem
zaãal nûkdy v pûti ‰esti letech, nejprve na bicí a pak na klarinet. V
souãasné dobû studuji hru na tento
nástroj na Fakultû umûní Ostravské
univerzity a souãasnû ji vyuãuji na

Pokud vím, nikdo z mé rodiny
jako horník nepracoval. Ale co
jsem v Májováku, zaãíná mi b˘t toto
povolání blízké. Reprezentujeme
hornickou kulturu a jedním z na‰ich
hlavních partnerÛ je spoleãnost
OKD. Pﬁedev‰ím je ale v souboru
ﬁada chlapÛ, kteﬁí fárají nebo fárali,
a tak se na zkou‰kách o tûchto
vûcech hodnû hovoﬁí.
Chtûl byste se nûkdy podívat
dolÛ do dolu?
Kdyby byla takováto moÏnost,
urãitû bych ji vyuÏil. Prohlédl jsem
si uÏ dÛlní expozici v ostravském
Hornickém muzeu OKD, ale rád
bych jednou zaÏil ten pocit z fárání
do opravdového ãinného dolu.
VraÈme se k va‰í umûlecké ãinnosti. Jaké cíle si kladete?
Nyní je pro mû hlavní ukonãit
‰kolu a pokusit se získat trvalé
místo v nûjakém profesionálním
souboru. Letos také zahajuji studium dirigování na ostravské Janáãkovû konzervatoﬁi. Bylo by hezké
uplatnit se tﬁeba i v této roli.
Stránku pﬁipravil:
Bohuslav KrzyÏanek

Májovák pﬁi slavnostním koncertu v sále kompresorovny Hornického muzea OKD v Ostravû.

Bavme se o penûzích
OSTRAVA âinnost velkého hornického dechového orchestru Májovák
by nebyla moÏná bez podpory sponzorÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í pﬁispûvovatele patﬁí spoleãnost OKD. Jak pro Horník upﬁesnila pﬁedsedkynû
V˘boru pro sponzoringové a dárcovské aktivity a ﬁeditelka útvaru pro PR
a komunikaci OKD Petra Ma‰ínová, na leto‰ní rok mu tûÏaﬁi „pﬁiklepli“
z prostﬁedkÛ na podporu kultury a sportu 300 tisíc korun.
„Spolupráce Májováku a OKD je dlouhodobá a funguje v˘bornû.
Zatímco spoleãnost OKD podporuje orchestr finanãnû, muzikanti svou
hudbou podporují mnoho firemních akcí. Skvûlé v˘kony Májováku a jeho
proslulost doslova v celém svûtû je navíc tím nejlep‰ím pﬁínosem k budování hornick˘ch tradic,“ nastínila pohled OKD Petra Ma‰ínová.

Koncerty Májováku
Pátek 20. ãervna, 17.00, Mûstsk˘ dÛm kultury Karviná - Slavnostní koncert ke 100. v˘roãí
zaloÏení orchestru
Sobota 21. ãervna, 20.00,
Masarykovo námûstí Karviná Filmová a muzikálová show - slavnostní koncert ke 100. v˘roãí zaloÏení orchestru. Koncert se sborem
Permoník a sólisty Národního
divadla moravskoslezského.

Co pro vás znamená hornická dechovka a havíﬁská hudba?
Jubilejní koncert Májováku v Hornickém muzeu OKD (25. kvûtna) pﬁilákal
na 220 posluchaãÛ. Proã pﬁi‰li a co pro nû znamená hornická dechová hudba?
Martin Ki‰ka (19), student gymnázia Hladnov
v Ostravû: Sám hraji v mûstském dechovém
orchestru Vratimov, takÏe k této hudbû mám
vyhranûn˘ vztah.
O koncertu Májováku ke stému
v˘roãí zaloÏení se
pﬁede mnou zmínil mÛj dûdeãek.
Zaujalo mû to a
pﬁi‰el jsem se
podívat. Nelituji,
hrají opravdu moc
pûknû, schvaluji
to.

Vûra Ziemnioková (61), dÛchodkynû: Jsem
z Karviné a na koncerty Májováku chodím
velmi ráda, protoÏe tato hudba se mi moc
líbí. Poslouchám
ji nejen na koncertech, ale kdyÏ
je pﬁíleÏitost, tak
také z rádia ãi
televize. A co pro
mû
dechovka
znamená? Prostû
radost, potû‰ení,
krásné a pﬁíjemné chvíle... Tak
asi.

Petr JankÛ (70), hornick˘ dÛchodce: Tento
orchestr má dlouholetou tradici a jsem rád,
Ïe pokraãuje ve své ãinnosti. KdyÏ se podíváte na sloÏení souboru, je vidût, Ïe k nûmu
na‰li vztah i mladí lidé. To je velmi pozitivní. Vyhovuje mi i jeho repertoár. Skladby,
které nyní hraje, nereprezentují lidovku ve
starém
slova
smyslu, ale velmi
kvalitní,
ﬁekl
bych klasickou
hudbu. Nejsem
hudebnû nadan˘,
ale tuhletu hudbu
poslouchám
s velkou radostí,
zejména právû
v podání na‰eho
Májováku.

Vladislav ·evãík (69), hornick˘ dÛchodce:
Dechovka, to je hudba mého mládí. Svého
ãasu jsem pﬁi ní strávil spousty voln˘ch
chvil. Je melodická, lahodí uchu. TakÏe se
rád zúãastÀuji podobn˘ch koncertÛ, navíc
kdyÏ se konají v hornickém prostﬁedí. Pracoval jsem na Dole Julius Fuãík v Petﬁvaldû. Pro mû to
jsou milé vzpomínky tﬁeba na
hornické
dny,
kdy nám vyhrávaly
dechové
hudby, nebo na
koncerty v petﬁvaldském Dûlnickém domû. Je
to pûkné, moc
pûkné.
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R136/25

Inzerce

od 10 000 Kã

V¯·E PÒJâKY

moÏnost pﬁeúvûrování nev˘hodn˘ch
krátkodob˘ch pÛjãek
a v˘hodná úroková sazba

R22/25

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY
BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN
Kontakt: 608 779 988, 608 779 999, 596 920 747

KE KAÎDÉMU SCHVÁLENÉMU ÚVùRU
20 000 aÏ 400 000 Kã
• pro zamûstnance, dÛchodce aÏ do 75 let
• pro zaãínající OSVâ S NULOV¯M
DA≈OV¯M P¤IZNÁNÍM
PÛjãky bankovní i nebankovní. MoÏnost Ïádat
i bez partnera. JiÏ od 440 Kã mûsíãnû.
50.000 Kã – splátka jiÏ od 888 Kã
100.000 Kã – splátka jiÏ od 1.888 Kã
200.000 Kã – splátka jiÏ od 3.666 Kã
diskretní jednání v na‰i kanceláﬁi

OKD, Rekultivace, a. s.

Staãí zavolat a nav‰tívit kanceláﬁ.

zahajuje v˘bûrové ﬁízení na investiãní nákup:
ISTAV ã. ﬁ. 120

LÉTO V BESKYDECH

Obytn˘ kontejner s jímkou,
3 ks

TESLA – rekreaãní zaﬁízení u pﬁehrady
na Horní Beãvû cca 15 km od RoÏnova
pod Radho‰tûm nabízí rekreaãní pobyty.
Ubytování na pokojích, nebo v bungalovech.
2940 Kã dospûlí, dûti do 12 let 2345 Kã
dûti do 3 let bez nároku na sluÏby zdarma.
Snídanû – formou bufetu,veãeﬁe v˘bûr z menu
KaÏdou nedûli a ãtvrtek Ïivá hudba, grilování.

Termín pro informace: do 23. 6. 2008

Informace na: www.rstesla.cz,
tel.: 571 645 188, 603 233 900

R122/25

• Rodinn˘ dÛm v Dolních Marklovicích (Petroviãe u Karviné), 9+3,
podsklepen˘, zateplen˘, plastová
okna, dvojgaráÏ, pozemek 8a. Inf.
B216/25
na tel.: 604 129 174.

✧ VZPOMÍNÁME
• Dne 24. 6. 2008 si pﬁipomeneme 6.
smutné v˘roãí, kdy nás opustil
pan Franti‰ek ·pernoga, ná‰ milovan˘ manÏel, otec a dûdeãek.
S láskou vzpomíná celá rodina.
B211/25

• „Jak ti‰e Ïil, tak ti‰e ode‰el, skromn˘ ve svém Ïivotû, velk˘ ve své
lásce a dobrotû.“
Dne 21. 6. 2008 vzpomeneme 2.
smutné v˘roãí úmrtí pana Henryka Boneka, dlouholetého zamûstnance Dolu Darkov. Kdo jste jej
znali, vzpomeÀte s úctou s námi.
ManÏelka Irena, syn Andrzej
s rodinou, dcera Agáta, pﬁíbuzní a
B212/25
pﬁátelé.

ZDARMA

✧ PRODEJ
• Star‰í sedací soupravu, rozkládací
gauã, konferenãní stolek leskl˘
mahagon, 2 kusy toãit˘ch kﬁesel
na chromovan˘ch noÏkách. velmi
zachovalé. Cena 1 000 Kã. Inf. na
B213/25
tel.: 604 402 255.
• Rodinn˘ dÛm v Havíﬁovû-Îivoticích, 4+1, pozemek 2 000 m2. Inf.
B214/25
na tel.: 603 870 618.
• Kombinovanou lednici ARDO,
bílá barva, objem 222 l (mrazniãka 182 l, mrazák 40 l), energetická
tﬁída A, sklenûné police, spotﬁeba
0,75 kWh/24 hod., nehluãná, ekologické chladicí médium. Cena –
levnû, ústní dohoda. Inf. na tel.:
732 241 631, 736 428 669. B215/25

✧ KOUPù
• Hodiny pendlovky i nefunkãní
nebo po‰kozené, podlahové stojací hodiny. Nabídnûte – pﬁijedu.
B217/25
Inf. na tel.: 603 775 296.
• âepici v˘pravãího (i starou) a
v˘pravku. Nabídnûte. Inf. na tel.:
B218/25
603 759 748.

✧ BYTY
• Koupím byt i zadluÏen˘, platím
hotovû. Cenu respektuji. Inf. na
B219/25
tel.: 775 370 371.

✧ AUTO-MOTO
• Prodám Peugeot 206, tmavû zelená metalíza, hatchback (5dvéﬁ.),
1.1 l benzín, najeto 65 tis. km, r. v.
2000, 1. majitel, 2 sady kol, el.
okna, centrál + dálkové ovládání,
alarm, autorádio. Cena 130 000
Kã. Inf. na tel.: 737 301 505. B220/25

Dovolená v hotelu
Astra Srby u Kladna

R 131/25

T˘denní pobyt s polopenzí

Kontakt: p. Antonín Tomeãka
tel.: 596 440 075, 605 903 537, fax: 596 440 613
e-mail: a.tomecka@okd.cz

ZAMùSTNANCÒM OKD

R 17/25

Ostrava,  606 790 691 Karviná,  606 790 697
Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

Havíﬁov-Prostﬁední Suchá, Dûlnická
41/884, PSâ: 735 64

R137/25

RPSN jiÏ od 9,51%

JiÏ 7 let v na‰em mûstû.
SCHVÁLENO DO 20 MINUT!

R2/25

Hledáme nové spolupracovníky.
Tel.: 739 320 185, 605 757 931

Nový zahraniční investor!
Rychle, všem i bez příjmů.
Řešíme exekuce.
I směnka!
Nabízím spolupráci
+ auto + telefon
Tel.: 731 129 009, 739 320 273

R135/25

Až 500 tis. na ZAVOLÁNÍ!
!Soukromý INVESTOR!
Zástavy, exekuce,
přeúvěrování dluhů.

R129/25

Novinka od 15. 6. 2008

AKCE – DVD ZDARMA

PŮJČKA NA KLÍČ!

R101/25

Hit roku 2008!!!

