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Pro odběratele se musí
připravit, vyplatí se to

Lučan a Feber z DZ 1 vědí, jak
předcházet úrazům

Veteráni obhájili
loňský titul

Bezpečnostní heslo měsíce: Je lepší řešit skoronehody než prošetřovat pracovní úrazy!

V oblasti bezpečnosti
je stále co zlepšovat

„Generální prověrka odstartovala inspekční prohlídkou pracoviště 40 711. V jejím průběhu nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, které by vyžado-

Posuňte si hodinky
o hodinu dopředu
Letní čas začíná v neděli
27. března 2016. Ve 2.00 SEČ se
změní na 3.00 SELČ. V praxi byl letní
čas poprvé zaveden za první
světové
války v roce
1916,
a to hned
v řadě
evropských
zemí.

Horník vyjde
až 7. dubna
STONAVA – Příští číslo Horníka
(13) bude k dispozici až ve čtvrtek 7. dubna. Děje se tak v rámci
racionalizačních opatření, jejichž
obsahem je mj. rozhodnutí vydávat naše noviny čtyřikrát v měsíci
(vždy ve čtvrtek). Letošní březen
však má čtvrtků pět. Ten poslední (31. 3.) proto Horník nevyjde.
Redakce

FOTO: DZ 1

Dlouhodobá pozornost
bezpečnosti

V oblasti bezpečnosti práce je na důlních pracovištích neustále co zlepšovat.
valo vydání závazného příkazu
k odstranění závad. To byl dobrý
začátek prověrky,” říká závodní
dolu Miroslav Konečný a dodává:
„V průběhu následujících inspekčních prohlídek, kterých bylo dohromady 22, se členové osmi odborných komisí zaměřili na kontrolu nejdůležitějších oblastí hor-

nické činnosti. Navštívili činná
pracoviště rubání a příprav (5 rubání a 7 čeleb). Kontrolovali sklad
výbušnin, rozvodnu 6 kV ČSA 2,
centrální odtěžení, požární sklad,
komorový úkryt, těžní stroje ČSA
2, Jan, Doubrava III a ventilátor.
Při inspekčních prohlídkách byly
zjištěny dvě závady.”

Prověrka bez uložených
opatření
A jaké byly výsledky a závěry generální prověrky? „V jejím průběhu byl uložen jeden závazný příkaz a nebyly uděleny žádné blokové pokuty,” informuje Miroslav
Konečný a upřesňuje, že dvě odhalené závady byly odstraněny,

Současně s generální prověrkou proběhla komplexní prověrka Krajské hygienické stanice,
která pracovala v šesti odborných
komisích:
 hygiena práce – subkomise důl,
 hygiena práce – subkomise
povrch,
 pracovní lékařství,
 hygiena obecná a komunální,
 toxikologie,
 hygiena výživy.

Devět odborných komisí se
zaměřilo na:

Během kontrolní činnosti nebyly zjištěny nedostatky, které
by vyžadovaly udělení sankce ze
strany Krajské hygienické stanice.
mk, syl

Ze světa

Z podzemí lokality 9. květen
vyjede poslední vozík uhlí
Ukončení hornické
činnosti je plánováno
na 31. března 2016.
Zaměstnanci šachty
budou převedeni na jiná
pracoviště Důlního
závodu 1
KARVINÁ – Ukončení hornické činnosti v lokalitě 9. květen Důlního
závodu 1 je plánováno na 31. března 2016. Následná likvidace hlavních důlních děl včetně povrchových objektů v bezpečnostním pásmu by pak měla probíhat
v průběhu roku 2017. Na základě
podrobně zpracované koncepce
odrubu zásob do vydobytí ložiska o tom rozhodlo představenstvo
společnosti OKD.
„Plánované zásoby ve stonavské lokalitě byly vytěženy. V podzemí jsou už jenom asi dva zbytkové miliony tun ve sloji č. 40,

Historie kdysi slavného dolu 9. květen končí.
které se na základě provedené ﬁnanční analýzy s ohledem na vysoké provozní náklady a naopak
nízké prodejní ceny uhlí už nevyplatí dotěžit. Správnost našeho
rozhodnutí potvrdil i lokální vrtný průzkum, který prokázal podlimitní hodnoty mocností podložní sloje NATAN a byl tak důvodem
k ukončení těžby v ostravských

slojích,“ uvedl provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava.
„V současné době v 9. květnu
pracuje celkem 295 zaměstnanců.
Ti budou převedeni na jiná pracoviště Důlního závodu 1. Proto nedojde k jejich propouštění a tím
ani ke vzniku sociálních nákladů,“ doplnila personální ředitelka
OKD Radka Naňáková.

 ochranu proti důlním otřesům
a trhací práce,
 větrání, klimatizaci, degazaci
a ochranu proti výbuchu uhelného
prachu,
 požární ochranu, havarijní plán,
ZBZS,
 svislou dopravu, energetická
zařízení a povrchová, vyhrazená
technická zařízení,
 horizontální a úklonnou dopravu
v dole, dopravní zařízení, důlní stroje,
 elektrická zařízení v dole
a na povrchu.

„Generální prověrka pro nás dopadla velmi dobře, o dost lépe než
prověrka v roce 2012,” říká závodní dolu. „Je to díky zvýšené pozornosti, kterou dlouhodobě věnujeme bezpečnosti práce. Nicméně
je třeba si uvědomovat, že v této
oblasti se dá neustále něco zlepšovat. Nelze polevit ve snaze vytvářet na důlních pracovištích co
nejbezpečnější podmínky,” uzavírá Konečný.

 organizaci a řízení bezpečnosti
práce a provozu,
 vedení důlních děl,

FOTO: Archiv OKD

Celkem 22 inspekčních
prohlídek

Tolik závad zjistili
kontroloři
v průběhu 22 insp
ekčních
prohlídek probíhaj
ících
v lokalitě Karviná.

o čemž byla 18. března podána
Českému báňskému úřadu zpráva
o odstranění závad.
Dodejme, že ČBÚ v Praze na základě stavu zjištěného generální
prověrkou konstatoval, že na lokalitě Karviná Důlního závodu 1 nebyly zjištěny takové závady nebo
nedostatky, které by vyžadovaly
stanovení zásadních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Generální prověrka ČBÚ
v Praze pečlivě prověřila
důlní a povrchová
pracoviště lokality
Karviná Důlního závodu 1
KARVINÁ – Zhruba každé tři roky
probíhá v důlních pracovištích společnosti OKD generální prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Provádějí ji zástupci Českého báňského úřadu
v Praze ve spolupráci se zástupci
Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, Odborového
svazu PHGN a za účasti místních pravicových odborů. Jedna
z takových prověrek se konala od
7. do 18. března v lokalitě Karviná
Důlního závodu 1.
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Největší americký těžař
uhlí je před krachem

Stonavská lokalita má rozlohu 1150 hektarů a hornická činnost zde probíhá od roku 1960.
V průběhu bezmála šedesáti let se
tady celkem vytěžilo 73 milionů
tun koksovatelného a energetického uhlí. Původně Důl Suchá –
Stonava byl v roce 1965 přejmenován na Důl 9. květen. V roce 1995
se sloučil s Dolem Darkov a byl
přejmenován na Závod 9. květen.
Tato „závodová struktura“ byla
zrušena v roce 2012, kdy vznikla samostatná lokalita 9. květen,
která v roce 2015 byla v rámci
nové organizační struktury OKD
začleněna do Důlního závodu 1.
Ekonomicky nevytěžitelné zásoby z lokality 9. května budou
odepsány předepsaným způsobem, tedy převodem do nebilančních zásob formou odpisu.
Symbolický poslední vozík černého uhlí z lokality 9. květen vyjede na povrch ve čtvrtek 24. března ráno.
Ivo Čelechovský

WASHINGTON – Těžařská společnost Peabody Energy, která
je největším producentem uhlí
ve Spojených státech, by kvůli
nedostatku peněz na ﬁnancování svých aktivit mohla vyhlásit
bankrot. Firma uvedla, že musela
odložit splátku úroků z dluhopisů
splatných minulý týden. Krok se
týká úroků ve výši zhruba 71 milionů dolarů (1,7 mld. Kč). Celkový
dluh společnosti Peabody na konci loňského roku činil 6,3 miliardy
dolarů (154 mld. Kč), uvedly
Hospodářské noviny.
Ceny uhlí v posledních letech
kvůli slábnoucí poptávce výrazně
klesají, což vede k bankrotům
a propouštění u řady těžebních
ﬁrem. Američtí těžaři již při současných cenách nejsou schopni
pokrývat ani náklady na provoz
dolů. Útlum produkce uhlí
dostává do potíží i celé státy,
kde se těží. Ještě v roce 2005 se
uhlí podílelo na zhruba polovině
americké produkce elektřiny,
zatímco plyn k ní přispíval pouze
19 procenty. Nyní se oba zdroje
podílejí na produkci zhruba
třetinou.
Zdroj: iuhli
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ÚNOR 2016
Rubání – kombajny

FOTO: Radek Lukša

Pořadí

Optimalizační tým v kolektivu Jausze Siwka se značnou měrou zabývá přípravnou směnou.

Výčet trablů z první ruky,
řešení i od řadových havířů
Paskovský specialista CI Daniel
Sulava popisoval, jak funguje
optimalizační tým v úseku
dodavatelské ﬁrmy Alpex
dobývající kombajnový porub
063 608/1

další odborníky, mechanika pro důl
Václava Halfara, vedoucího provozu
dopravy René Gadatsche, vedoucího provozu rubání Jiřího Pokorného
a další. „Vtahujeme do toho řadové
horníky, aby se projevili a vyslovili
svůj názor, jak se dají tyto věci řešit.
Zapojujeme jejich mozky. Jednání
týmu se nese oproti operativním
STAŘÍČ – Na těžebních úsecích
poradám v podstatně uvolněnějším
Důlního závodu 3 – oba polské
duchu,“ líčil Sulava.
dodavatelské kolektivy ﬁrem Alpex
Při posledním setkání vedoucí
a Carbokov nevyjímaje – fungují
provozu Alpex Dariusz Hetman
od konce roku 2014 optimalizační
zmínil časté zastavování pásů
týmy. Smyslem je hledat cesty, jak
centrálního odtěžení v době těžby.
splnit cílový úkol v těžbě i dílčí úkoly
„S vedoucím provozu CO Jozefem
v podobě řešení problémů provozníŽiltem a mechanikem pro důl
ho či geologického rázu. Specialista
Halfarem jsme se rozhodli
CI Daniel Sulava přiblížil
prověřit všechna přetuto činnost pro porub
sypová čidla po celé
063 608/1.
trase centrálek
„Kromě
a vypátrali příčizpůsobů,
nu. Na přesypu
jakými chceme
o
z pásu dvanáctidocílit postupy
éh
ov
lk
ce
z
ili
Tolik stanov
stovky F na F1 se
stanovené vždy
dne
rubanina mrazila,
na začátku kažčasu provozního
8/1
proto linka vypídého měsíce, se
v porubu 063 60
nala.
Po nahrazení
zabýváme zejména
ou
vn
ra
íp
př
pro
odrazové desky
chronickými pou.
ěn
sm
skluzem se situace
ruchami a prostoji.
zlepšila,“ popisoval speNapříklad: po třech týdcialista CI.
nech opětovně utržená snímací
Na přetřes podle něj přišly mj.
deska spodního pohonu stěnového
žádosti o přesunutí výhybky či zajišpancéře PF 4-832. Horníci to prostě
tění hydraulických vozíků pro potřeznovu opravili. Když jsme jim to ale
by dopravy do rubání 063 608/1.
ukázali na papíře a situaci probrali,
„Řešili jsme také ustavení kombajnu
chlapi, kteří tam dělají údržbu,
KGE 710 FM po ukončení těžby
vyhodnotili, že díl dopravníku zvaný
v šesté směně tak, aby s ním na ranfrema je v místě uložení krycí desky
ní nemuseli pojíždět a neztráceli
již opotřebovaný. Bylo třeba fremu
čas na přípravné směně. Chlapům
vyměnit,“ popisoval Sulava.
se to daří plnit, byť ještě s rezerVýčet potíží ve stěně 063 608/1
vami,“ poznamenal Sulava. Mezi
přišel z první ruky – od vedoucího
čtrnáct úkolů týmu CI v úseku Alpex
dispečinku Kamila Mrkvy, jehož
podle něj patří rovněž optimalizace
vedení šachty cíleně ustanovilo
přípravné směny pro zajištění včasdo čela optimalizačního týmu
ného nájezdu těžby. Na kombajnové
úseku Alpex. Ten svolává vybrané
stěně je totiž v současné době
techniky a dělníky k pravidelnému
závislé plnění plánu v DZ 3.
jednání. Podle požadavků či povahy
problémů přizývá k řešení také
Radek Lukša

21,5 %

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

98 946

3665

525,8

60,077

3,76

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

79 702

3095

472,2

76,343

2,42

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

47,376

3,65

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

42,704

2,79

KSW 460 NE K02; FAZOS 15/31 POz-MD

45,440

1,55

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

20,878

3,40

KGE 710 F D01; FAZOS 12/28 POz-MD1

189,1

21,390

1,24

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

1316

423,1

27,390

2,46

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37-3R

17 098

651

297,1

14,906

1,48

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

10 120

386

180,4

11,084

0,91

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

441,8

6,137

2,73

PL 82.1 (2) P01; IHV

475,9

21,002

2,45

RHH 42 K01; DBT 600/1400

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

1.

ALPEX Fal (223950)

Olszewski

Důlní závod 1

2.

ALPEX Czaja (40903)

Pielka

Důlní závod 1

3.

ALPEX Krażewski (332207)

Szewczyk

Důlní závod 2

56 283

1992

677,8

4.

Rzidký (14090)

Sztula

Důlní závod 1

54 031

1983

370,9

5.

POLCARBO Dąbek (401311)

Sedkowski

Důlní závod 2

53 050

1861

316,6

6.

ALPEX Siwek (063608/1)

Ulman

Důlní závod 3

31 672

1267

595,0

7.

POLCARBO Zubrzycki (240503)

Wowry

Důlní závod 1

29 346

1174

8.

Koval (401202)

Miarka

Důlní závod 2

23 031

9.

Kania (371202)

Pochopeň

Důlní závod 2

10.

Badura (467501)

Puffer

Důlní závod 1

vedoucí úseku

důl

Drábek

Důlní závod 3

12 681

576

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

11 530

769

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

1.

Pospíchal (077782)

2.

Pokorný (161104)

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

MR 340X-Ex SANDVIK K01

1.

Polák (11615A)

Wdówka

Důlní závod 1

186,00

6,64

146,81

35,54

2.

Savary (402322)

Jurygáček

Důlní závod 2

185,00

8,81

176,53

61,74

AM-75 C01

3.

WPBK-BIS Wadelski (223903/A)

Borowy

Důlní závod 1

160,00

6,40

177,92

35,52

AM-50 K07

4.

POL-ALPEX Ślubowski (461220)

Kołacz, Ing.

Důlní závod 2

146,00

5,62

132,66

34,68

MR 340X-Ex SANDVIK C03

5.

ALPEX Jasiński (402342)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

136,00

5,67

99,73

30,84

AM-50 C01

6.

Gardoň (11495A/P, 11495/1A)

Wdówka

Důlní závod 1

118,00

4,72

89,21

25,05

AM-50 K01
AM-50/132 K03

7.

Gallik (61903/, 38807/8)

Wdówka

Důlní závod 1

111,00

5,84

129,11

32,46

8.

Duda (402362/8, 402362/9)

Firla

Důlní závod 2

95,00

4,00

75,53

26,17

AM-50/132 C01

9.

Valenčík (339742)

Poloček

Důlní závod 1

89,00

4,05

91,83

22,65

AM-50/132 D01

10.

Špička (40711)

Poloček

Důlní závod 1

84,00

3,65

69,03

20,29

AM-50/132 K02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

WPBK-BIS Kozlowicz (61901)

Ciekot

Důlní závod 1

110,00

5,50

91,85

30,54

2.

Plaček (0595351)

Gajdzica

Důlní závod 3

101,00

5,11

101,77

34,42

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR, NOELL K05
VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR, NOELL P19

3.

Michálek (0595353)

Gajdzica

Důlní závod 3

88,00

4,46

100,70

27,86

VVH-1RA P05, D 1131 HAUSHERR, NOELL P06

4.

Slíž (371024)

Jurygáček

Důlní závod 2

80,00

2,99

59,81

16,79

VVH-1U C01, NSU-1E C01

5.

Hantschel (1455451)

Dobrovolný

Důlní závod 3

58,00

2,94

58,44

21,01

VVH-1RA P01, D 1131 HAUSHERR, NOELL P23

vedoucí úseku

důl

LEDEN–ÚNOR 2016
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX Czaja

Pielka

Důlní závod 1

190 214

3474

527,9

80,873

2,71

2.

ALPEX Fal

Olszewski

Důlní závod 1

182 363

3301

521,7

54,193

3,73

3.

ALPEX Kražewski

Szewczyk

Důlní závod 2

115 986

2008

653,3

47,675

3,52

4.

POLCARBO Dąbek

Sedkowski

Důlní závod 2

100 963

1795

304,6

44,579

1,50

5.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

76 474

1416

285,9

28,216

2,12

6.

POLCARBO Zubrzycki

Wowry

Důlní závod 1

52 325

1001

172,0

18,026

1,13

7.

ALPEX Siwek

Ulman

Důlní závod 3

51 455

1055

493,2

17,092

2,80

8.

ALPEX Wozniak

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

43 611

1140

183,1

19,003

1,12

9.

Kania

Pochopeň

Důlní závod 2

37 724

743

324,9

15,677

1,62

10.

Szwed

Kubanek

Důlní závod 1

36 322

634

179,6

13,257

1,11

vedoucí úseku

důl

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

Kombajnová stěna dobývaná kolektivem Janusze Siwka z Alpexu je pro DZ 3 klíčová.

Velká Británie: Konec hlubinné těžby
LONDÝN – Před sto lety dávala těžba černého uhlí ve Velké Británii
práci milionu lidí. Teď postupně
končí. Na konci loňského roku
společnost UK Coal uzavřela
poslední hlubinný důl Kellingley
Colliery v severní Anglii.
O práci přijde 450 zaměstnanců. Ještě v roce 2014 britské
hlubinné doly vytěžily přes tři
miliony tun černého uhlí. Jenže
padající cena uhlí a levné dovozy
ze zámoří a z Ruska poslaly UK
Coal do nucené správy. Vláda
ﬁrmě poskytla půjčku, aby mohla
zbývající doly zavřít.
Na rozdíl od osmdesátých let
minulého století tentokrát zpráva
o konci posledního dolu Británii
příliš nevzrušila. V letech 1984
a 1985 přitom stávkovalo proti
zavírání dolů 140 tisíc horníků.

Během necelých třiceti let klesl
počet britských horníků z několika set tisíc na šest tisíc v roce
2011. Navzdory těžkým podmínkám na trhu stále v Británii
fungují povrchové černouhelné
doly. Nicméně i ty čeká útlum.
Společnost Hargreaves Services
v únoru oznámila, že letos ukončí
těžbu v šesti ze sedmi povrchových lomů ve Skotsku. Těžbu
nemůže udržet kvůli klesajícím
cenám a poptávce. V činnosti zůstanou povrchové doly ve Walesu.
Objevují se také projekty
na otevření nových dolů. Nicméně
záměry investorů narážejí na politiku vlády, která hodlá využívání
uhlí pro výrobu energie ukončit.
Do deseti let mají skončit všechny
uhelné elektrárny.
Zdroj: E15

těžba
(t)

tuny / den

1.