Mimoﬁádná nabídka od 1. 7. do 31. 7. 2008
Srby 184
273 02 Tuchlovice
tel: 312 657 031
e-mail: info@astrahotel.cz

DvoulÛÏkov˘ pokoj pro 2 osoby vãetnû snídanû formou ‰védsk˘ch stolÛ, veãeﬁe, voln˘ vstup do bazénu
s víﬁivkou, kuleãník, fitness.
Cena: 1200 Kã/den
Dûti do 12 let za zv˘hodnûnou cenu 300 Kã/den

Hotel Astra naleznete v tichém a klidném prostﬁedí kladensk˘ch lesÛ, pouze 25 km od Prahy.V bezprostﬁední blízkosti
se nachází TuryÀsk˘ rybník, autem mÛÏete zavítat na hrad
Kﬁivoklát (15 km), Karl‰tejn (25 km) nebo Okoﬁ (12 km) nebo
zámek Lány (8 km). Hotel nabízí také velké sportovnû-relaxaãní centrum (bazén, sauna, kuleãník, tenis, volejbal,...).

Více info na www.astrahotel.cz

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA
V âERVNU 2008
• Investice stavební (ISTAV)

–

• Investice strojní (ISTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

94, 131, 132
–

• Opravy stavební (OSTAV)

39

• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

330
–

Z
sercem
(i
pieni´dzmi)
na
d∏oni
Górnik
„Âwi´ta Barbara” podwoi∏a pomoc dla swych podopiecznych
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Wspó∏˝ycie z w´glem
Spó∏ka OKD podpisa∏a umow´ z Karwinà
OSTRAWA Wspó∏praca spó∏ki
w´glowej OKD i miasta Karwiny
rozwija si´ ku obopólnemu zadowoleniu. Dyrektor generalny OKD
Klaus-Dieter Beck i prezydent Karwiny Tomá‰ Hanzel podpisali w
poniedzia∏ek 16 czerwca umow´ o
ochronie nieruchomoÊci oraz interesów miasta, która pozwoli na kontynuowanie wydobycia, a jednoczeÊnie zagwarantuje zminimalizowanie skutków dzia∏alnoÊci górniczej
na miasto i jego mieszkaƒców.
Górnicy m.in. obiecali przekazaç miastu Dom Kultury „Dru˝ba“,
który znajduje si´ w samym centrum i który by∏ do tej pory w∏asnoÊcià spó∏ki OKD. Teraz zostanie
zamieniony na grunty znajdujàce
si´ obecnie w posiadaniu miasta, na
których wyst´pujà szkody górnicze.
Miasto Karwina wita t´ wymian´,
pragnàc przywróciç niszczejàcej
dziÊ placówce dawny blask i wzi´cie. „Dom Kultury wymaga rekonstrukcji, a my byÊmy ch´tnie mieli
w mieÊcie w∏asny przybytek do
naprawd´ du˝ych imprez kulturalnych, bali i innych przedsi´wzi´ç“ –
powiedzia∏ Tomá‰ Hanzel
Spó∏ka w´glowa OKD weêmie
równie˝ udzia∏ w realizacji projektu
budowy boiska golfowego w so∏ectwie Lipiny. „Plany sà to ambitne,
zak∏adam, ˝e graç b´dzie mo˝na ju˝

wiosnà 2010 roku“ – skomentowa∏
prezydent Hanzel. Jak doda∏,
niniejsze porozumienie potwierdzi∏o to, co OKD obieca∏o i przedstawi∏o ju˝ jesienià ub. roku.
OKD zgodnie z umowà b´dzie
dbaç o rekultywacj´ kolejnych
obszarów na terenie miasta,
dotkni´tych szkodami górniczymi.
„Cieszy nas, ˝e stajemy si´
dobrymi partnerami, którzy potrafià wyjÊç sobie naprzeciw. Z zagranicznych doÊwiadczeƒ wiemy, ˝e
eksploatacja w´gla nie musi byç dla
ludzi ucià˝liwa. Dzi´ki nowoczesnym technologiom szkód górniczych b´dzie stale mniej, a bliskoÊç
stabilnej firmy jest dla miasta gwarancjà rozwoju, dajàc jednoczeÊnie
jego mieszkaƒcom gwarancje
socjalne“ – powiedzia∏ dyrektor
Klaus-Dieter Beck.
„Miasto Karwina wie, ˝e górnictwo jest i nadal b´dzie jednà z najstabilniejszych mo˝liwoÊci zatrudnienia w regionie karwiƒskim. Z
drugiej strony samorzàd jest tu
tak˝e po to, ˝eby dbaç o zminimalizowanie skutków dzia∏alnoÊci górniczej na ˝ycie ludzi. Cieszymy si´,
˝e górnicy odnoszà si´ do tych
spraw przychylnie i ˝e zaczynajà
zwracaç to, co górnictwo regionowi
wczeÊniej zabra∏o“ – skonkludowa∏
Prezydent Tomá‰ Hanzel.

OSTRAWA Kolejny rok dzia∏alnoÊci podsumowa∏o w czwartek 12
czerwca na dorocznym zebraniu
cz∏onkowskim
Stowarzyszenie
Obywatelskie „Âwi´ta Barbara”.
Organizacja powo∏ana w celu
wspierania dzieci z niepe∏nych
rodzin górniczych w minionym
roku niemal podwoi∏a wielkoÊç
Êrodków przeznaczonych na pomoc
dla swych podopiecznych. Wydatki
na cele edukacyjne, zdrowotne czy
rozwoju osobowoÊci osiàgn´∏y prawie 2 mln koron – w porównaniu z
998 tys. koron w 2006 roku. Dzi´ki
aktywnoÊci cz∏onków zarzàdu o 66
procent wzros∏y przychody stowarzyszenia – do 3,3 miliona koron.
Istotnà rol´ w poszerzaniu
bud˝etu stowarzyszenia odegrali
tak˝e sami górnicy, którzy przekazali na rzecz „Âwi´tej Barbary”
ponad 230 tysi´cy koron.
Jak poinformowa∏ prezes stowarzyszenia Zdenûk Star˘, „Âwi´ta
Barbara” troszczy si´ w chwili
obecnej o 117 dzieci w wieku od 5
do 26 lat, ˝yjàcych w 66 rodzinach
górniczych. 38 podopiecznych
mieszka na terytorium Polski,
trzech na S∏owacji.
Pocieszajàcy jest fakt, ˝e „ch∏opcy i córki od Barbórki” sà coraz
starsi. „Dzi´ki poprawie bezpieczeƒstwa pracy w kopalniach

Zdenûk Star˘ (od prawej) i Vladislav Sobol, czyli stary i nowy prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego „Âwi´tej Barbary”.
nowych dzieci jest bardzo ma∏o – i
to jest ta najlepsza wiadomoÊç” –
zauwa˝y∏ Zdenûk Star˘.
Stowarzyszenie Obywatelskie
„Âwi´ta Barbara” zrzesza obecnie
dwudziestu cz∏onków. Jego g∏ównym partnerem i jednym z za∏o˝ycieli jest spó∏ka w´glowa OKD. Do
cz∏onków nale˝à firmy partnerskie i
zewn´trzne OKD oraz osoby
fizyczne. Wobec faktu, ˝e cz´Êç
cz∏onków pi´cioosobowego zarzàdu na czele z prezesem Zdenkiem

Star˘m ukoƒczy∏o prac´ w bran˝y
górniczej, zebranie cz∏onkowskie
dokona∏o wyboru nowych w∏adz.
Nowym prezesem zarzàdu zosta∏
Vladislav Sobol, cz∏onek zespo∏u
ds. PR i komunikacji OKD. JednoczeÊnie poszerzono zarzàd do siedmiu osób, aby byli w nim przedstawiciele wszystkich kopalƒ OKD
oraz reprezentanci zwiàzków zawodowych i firm zewn´trznych.
Tekst i zdj´cie:
Bogus∏aw Krzy˝anek

Or∏owski Jarmark
OR¸OWA Na starym or∏owskim
rynku oraz w przyleg∏ym Parku
Zamkowym odby∏a si´ w sobot´ 4.
edycja Or∏owskiego Jarmarku. W
programie nie zabrak∏o pokazów
walk rycerskich, starych rzemios∏,
wyst´pów folklorystycznych czy
zawodów stra˝ackich o Puchar
„Gazety Or∏owskiej”, w których
wzi´∏a udzia∏ równie˝ ekipa zaprzyjaênionej jednostku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej z Radlina. Imprez´
wspó∏finansowa∏y spó∏ka w´glowa
OKD oraz Kopalnia „Karwina”.
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek

Dàbrowscy stra˝acy obchodzili jubileusz
Dni Karwiny uÊwietnià koncerty „Májováka”
100-lecie istnienia b´dzie Êwi´towaç podczas tegorocznych Dni Karwiny wielka karwiƒska górnicza orkiestra d´ta „Májovák“. Koncerty jubileuszowe odb´dà si´ w piàtek 20 czerwca od godz. 17.00 w Miejskim Domu
Kultury oraz w sobot´ 21 czerwca od godz. 20.00 na rynku Masaryka we
Frysztacie. Przed „Májovákiem“ wystàpi Miejska Orkiestra D´ta z Rybnika. Sobotnie Dni Karwiny, dedykowane 740. rocznicy za∏o˝enia miasta,
zaoferujà bogaty program kulturalny na czterech scenach i szereg imprez
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
towarzyszàcych.
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DÑBROWA 110 lat swego istnienia obchodzili w sobot´ 14 czerwca cz∏onkowie Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Dàbrowie. Z gratulacjami pospieszyli tak˝e stra˝acy z
zaprzyjaênionej jednostki OSP w
Jed∏owniku, jednej z dzielnic
Wodzis∏awia Âlàskiego.
„Czygo ˝yczyliÊmy czeskim
kolegom? To, czego ˝yczà sobie
stra˝acy w Polsce. ˚eby by∏o jak
najmniej alarmowych wyjazdów, a
je˝eli ju˝ sà, ˝eby wszyscy szcz´Êliwie wrócili” – powiedzia∏ dla
„Górnika” prezes OSP w Jed∏owniku Zbigniew Ràczka.

Stra˝acy z Jed∏ownika, którzy
obchodziç b´dà w 2010 roku swoje
80-lecie, rozwijajà wspó∏prac´ z
dàbrowskimi kolegami od 2004
roku. Zgodnie z umowà obejmuje
ona wymian´ delegacji na walne
zebrania i uroczystoÊci oraz udzia∏
w zawodach sportowo-po˝arniczych.
„W ciàgu tego krótkiego okresu byliÊmy tak˝e razem na mi´dzynarodowych targach po˝arniczych
w Brnie” – doda∏ Zbigniew Ràczka. „Ch´tnie wzbogacilibyÊmy t´
wspó∏prac´ o wspólne spotkania
zarzàdu. ˚eby wymieniç wi´cej

Fundacja OKD wybra∏a partnerów
OSTRAWA (vs) Fundacja OKD
wybra∏a sobie partnerów, którzy
b´dà jej pomagaç przy opracowaniu
wniosków i nadzorowaniu realizacji
wspieranych projektów. O programy „Dla zdrowia” i „Dla radoÊci”

Ostry start do natarcia.

zatroszczy si´ ostrawski Instytut
Rozwoju S∏u˝b Spo∏ecznych, projekty w dziedzinie „Dla przysz∏oÊci”
oraz „Dla Europy” b´dzie obslugiwaç Fundacja „Partnerstwo”. Do
przetargu zg∏osi∏o si´ 16 organizacji.

CARBOKOV

Górnik
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Polscy stra˝acy ko∏o zbiornika po˝arowego, zrobionego z dwu
zespawanych razem wózków w´glowych. To naturalnie owoc
wspó∏pracy dàbrowskich stra˝aków z KWK „Karwina”. „Kopalnia
kupi∏a nam np. przyczep´ i niektóre elementy sprz´tu, regularnie
wspiera nasze imprezy. To partner, na którego zawsze mo˝emy
liczyç” – powiedzia∏ prezes OSP w Dàbrowie Zdenûk Sosna.

takich rzeczowych doÊwiadczeƒ,
na przyk∏ad jeÊli chodzi o organizacj´ stra˝y po˝arnej u nas i w
Czechach”.
Obchody jubileuszu OSP w
Dàbrowie rozpocz´∏a msza Êwi´ta
w koÊciele pw. Êw. Floriana oraz
uroczyste zebranie cz∏onkowskie.
Kulminacjà sta∏y si´ zawody sportowo-po˝arnicze o puchar przechodni wójta gminy, w których
wzi´∏o udzia∏ 10 dru˝yn. Polacy
nie wygrali – 1. i 2. lokat´ wywalczyli dàbrowianie – ale te˝ nie
zawiedli. W ostrej rywalizacji zaj´li ostatecznie 5. miejsce.
Tekst i zdj´cia:
Bogus∏aw Krzy˝anek
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Nahradí Stﬁihavka Svûrko‰e?

Pohár mistrÛ Premiu nevy‰el

„Ostrava je mÛj druh˘ domov,“ ﬁíká útoãník, kter˘ se po roce vrací na Bazaly
OSTRAVA (tam) V kádru fotbalistÛ Baníku Ostrava zaãíná oãekávan˘ pohyb. Témûﬁ jisté uÏ jsou tﬁi
zmûny: odchod Václava Svûrko‰e a
naopak pﬁíchod Davida Stﬁihavky a
Miroslava Markoviãe.

a bude chtít odejít, má ná‰ souhlas,“ slíbil generální manaÏer
Baníku Verner Liãka. „Nemyslím
si, Ïe by odcházel za kaÏdou cenu,
ale dá se oãekávat, Ïe taková
nabídka skuteãnû pﬁijde.“ Minimál-

MÛÏe se stát, Ïe Baník Ostrava kompletnû vymûní
dvojici úspû‰n˘ch útoãníkÛ Svûrko‰ – Magera
UdrÏet nejlep‰ího stﬁelce ligy
v ãesk˘ch podmínkách dost dobﬁe
nejde. Smíﬁení jsou s tím jak ‰éfové
Baníku, tak jeho fanou‰ci. V‰ichni
si pﬁáli, aby se ostravsk˘ ostrostﬁelec prosadil i na Euru, coÏ se mu
bûhem krátkého pobytu na hﬁi‰ti
povedlo. Sv˘m gólem rozhodl o
jediném vítûzství ãeského t˘mu nad
·v˘carskem. „U Svûrko‰e záleÏí na
zajímavé nabídce. Pokud ji dostane

ní cenu padesáti milionÛ korun ale
Liãka nepotvrdil.
Své kvality v poslední sezonû
naplno ukázal také Luká‰ Magera,
o kterého je velk˘ zájem v Rumunsku.
Baník proto intenzivnû shání na
post útoãníkÛ náhrady. Na spadnutí je pﬁíchod Davida Stﬁihavky a
srbského fotbalisty Miroslava Markoviãe. „V Ostravû se cítím jako

doma, na návrat se moc tû‰ím,“
vzkázal Stﬁihavka, kter˘ se na
Bazaly vrací po roce v anglickém
Norwichi a ve Slavii. Fanou‰ci na
nûj vzpomínají jen v dobrém. Za
rok a pÛl ostravského pÛsobení
nastﬁílel za Baník patnáct gólÛ.
Nezapomenutelné pﬁedstavení pak
pﬁedvedl proti Kladnu, kterému na
Bazalech nastﬁílel ãtyﬁi góly. „V
minulé sezonû se mi i vinou zranûní pﬁíli‰ nedaﬁilo, ale vûﬁím, Ïe se
v Ostravû zase stﬁelecky probudím,“ pﬁeje si Stﬁihavka, kter˘ dal
Baníku na jaﬁe v Ostravû gól, po
kterém se ani moc neradoval. Asi
vûdûl proã…
Posilou by se ãasem mohl stát
také 19let˘ srbsk˘ útoãník Miroslav
Markoviã, kter˘ zaãal trénovat
s t˘mem U 21. Markoviãe získal
Baník ze slovinského klubu Krka
Novo Mûsto.

Stonava sbírala v Bulharsku pﬁedev‰ím zku‰enosti.
ALBENA, BULHARSKO (eb)
Celkem tﬁi medaile z mistrovství
Evropy má ve své sbírce zamûstnanec OKD Ale‰ Hekera, kter˘
nedávno bojoval se sv˘m t˘mem
sálové kopané Premium Stonava
v Poháru mistrÛ evropsk˘ch zemí
v bulharské Albenû. V brance
ãeské reprezentace vychytal dvû
stﬁíbra a jeden bronz, Premium jelo
na PMEZ poprvé.
„Hned na úvod nás ãekal nevyzpytateln˘ soupeﬁ – domácí t˘m
Nadin Sofia. Bulhaﬁi se zatím
evropsk˘ch soutûÏí nezúãastÀovali.
Po Bulharech Bûlorusové a na
závûr skupiny jsme nastoupili proti
obhájci trofeje Dinamu Moskva.
Jejich hráãi tvoﬁí základ ruské
reprezentace, se kterou jsme hráli
velmi vyrovnané finále ME v bﬁeznu v Belgii. To jsme nakonec prohráli ne‰Èastnû na penalty. Vrátili

Z

Na jakou sestavu se mohou fanou‰ci Baníku tû‰it v pﬁí‰tí sezonû?

FOTO: Pavel Majer

FOTO: E. BystroÀ

nám tak poráÏku na loÀském mistrovství svûta v Argentinû,“ zhodnotil nejtûÏ‰ího soupeﬁe Ale‰ Hekera.
Mateﬁsk˘ Baník Albrechtice se
musel obejít bez jeho sluÏeb dva
zápasy, dále jim chybûli Jaroslav
Goj, Roman Miczka a Tomá‰ Sikora. Turnaj se sice rozjíÏdûl pro stonavské dobﬁe – uÏ v první minutû
proti BulharÛm skóroval René Kilnar, za chvíli to bylo 2:0. Bulhaﬁi
v‰ak zápas otoãili a vyhráli 6:3.
Dal‰ím soupeﬁem Premia byl velmi
kvalitní t˘m Ochrana Minsk – sloÏen˘ z ãlenÛ ochranky Ministerstva
vnitra Bûloruska. Bûlorusové porazili Stonavu 2:0. S pozdûj‰ím vítûzem Dinamem Moskva sehráli na‰i
hráãi velmi vyrovnanou partii,
favorit v‰ak nakonec pﬁece jenom
zvítûzil 3:1. První úãast na PMEZ
tak pﬁinesla hráãÛm Premia Stonava pﬁedev‰ím zku‰enosti.

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
MSFL: Dolní Bene‰ov–Karviná
2:3, koneãné poﬁadí: 1. Olomouc B
61, 2. Znojmo 60, 3. Mutûnice 57, 4.
Karviná 50, 5. Fr˘dek-Místek 48.
Divize E: Vsetín–Orlová 0:3,
koneãné poﬁadí: 1. Ostrava B 69, 2.
Kravaﬁe 51, 3. Slaviãín 49, 8. Orlová 39, 12. Havíﬁov 37. Krajsk˘ pﬁebor: Petﬁkovice–Bohumín 3:0, Háj
ve Slezsku–VOKD Poruba 0:1, B.
Albrechtice–Vratimov 7:1, po 29.
kole: 1. VOKD Poruba 62, 2. Háj
ve Slezsku 55, 3. Petﬁkovice 54.

Okresní pﬁebor: Doubrava–TJ
Petﬁvald 3:3, Louky–Sn Orlová 4:2,
Domaslavice–B. Rychvald 4:3, V.
Bohumín–H. Îukov 2:0, B. F. Orlová–VûﬁÀovice 2:4, Havíﬁov B–I.
Petrovice 5:2, Bohumín B–Tûrlicko
2:1, koneãné poﬁadí: 1. Petrovice
60, 2. Tûrlicko 56, 3. Sn Orlová 44,
4. TJ Petﬁvald 39, 5. Bohumín B 39,
6. Louky 39, 7. Havíﬁov B 38, 8. B.
F. Orlová 37, 9. Domaslavice 35, 10.
Doubrava 34, 11. H. Îukov 31, 12.
VûﬁÀovice 30, 13. B. Rychvald 24,
14. V. Bohumín 9.

Wolf: Dohoda s Olomoucí je pro nás v˘hodná
Pﬁedseda MFK Karviná vysvûtluje, proã má jeho klub zálusk na druhou ligu
KARVINÁ (tam) MFK Karviná
skonãil na ãtvrtém místû MSFL,
pﬁesto má reálnou nadûji, Ïe bude
hrát v pﬁí‰tí sezonû druhou ligu.
·éf klubu Jan Wolf chce získat
druholigovou licenci od béãka
Sigmy Olomouc.
Proã chcete získat pro Karvinou druhou ligu?
„Nechceme získat druhou ligu
za kaÏdou cenu. Ta my‰lenka moÏného pﬁevodu druholigové licence
od Sigmy Olomouc pﬁi‰la právû
z tohoto klubu. V pﬁípadû, Ïe
nedojde k pﬁevodu soutûÏe, budeme se snaÏit v dal‰í sezonû hrát
tak, abychom do druhé ligy
postoupili. Ty základní dÛvody,
proã chceme získat druhou ligu,
jsou dva. Za prvé je v Karviné
hlad po kvalitní kopané, jsme
velké mûsto a fotbal do velk˘ch
mûst patﬁí. A za druhé máme 18
mládeÏnick˘ch muÏstev zaﬁazen˘ch do Sportovního centra mládeÏe a sportovních tﬁíd a jsme
minimálnû v Moravskoslezském

kraji nejvût‰í fotbalov˘ klub.
Proto chceme, aby mladí hráãi
z Karviné pak mûli moÏnost uplatnûní v profesionálním fotbale.“

V jaké fázi je rekonstrukce stadionu? Bude uÏ pro pﬁípadnou
druholigovou sezonu na podzim
pﬁipraven?

„V kvûtnu tohoto roku bylo
dokonãeno vybudování tréninkového hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, v
souãasné dobû se fini‰uje na sana-

Kolik vás licence bude stát?
„Dohoda se Sigmou Olomouc
není postavena na finanãních prostﬁedcích. Jde o vzájemnou spolupráci, ze které mohou tûÏit oba
kluby a pro MFK je v˘hodná.“

Poãítáte s posílením t˘mu,
kter˘ by v tomto sloÏení o soutûÏ
v˘‰ asi neuspûl?
„Hlavnû poãítáme s na‰imi
kmenov˘mi hráãi, o kter˘ch jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe na druholigovou
soutûÏ mají. Pﬁesto bychom kádr
museli posílit, máme vytipováno
nûkolik hráãÛ pro doplnûní souãasného t˘mu.“

Jak daleko je dohoda se Sigmou Olomouc?
„S panem Kubíãkem jsme se
dohodli na tom, Ïe v pﬁípadû vítûzství Sigmy v MSFL uzavﬁeme
dohodu a pﬁedloÏíme V˘konnému
v˘boru âMFS Ïádost o postoupení druholigové licence.“

Je to postupn˘ krok na cestû do
první ligy, kde Karviná uÏ pÛsobila?

Skuteãnû je podmínkou pﬁíchod trenéra Machaly?
„Podmínkou dohody není pﬁíchod trenéra Machaly. Pﬁesto je to
jeden z hork˘ch kandidátÛ na post
hlavního trenéra, v pﬁípadû, Ïe
budeme hrát druhou ligu.“

ci a rekonstrukci hlavní tribuny.
Podzimní ãást soutûÏe se bude
hrát na Mûstském stadionu.“

Zelenobílé dresy Karviné uvidíme ve druhé lize.

FOTO: Ivo Dudek

„Rozdíl mezí první a druhou
ligou je obrovsk˘, aÈ z hlediska
finanãního, hráãského nebo technického zázemí. Na‰ím cílem je
hrát druhou ligu, vybudovat kvalitní vlastní hráãsk˘ potenciál,
zkvalitnit tréninkové zázemí pro
mládeÏnická druÏstva, vytvoﬁit
dobré podmínky pro fanou‰ky a
hlavnû je fotbalem bavit. Co bude
dál, to ukáÏe ãas.“

Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., • Pﬁedsedkynû redakãní rady: Petra Ma‰ínová • Pﬁedseda v˘konné redakãní rady: Vladislav Sobol, e-mail: vladislav.sobol@okd.cz • ·éfredaktor: Mgr. Josef Lys, e-mail: josef.lys@okd.cz • Adresa redakce: Proke‰ovo nám. 6, 702 00
Moravská Ostrava, e-mail do redakce: hornik@okd.cz, sekretariát: 596 264 801, fax: 596 113 648, inzerce: 596 264 803 • e-mail: renata.pavlikova@okd.cz • ostatní spojení pﬁes ústﬁednu: 596 261 111 • www.tydenik-hornik.cz • Vychází ve ãtvrtek • Registrace MK âR E 12 767.
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Limitní v˘kon valchaﬁovcÛ
V pátek 13. ãervna kolektiv pana
Romana Valchaﬁe pod vedením
vedoucího úseku Ing. Martina
Szturce v porubu 292 314 pﬁekonal
parametry limitního v˘konu v kategorii 4B a cílov˘ úkol splnil na
107,9 % a natûÏil 49 681 tun.
Jako vÏdy za kaÏd˘m vût‰ím úspûchem je schováno nûkolik men‰ích

vítûzství. Za nejvût‰í vítûzství povaÏuji
zlep‰ené vlastnosti renovované v˘ztuÏe FAZOS 12/28. Chování sekcí se po
renovaci v˘raznû zlep‰ilo, osvûdãily se
i úpravy na uchycení bloku ventilu a
ovládání. Z nepopulárních sekcí, kter˘m jsme ﬁíkali „ãmelákovy kozidla“
se vytvoﬁila v˘ztuÏ, která zcela odpovídá vlastnostem nov˘ch FazosÛ 15/31.
Úpravy na kombajnu KSW 460NE
„á la âSM“ se také
osvûdãily, mÛÏeme
konstatovat, Ïe se
podaﬁilo sladit komplex, kter˘ je schopen bez vût‰ích
zádrhelÛ
kopat
v mocnostech pod 2
m. Pﬁi postupném
odbourávání v˘ztuÏí
DVP-7 je i toto
jedna z moÏn˘ch
náhradních variant.
Nemal˘m úspûchem
¤editel dolu Ing. Josef Kasper blahopﬁeje vedouje taktéÏ zvy‰ující se
címu úseku Ing. Romanu Szturcovi. Za nimi odbornost jednotlizleva zástupce hl. pﬁedáka Rostislav Dostál a v˘ch
pracovníkÛ
mechanik úseku Petr Vﬁetionka. Foto: R. Grimmová kolektivu Valchaﬁe.