Majs

Hykl

Důlní závod 3

25 343

557

401,9

8,572

2,30

2.

Pospíchal

Drábek

Důlní závod 3

23 950

544

371.0

5,923

2,28

kolektiv

vedoucí úseku

důl

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
Pořadí

Ze světa

kolektiv

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Savary

Jurygáček

Důlní závod 2

358,00

7,46

150,49

52,11

2.

WPBK-BIS Wadelski

Borowy

Důlní závod 1

312,00

6,50

180,70

36,08

3.

POL-ALPEX Ślubowski

Kołacz, Ing.

Důlní závod 2

297,00

5,60

129,47

34,47

4.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

294,00

5,65

120,58

30,27

5.

ALPEX Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

294,00

5,65

99,51

29,14

6.

ALPEX Zbela

Palej

Důlní závod 2

246,00

6,15

144,37

37,16

7.

Gallik

Wdówka

Důlní závod 1

243,00

6,23

137,70

34,62

8.

Kolomý

Wdówka

Důlní závod 1

237,00

4,74

99,70

28,81

9.

Duda

Firla

Důlní závod 2

214,00

4,35

80,86

27,92

10.

ALPEX Drzeniek

Palej

Důlní závod 2

210,00

4,77

91,99

27,81

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

1.

Plaček

Gajdzica

Důlní závod 3

178,00

4,68

93,64

33,10

2.

Michálek

Gajdzica

Důlní závod 3

176,00

4,43

100,07

27,00

3.

Slíž

Jurygáček

Důlní závod 2

145,00

2,89

57,73

16,14

4.

WPBK-BIS Kozlowicz

Ciekot

Důlní závod 1

138,00

3,94

72,01

21,90

5.

Szewczyk

Dobrovolný

Důlní závod 3

123,00

4,64

81,69

30,57

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

typ zařízení
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Železo do hutí a barevné kovy,
to jsou priority střediska HKO
Na centrálním šrotišti
OKD na Lazech pracují
podle jeho šéfa
bezpečně – už pět let
bez registrovaného
i evidovaného úrazu –
a také poctivě

FOTO: Radek Lukša

LAZY – Zajištění provozu v havírně znamená kvanta železa. A doslova hory toho, které už v podzemí či na povrchu šachet dosloužilo, se vrší na nádvoří Důlního závodu 1, lokality Lazy. Ve středisku
Hospodaření s kovovým odpadem (HKO) hodlá Závod servisních služeb jen letos shromáždit
23 627 tun šrotu z celého revíru.
„V prvních dvou měsících
roku se dařilo požadované objemy plnit. Jsme na nějakých čtyřech tisících tunách,“ vysvětluje vedoucí HKO Rostislav Ševčík
s tím, že dříve fungovalo centrální šrotiště v areálu likvidovaného
Dolu Dukla. Na tom současném
v Lazech působí šest kmenových
a stejný počet dodavatelských
zaměstnanců.
Pracují pouze v ranní směně, a tak se mají pod taktovkou
Ševčíka a jeho zástupce Bedřicha
Beinsteina co otáčet. „Je třeba si
uvědomit, že měsíční příjem šrotu činil dva tisíce tun. A ty jsme
museli roztřídit, poměrnou část
napálit nebo nastříhat na rozměry požadované odběrateli, a stejně tolik vyexpedovat,“ upřesňují
lidé z HKO.

stříhá hydraulickými nůžkami,“
uvádí Beinstein.
Momentálním cílem Závodu
servisních služeb je zaměřit se
právě na koncové uživatele z hutí.
„Snažíme se ty tuny šrotu co nejvíce zhodnotit. Tak jako v případě uhlí nás totiž trápí poklesy cen
dané komodity. Proti stejnému
období loňského roku se prodejní cena snížila dokonce o pětadvacet procent,“ upozorňuje vedoucí
HKO.
Nepotřebné železo svážejí
do tohoto provozu nákladní automobily ze všech lokalit OKD. Část
pochází z výklizu, něco z takzvaných šrotových pochůzek, při
nichž technici označují součásti bez možnosti dalšího využití.
„Nejvydatnější přísun máme ovšem v poslední době z demolice
úpravny v lokalitě ČSA,“ podotýká jeho zástupce.
Nejvýnosnější se každopádně
v HKO ukázala separace barevných kovů z elektrických zařízení či kabelů. Nutno zdůraznit, že
se při tom nekrade! „Vyzdvihnout

Radka Stadtherrová u stroje na řezání a odizolovávání měděných kabelů.
covatelům. Případně
Nerenovovatelné
koncovým uživatechnologické celtelům – do želeky a uzly, klanizáren v Třinci
ce, vozíky, hajcči
kotlárny
many, potrui
d
v Bohumíně,“
bí, konstrukce
ě
m
é
st
či
n
Tolik tu
pokračuje
i jiný kovový odva) už Ševčík.
pad z OKD pu(plus 10 tun olo
KO
Šrot určený
tuje více směry.
letos vytřídili v H
k roztavení zna„Něco přebírana Lazech.
mená pro HKO dojí ﬁrmy vykupujídržování určitých pací šrot, zbytek doprarametrů. Aby se mohl
vujeme k dalším zpra-
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Hrubý materiál pro hutě je zapotřebí zmenšit na požadované rozměry.
musím i skutečnost, že jsme
za posledních pět let neměli registrovaný ani evidovaný úraz. Je zásluha všech lidí v HKO, že provoz
funguje kvalitně a bezpečně,“ dodává Ševčík.
Radek Lukša

v huti zpracovávat, nesmí mít
na délku více než 150 a na výšku i šířku nad 50 centimetrů.
Minimální tloušťka je vyžadována
osmimilimetrová. „Hrubý materiál se rozpaluje autogenem nebo

Ostře střežená plocha nádvoří

Rostislav Ševčík vede provoz Hospodaření s kovovým odpadem v SC.

Provoz HKO je bezesporu jedním
z nejstřeženějších pracovišť
v důlních závodech společnosti
OKD. Dění v areálu sleduje nonstop šest až osm kamer, jedna
umístěná i u stroje na „loupání“
měděných kabelů. Obraz se
přenáší do centrálního řídicího

stanoviště bezpečnostní služby.
Po ukončení pracovní doby zde
nastupuje fyzická ostraha. HKO
situované na nádvoří v Lazech je
odděleno také vlastním oplocením (na něm byly zaznamenány
neúspěšné pokusy o průnik
zlodějů zvenčí).
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Slovo ředitele

Boleslav Reitz
ředitel Závodu
servisních služeb

Vážení spolupracovníci,
počínaje dnem 1. 3. 2016
jsem pověřen řízením Závodu
servisních služeb OKD (SC), kde
jsem dříve pracoval jako výrobní
náměstek. Mezi zaměstnance
SC se vracím po půldruhém roce,
kdy jsem působil na správě OKD
a sbíral další zkušenosti v oblasti
zajišťování potřeb provozu jako
manažer OPRU.
Mou vizí je navázat na činnost
svých předchůdců Václava Kopty
a Libora Polocha a pokračovat
v kvalitní přípravě strojních
zařízení a služeb pro důlní závody.
Především kladu důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce
a pracovních postupů, snižování
rizik a nepodceňování možností
vzniku pracovních úrazů. Vždyť
za první dva měsíce letošního
roku se v SC v této oblasti příliš
nedařilo. Z tohoto důvodu bych
chtěl apelovat na všechny
zaměstnance, aby zvýšili svou
aktivitu v oblasti bezpečnosti
práce a přistupovali zodpovědněji k sobě i spolupracovníkům.
Nebojte se zapojovat do zvyšování bezpečnosti nejen v rámci programů Continuous Improvement
a sdílení Skoronehod – Naštěstí
nedošlo k neštěstí!
Zároveň vyzývám zejména
zkušené zaměstnance, aby
i v dnešní, pro OKD ekonomicky
nelehké době přicházeli s podněty na snížení nákladů v každé
oblasti, samozřejmě při zachování standardu bezpečnosti, kvality
oprav i ostatních služeb. Je stále
co zlepšovat a to platí i pro zaměstnance pracovních agentur,
jimiž se snažíme vyrovnávat
nedostatek vlastních zaměstnanců při zvýšených požadavcích
na opravy a služby.
Vytyčili jsme si za cíl také
zvýšení výnosů z prodeje kovového odpadu mimo jiné tím, že
šrot upraví vlastní zaměstnanci
do takzvané vyšší obchodní skupiny. Pravidelným vytřiďováním
nepotřebných zařízení do šrotu,
který pak zpracujeme na pracovišti HKO, se zlepší pořádek
na skládkách strojů, vzniknou
prostory pro uskladňování
důlních technologií a materiálů
a předejdeme možnému vzniku
úrazu. Zároveň se musíme ve spolupráci s mechaniky důlních
závodů aktivně zabývat snížením
zásob materiálu a náhradních
dílů ve skladovém hospodářství,
které nám vážou nemalé množství ﬁnančních prostředků.
Pamatujme, že my, zaměstnanci SC, jsme v OKD proto, abychom
byli neustálou podporou důlních
provozů. Dělejme to nadále kvalitně, včas a hlavně bezpečně.
Zdař Bůh!

Povrchoví chystají kulturnější stání

STONAVA – Za nosnou lokalitu stonavské šachty platí s jedenácti provozovanými předky a čtyřmi poruby v současnosti ta jižní. Čemuž odpovídají jak objemy popouštěného
materiálu, tak frekvence fárajících. Pomineme-li zvýšené nároky na důlní dopraváře, starosti to přidává zejména povrchovým provozům – musí zajišťovat prostory pro přibývající
vozy pracovníků!