V podmínkách Dolu âSM jih se jednoznaãnû ukazuje, Ïe nasazováním
rubáÀov˘ch kolektivÛ na likvidaãní
nebo vybavovací práce je pro kaÏd˘
kolektiv pﬁínosem a ve svém dÛsledku se projeví men‰ím niãením neboli opotﬁebením strojního parku.
KdyÏ si horníci tzv. omakají demontáÏní a montáÏní práce, pak vût‰inou nezkou‰ejí nesmyslné, neschválené pracovní postupy, protoÏe lépe
chápou, Ïe by do‰lo ke zniãení ãi
zlomení pﬁíslu‰né ãásti strojního
zaﬁízení.
Pﬁi takto rozdan˘ch kartách je
samozﬁejmé, Ïe kolektiv si podává
novou pﬁihlá‰ku na pﬁekonání parametrÛ limitního v˘konu 4B, to je
vytûÏení minimálnû 46 035 t do 2 m
mocnosti sloje. MÛÏeme jen litovat,
Ïe pﬁi splnûní druhého limitního
v˘konu bude porub urychlenû vykopán. Kolektiv si pak opût vyzkou‰í
na nûkolik dní demontáÏní práce a
bude si pﬁipravovat nov˘ porub
401 303, ale to uÏ je úplnû jiná kapitola, o které si dozajista na stránkách Horníka nûkdy pﬁí‰tû popovídáme.
Alfréd Szlachta

JiÏ teì se pﬁipravujeme na fini‰
Ohlednutím za v˘sledky minulého mûsíce zji‰Èujeme, Ïe na Dole
âSM se daﬁí cesta nastoupená od
zaãátku roku 2008. TûÏba za kvûten
dosáhla 202 230 t, a to je 7,6 procenta nad DTP a za prvních pût mûsícÛ
je natûÏeno celkem 1 200 230 t.
Máme tedy natûÏeno 38 580 t navíc.
V metráÏi jsme dosáhli 1468 m, coÏ
je 68 m nad DTP, av‰ak od zaãátku
roku nám chybí 644 m.
Tyto v˘sledky nás urãitû naplÀují
optimismem pﬁed tradiãnû nároãn˘m letním obdobím, které zaãíná
jiÏ v ãervnu. A právû v létû se musíme pﬁipravit na závûr tohoto roku.
Klíãem k úspû‰nému fini‰i je mít
pﬁipravené trumfové karty v podobû
kapacitních porubÛ, které budou
vãas a kvalitnû obfárány a vybaveny.
Proto dnes v‰ichni zvlá‰È bedlivû
sledujeme, jak pokraãují raÏby pﬁi
obfárávání porubÛ 401 303 na Jihu a
292 404 na Severu. Toto jsou plochy,
na které budeme v druhé polovinû
roku spoléhat. Oba poruby budou
dob˘vány v mocnosti nad 3 m, mají
délku kolem 200 m a taky budou
vybaveny obdobnou osvûdãenou
technologií – v˘ztuÏí FAZOS 17/37,
porubov˘m dopravníkem Rybnik
850 a kombajnem KSW 500. Nûjaké
rozdíly bychom v‰ak na‰li. V poru-

bu 401 303 se poprvé setkáváme
s inovovanou v˘ztuÏí FAZOS 17/37
POz MD1, která se od té dosud pouÏívané li‰í v jedné, v‰ak zásadní vûci.
Je vybavena teleskopick˘mi stojkami o prÛmûru 280 mm. Pﬁi provozu
tedy odpadne nepﬁíjemná a nûkdy i
nebezpeãná manipulace se zaji‰tûním mechanick˘ch nadstavcÛ stojek. ZároveÀ narostla o 15 procent
únosnost v˘ztuÏe.
Dal‰í novinkou v tomto porubu je
kapacitní podporubov˘ dopravník
PFZ 09 firmy Fite, kter˘ je konstruován na bázi stejné tratû jako porubov˘ dopravník Rybnik 850 a jeho pﬁesouvací zaﬁízení je tzv. plíÏivého typu.
Se zmûnou se potkáváme také na
odtûÏení. V souãasnosti jiÏ probíhá
pﬁevybavování TP 630 na tﬁ. 401 382 a
401 290 na moderní dopravníky ‰íﬁe
1200 mm s pohony aÏ 3x 250 kW.
Na‰i nejvût‰í pozornost si v‰ak
bude vyÏadovat pﬁíprava prvního
porubu v programu POP 2010.
Vytyãili jsme si nároãn˘ cíl – rozjezd
porubu 320 207 od 1. 11. 2008. JiÏ od
února pracovní skupina pod vedením v˘robního námûstka ﬁe‰í v‰echny aspekty nasazení nároãné technologie – zv˘‰ení kapacity odtûÏení
aÏ na 2500 t/h, dopravu nov˘ch
27tunov˘ch sekcí vcelku, klimatizaci

porubu, ale také organizaci ‰kolení
zamûstnancÛ, kteﬁí se poprvé setkají s elektrohydraulick˘m ovládáním
sekcí nebo elektronicky ﬁízen˘mi
spojkami porubového dopravníku.
Od pﬁí‰tího mûsíce po probití
spojky ã. 53 320 mezi 32 a 33 slojí
zahájí PCS vybavování pásov˘mi
dopravníky, v srpnu bude zprovoznûna centrální agregátová stanice a
od záﬁí jiÏ do dolu bude proudit
nejmodernûj‰í porubová technologie.
Z v˘‰e uveden˘ch informací vidíme, Ïe leto‰ní léto bude obzvlá‰È
horké pro pracovníky provozu centralizovan˘ch sluÏeb, dÛlní dopravy
a dodavatelské firmy Bastav, ale
také pro pracovníky provozu povrchov˘ch sluÏeb, kteﬁí jim musí ve‰kerá potﬁebná zaﬁízení opravit.
Zásadní podmínkou úspûchu je
v‰ak vãasná stavební pﬁipravenost
dÛleÏit˘ch porubÛ. A tady se vracíme k v˘sledkÛm za prvních pût
mûsícÛ tohoto roku a vidíme, jak je
dÛleÏité co nejdﬁíve dohnat chybûjící metry. Leto‰ní rok máme rozjet˘
dobﬁe, je jenom na nás, abychom
udrÏeli náskok pﬁed cílovou páskou
v prosinci tohoto roku.
Ing. Marian Weiser,
technick˘ námûstek ﬁeditele
Dolu âSM

Pouze na pﬁechodnou dobu
I na ná‰ rubáÀov˘ kolektiv R-02
jih od hlavního pﬁedáka Tomá‰e
Langra pod vedením vedoucího
úseku Milana Macíãka vy‰lo pﬁipravovat si nov˘ porub 402 503/1 na
pozdûj‰í dob˘vání tohoto porubu ve
vlastní reÏii.
Jedná se o zb˘vající ãást porubu
402 503, kdy z dÛvodu velkého tektonického pásma se musel tento porub
rozdûlit na dvû ãásti. První ãást
úspû‰nû dob˘val kolektiv hlavního
pﬁedáka Romana Valchaﬁe a my se
v druhé ãásti urãitû nedáme zahanbit.
Porub o délce 168 m porubní
fronty, 125 m smûrné délky a minimální mocnosti kolem 3 m se nachází v hloubce 900 metrÛ. Vybavuje se
technologií – sekce DVP 7 a kombajnem 2G·-68B, která slavila úspûchy jiÏ dﬁíve a nyní patﬁí mezi legendy.

V souãasné dobû si ná‰ kolektiv
s vybavovaãsk˘mi pracemi vede
dobﬁe. Je smontován stûnov˘ TH
dopravník, sekce i kombajn a teì
pﬁipravujeme pilíﬁ na vlastní vjetí
technologie do sloje. Pﬁedvrtáváme,
vytváﬁíme umûl˘ strop, dolaìujeme
strojní ãásti a odtûÏení. Termín
ukonãení vybavování 28. ãervna
leto‰ního roku zvládneme.
Musím konstatovat, Ïe pﬁi vybavování záleÏí víc neÏ jindy na
mechanikovi úseku, zámeãnících,
které máme kvalitní a na koordinaci
objednávek, návozu strojních ãástí a
materiálu, které pﬁímo souvisejí
s montáÏí. Toto zaji‰Èují s plnou
vervou ostatní pracovníci úseku.
V‰em, kteﬁí se na vybavování nového porubu 402 503/1 podíleli ãi podílejí, patﬁí právem velk˘ dík.
M. Macíãek, vedoucí úseku

Vpravo hl. pﬁedák Tomá‰ Langer s ãástí zámeãníkÛ, kteﬁí
mají lví podíl na souãasném
vybavování nového porubu
402 503/1. Zleva nahoﬁe Miroslav âern˘ a Petr Ka‰párek,
dole Jaroslav Uhrinek a Milan
Foto: R. Grimmová
Laskovsk˘

Kvalita raÏeb kvûten 2008
Tak, jak je jiÏ zvykem, i v kvûtnu
probûhlo fárání kvality na dole âSM.
Na závodû sever bylo zkontrolováno celkem 806 m raÏeb se sráÏkou
23 850 Kã, na závodû jih pak 773 m se
sráÏkou 4350 Kã. Jednoznaãnû lze
z toho usoudit v˘razn˘ rozdíl na obou
závodech. Suma metrÛ je podobná,
sráÏka na severu je v‰ak v˘raznû
hor‰í. Nejhor‰ích v˘sledkÛ bylo dosaÏeno ve v˘lomech a ve smûrovém
vedení. Dále pak v náklonu, obloÏení
TH a nedodrÏení sypné v˘‰ky.
KolektivÛ s nulovou sráÏkou
bylo tentokrát celkem sedm. Z toho
tﬁi ze severu a ãtyﬁi z jihu. Vzhledem
ke splnûní reÏimu metráÏe se na 1.
místû umístil kolektiv Alpexu 8
závodu sever. Ten na díle 292 426
splnil reÏim na 123,5 % vyraÏením
84 m dÛlního díla. Druhé místo
obsadil kolektiv M. Kuczyƒskeho
z jihu na pracovi‰ti 294 334 s reÏimem splnûn˘m na 115,0 % a 3.
skonãil Alpex 1- 401 343 závodu jih
se 109,4 %. V tûsném závûsu skonãily kolektivy AlpexÛ 7- 362 040 a 5 –
320 247 závodu sever, Alpexu 4 –
540 30/1 a D. ·otoly – 401 322/1 ze
závodu jih. I ty byly hodnoceny
nulovou sráÏkou. Na 8. – 10. místû
se pohybovaly kolektivy se sráÏkou
2,17 – 22,73 Kã na 1 m raÏby. SráÏky
byly pﬁedev‰ím za v˘lomy a nedostateãné obloÏení stropu.
Na 11. místû skonãil kolektiv M.
Kufy – 401 322/2 ze závodu jih. Na
tomto pracovi‰ti obdrÏel za smûrové

vedení dÛlního díla sráÏku 2450 Kã.
Dále pak za v˘lomy na dílech
331 226/3, 401 322/2 sráÏku 2 800 Kã.
U poslední ãtveﬁice kolektivÛ dosáhla sráÏka prÛmûru 55,10 – 195,24
Kã na 1 m. Na 12. místû to bylo pracovi‰tû 331 223 závodu sever pod
vedením pﬁedáka J. Savaryho. Zde
byla vytknuta sráÏka za nedodrÏení
sypné v˘‰ky a v˘‰ky profilu díla
(v˘‰ka sníÏena naplavenou horninou
- nutná pﬁibírka poãvy). Po následné
opravû nebude postih realizován.
Tﬁináct˘ skonãil kolektiv O. Kuhy –
532 20 ze závodu sever za nedodrÏení úklonu díla sráÏkou 2000 Kã za 30
vyraÏen˘ch metrÛ, coÏ je prÛmûr
66,67 Kã na 1 m, ãtrnáct˘ pak kolektiv I. Tolnaye ze závodu sever. Na
pracovi‰ti 331 241/1 dostal 3150 Kã
za smûrové vedení a na díle
362 020/2 za v˘lomy, obloÏení stropu
a náklon TH v˘ztuÏe 4500 Kã.
Dosáhl tak prÛmûru 95,63 Kã na
1 m. Poslední 15. místo obsadil kolektiv A. Karáska na 330 41 ze závodu
sever. Ten dostal sráÏku 4100 Kã za
v˘lomy, obloÏení stropu a náklon
TH, coÏ se projevilo prÛmûrem
195,20 Kã na 1 m. „Povedlo“ se mu to
pﬁi vyraÏení pouh˘ch 21 metrÛ.
Vûﬁím, Ïe v následujícím mûsíci
se mu podaﬁí zlep‰it tento nepﬁízniv˘ v˘sledek.
Pﬁeji ale i ostatním kolektivÛm
mnoho úspûchÛ a dosaÏení co
moÏná nejlep‰ích v˘sledkÛ v dal‰ím
období.
L. Lajczyk

Odchody do dÛchodu
Pan Bﬁetislav KAâMA¤ÍK byl
V dubnu a kvûtnu leto‰ního roku
ode‰li na zaslouÏen˘ odpoãinek zamûstnancem Dolu âSM od 1. ãer(dÛchod) následující dlouhodobí vence 1974.
Do dÛchodu ode‰el z funkce
zamûstnanci Dolu âSM.
Paní Drahomíra ·VANâAROVÁ elektrikáﬁ vybavování ze závodu jih.
Pan Milan JARABICA byl
byla zamûstnankyní Dolu âSM od 1.
zamûstnancem Dolu âSM od 13.
listopadu 1979.
Do dÛchodu ode‰la z funkce kvûtna 1996.
Do dÛchodu odchází z funkce
strojnice úpravny.
Pan Miroslav SZCZEPONIEC dÛlní zámeãník ze závodu 2823.
Pan Jiﬁí MACH byl zamûstnanbyl zamûstnancem Dolu âSM od 1.
cem Dolu âSM od 3. ledna 1991.
listopadu 1982.
Do dÛchodu ode‰el z funkce velíDo dÛchodu ode‰el z funkce
strojníka tûÏního zaﬁízení na závodû náﬁe úpravny.
Paní RÛÏena TEJNSKÁ byla
severu.
Pan Pavel HOLOMEK byl zamûstnankyní Dolu âSM od 4.
zamûstnancem Dolu âSM od 9. kvûtna 1987.
Do dÛchodu ode‰la z funkce dûlãervna 1986.
Do dÛchodu ode‰el z funkice nice úpravny.
Pan Josef GOLDMAN byl
horníka rubání na závodû jih.
Pan Robert MURIN byl zamûst- zamûstnancem Dolu âSM od 4.
nancem Dolu âSM od 4. února kvûtna 1975.
Do dÛchodu ode‰el z funkce
1997.
Do dÛchodu odchází z funkce zámeãníka na závodû sever.
Pan Miroslav OPOLKA byl
pomocníka raziãe na závodû sever.
Pan Bohumil SKOKAN byl zamûstnancem Dolu âSM od 21.
zamûstnancem Dolu âSM od 5. listopadu 1977.
Do dÛchodu odchází z funkce
dubna 1984.
Do dÛchodu ode‰el z funkce velí- naráÏeãe na závodû jih.
Paní Jiﬁina BYRTUSOVÁ byla
náﬁ úpravny.
Pan Vladislav FEBER byl zamûstnankyní Dolu âSM od 1. ãerzamûstnancem Dolu âSM od 2. vence 1967.
Do dÛchodu ode‰la z funkce úãetlistopadu 1968.
Do dÛchodu ode‰el z funkce ní v‰eobecné úãtárny na závodû jih.
Pan Jiﬁí PONCZA byl zamûstelektromechanika ze závodu jih.
Pan Ivo TANNENBERGER byl nancem Dolu âSM od 6. bﬁezna
zamûstnancem Dolu âSM od 1. 2003.
Do dÛchodu ode‰el z funkce
bﬁezna 1991.
Do dÛchodu odchází z funkce zámeãník údrÏby TZ na závodû
sever.
stﬁelmistra ze závodu sever.
Do dal‰ích let jim pﬁejeme, aÈ si starobní dÛchod plnû uÏijí ve zdraví,
Ïivotní spokojenosti a pohodû.

Liga rubaãÛ
za kvûten 2008
Poﬁ. Pﬁedák
1. Wowry
2. Valchaﬁ
3. ·palek
4. Koval
5. Szczotka
6. Dàbek

Skut.
26 048
33 850
26 623
28 692
30 315
33 361

Proc.
113,3
105,1
100,8
100,1
100,0
85,7

Liga rubaãÛ
za leden – kvûten 2008
Poﬁ. Pﬁedák
1. Valchaﬁ
2. Szczotka
3. ·palek
4. Wowry
5. Langer
6. Dàbek
7. Koval

Skut.
102 847
182 215
133 030
103 194
146 896
238 865
175 439

Proc.
105,3
104,2
103,8
102,4
102,2
100,4
100,0

Liga raziãÛ

Liga raziãÛ

za kvûten 2008

za leden – kvûten 2008

Poﬁ. Pﬁedák
Skut.
1. Karásek
36
2. Szotkowski
61
3. Kuczyƒski
207
4. Savary
123
5. Alpex
729
6. Kuha
31
7. Kufa
117
8. Tolnay
24
9. Górecki
69
10. ·otola
71

Proc.
133,3
122,0
115,0
108,8
101,3
100,0
97,5
96,0
84,1
67,6

Poﬁ. Pﬁedák
Skut.
1. Szotkowski
277
2. Karásek
179
3. Górecki
507
4. Kuha
125
5. Kufa
410
6. Kuczyƒski
753
7. ·otola
529
8. Alpex
3713
9. Savary
607
10. Tolnay
145

Proc.
131,3
111,2
107,9
101,6
99,3
98,8
98,0
97,3
94,0
90,1
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Rozvoj Dolu Paskov do roku 2020

V˘znamné akce v minulém období
• Vedení Dolu Paskov dûkuje v‰em zamûstnancÛm, vãetnû zamûstnancÛ
dodavatelsk˘ch organizací, za bezúrazov˘ provoz v kvûtnu 2008, kdy
nebyl na na‰em dole zaznamenán registrovan˘ pracovní úraz.
• Dne 30. kvûtna bylo vyraÏeno 200 metrÛ na ãelbách pﬁedákÛ Jiﬁího
Hantschela a Ivana Grossingera pomocí nové technologie BTRL 1 a
DH 250 T3 dodané v rámci POP 2010.
• Vedení Dolu Paskov blahopﬁeje raziãskému kolektivu hlavního pﬁedáka
Rostislava Paliãky a technikÛm úseku pﬁípravy 3 vedeného vedoucím
úseku Ing. Robertem Duchonûm k dosaÏení druhého standardního v˘konu v roce 2008, a to na díle 063 7254. Pﬁi prÛmûrném v˘konu 3,77 metru za
den kolektiv vyrazil za 31 provozních dnÛ celkem 117 metrÛ. Standardní
v˘kon byl dosaÏen pﬁi pﬁekopní raÏbû v období od 23. dubna do 6. ãervna.

Vytváﬁíme pﬁedpoklady pro zaji‰tûní tûÏby v následujících letech
Stanovisko Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âeské republiky
k zámûru „Pokraãování hornické
ãinnosti Dolu Paskov na období
2011-2020“ je jedním ze základních
dokumentÛ pro dal‰í povolování
dob˘vání jednotliv˘ch porubÛ do
roku 2020. Pﬁedstavuje pokraãování
hlubinné tûÏby uhlí v roz‰íﬁeném
dob˘vacím prostoru Staﬁíã, jeho
úpravu, zahlazování následkÛ tûÏby,
sanaci a rekultivaci území, ﬁe‰ení
dÛlních ‰kod a degazaci dolu.

nové strategické zámûry Dolu Paskov do roku 2020.
Posuzování vlivu na Ïivotní prostﬁedí a veﬁejné zdraví v dob˘vacím
prostoru Staﬁíã se provádûlo ve
smyslu zákona ã. 100/2001 Sb., pﬁílohy ã. 4 cit. zákona. Posuzování
vlivu hornické ãinnosti na Ïivotní
prostﬁedí je úkol nesmírnû sloÏit˘ a
ãasovû nároãn˘. Proto jsme zahájili
pﬁípravu podkladÛ, které ﬁe‰í dob˘vání od roku 2011, souãasnû s ostatními doly OKD, jiÏ v roce 2006.

Ilustraãní foto DÛl Paskov

V souãasné dobû se povolování
porubÛ opírá o stanovisko Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âeské
republiky na léta 2003 – 2010. Od
roku 2002, kdy se materiál pﬁipravoval, se dal‰ím geologick˘m prÛzkumem zji‰Èují urãité rozdíly, hlavnû z dÛvodu tektonicky velmi sloÏitého v˘voje loÏiska. MoÏnosti
dob˘vání v geologick˘ch blocích
doznaly znaãn˘ch zmûn co do velikosti a pozice v zájmov˘ch oblastech. Proto se muselo jiÏ v pﬁedstihu zapoãít s vyﬁizováním nového
dokumentu, a to i s ohledem na

Cel˘ proces v rámci OKD je ﬁízen
ze strany Správy OKD. Pﬁi pﬁípravn˘ch pracích bylo nutno nashromáÏdit velké mnoÏství informací
jak z dÛlního prostﬁedí, tak z návazn˘ch procesÛ a provozÛ na povrchu, vãetnû pﬁíslu‰n˘ch studií a
posudkÛ. Základním vstupem byla
dokonalá znalost dÛlnû-geologick˘ch podmínek, z nichÏ pak byly
stanoveny geologické bloky pro
dal‰í posouzení. V rámci dokumentace se posuzovaly vlivy na ovzdu‰í,
vody, pÛdu, veﬁejné zdraví, faunu,
floru, ekosystémy, krajinu, hmotn˘

majetek, kulturní památky aj. Dne
30. srpna 2007 pak byla komplexní
dokumentace formou oznámení
pﬁedána na Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí âR v Praze.
V rámci zji‰Èovacího ﬁízení
k v˘‰e uvedenému zámûru pak byly
shromaÏìovány námitky, pﬁipomínky, jak dotãen˘ch území samosprávn˘ch celkÛ (kraj, obce), tak i
dotãen˘ch správních úﬁadÛ a
v neposlední ﬁadû i dotãen˘ch
obãanÛ. K hodnocení komplexnosti dokumentace a doruãen˘m
námitkám byl v únoru 2008 zpracován posudek o vlivech zámûrÛ na
Ïivotní prostﬁedí.
V závûreãné fázi schvalovacího
procesu se dne 20. kvûtna leto‰ního
roku konalo veﬁejné projednání
posudku a souãasné dokumentace.
Jednání se uskuteãnilo v Kulturním
domû ve Staﬁíãi a bylo ﬁízeno
zamûstnanci ministerstva Ïivotního
prostﬁedí. Dá se konstatovat, Ïe
probûhlo bez v˘razn˘ch pﬁipomínek pﬁítomn˘ch zástupcÛ obcí,
orgánÛ a obãanÛ. V nejbliÏ‰í dobû
oãekáváme na základû závûrÛ
veﬁejného projednání souhlasné
stanovisko ministerstva Ïivotního
prostﬁedí k zámûru dob˘vání Dolu
Paskov po roce 2011. Tento dokument bude zásadním podkladem
k následujícím Ïádostem o povolení hornické ãinnosti pro poruby
plánované k dob˘vání od roku
2011. Tím bude vytvoﬁen pﬁedpoklad pro úspû‰né plnûní úkolÛ
v tûÏbû Dolu Paskov do dal‰ího
období.
Ing. Miroslav
Sedláﬁ,
vedoucí odboru
zahlazování
následkÛ
hornické ãinnosti