„Ukazuje se, že loňské
úprav y, kdy jsme rozšířili odstavné plochy před lokalitou Jih o 1400 metrů čtverečních, jsou nedostačující.
Bezradnost kolegů dopravujících se do práce vlastními
vozy pokračuje. Míst k parkování je málo, chlapi stojí všude možně i nemožně. Na krajnicích, chodnících, trávnících,“ přibližuje vedoucí provozu povrchov ých služeb DZ 2
Radomil Ocisk.
Řešení, respektive jeho první etapa, se nicméně blíží. S výlukou naplánovanou od 29. března
do 1. dubna začnou jeho podřízení
s předákem Pavlem Šeckem, které
doplňují i zaměstnanci SC vedení
Lumírem Svobodou a těžká technika zajištěná z AWT, upravovat
dvě plochy. A to ostrůvek na konci parkoviště nalevo od vrátnice a plochu u oplocení směrem
k hlavní silnici.

„Vybagrujeme obrubníky, srovnáme, vysypeme štěrkem a udusáme. Vznikne kulturnější stání až
pro čtyřicet vozidel,“ pokračuje Ocisk s tím, že v hledáčku mají
„povrchoví“ více míst. Za kolovnou chtějí časem vykutat pařezy,
odstranit patníky a získat parkoviště pro dalších deset až patnáct aut.
Totéž na betonové ploše ve směru od lokality Jih směrem na obec
Albrechtice.

„Do stavebních úprav nás tlačí i plánovaná rekonstrukce podzemního plynovodu na Jihu.
V červnu tady začnou kopat u přístřešku ve spodní části parkoviště před hlavní budovou. Čtyři metry z každé strany,“ upozorňuje
Ocisk. Ve hře pro stání jsou podle něj i plochy pod objekty ubytovny, jedné z hal a kruhového zaškolovacího střediska, uvažuje se totiž
o jejich zbourání.
Radek Lukša

Jižní ražby fárají ze Severu

FOTO: DZ 2

A hlavně také zvýšení
kapacity parkování
u jižní lokality DZ 2,
což je problém, s nímž
se potýká vzhledem
k obsazenosti zdejších
důlních pracovišť
většina šoférů

Bahno a zbytky trávníku o výluce zmizí, vzniknou nová, kulturnější stání.

Jedno rubání a pět čeleb. Tak
to vypadá na severní lokalitě
Důlního závodu 2. Pro odlehčení té jižní proto vedení
šachty přistoupilo i k přesunům
dopravy mužstva na pracoviště. Osádky hlavních předáků
Dariusze Marcola a Krzysztofa
Śłubowského mají domovský

úsek Alpex s vedoucím Pawłem
Palejem na Severu, kde také
fárají. „Na ražby 461 240,
respektive 461 220 na Jihu jsou
dopravováni po kolejích soupravami s lokomotivami DH70. Jezdí
na vzdálenost cca 2040 metrů,“
informuje výrobní náměstek DZ 2
Roman Kołatek.
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Hledáme recept na omezení úrazů
Jak to děláte, že
dosahujete v oblasti
bezpečnosti práce tak
dobrých výsledků? Ptali
jsme se v úspěšném
kolektivu vybavování
a likvidace z DZ 1 – Karviná

Havíř stejně jako hokejový
brankář musí být neustále
ve střehu
Ladislav Lučan, hlavní předák.
V OKD působí 35 let. Začínal
v rubání, ale 90 procent své kariéry
působí v DTS. Hlavním předákem
je tři roky, předtím byl směnovým
předákem.
Ocenění za výsledky v bezpečnosti za druhé pololetí loňského
roku není jediným, které náš kolektiv obdržel. Pravda, podle nových kritérií je však naším prvním. Letos se také držíme velmi
dobře, i když máme jeden evidovaný úraz. Je značně kuriózní, s hornictvím má pramálo společného.
Na jednoho z našich kolegů v koupelnách spadla uvolněná lampa
a jemu právě na hlavu. Prostě byl
ve špatné chvíli na špatném místě. Soutěž, ve které jsme loni uspěli, však není jenom o úrazech.
Sleduje řadu oblastí souvisejících
s bezpečností a zdravím zaměstnanců. Nicméně vedle takových
samozřejmostí, jako je dodržování
pracovních postupů, bezpečnostních předpisů, zajištění pořádku
na pracovišti a podobně, je podle mě neméně důležité, aby člověk
dával pozor na sebe, ale i na ty druhé, své nejbližší spolupracovníky. Aby měl pud sebezáchovy, dokázal odhadnout nebezpečí, předvídat ho a také se ho vyvarovat.
Práci horníka bych přirovnal k povolání řidiče ve velmi frekventovaném silničním provozu, respektive k hokejovému brankáři ve vypjaté herní situaci. Oni i my musíme být v neustálém střehu. Člověk

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Mezi oceněnými za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v období 2. pololetí
loňského roku byl z Důlního závodu 1, lokality Karviná také kolektiv vybavování a likvidace hlavního předáka Ladislava Lučana
a vedoucího úseku Jana Febera.
S nimi jsme hovořili o tom, co
všechno dělají pro zajištění bezpečnosti na svém pracovišti, respektive v kolektivech.

nenadřít, přitom zvýšit svou výkonnost a vyvarovat se úrazu.
Chlapi nad svou prací stále přemýšlejí a hledají cesty, jak si práci usnadnit. Mnohdy jsou to drobnosti, ale velmi užitečné. Stále se
dá něco zlepšovat. Když se sníží
námaha a únava, lze udržet větší
pozornost. Věk důlního pracovníka stále stoupá a třeba taková
drážka je v porovnání s dřívějškem dvakrát i třikrát těžší a manipulace s ní náročnější. Také se
musíme vyrovnávat s požadavky
na úsporu materiálu. Hodně pracujeme se staršími a renovovanými díly. Náklady se hlídají. V současné době je to logické a my situaci chápeme. Šetření však není
na úkor kvality, bezpečnosti ani
výkonů. Když díly nesedí, upravíme je. Dílo musí splňovat bezpečnostní kritéria.
Jan Feber (vlevo) s Ladislavem Lučanem po převzetí ocenění za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v období
2. pololetí 2015.
neví, kdy a z které strany něco přiletí. O neočekávané situace v dole
není nouze. Proto je tak nutné sledovat okolí. Pravda, je třeba se
soustředit na to, co právě člověk
dělá, ale také by měl periferně sledovat okolí. Pracujeme v nepřirozených podmínkách – ve tmě, horku, vlhku. S tím je třeba počítat,
být na to připravený jak psychicky, tak fyzicky. Přitom je nezbytné mít potřebné vědomosti, zkušenosti a dovednosti. A neustále být
ve střehu. Ne každý může být dobrým hokejovým brankářem, profesionálním řidičem či dobrým havířem. Amatéři mezi námi prakticky nejsou. Jde vesměs o dlouholeté zaměstnance s bohatými, i více
než dvacetiletými zkušenostmi.

úskalí či rizika. Velký důraz klade
na pořádek na pracovišti, který je
předpokladem bezpečné práce.

Za svou hornickou kariéru jsem
spolupracoval s řadou hlavních
předáků, především rubáňových.
Všichni byli a jsou hornickými kapacitami, uznávanými osobnostmi. Jsou to všichni skvělí odborníci, pracanti, odpovědní lidé s velkým smyslem pro bezpečnost.
Lučan je jedním z nich. Své lidi neustále upozorňuje a nabádá k bezpečné práci, hlídá dodržování
pasportů, pracovních technologií
a bezpečnostních předpisů, zajišťuje co nejlepší podmínky na pracovištích, upozorňuje i na drobná

Havíři v dole stále něco
vylepšují, upravují, přizpůsobují
měnícím se podmínkám
Ladislav Lučan
Pro zvyšování bezpečnosti se dá
dělat mnohé. Jde o nikdy nekončící příběh. Například havíři v dole
stále něco vylepšují, upravují, přizpůsobují měnícím se podmínkám. Prostě se snaží ulehčit
si práci, zjednodušit si ji, tolik se

Nové hydraulické vozíky HPV
přispěly k vyšší bezpečnosti
Jan Feber
Víme, že při některých činnostech v dole dochází častěji k úrazům. Kupříkladu je to práce s lanem a kladkou – při manipulaci či dopravě těžkých a rozměrných předmětů. Proto manipulaci
s touto technologií jsme omezili
na nezbytné minimum. Před více
než rokem byly v rámci investic
pro středisko vybavování a likvidace nakoupeny hydraulické vozíky HPV, čímž se snížilo nebezpečí úrazů. Omezili jsme kladky používané na nakládku. Nyní

Šoková terapie je
velmi účinnou součástí
Bezpečnostní kampaně OKD
Ladislav Lučan
Bezpečnost je především záležitost prevence. A k té patří i Bezpečnostní kampaň OKD.
Nejvíce na mě zapůsobila tzv. šoková terapie a také ukázky výbuchů plynu či uhelného prachu
ve zkušební štole ve Štramberku.
Promítané obrázky těžkých úrazů,
stejně jako sílu výbuchů by měli vidět všichni, kteří pracují v dole. Ať
vědí, co se může stát, když se zanedbá třeba jenom maličkost. A ti,
pro které jsou obrázky příliš silnou
kávou? Ti mohou z učebny odejít,
nedívat se. Nicméně takoví lidé
v dole vlastně ani nepracují, nemohou pracovat. I když jeden nikdy neví, jak se v případě opravdového neštěstí při pohledu na krev
zachová. Do šachetních klecí však
vstupují lidé s vědomím, že sjíždějí na pracoviště s větším výskytem
rizika. Jde o tvrdé chlapy, kteří se
jen tak něčeho neleknou. Nicméně
si uvědomují, že riskovat se nevyplácí. A pořádkem na pracovištích
to začíná.