Zleva: vedoucí provozu pﬁíprav Alois Pavelek, hlavní pﬁedák Rostislav Paliãka a zástupce vedoucího úseku Radim ·tebel. FOTO: Petr Îídek

V˘robní v˘sledky rubáÀov˘ch kolektivÛ
v mûsíci kvûtnu 2008
TûÏní
Vedoucí úseku
úsek
T1
Wladyslaw Polak
T2
Pawel Mackowiak
T2
Pawel Mackowiak
T3
Michal Hykl
T4
Pavel Balon
T5
Jiﬁí Drábek
T6
Roman Gajdzica
MimorubáÀová tûÏba
Celkem

Pﬁedák

Porub

TûÏba
ROTP (t)
Andrzej Alsanowski 041 626/1
7 645
Tomasz Szadziewicz 080 203/1
1 055
Tomasz Szadziewicz 065 632/1
2 210
Petr Prokop
084 364
20 345
Petr Zeman
082 359
6 647
Vladislav Horák
059 604
18 739
Ivan Hudec
063 541
16 647
Ostatní
6 712
80 000

V pﬁípravách se na dosaÏen˘ch v˘sledcích nejvíce podílely tyto kolektivy:
Dílo
041 5250/1
041 6141/3
041 5243/1
Pﬁekopní raÏby:
063 7254
063 5342/1
ProráÏky:
065 3632/6

Kolektiv
Plaãek
Illek
Pusták

Celkem m
112
77
72

Paliãka
Borovec

77
62

Hyrák

97

V˘robní v˘sledky v mûsíci kvûtnu 2008
DÛl Paskov

TûÏba, tuny
MetráÏ,m

Plán
96 300
1 250

Skuteãnost

80 000
1 215

DÛl Paskov

VáÏíme si technikÛ z úseku pﬁípravy 4: Václava CzyÏe, Marka
Michalãáka, Jiﬁího Folt˘na, Romana Malého, Milana Venclíka a
zamûstnancÛ kolektivu hlavního
pﬁedáka Jaroslava Illka: Petra
Dudy, Cyrila Holého, Petra Cho-

Úrazovost v mûsíci kvûtnu 2008

Adama Dosedûla, Martina Mihulky, Tomá‰e Pilcha, Miloslava Firly
a Milana Knapa, kteﬁí z odmûny za
splnûn˘ cílov˘ úkol pﬁispûli na
Obãanské sdruÏení svatá Barbora
ãástkou v celkové v˘‰i 10 tisíc
korun.

Konsolidaãní program pro budoucnost
Vzhledem k nutnosti pﬁipravit
„jistûj‰í“ plochy v nov˘ch oblastech dÛlního pole, vyvstal úkol
zpracovat Konsolidaãní program
Dolu Paskov na období let 2008 aÏ
2011.
Cílem konsolidaãního programu bylo vytipování ploch pro
dob˘vání, které by mûly sk˘tat
vût‰í jistotu v pravidelnosti odrubu a v moÏnosti nasazení dob˘vacích komplexÛ. Snahou pﬁi tomto
zpracování bylo v maximální
moÏné míﬁe upﬁednostnit pro pﬁípravu porubních blokÛ ty partie
dÛlního pole, ve kter˘ch je v souãasné dobû nejvíce známa geologická situace a kde je pﬁedpokládan˘ pravideln˘ v˘voj mocnosti
sloje (snaha o eliminaci ‰tûpení
sloje v porubních blocích, nasaze-

ní raÏeb do oblastí s hustûji odvrtanou sítí dÛlních vrtÛ apod.).
DÛleÏitou souãástí zpracovaného
konsolidaãního programu byl mimo
jiné i aktualizovan˘ harmonogram
raÏeb na období let 2008 – 2011.
Novû zpracovan˘ a aktualizovan˘ harmonogram pﬁedpokládá
v roce 2008 naplnûní provozní
metráÏe ve v˘‰i 15 800 metrÛ, coÏ
pﬁedstavuje nárÛst metráÏe o 1000
metrÛ oproti dÛlnû technickému
plánu na rok 2008. RaÏby (provozní i investiãní metráÏ) zaji‰Èuje
v souãasné dobû 22 pﬁípraváﬁsk˘ch kolektivÛ (vlastní i dodavatelské). Pro zaji‰tûní této metráÏe
bude potﬁebné zajistit prÛmûrnû 1
pﬁípraváﬁsk˘ kolektiv navíc.
Harmonogram raÏeb na rok
2009 pﬁedpokládá vyraÏení 18 800

metrÛ provozní metráÏe a v roce
2010 celkem 18 000 metrÛ. Celkov˘ poãet razících kolektivÛ bude
24, respektive 23,5 (provozní i
investiãní metráÏ) v roce 2009 a
2010, coÏ pﬁedstavuje v obou
letech dva pﬁípraváﬁské kolektivy
navíc oproti souãasnému stavu.
Vzhledem ke sloÏitosti dÛlního
pole je nutno poãítat s pﬁekonáváním geologick˘ch anomálií pﬁi vlastní rozfárávce, tak, aby budoucí poruby mohly postupovat plynule, pokud
moÏno bez vût‰ích komplikací.

Ing. Zdenûk
HrÛzek,
vedoucí odboru
pﬁípravy v˘roby

%
83,1
97,2

V˘robní v˘sledky za leden – kvûten 2008

Pomohli dûtem z Obãanského sdruÏení svatá Barbora
daniãe, Antonína Kordka, Romana Valá‰ka, Daniela Melichara,
Romana Fuãely, ZdeÀka Vokáãe,
Pavla Dobrého, ·tefana Husára,
Mariana Fodora, Josefa Hulvy,
Jana Koãi‰e, Petra Hlou‰ka,
Tomá‰e Pasze, Franti‰ka ·vábka,

Rozdíl
-16 300
-35

TûÏba, tuny
MetráÏ,m

Plán
466 400
6 254

Skuteãnost

385 000
5 829

Ukazatel
Poãet evidovan˘ch úrazÛ – celkem
Poãet registrovan˘ch úrazÛ – v dole
Poãet registrovan˘ch úrazÛ na povrchu
Poãet registrovan˘ch úrazÛ celkem
Z toho smrteln˘ch
závaÏn˘ch (hospitalizace nad 5 dnÛ)

2008
5
0
0
0
0
0

Rozdíl
-81 400
-425

2007
8
5
1
6
0
1

%
82,5
93,2

Rozdíl
-3
-5
-1
-6
0
-1

Úrazovost za leden – kvûten 2008
Ukazatel
Poãet evidovan˘ch úrazÛ – celkem
Poãet registrovan˘ch úrazÛ – v dole
Poãet registrovan˘ch úrazÛ na povrchu
Poãet registrovan˘ch úrazÛ celkem
Z toho smrteln˘ch
závaÏn˘ch (hospitalizace nad 5 dnÛ)

2008
25
14
1
15
0
1

2007
50
30
4
34
0
1

Rozdíl
-25
-16
-3
-19
0
0

BLAHOP¤EJEME
V ãervnu 2008 slaví svá Ïivotní jubilea tito zamûstnanci Dolu Paskov.
50 let – Dalibor DuchoÀ, Lubomír Mikolá‰, Karol Nestarec, Jan Polomík,
Ladislav Vybíral
55 let – Pavel Harabi‰, Vincent Kulik, Tadeá‰ Kubala, Petr Tûleck˘, Petr
Weissmann
60 let – Bohumír Pûtro‰, Lubomír ·imela
V‰em jubilantÛm srdeãnû gratulujeme a do dal‰ích let pﬁejeme pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu, pracovní úspûchy a ‰tûstí v zamûstnání.

Darkovák
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¤EDITELE

Za prvních pût mûsícÛ leto‰ního
roku jsme na Dole Darkov vytûÏili
1 720 tisíc tun ROTP, v pﬁípravách
vyrazili 11 779 metrÛ. Podnikatelsk˘ zámûr v tûÏbû tak plníme na
109,7 procenta, v metráÏi na 102,6
procenta. Do konce prvního pololetí nám sice je‰tû zb˘vá nûkolik
pracovních dnÛ, ale uÏ dnes je zﬁejmé, Ïe na‰e dosavadní v˘robní a
ekonomické v˘sledky jsou velmi
dobré. ZaslouÏili se o nû nejen na‰i
vlastní zamûstnanci, ale také pracovníci dodavatelsk˘ch firem. Zde
se musím zmínit o úspû‰né likvidaci porubu 237 213. Dík za mimoﬁádn˘ pracovní v˘kon patﬁí úseku
pana Sklepka z firmy BASTAV.
V závûru ãervna pﬁipravujeme

dokopání velkokapacitního porubu 40 202. Na jeho tûÏbu by uÏ
v ãervenci mûly navázat dva dal‰í
kapacitní poruby – 236 511 na
pomocném závodû a 40 414 na
závodû 3. V‰echna v˘robní, ekonomická a bezpeãnostní témata jsme
podrobnû probrali na kvûtnové
poradû pﬁedákÛ. Informace z této
akce najdete na jiném místû dne‰ního Darkováka.
Z hlediska bezpeãnosti práce
do‰lo v kvûtnu ke zlep‰ení. Ve statistice úrazÛ do‰lo v porovnání
s kvûtnem 2007 ke sníÏení poãtu
evidovan˘ch i registrovan˘ch úrazÛ
jak u vlastních zamûstnancÛ, tak i u
dodavatelsk˘ch firem. OceÀujeme,
Ïe také závod 2 napodobil pﬁízniv˘-

mi v˘sledky závod 3. Pokud nastolen˘ trend udrÏíme, máme ‰anci
dosáhnout pozitivního v˘sledku v
pololetním úãtování bezpeãnosti
práce. V celorevírním hodnocení
této oblasti pozice Dolu Darkov uÏ
tak pﬁíznivá není. Na tomto poli nás
ãeká je‰tû hodnû práce.
A protoÏe je pﬁed námi letní
období, pﬁeji v‰em zamûstnancÛm,
aby si bûhem sv˘ch dovolen˘ch
odpoãinuli, a aby se ve zdraví, plni
nov˘ch sil vrátili do práce. Jistû
potû‰í kaÏdého zamûstnance informace o v˘platû zálohy na dovolenou,
jak je uvedeno v kolektivní smlouvû.
Závûrem chci v‰em zamûstnancÛm Dolu Darkov podûkovat za
aktivní a velmi dobrou úãast ve
volbách, které probûhly ve dnech
27. a 28. kvûtna.
Ing. Boleslav Kowalczyk

Poﬁadí kolektivÛ podle kvality
vyraÏen˘ch dÛlních dûl
Kvûten 2008
V kvûtnu pracovalo bez finanãní ztráty dvanáct kolektivÛ. ·est vlastních a stejn˘ poãet dodavatelsk˘ch. Poﬁadí (pﬁedák, kontrolovaná metráÏ,
závod nebo dodavatelská firma): 1. Zguda 3, 144 m (ALPEX 2), 2. Kielbasa 1, 91 m (ALPEX 9), 3. Borov˘, 82 m, záv. 3, 4. Kuczera 1, 70 m
(POLAPEX 5), 5. Kuczera 2, 60 m (POLALPEX 10), 6. Mackowiak 4, 56 m
(POLALPEX 6), 7. Valenãík, 54 m, záv. 3, 8. BartoÀ, 48 m, záv. 2, 9. Kielbasa 2, 45 m (POLALPEX 11), 10. Novotn˘, 39 m, záv. 2, 11. Kuriak, 22 m,
záv. 3, 12. Trawinski, 15 m, záv. 2. Dal‰í poﬁadí: 13. Zguda 2 (ALPEX 4),
14. Mackowiak 2 (POLALPEX 8), 15. Mackowiak 6 (ALPEX 3), 16. Kielbasa 3 (ALPEX 1), 17. Kodenko, 18. ·pernoga, oba záv. 2, 19. Masiarek
(ALPEX 13), 20. Fojt, 21. Frolo, 22. PrÛcha, 23. Hamarcsik, v‰ichni záv. 2,
24. Mackowiak 3 (ALPEX 7).

Leden-kvûten 2008
Za období mûsícÛ leden-kvûten si ãisté konto v kolonce sráÏek za kvalitu vyraÏen˘ch dÛlních dûl drÏí uÏ jen tﬁi kolektivy. Dva dodavatelské
(Kuczera 1 a 2) a jeden vlastní (Kuriak). Dal‰í poﬁadí: 4. Borov˘, 5. Novotn˘, 6. Valenãík, 7. Zguda 3, 8. Zguda 2, 9. Mackowiak 2, 10. Hamarcsik
atd. Celkem je hodnoceno 24 kolektivÛ.

Tﬁikrát pﬁekonan˘ limitní v˘kon

Bilancujeme mûsíãní v˘sledky v tûÏbû a pﬁípravách
DÛl Darkov splnil kvûtnov˘
technick˘ reÏim (TR) v tûÏbû na
101,1 %. V mûsíci, ve kterém byla
nestandardnû i v˘luka, jsme jako
podnik celkem vytûÏili 172 380 m3
âOP (ãistého odrubaného prostoru). Závod 2 vytûÏil 74 356 m3 âOP
(TR na 100,4 %). Závod 3 vytûÏil
98 024 m3 (TR na 101,7 %).
Na závodû 2 kolektiv Z. Rzidkého ukonãil dob˘vání v porubu
340 205 jeho pﬁípravou k likvidaci.
Kolektiv M. Prekopa dokonãil
vybavení porubu 228 100 a s tektonicky znaãnû rozbit˘m pilíﬁem
postoupil o 33,2 m. Dodavatelsk˘
kolektiv Polalpex 1 (Tomczyk) se
v první dekádû mûsíce spolupodílel
na dovybavení porubu 340 203. Do
konce mûsíce ze stûny vytûÏil
39 004 tuny, vãetnû prodlouÏení
porubu na koneãnou délku. Kolektiv firmy Polcarbo své úkoly v
porubu 236 510 nenaplnil a tûÏbou
19 239 tun zÛstal za oãekáváním.
Na závodû 3 dokopal kolektiv R.
Walici porub 40 301j, následnû pﬁipravil a provedl jeho kompletní

likvidaci. Kolektiv Polalpex 2
(Witek) vytûÏil v porubu 40 202 pouh˘ch 51 138 tun. ZpÛsobil tím nejvût‰í „trhlinu“ v plnûní oãekávané
produkce uhlí na podniku. Prav˘m
opakem byl kolektiv R. Badury. V
porubu 40 507 natûÏil 66 536 tun.
Jako jedin˘ mezi rubáÀov˘mi osádkami v kvûtnu splnil limitní v˘kon.

Oba závody splnily
kvûtnov˘ reÏim tûÏby.
V kvûtnu se pﬁípraváﬁÛm závodu 2 nepovedlo naplnit TR. Celkem vyrazili 1038 m (TR na 97 %).
Z toho bylo 854 m provozní metráÏe (PM), 184 m investiãní metráÏe
(IM). Vlastní kolektivy vyrazily
376 m PM, dodavatelé 478 m. Tﬁi
dodavatelské kolektivy splnily raÏbu
IM pouze na 96,8 %. Z vlastních
kombajnov˘ch byl nejlep‰í kolektiv
M. Frola. Na raÏbách 337 821 a
337 841.2 dosáhl 83 m, dokonãil
raÏbu tûÏní tﬁídy budoucího porubu
337 801 a je‰tû zahájil raÏbu proráÏ-

ky. Z vlastních klasikÛ vyrazil nejvíce (46 m a splnûn˘ limit) kolektiv
A. Kodenka. V˘kony i splnûním
limitního v˘konu ho napodobil
kolektiv P. Fojta. Z dodavatelÛ byl
nejlep‰í kombajnov˘ kolektiv
Alpex 2 (174 m). Ukonãil s urãit˘m
zpoÏdûním stavební pﬁipravenost
budoucího porubu 236 511. Z klasikÛ
si nejlépe vedl Pol-Alpex 5 (72 m).
Technick˘ reÏim kvûtna splnili
pﬁípraváﬁi závodu 3 na 100 %. Celkem vyrazili 575 m, z toho 535 m
PM (vlastní zamûstnanci 165 m,
dodavatelé 370 m). O 40 m IM se
zaslouÏili dodavatelé (TR na 100
proc.). Z vlastních kombajnov˘ch
kolektivÛ dosáhla nejlep‰ího v˘sledku osádka P. Borového (85 m). Vût‰í
ãást mûsíce se pﬁitom pot˘kala s tektonickou poruchou, která se táhla
s postupující ãelbou. Mezi dodavateli dominoval kolektiv Alpex 7 (Wojcik). Na tﬁídách 40 223 a 40 223/2
vyrazil 161 m pomocí razicího kombajnu MR 340, vãetnû stavby kﬁíÏe a
zahájení raÏby proráÏky budoucího
porubu 40 203.
(vm, er)

Porada pﬁedákÛ hodnotila soutûÏe kolektivÛ
Porada hlavní pﬁedákÛ a vedoucích provozÛ s vedením Dolu Darkov probûhla v pátek 30. 5. Po fárání do porubu 340 203 a na raÏbu
40 223/2 program pokraãoval v tûrlické ·tole mimo jiné vyhlá‰ením
v˘sledkÛ dlouhodob˘ch soutûÏí.
Nejlep‰ími kolektivy za první
ãtvrtletí 2008 se staly (viz foto).
Nejvy‰‰í tûÏba – kol. R. Walici
z úseku I. Hrubého za 173 609 t (2.
R. Badura, 3. Z. Rzidk˘). Nejvy‰‰í
klasická metráÏ – kol. J. PrÛchy
z úseku L. Chroboka za 152 m (2.
M. Trawinski, 3. A. Kodenko). Nejvy‰‰í kombajnová metráÏ – kol. J.

Novotného z úseku L. Chroboka za
558 m (2. P. Borov˘, 3. M. Frolo).
Pﬁekroãení nejvy‰‰ího mûsíãního v˘konu na Dole Darkov: U
kombajnov˘ch raÏeb nebyl v˘kon
kol. J. Hamarcsika (285 m z ledna
2006) pﬁekonán. Nejvíce se pﬁiblíÏili Novotného raziãi (215 m v únoru
2008). Maximum drÏí Alpex 3 (366
metrÛ z ãervence 2007).
U klasikÛ zÛstal v˘sledek Kuriakovy osádky (129 m z bﬁezna 2002)
nepﬁekonán. Nejlep‰í byl kol. J. PrÛchy (69 m v lednu 2008). V rubání
byla posunuta hranice nejvy‰‰í
mûsíãní tûÏby. Dosavadní vlastní nej-

Nejvy‰‰í tûÏba za 1. ãtvrtletí: pﬁedák Rostislav Walica
(vlevo), vedoucí úseku Ivan Hrub˘.

vy‰‰í tûÏbu (77 859 m3 z ﬁíjna 2007)
vylep‰il kol. R. Walici v lednu 2008
na 82 455 m3 , tj. 111 314 t. Darkovské maximum drÏí Polalpex 1
(117 771 m3 , tj. 164 879 t) z ledna 2007.
PrÛbûÏnému poﬁadí splnûn˘ch
limitních v˘konÛ za leden-kvûten
vévodí pûtice kolektivÛ, které se
podaﬁily tﬁi úspû‰né pokusy.
Z rubáÀov˘ch osádek to jsou R.
Badura a R. Walica, z pﬁípraváﬁsk˘ch M. Frolo, J. Novotn˘ a J.
PrÛcha. Dal‰í poﬁadí: P. Borov˘, A.
Kodenko, M. Trawinski a R. Valenãík po 2, J. BartoÀ, P. Fojt a M. Prekop po 1 splnûném limitu.

Roman Badura

Pavel Fojt

Antonín Kodenko

Z osmi kolektivÛ Dolu Darkov, které v kvûtnu usilovaly o splnûní
limitního v˘konu, ohlásili „splnûno!“ tﬁi hlavní pﬁedáci. Svou rubáÀovou
osádku vedl k limitu letos uÏ potﬁetí Roman Badura s vedoucím úseku
Petrem Vûãorkem. V porubu 40 507 vytûÏili 66 536 tun (limit byl 42 tis.
tun, plnûní na 158,4 %). Letos poprvé dosáhl na limit kolektiv Pavla
Fojta s vedoucím úseku ing. Peterem Debrem. Na pracovi‰ti 229 260
vyrazil 38 metrÛ (limit byl 35 m, plnûní na 108,6 %). Kolektiv Antonína
Kodenka s vedoucím úseku ing. Jaroslavem Królem dosáhl na pracovi‰ti
340 360 v˘konu 46 metrÛ (limit byl 40 metrÛ, plnûní na 115 %, letos druh˘
LV). Obû pﬁípraváﬁské osádky razí klasickou technologií. Úspû‰n˘m
kolektivÛm blahopﬁejeme!

INFORMACE

PRO ZAMùSTNANCE

Získávání nov˘ch zamûstnancÛ
Ve Sdûlení ﬁeditele ã. 2/08 „Získávání nov˘ch pracovníkÛ“ jsou vypsány podmínky pro vyplacení finanãní odmûny za získání nového dÛlního
pracovníka. Odmûna bude poskytnuta ve v˘‰i 3000 Kã za získaného pracovníka bez dÛlní kvalifikace, nebo 5000 Kã za získaného pracovníka
s dÛlní kvalifikací (min. t. s. 5). Pﬁi nástupu pracovníka bude tomu, kdo
ho získal, proplacena ãástka 1 000 Kã. Zb˘vající ãást odmûny bude vyplacena po pÛl roce trvání pracovního pomûru nového zamûstnance. Zásady
této hmotné zainteresovanosti se vztahují na v‰echny zamûstnance Dolu
Darkov, vyjma pracovníkÛ personálního odboru. Platnost hmotné zainteresovanosti ﬁeditel stanovil na období od 1. 6. do 31. 12. 2008.

Vyhodnocování námûtÛ zamûstnancÛ
Sdûlení ﬁeditele ã. 3/2008 „Zásady vyhodnocování námûtÛ zamûstnancÛ Dolu Darkov“ má za cíl lep‰í vyuÏití potenciálu zamûstnancÛ. Na jednotliv˘ch závodech, vãetnû PZ, byly zﬁízeny schránky, do kter˘ch mohou
zamûstnanci vkládat zlep‰ující námûty. KaÏd˘ podan˘ námût bude odmûnûn poukázkou na odbûr pohonn˘ch hmot v hodnotû 200 Kã u spoleãnosti Benzina. Na námûtu nesmí chybût jméno a pﬁíjmení zamûstnance a
ãíslo známky. Obsah schránek bude vybírán jednou t˘dnû, posuzován a
evidován pracovníky personálního odboru. Ekonomicko-personální
námûstek námûty rozdûlí k posouzení a dal‰ímu vyuÏití hlavnímu inÏen˘ru podniku, pﬁíslu‰nému námûstkovi nebo závodnímu dolu. Pﬁehled
v‰ech námûtÛ bude k nahlédnutí v poãítaãové síti na jednotce „K“. Platnost zásad ﬁeditel stanovil na dobu od 1. 6. do 31. 12. 2008.

Nejvy‰‰í klasická metráÏ za 1. ãtvrtletí: pﬁedák Jan PrÛcha (vlevo), vedoucí úseku Libor Chrobok.

Nejvy‰‰í kombajnová metráÏ za 1. ãtvrtletí: pﬁedák Jan
Novotn˘ (vlevo), vedoucí úseku Libor Chrobok.