Není nic horšího než
jít spolupracovníkovi,
kamarádovi na jeho pohřeb
Jan Feber
Za ty roky na šachtě člověk zažije řadu krizových situací. Slyšet
o těch ostatních je také velmi důležité. Takže bych nepodceňoval ani
hlášení tzv. Skoronehod – situací, při nichž naštěstí nedošlo k neštěstí. Je lepší řešit skoronehodu
než nějaký konkrétní, nedej bože
smrtelný úraz. Vím, o čem mluvím. Zažil jsem v dole několik mimořádných událostí, včetně otřesu s devastujícími účinky. Člověka
to vždy ohromí, zaskočí a nikdy se
na to nezapomíná. Zvlášť, když
při tom zahynou lidé. Věřte, není
nic horšího než jít spolupracovníkovi, kamarádovi na jeho pohřeb.
Proto je třeba dělat tak, abychom
všichni po sfárání také ve zdraví vyfárali a vrátili se nezranění
ke svým rodinám.

Zkušenosti, fortel
a odpovědnost jsou základem
bezpečné práce
Jan Feber, vedoucí úseku. V OKD
pracuje 28 let. S Lučanovým
kolektivem spolupracuje čtyři roky.
Předtím působil jako vedoucí úseků
rubáňových kolektivů.
V úseku důlně technických služeb
a strojního jsou vesměs pracovníci s mnohaletou praxí. V mnoha
případech jde o havíře vyřazené
z provozních kont, kteří mají naplněnou prašnou expozici. Jejich
zkušenosti a fortel jsou základem bezpečné práce. Navíc Láďa
Lučan je špičkovým předákem
s velkou odpovědností, se skvělými organizačními schopnostmi a smyslem pro bezpečnost.

materiál nakládáme hydraulikou
pomocí řetězu. Jde o velký přínos
pro bezpečnost. Činnost našeho
střediska spočívá totiž především
v manipulaci s rozměrnými a nadměrně těžkými břemeny – překliz
a výkliz materiálu.

Josef Lys

Hlavní předák Ladislav Lučan (vlevo) s vedoucím úseku Janem Feberem na důlní mapě ukazuje oblast, kde také působili.
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Společnost Minova Bohemia s.r.o. přeje všem
svým obchodním partnerům příjemné prožití
svátků jara, bohatou pomlázku a především
rodinnou pohodu.
Veselé Velikonoce
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Pracovníci společnosti Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 1199/10, Ostrava-Radvanice

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Pohár uhlí putoval
opět do Dolní Lutyně
Třetí ročník turnaje
O pohár černého zlata,
který pro základní
školy organizuje
Městský fotbalový
klub ve spolupráci se
společností OKD, měl
podruhé za sebou
stejného vítěze

Průvodce na Michalu, někdejší elektrikář Dalibor Dominik v červených fáračkách.

DŮL MICHAL ZAČÍNÁ SEZONU
S OGRABULEMA I ŘEDITELNOU

FOTO: Adam Januszek

KARVINÁ − Šest týmů sestavených převážně z žáků pátých
tříd, spousta vyrovnaných zápasů, radost, štěstí i trochu smutku. To vše bylo k vidění v hale
Sportovního centra Kovona, kde
ve čtvrtek 17. března soupeřily
mezi sebou základní školy − tři
karvinské, jedna doubravská, stoVítězné družstvo ze Základní školy Aloise Jiráska z Dolní Lutyně.
navská a dolnolutyňská.
hrají závodně, svůj účel tento turli mládežničtí trenéři Městského
sové karty a vstupenky na domá„Přijeli jsme opět po roce velnaj rozhodně splnil,“ podotkl býfotbalového klubu Karviná, ktecí zápasy.
mi rádi. Fotbal nás baví, navíc
valý horník v rubání na dolech
ří se potkali i se dvěma klubovými
Suverénně až na jedno drobnemusíme být ve škole,“ shodHlubina, Fučík 5 (Žoﬁnka) a ČSM
hráči starší přípravky U11. Za ZŠ
né zaškobrtnutí prošla celým turli se žáci z hornické Doubravy.
Zbyšek Gazda.
Majakovského hrál Aleš Urbánek
najem ZŠ Aloise Jiráska z Dolní
Někteří z nich hrají fotbal závoda za vítěznou školu z Dolní Lutyně
Lutyně. Na tom by nebylo
ně za místní Baník OKD,
Adam Januszek
jeho spoluhráč David Šimeček.
divného, kdyby prátřeba kapitán Tomáš
nic divn
Průběh turnaje byl bezprobléDamnicz, který
erý
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panovala
turnaj
byl vyhlášen nej-pan
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oběda. Navíc obdržely řadu hezturnaje. Mezi
„„Nečekali jsme
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je u dětí hlavní pohyb, a přestokurenci,“ vysvětkrétně branku
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o
6. ZŠ Cihelní 3 body
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b
ke stří
že převládaly děti, které fotbal nekář
Branislavv
lil vvedoucí týmu Jiří
Vilček a na dálku poPindroch, záložník
ník
Vilče
Erik Puchel a útočník
točník
děkoval ředitelce školy
Janě Josiekové. „Účastníme se
Lubomír Urgela. Ti všem zúřady akcí, určitě to není ve všech
častněným poblahopřáli, předali
školách automatické. Jsme za její
zasloužené ceny a rozdali podpipřístup k různým aktivitám moc
rádi,“ usmál se. Dolnolutyňští
žáci zaváhali pouze v zápase se
Stonavou (za tu hrál například
člen Spolku svatá Barbora Matyáš
Mieres), který skončil nerozhodně
bez branek. Jinak ve všech utkáních nastříleli tři góly a pouze jednou během celého turnaje inkasovali. Asi tak nikoho nepřekvapí, že
nejlepším střelcem i brankářem
byli vyhlášeni právě hráči vítězného týmu − Vojtěch Hok s osmi góly
a gólman Jan Witta.
K jakémukoliv turnaji patří
Nejen doubravští žáci obdivovali
Fotbalista Erik Puchel měl co dělat, aby rozdal autogramy a vstupenky na domátaké rozhodčí. Do těch se pasovapoháry s uhlím.
cí zápasy.

OSTRAVA – Úderem deváté hodiny
ranní zahajují v pátek 25. března
na památkovém Dole Michal letošní
návštěvnickou sezonu. Otevřeno
mají oba následující víkendové dny
a také na Velikonoční pondělí 28. 3.
Jednou z novinek je výchovněvzdělávací program (nejen) pro
mladší generace pojmenovaný
Ograbule a ti druzí. „Ograbule? Baby
z pásu v třídírně, co měly ruce jak
já stehno! Vybíraly bazaly z uhlí,“
přibližuje vysloužilý zaměstnanec
šachty Jarek Papala. Právě zážitky
vzrůstem malého horníka z nízkého
rubání jsou inspirací pro projekt,
který chce přibližovat humornější
formou profese na šachtě. „Nesmí
se zapomínat ani na žluté přilby. My
tam nefárali jen kvůli výměnám žárovek...“ upozorňuje vysloužilý důlní
elektrikář Dalibor Dominik, jehož

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

FOTO: Radek Lukša

3

potkají návštěvníci jako průvodce.
Ukáže samozřejmě i ředitelskou
kancelář, kterou na Michalu budovali v posledních měsících za využití
řady zajímavých, nesmírně hodnotných exponátů. „Instalovali jsme zde
autentické sbírkové předměty, jako
jsou píchačky z přelomu 19. a 20.
století, jídelní servis s hornickými
kladívky, sbírku důlních svítidel,“
říká správce Alexandr Zaspal.
Prohlídky chystají na Dole Michal
od 9 do 15 hodin.
Tedy do hlavní části sezony, která
vypukne v květnu. To se otevírací
doba změní z víkendové na celotýdenní. Michálkovická šachta plánuje
letos oblíbený MichalFest, zapojí
se do programu festivalu Colours of
Ostrava (prostřednictvím workshopů), připravují se zde setkání milovníků U.S. Cars či vozů Tatra.
uzi

Hlavní novinkou je kromě edukačních programů kancelář ředitele–závodního dolu.

Dolování historie
Zaměstnanci, pamětníci Dolu
Michal (Petr Cingr), ozvěte
se! Správa památkové šachty
chce zintenzivnit „dolování“
historie. Kdo má chuť podělit se
o své vzpomínky, dokumenty či

fotograﬁe, nechť ji kontaktuje
na e-mailu dul-michal@npu.cz
nebo mobilu 724 664 010. Více
informací je i na webu www.dulmichal.cz, jenž dostal od tohoto
roku lepší uživatelské prostředí.