Karvinky
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Opravy na úpravnû Lazy
V˘luka provozu úpravny uhlí
byla v leto‰ním roce stanovena od
24. kvûtna do 8. ãervna. V této
dobû bylo opraveno strojní, technologické a elektro zaﬁízení. Opravovaly se napﬁ. prací a pﬁepírací
vany, hydrocyklony, pásové a hﬁeblové dopravníky, ãerpadla, tﬁídiãe,
hyperbar, v˘sypky ze zásobníkÛ.
ElektroúdrÏba úpravny provádûla roãní prohlídky rozvoden,
prvkÛ mûﬁení, regulace a automatiky, indukãní, ultrazvukové, odporové a kapacitní stavoznaky, prohlídky vybran˘ch elektromotorÛ,
elektro zapojení nového tﬁídiãe a
pásového dopravníku.
V rámci investiãní stavby byl
vymûnûn ro‰tov˘ tﬁídiã a skluz za
dvouplo‰n˘ vibraãní tﬁídiã a odsunov˘ pásov˘ dopravník.
Externí firmy pak vymûnily
v˘sypky pod zásobníky surového
uhlí, rekonstruovaly hﬁeblové
dopravníky, opravily pﬁedmostí na
vagonové váze, profylaktiku, dále
zajistily úﬁední ovûﬁení silniãní a
kolejov˘ch vah, generální opravu
stûn jímky a opravu vizuálního
systému grafick˘ch stanic.
V dobû v˘luky probíhala expedice hrubého prachu, praného prachu a proplástku pro tuzemské i
zahraniãní odbûratele a také bylo
pﬁeváÏeno tûÏené uhlí pro úpravnu

evidované
úrazy
registrované
úrazy

evidované
úrazy
registrované
úrazy

evidované
úrazy
registrované
úrazy

DÛl Karviná
Plán
TûÏba, tuny
2 107 480
Prov. metráÏ celkem, m
11 882

%
95,6
78,0

Skuteãnost
2 207 750
11 110

Rozdíl
100 270
-772

%
104,8
93,5

Rozdíl
-12 370
-370

%
94,6
72,2
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Závod âSA
TûÏba, tuny
Prov. metráÏ celkem, m

Plán
228 000
1 330

Skuteãnost
215 630
960

V˘robní v˘sledky za leden – kvûten 2008

Závod Lazy
TûÏba, tuny
Prov. metráÏ celkem, m

OdvodÀovací síto pro odvodnûní uhlí na hrubé úpravnû – úpravna
FOTO: DÛl Karviná
závodu âSA.
Paskov. OKD, Doprava vyuÏila sníÏené denní expedice na opravu
kolejového svr‰ku koleji‰tû. Tﬁídírna zaji‰Èovala odtûÏení surového
uhlí, ukládání na havarijní skládku
a v˘robu hrubého prachu.
Zku‰ební provoz úpravny byl
zahájen 8. ãervna. JiÏ první provozní
smûny ukázaly, Ïe v‰echny opravy
byly zvládnuty na v˘bornou. VloÏené finanãní prostﬁedky a úsilí v‰ech
zúãastnûn˘ch pracovníkÛ se projeví
na kvalitním v˘konu úpravny.

Na sazeãkovém prádle budou
opravy zamûﬁeny na zaﬁízení II. soupravy sazeãkového prádla. Ve‰keré
práce se budou ﬁídit harmonogramem v˘lukov˘ch oprav. Na základû
v˘bûrového ﬁízení byl pro realizaci
ve‰ker˘ch v˘lukov˘ch oprav vybrán
jeden dodavatel, a to firma Rektimont, s. r. o., se kterou máme dlouhodobû dobré zku‰enosti. Nedílnou
souãástí v˘lukov˘ch oprav jsou
opravy provádûné vlastními zamûstnanci, kde letos poprvé bude vyuÏito i pracovníkÛ z úpravny Lazy.
Jedná se o vzájemnou v˘pomoc a
spolupráci mezi úpravnami, která
byla zahájena úãastí na‰ich pracovníkÛ na v˘luce úpravny Lazy.

mûsíc
dosud
mûsíc
dosud
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2008
5
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4
25

DÛl
2007
9
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+/-4
5
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2008
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5
45

DÛl
2007
16
74
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61

mûsíc
dosud
mûsíc
dosud

Rozdíl
-17 800
-510

Skuteãnost
1 264 630
6 758

Rozdíl
-40 370
-342

%
96,9
95,2

Plán
179 800
990

Skuteãnost
174 370
850

Rozdíl
-5 430
-140

%
97,0
85,9
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2008
2
31
1
20

Kvûten 2008

Skuteãnost
390 000
1 810
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Závod Lazy
TûÏba, tuny
Prov. metráÏ celkem, m

DÛl
2007
7
43
4
33

Kvûten 2008

Plán
407 800
2 320
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Na úspû‰ném prÛbûhu v˘lukov˘ch prací se hlavnû podíleli pracovníci strojní, elektro údrÏby, provozní pracovníci úpravny Lazy,
zámeãníci úpravny âSA, zamûstnanci DTS pﬁi ãi‰tûní zásobníkÛ a
dodavatelské firmy. Podûkování a
uznání si zaslouÏí v‰ichni, kteﬁí
pﬁed i v prÛbûhu v˘luky odvedli
dobrou a kvalitní práci.
Ing. Jiﬁí Pospí‰il,
vedoucí provozu úpravny Lazy

V souãasné dobû jsou v plném
proudu pﬁípravné práce v˘lukov˘ch oprav nejen v dílnách dodavatele, ale i ve vlastní reÏii. Jedná
se o v˘robu potﬁebn˘ch dílÛ jako
jsou s˘pky, skluzy, potrubí, vloÏky
do s˘pek a dal‰í zaﬁízení. Potﬁebné
náhradní díly a materiál jsou z
vût‰í ãásti zaji‰tûny, ostatní budou
dodány v prÛbûhu ãervna. Lze
konstatovat, Ïe v‰e je pﬁipraveno.
O tom, jak probûhla realizace v˘lukov˘ch prací na úpravnû, vás
seznámíme v pﬁí‰tích vydáních.
Ing. Vladislav Szczerba,
vrchní mistr
údrÏby úpravny âSA

V˘sledky úrazovosti a bezpeãnosti na Dole Karviná
Kvûten 2008

DÛl Karviná
TûÏba, tuny
Prov. metráÏ celkem, m

Závod âSA
Plán
TûÏba, tuny
1 305 000
Prov. metráÏ celkem, m
7 100

V˘luka tûÏby na úpravnû âSA
Leto‰ní v˘luka tûÏby na skipokomplexu âSA 3/1 a 3/2 je naplánována na období od 28. ãervna do 6.
ãervence. Jako kaÏd˘m rokem bude
odstávka tûÏby vyuÏita k v˘lukov˘m opravám zaji‰Èovan˘ch jak
dodavatelsky, tak vlastní údrÏbou na
úpravnû uhlí. V˘lukové opravy jsou
zamûﬁeny na úseky sazeãkového prádla, hrubé úpravny, hyperbarické filtrace, odbytu a haldového hospodáﬁství. Sv˘m rozsahem a objemem jsou
obdobné jako v pﬁedcházejících
letech. Hlavní dÛraz je kladen na
opravy rozhodujících technologick˘ch celkÛ a zaﬁízení jako jsou sazeãky, vibraãní síta, koreãkové v˘tahy,
drtiãe, váÏicí technika a dal‰í.
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DÛl Karviná
Povrch
Dodavatelé
2008 2007
+/2008 2007
+/0
1
-1
1
5
-4
2
2
0
19
21
-2
0
0
0
0
4
-4
2
0
2
13
18
-5

2008
2
36
1
24

Celkem
2007
+/9
-7
50
-14
4
-3
36
-12

2008
6
52
4
36

Celkem
2007
+/13
-7
47
5
11
-7
43
-7

Celkem
2008 2007
8
22
88
97
5
15
60
79

+/-14
-9
-10
-19

Plán
802 480
4 782

Skuteãnost
943 120
4 352

Rozdíl
140 640
-430

%
117,5
91,0

Moderní je nekouﬁit!
Prostﬁednictvím bleskovek byli
kuﬁáci opakovanû upozorÀováni
na poru‰ování zákazu kouﬁení v
místech se zv˘‰en˘m poÏárním
nebezpeãím, urãen˘mi § 167, odst.
1 vyhlá‰ky âBÚ ã.22/1989 Sb., a na
neustále se zvy‰ující nepoﬁádek
zpÛsobovan˘ odhazováním nedopalkÛ mimo instalované popelníky
a nádoby.
Vzhledem k tomu, Ïe nedo‰lo k
Ïádnému zlep‰ení, ale spí‰e naopak k narÛstání problémÛ s kuﬁáky, rozhodlo vedení Dolu Karviná
s platností od 1. 7. 2008 o zákazu
kouﬁení na v‰ech povrchov˘ch pracovi‰tích závodu âSA mimo oznaãené místnosti, místa a prostory.
(Na závodû Lazy jiÏ v platnosti od
1. 6. 2006)
Problematiku zákazu kouﬁení
na povrchov˘ch pracovi‰tích závodu âSA ﬁe‰í smûrnice ﬁeditele. Pﬁiná‰íme informace o základních
ustanoveních této smûrnice.
Zákaz kouﬁení bude platit pro
v‰echny osoby zdrÏující se v areálu
závodu âSA. Kouﬁení bude povoleno pouze v urãen˘ch a v˘raznou
tabulkou s nápisem „Prostor
vyhrazen˘ pro kouﬁení“ oznaãen˘ch místnostech, místech a prostorách, a to:
– pﬁístupové cesty ke správní
budovû A od pﬁední a nákladní
vrátnice areálu závodu âSA
– první podlaÏí správní budovy A –
chodba vedoucích úsekÛ
– vymezené venkovní prostory u
ãekárny na autobus
– vymezené venkovní prostory
pﬁed budovou zdravotnického
stﬁediska
– vymezené venkovní prostory v
areálu dﬁevi‰tû v pﬁístﬁe‰ku pﬁed
budovou mistra dﬁevi‰tû
– vymezené venkovní prostory v
areálu firmy BASTRO u vjezdu
od mostového jeﬁábu
– vymezené místnosti kovárny v
areálu firmy BASTRO

– ve vymezen˘ch místnostech koupelen na 1. a 2. etáÏi, jsou to
b˘valé sklady
– ve vymezené místnosti koupelny
THZ v pﬁedsíni sociálního zaﬁízení
– v provozních povrchov˘ch objektech v oznaãen˘ch vyãlenûn˘ch pouze v dobû vyhrazené
pro odpoãinek a pﬁestávku v
práci; tuto místnost lze vyãlenit
pouze za pﬁedpokladu, Ïe neslouÏí pro odpoãinek a pﬁestávku v
práci i pro nekuﬁáky,
– kanceláﬁe a dal‰í uzavﬁené a
oznaãené místnosti za pﬁedpokladu, Ïe nejsou v prostorech se
zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím
(§ 167, odst. 1 vyhl. âBÚ ã.
22/1989 Sb.) a nedojde k negativnímu zhor‰ení pracovních
podmínek pro nekuﬁáky.
Podmínkou povolení kouﬁení v
uveden˘ch prostorech je udrÏování
poﬁádku ze strany kuﬁákÛ a neodhazování nedopalkÛ cigaret mimo
urãené nádoby (popelníky).
Poru‰ení zákazu kouﬁení bude
povaÏováno za poru‰ení pracovní
káznû se v‰emi z toho vypl˘vajícími dÛsledky. Poru‰ení zákazu kouﬁení v místech se zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím, které jsou uvedeny v § 167, odst.1 vyhlá‰ky âBÚ ã.
22/1989 Sb., bude povaÏováno za
závaÏné poru‰ení pracovní káznû,
pro které by mohl b˘t se zamûstnancem zru‰en pracovní pomûr.
Cílem tohoto opatﬁení je zajistit
dodrÏování ustanovení jiÏ citované
vyhlá‰ky âBÚ a také i ustanovení
zákoníku práce, kter˘ v § 133, odst.
1j) ukládá zamûstnavateli povinnost zajistit dodrÏování zákazu
kouﬁení na pracovi‰tích stanoveného zvlá‰tními právními pﬁedpisy, a
kter˘ rovnûÏ v § 135, odst.4 e)
ukládá za povinnost zamûstnancÛm nekouﬁit na pracovi‰tích, kde
pracují také nekuﬁáci.
Jozef Barnovsk˘, vedoucí C¤S

Sdûlení vedení Dolu Karviná
V minulém ãísle vydání Karvinek jsme vás informovali o instalaci skﬁínûk pﬁipomínek a nápadÛ na obou závodech Dolu Karviná. Neváhejte,
pokud máte pﬁipomínky, nápady na pozitivní zmûny v oblasti bezpeãnosti, nová technická zlep‰ení apod., vloÏte je do tûchto skﬁínûk. Ti z vás,
jejichÏ námûty zmûn budou realizovány v praxi, budou odmûnûni podle
hodnoty návrhÛ.
Vedení Dolu Karviná