Juzkove narozki a Slavkova patalija
K mojim nejlepšim kamošum patři Juzek.
Je sice kapku zvlaštni, ale každy zme přeci
jakysik. Dycki se žil lepši niž my ostatni.
Ale přesně podle pořekadla „Vojak se
stara, vojak ma” mu nic nězavidim. Bo
Juzek se stara a umi se postarať. Čemu
všecka ta předehra? Juzek slavi na Josefa
aji narozeniny. Měl se pry menovat Iřik,
ale jeho babina při křtu pravila, že si sebu
přines meno a navic děda je Josef. Tuž
z Iřika budě tež Josef. Tata s mamu museli
držeť pyski, bo u stařiku v kolonii bydleli
a něchtěli měť zle. Juzek s tym, že ma
19. března narozki a aji svatek, problem
něma. Aji letos zme se zešli Na Upadnici
už v patek. Dali se na Juzkuv učet paru
piv a jakusik tu zelenu a spominali na roki
předešle. „Vitě, synci, že mi tu chybi tradični host – skotačivy stařik Slaveček?“

pravil naraz Juzek. „Ja, skotačivy. To už
není pravda! Letos oslavi už osumdesat
šest roku! Byl sem oto u ňho. Už v podstatě nikaj něchodi enem tak s pejskem
na prochazku a pry mu už ani pivečko
něchutna, pravil mi to hodně smutně. Ale
naladu ma dobru furt! Spominali zme,
jake hlupoty zme spolu zažili a fajně zme
se posmjali!“ spomenul sem chlopum.
„Tuš dej cosik z teho vašeho společneho
blbnuťa k lepšimu,“ přemluval mě Juzek.
„Tuš, raz zme se ze Slavkem domluvili
na hokej. Ešče na starym ostravskim
zimaku. Hokej už začnul a Slavka nikdi.
Řek sem se, že ho cosik zdrželo a že přidě
za chvilu. Přišel ale, kapku oviněny, až
přesně dvě minuty před koňcem zapasa.
,Kaj si byl?’ zeptal sem se. ,Nebuděš mi
věřiť, ale vozil sem se v tramvajce!’ tvrdil

upřimně a ja se něstačil diviť. ,Neni co
na diveni! Jel sem z roboty a potkal kamoša. Stavili zme se na pivko a rumeček,
ale jak zme se zakecali, něstačil sem
to počitať. Až sem se
zvedal, pocitil sem
to v nohach. No,
a sednul sem
do lokalki
a zbudil mě
řidič až na smyčce v Porubě.
Něchal mě seděť
ve voze, bylo mi
těplučko, tuš sem
znova zdřimnul a zbudil
se na Hranečniku. Rači
sem se postavil a dufal, že to
na zastavku Naměsti republiky

vydržim. Enemže sem usnul aji postojački
a zbudil se až na naměsti v Marianskich
Horach. To už sem rači šel na zimak
pěški. No a sem tu!’ vysvětlil
a chtěl se sednuť, enemže zapas už skoňčil. ,Co včil?’ pravil
Slavek a tahnul mě do hospody. Času sem měl dosť a tak
sem se něvzpiral. A jak to
skoňčilo? V lokajce dom
zme usli oba a zbudili se až na smyčce
v Zabřehu. A tak
zme se rači pozvali
taxik,“ povykladal
sem za řevu
všeckich přitomnych a zvednul
se ze stolka.

„Kaj iděš?“ ptal se Juzek. „Na hokej!“
pravil sem a nic nědal na přemluvani,
až zustanu. „Sertě na ňho, až se idě. Ale
znatě tyn, jak chce blondynka nastupiť
do autobusa, ale zisti, že v uzke sukni
němože dosť zvednuť nohu. Tuž sahně
dozadku, nenapadně se porozepne
zips a zkusi to znova. Nic. Zas drcně
zdrhovadlem, ale furt se do autobusa ni
a ni dostať. Když to zrobi potřeti, něvydrží
to ramenatý chlop, co stojí za ňu, lapně
ju za prdelku a vysadi do autobusa. ,Vy
sprosťáku, co si to dovolujete?’ vyjede
po nim ta blondyna. ,No víte, když jste mi
třikrát rozepla poklopec, měl jsem pocit,
že už jsme docela kámoši,’ pravil tyn
chlop. Fajne, ni?!” zaslechnul sem Erďu
už až ve dveřach.
Tuž zdař buh, vaš Lojzek

Panorama

Jubilejní pátá sezona Golf Resortu Lip

Těžba v Polsku loni vykázala
ztrátu téměř 12 miliard korun

Na každé vytěžené tuně černého uhlí
polské doly loni prodělaly asi 27 PLN (170
korun). To je rozdíl mezi průměrnými náklady na vytěženou tunu uhlí a průměrnou
cenou, za kterou se prodala. Podle údajů,
které budou i nadále analyzovány v rámci
auditu, čistá loňská ztráta hornictví tak
dosáhla hodnoty 1 miliardy 898 milionů
PLN a meziročně klesla o zhruba 154
miliony zlotých při současně nižších
výnosech z prodeje uhlí. Ty v roce 2015
dosáhly úrovně něco málo přes 19 milionů PLN. O rok dříve to bylo 19,4 milionů
zlotých.
Ačkoli se v roce 2015 prodalo o 3,2
miliony tun (tedy o 4,6 procenta) více než
v předchozím roce, příjmy byly nakonec
nižší. Polské doly celkem prodaly o 1,4
milionu tun uhlí více, než vytěžily. Z toho
vyplývá, že v roce 2015 prodaly také část
uhlí ze skládek. Důvodem poklesu tržeb
byly hlavně nižší ceny. Průměrná cena uhlí
loni klesla o téměř 6,3 procent, z ceny
275,93 PLN na 258,58 PLN za tunu.

Ceny uhlí neustále klesají
V loňském roce průměrná prodejní cena
polského uhlí odrážela hodnotu něco
málo přes 65 amerických dolarů (USD).
To je více, než v současné době stojí
tuna energetického uhlí v evropských
přístavech. Z analýzy pobočky ARP rovněž
vyplývá, že v posledních třech letech
mezinárodní ceny uhlí neustále klesají
a systematicky pokořují nižší a nižší
hodnoty. V lednu 2014 to byla mezní cena
60 USD za tunu, v lednu 2015 padla hranice 50 USD za tunu, kdežto na začátku
letošního roku cena pokořila další milník
– 45 USD za tunu. Ceny v přístavech sice
nemají přímý vliv na ceny na domácím
trhu, nicméně odráží situaci na trhu
s uhlím a také naznačují výhledové trendy
této komodity.

Doly významně omezily investice
V loňském roce polský těžební průmysl
odvedl do státní pokladny na různých
daních a poplatcích asi 6,5 miliardy zlotých. Státní rozpočet naopak do odvětví
přispěl částkou více než 716 milionů PLN.
V tomto případě se nejednalo o přímé
dotace do těžby, ale o prostředky
například na odvodnění starých důlních
děl, likvidaci již uzavřených závodů,
odstraňování následků některých důlních
škod a sociální pomoc pro pracovníky
opouštějící doly.

KARVINÁ – Krásně upravené greeny se už těší na první návštěvníky. Chlapi z údržby Závodu servisních služeb (SC) ﬁnišují s přípravou Veřejného i Mistrovského hřiště. Start páté sezony je naplánován
na 25. března.
„S přípravou, která obnáší sekání a různé úpravy, jsme začali koncem února. Samozřejmě jsme pracovali i přes zimu, navíc golfoví hráči navštěvovali náš areál a hráli tzv.
zimní jamky. Přece jen nám počasí
přálo. Sněhu ani mrazů moc nebylo. Obě hřiště budou během sezony ve skvělé kondici,“ říká vedoucí
Golf Resortu Lipiny Pavel Malina.

Loňská těžba je 59,2 milionu tun
V roce 2015 těžba polského energetického uhlí dosáhla objemu 59,2 milionů
tun (oproti 60,2 mil. tun ročně v dřívějším
období), koksovatelného zhruba 13 milionů tun (oproti 12,3 mil. tun v roce 2014).
Na domácím polském trhu se prodalo
téměř 65 milionů tun uhlí (ve srovnání
s 62 mil. tun v roce 2014), 9 milionů tun
bylo vyvezeno (nárůst o 0,7 mil. tun).
Do konce listopadu bylo naopak
do Polska dovezeno 7,4 milionů tun uhlí.
Údaje za prosinec nejsou dosud známy.
Je ale zřejmé, že si Polsko v roce 2015 –
po osmi letech přestávky – opět připsalo
čistý exportní výsledek, protože export
uhlí byl vyšší než jeho dovoz. Méně uhlí
bylo dovezeno mimo jiné z Ruska.

Chystáte pro pátý ročník fungování tohoto krásného areálu
novinky?
Nějaké ano. Především máme
od začátku listopadu nového nájemce naší restaurace – Dvůr Olšiny
Karviná restaurace*hotel*jízdárna. Máme v plánu společnými silami uspořádat různé akce nebo vytvořit odpočinkovou zónu. Měli
jsme zájem o to, abychom zvýšili

Pavel Malina zve všechny na jubilejní pátou sezonu do Golf Resortu Lipiny.
standard, proto se nájemce restaurace změnil. Druhou novinkou je
pak série třinácti turnajů pro širokou veřejnost v různých formátech.
Ten první už v sobotu 2. dubna stylem „3 HOLE“. Kdo nemá hole, stačí si je na recepci zapůjčit a může se

lat a pochopitelně sledovat webové
stránky nebo sociální síť facebook.

zúčastnit. Tímto směrem se chceme do budoucna upínat a věříme,
že je to správná cesta, jak se ještě
víc seznámit s tímto krásným sportem. Všechny další a podrobné informace všem rádi a ochotně sdělíme na recepci, stačí jen přijít či zavo-

Golf Resort Lipiny funguje pět let.
Už si místní lidé zvykli na to, že
díky příznivým, nebojím se použít ani výraz lidovým, cenám mohou přijít se k vám zrelaxovat,
zahrát si nebo odpálit pár míčků
na driving range a prožít tak bezstarostné chvíle a zapomenout aspoň na chvíli na všední starosti?
Je to o hodně lepší, lidé už golf
vnímají trochu jinak, za což jsme
ohromně rádi. Ale víme, že je to
běh na dlouhou trať. Snažíme se
však tomu jít i trochu naproti.

START KARTA v březnu a dubnu zdarma
Padesátiminutová lekce, kdy si začátečníci projdou s trenéry základy
golfu, bezpečnost při hře a golfovou
etiketu – březen a duben zdarma,
jinak 109 Kč s tím, že po absolvování

obdrží hráči osobní klubovou kartu
s osvědčením ke hře na Veřejném
hřišti. Lekce se konají dvakrát týdně,
konkrétně v úterý od 17 hodin
a v sobotu od 10 hodin.

Velké změny v polském hornictví
Většinu z uhlí prodaného na domácím
trhu (36,6 mil. tun) nakoupily energetické společnosti, 10,7 mil. tun koksovny,
4,3 mil. tun koupilo teplárenství a 0,4
mil. tun putovalo k ostatním průmyslovým odběratelům. Ostatní domácí
zákazníci – včetně soukromých odběratelů – odebrali 12,5 mil. tun uhlí. Mírně
se zvýšil podíl uhlí na tuzemské výrobě
energie.
Na konci minulého roku bylo na skládkách u dolů uloženo asi 5,8 milionů tun
uhlí. To je o 2,4 milionů tun méně, než
v roce 2014. Povětšinou se jedná o uhlí,
které bylo zaplaceno předem nebo je
to surovina, která je součástí bankovní
záruky.
Ředitel katovické pobočky agentury ARP Henryk Paszcza zdůraznil,
že v tomto odvětví loni proběhly velké
změny a některé doly nebo jejich částí
byly převedeny společně se zaměstnanci
do společnosti Spółka Restrukturyzacji
Kopalń (Společnost pro restrukturalizaci
dolů).
zdroj: PAP

Golf může hrát v Karviné opravdu každý – děti, mládež, dospělí i senioři.

Pohled z výšky také stojí za to! A z rozhledny je to ještě lepší.

Tipy Horníka

KARVINÁ
Horor
Film s názvem Čarodějnice
je prý jeden z nejděsivějších
a nejoriginálnějších hororů
posledních let. Rodina kolonizátorů v Americe v 17. století se
usazuje u lesa, o kterém se říká,
že je plný čarodějnic… a to, co
se skrývá uvnitř, se rozhodne
udeřit! Jak to dopadne, to se
v sobotu 26. a neděli 27. dozví
návštěvníci kina EX. Promítá se
od 20 hodin.

KATIM s.r.o.
733 01 Karviná-Hranice,
Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284
Fax: +420 596 363 553

Společnost KATIM s.r.o. přeje všem chlapům z OKD, a. s.
bohatou koledu, ženám měkkou pomlázku
a všem hodně lásky a rodinné pohody
Veselé Velikonoce a krásné prožití jarních svátků.

Komedie
Pytel uloupených peněz dokáže
oživit sebevraha, nemluvě už
o policii. Taková zápletka je v základu francouzské krimi-komedie
Rukojmí bez rizika, kterou v českém podání uvedou ve středu 30.
března od 19 hodin v městském
kulturním domě. Představí se v ní
mj. Václav Vydra.

HAVÍŘOV
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Za více uhlí nižší tržby

Největší novinkou
je bezpochyby nový
nájemce restaurace –
Dvůr Olšiny Karviná.
Vysoký standard
golfového klubu
na zrekultivovaném
území, jak jej znají
návštěvníci z předešlých
let, zůstane opět
zachován

Doly, které se utápí v krizi, významně omezily svoje investice. Loni bylo
vynaloženo na tuto kapitolu necelých 1,7
milionů PLN, téměř dvakrát méně, než
v předchozím roce.
Podle údajů ARP polské doly v loňském
roce vyrobily 72,2 miliony tun uhlí ve srovnání s 72,5 miliony tun v roce předchozím. Prodej uhlí dosáhl objemu 73,6 mil.
tun oproti 70,3 mil. tun v roce 2014.
Loňský prodej byl téměř na úrovni roku
2014, i když zaměstnanost v těžebním
průmyslu během tohoto období poklesla
o více než 10 tisíc pracovníků.
Na konci minulého roku černouhelné
hornictví zaměstnávalo něco méně než
92,1 tisíc zaměstnanců ve srovnání s více
než 103 tisícovkami o rok dříve. Více
než tří tisíce lidí využilo nabídky v rámci
ochranných opatření na tzv. hornické
předčasné důchody nebo do řádného
důchodu. Na konci minulého roku bylo
v hlubinných provozech zaměstnáno
méně než 70,4 tisíc horníků, zbytek jsou
zaměstnanci povrchu - např. úpraven uhlí
nebo administrativy.
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VARŠAVA – Polské černouhelné hornictví
utrpělo v posledním roce čistou ztrátu
ve výši téměř 1,9 miliardy zlotých (PLN);
v přepočtu bezmála 12 miliard korun.
To je meziročně pokles o více než 150
milionů PLN. Těžba ve sledovaném roce
dosáhla objemu 72,2 milionů tun uhlí.
Závazky odvětví se aktuálně pohybují
na úrovni asi 14,7 milionů PLN. Tyto
informace na konci února zveřejnila
katovická pobočka Agentury pro rozvoj
průmyslu (ARP).

FOTO: Adam Januszek
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Běhání
SK Fuga pořádá v neděli 27.
března na atletickém stadionu
Slávie Havířov 9. ročník závodu
s názvem Velikonoční 12minutovka. Prezentace je od 10, start
v 11 hodin. Krouží se dvanáct
minut po ovále s měřením výsledného času.
uzi

Panorama
OSTRAVA – Katedrála Božského
Spasitele zrenovovaná i díky evropskému programu z Nadace OKD se
v regionu stane – vzhledem ke statutu titulárního kostela v Ostravskoopavské diecézi (DOO) – místem
hlavních oslav nejvýznamnějších
křesťanských svátků.
„Věřící, zajisté nejen z farnosti Moravská Ostrava, si už připomínají Velikonoce v katedrále po roční pauze vyvolané její zásadní rekonstrukcí.
Hlavní celebrant o Květné neděli byl biskup František Václav Lobkowicz, který
povede obřady i během Velikonočního
tridua Svatého týdne a v den Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně,“ oznámila Jana
Praisová z DOO.

Nyní máme pro všechny návštěvníky a naprosté golfové začátečníky akci se zaškolením na Veřejné
hřiště včetně golfové etikety v podobě START karty pro obyvatele Karviné během března a dubna úplně zdarma. Stačí přijít každé úterý v 17 hodin nebo v sobotu
v 10 hodin.

Další členové se úspěšně rekrutují
také z Golfové akademie Nadace
OKD. Bude i letos?
Nemám to ještě potvrzené, ale měla
by být ve stejném formátu a bez jakýchkoliv změn. To znamená, že
kdo se dřív přihlásí, ten tady bude.
Samozřejmostí je zapojení jednotlivých základních škol. Ti nejúspěšnější pak reprezentují náš Golf Club
Lipiny na různých turnajích po celé
republice. Golf Club Lipiny má několik družstev dětí, mužů, žen
i seniorů.
Předpokládám, že kromě turnajů
pro veřejnost chystáte i klubové.
Je to tak?
Ano, pochopitelně. V plánu jich je
deset s tradičním vrcholem v podobě klubového mistrovství. Mohu
říct, že nás opět čeká perná sezona
(úsměv).
Když se ještě vrátíme k zimě, tak
byl zájem o tzv. zimní jamky?
Pokud neležel sníh, tak ano. Vlastně
jsme tak měli otevřeno skoro celou
zimu, protože sněhu moc nebylo.

Zaujalo nás… golfový simulátor
Je vám na odpališti zima a radši byste si zahráli pěkně v teple? Tak právě pro
vás Golf Resort Lipiny zřídil v jedné místnosti speciální golfový simulátor,
který vám nabídne superrealistický golfový zážitek. Na obrazovce v místnosti
si návštěvník vybere z nabídky světových hřišť a postupně vylepšuje svůj švih
pomocí několika tréninkových režimů. Důležitým prvkem je snímač, který přečte švih hole, kterou odpálíte míček ke zdi do ochranné sítě. „Zájem o to je.
Lidé se na to zatím učí a je to pro ně od nás určitý bonus,“ říká Pavel Malina.
Určitě. Nelehkou situaci včetně
dění v OKD samozřejmě sledujeme.
Sami se snažíme být efektivní, sledujeme ve větší míře náklady a výnosy. Žádný nadstandard nemáme,
investujeme jen do nezbytných záležitostí.
Připravil Adam Januszek

Kromě zimních jamek byl otevřen
také driving range, tedy odpaliště,
a restaurace.
Na závěr se musím zeptat, zda
se vás nějakým způsobem dotýká těžká situace ve společnosti OKD?

Zelený čtvrtek se ponese ve znamení mše svaté se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Missa
Chrismatis začne v 9 hodin za účasti
duchovních z celé diecéze. Od 18 hodin proběhne bohoslužba na památku poslední večeře Páně za kněze, kteří v tomto kostele působili. Biskup provede ceremonii přenesení Nejsvětější
Svátosti do „getsemanské zahrady“.

Nový kuchařský tým v Lipinách
KARVINÁ – Pokud si budete lámat
hlavu, kam si zajít na oběd, určitě
navštivte Golf Resort Lipiny. Od začátku listopadu tam totiž najdete
novou restauraci pod záštitou
Dvora Olšiny Karviná s šéfkuchařem
Mateuszem Krecinou, soutěžícím ze
známé televizní show TOP CHEF.
„Chtěli jsme zvýšit standard,
proto jsme se rozhodli pro Dvůr
Olšiny Karviná,“ vysvětlil vedoucí
Golf Resortu Lipiny Pavel Malina.
Restaurace má otevřeno denně
od 10 do 21 hodin, o víkendech už
od deváté hodiny ranní a je k dispozici pro celou širokou (tedy i negolfovou) veřejnost. Samozřejmostí je
pořádání různých rodinných oslav,
večírků, ﬁremních akcí či svateb.
„Důvodem, proč přijít, je určitě
od 12. března nově poskládané
menu. Přijďte ochutnat co nejdříve,

Velikonoční přání od biskupa

jelikož každé tři měsíce budeme měnit složení jídelního lístku a pracovat
se sezonními produkty,“ zve profesionální tým zaměstnanců restaurace. Bližší informace na telefonním
čísle 605 446 608 nebo na e-mailu
restaurace@golﬂipiny.cz.

Tvář života smrtí zahalená,
úzkost naději svírá,
zbořený chrám
dnem třetím však vystavěný.
On vstal, je živ.
Život sám nalezne víra.
Tvář Lásky křížem odhalená,
krajnost do kapky daná,
milosti brána
nám navždy již otevřená.
Budu živ, On vstal.
Opona smrti rozedraná.
Radostné prožití velikonočních
svátků, pokoj a milosrdenství přeje František V. Lobkowicz, biskup
ostravsko-opavský.

FOTO: Golf Resort Lipiny

Kolik návštěvníků jste zaznamenali v roce 2015?
Bylo jich třicet tisíc, předloni
pak o tisícovku více. Samozřejmě
v tom sehrálo roli extrémně horké počasí, které táhlo lidi víc
k vodě než na golf. To se ale dá
pochopit. Potěšitelný však je nárůst pěti stovek lidí přes už zmíněnou START kartu a členů Golf
Clubu Lipiny máme o dalších
50 více.

V opraveném diecézním
kostele číslo 1 jsou
i upomínky na staré
věřící havíře, kteří
věnovali dva oltáře.
Ve výzdobě nechybí důlní
kahany a jeden zvon
nese jméno patrona
cechu sv. Prokopa.

Oslavy nejvýznamnějšího křesťanského svátku už jsou v plném běhu.
V den přísného postu a újmy
v jídle – na Velký pátek – se od
10. hodiny uskuteční pobožnost
Křížové cesty a od 15. hodiny pak
Velkopáteční obřady. „Od osmi ráno
bude na Bílou sobotu možnost soukromé adorace u Božího hrobu.
A to do osmi večer, kdy nadejde čas
Velikonoční vigilie, čili eucharistické slavnosti se žehnáním ohně, bohoslužbou slova s obnovou křestních sli-

bů a také udílením křtů dospělým katechumenům,“ informovala Praisová.
Nejvýznamnější
ceremonie
na Neděli velikonoční – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně – začne
v 9.30. Po pontiﬁkální mši svaté
s udělením apoštolského požehnání proběhne žehnání pokrmů. Dvě
bohoslužby – v 7.30 a 9.30 – se nakonec chystají na Velikonoční pondělí.
uzi

Bohoslužby ve vybraných hornických městech a obcích
Děkanát Karviná
 Doubrava – křížová cesta
na Velký pátek v 15 hodin, mše
na Zmrtvýchvstání Páně v 8.15,
v Pondělí velikonoční v 9.15.
 Havířov – mše na Zelený čtvrtek i Velký pátek v 17.30, vigilie
na Bílou sobotu v 19.30, mše
na Zmrtvýchvstání Páně v 8.00,
10.00 a 17.30, v Pondělí velikonoční v 8.00 a 10 hodin.
 Karviná – mše na Zelený čtvrtek
v 18.00 (polsky), na Velký pátek
v 15.00, na Zmrtvýchvstání Páně
ve 4.00, 8.00, 9.30 (polsky), 11.00
a 18.45, v Pondělí velikonoční
v 6.30 (polsky), 8.00, 9.30 (polsky)
a 11 hodin.
 Karviná – Doly – mše na Zelený
čtvrtek i Velký pátek v 17.00,
vigilie na Bílou sobotu v 18.00, mše
na Zmrtvýchvstání Páně i v Pondělí
velikonoční v 9.30 hodin.
 Orlová – mše na Zelený čtvrtek
i Velký pátek v 17.00, vigilie
na Bílou sobotu ve 20.00, mše
na Zmrtvýchvstání Páně v 9.00 (polsky) a 10.00, v Pondělí velikonoční
v 9.00 hodin.
 Stonava – mše na Zelený čtvrtek
v 18.00, křížová cesta na Velký
pátek v 17.30 (pak následuje
bohoslužba), vigilie na Bílou sobotu

v 19.00, mše na Zmrtvýchvstání
Páně v 10.00 (polská) a v Pondělí
velikonoční v 10 hodin.
Děkanát Frýdek
 Frýdek (bazilika) – mše na Zelený
čtvrtek v 18.00, na Velký pátek
v 15.00, vigilie na Bílou sobotu
ve 20.00, mše na Zmrtvýchvstání
Páně i Pondělí velikonoční v 8.00,
10.00 a 18 hodin.
Děkanát Místek
 Chlebovice – mše na Zelený
čtvrtek i Velký pátek v 18.00, vigilie
na Bílou sobotu ve 21.30, mše
na Zmrtvýchvstání Páně i Pondělí
velikonoční v 9 hodin.
 Paskov – mše na Zelený čtvrtek
i Velký pátek v 18.00, vigilie
na Bílou sobotu v 19.00, mše
na Zmrtvýchvstání Páně i Pondělí
velikonoční v 9 hodin.
 Staříč – mše na Zelený čtvrtek
i Velký pátek v 16.00, vigilie
na Bílou sobotu v 19.00, mše
na Zmrtvýchvstání Páně i Pondělí
velikonoční v 7.30 hodin.
 Sviadnov – mše na Zmrtvýchvstání
Páně i Pondělí velikonoční v 9 hodin.
(kompletní přehled pro celou
Ostravsko-opavskou diecézi je
na webu www.doo.cz)

Část nového týmu, který se bude
starat o chuťové buňky svých (nejen)
golfových hostů.

Jak jistě víte, Eurest je stravování
na každý den. Tímto ale naše
služby nekončí. Můžeme Vám
nabídnout profesionální catering
nebo jednoduché občerstvení
pro vaše návštěvy či oslavy.
Vaše přání, nápady, kreativní
a netradiční změny jsou pro nás
vždy novou výzvou a impulzem.

Přeje všem zaměstnancům OKD a jejich rodinným
příslušníkům krásné prožití jarních svátků,
plných pohody, dobré nálady a příjemných setkání.
Veselé Velikonoce

Budeme se snažit připravit
a navrhnout takové řešení, abyste
byli pokaždé spokojeni. Naším cílem
byla, je a vždy bude Vaše maximální
spokojenost. V naší nabídce naleznete
klasiku jako obložené chlebíčky,
obložené mísy nebo všemi milované
smažené mini řízečky. Můžeme Vám
však nabídnout také zastudena
nebo zatepla připravované ﬁnger
food nebo skvělé mini dezerty. Naše
nabídka je rozmanitá a záleží jen
na Vás, co máte rádi a co byste si přáli
připravit. Eurest je tým profesionálů,
kteří milují jídlo, a našim krédem je
pohostinnost. Každý z vás je pro nás
vzácným hostem, kterému se budeme
snažit vyjít ve všem vstříc.
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ZAM-SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz,
Tel.: +420 596 135 422, fax: +420 596 435 425, www.zam.cz
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FOTO: Radek Lukša a Lucia Petrůjová (DOO)

Hlavní velikonoční obřady v katedrále v Ostravě

piny startuje na Velký pátek

„Těžkou situaci
ve společnosti OKD
sledujeme. Snažíme
se být sami efektivní
a ještě víc sledovat
náklady a výnosy,“ říká
vedoucí Golf Resortu
Lipiny Pavel Malina.

7

Budete-li mít jakékoliv dotazy či
speciální přání, neváhejte kontaktovat
slečnu Adélu Žurovcovou a to
telefonicky +420 731 438 404 nebo
e-mailem: adela.zurovcova@eurest.
cz, která Vám ráda vaše případné
dotazy zodpoví.

Společnost EUREST přeje
všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelským ﬁrmám hezké Velikonoce.

Po šichtě

číslo 12 | ročník 46

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.

Lyže
Čínské ženské Dolů visící
(zastarale)
jméno
(zastarale)

Slovenské
ukazovací
zájmeno

Domácky
Karina

Řecký bůh
stád

Poskládat

Had z Knih
džunglí

Francouzsky
ulice

Pobití
Zkratka pro
sportovní
klub

SPZ Ostravy
Sušenka
Běloveská
kyselka
Pádová
otázka

Sídlo
v Nikaragui

Mez. kód
Spojených
arabských
emirátů

Šermířská
zbraň

Směnečné
ručení

Vyslanec

Americká
zpěvačka

Kus ledu
Víření

Zkr. Komun.
strany
Německa
Lesní šelma

Parafín

Český
písničkář
(Vlasta)
Rarach

Buchta
(zdrobněle)
Část paže

1. DÍL
TAJENKY

Nyní

Slovenské
plošné míry
Cizokrajný
dravý pták

Provaz
Plemeno

Bobizační
slabika
Bezhrbý
velbloud

Část
protoplazmy
Citoslovce
ohrazení

Divadelní hra

Národ
Okraj

Domácky
Olga
Otec (knižně)

Tu máte

Provaz se
smyčkou
Předložka

Název
písmene

Končetina

Nižší šlechtic

Zkratka
Státní
arbitráže

Palivo

Hořké
žaludeční
léky

Tajenka křížovky č. 11: "... vzrušení by byla vaše smrt!" Výherce křížovky č. 11 Helena Šenkýřová z Horník Suché
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

Budete-li se dobře prezentovat
i vypadat, podaří se vám snadno
k sobě přitáhnout pozornost okolí.
To by vám mohlo pomoci vyřešit
stávající situaci. Konečně jste
potkali někoho, kdo je pro vás tím
nejdůležitějším člověkem na celém světě. Proto nic neodkládejte
a naplánujte si společný
velikonoční víkend někde
v romantickém prostředí.
Zásadní změny slibuje zkrácení
vaší cesty od slov k činům. Je
to velice slibný předpoklad
k tomu, aby se vám lépe dařilo.
Nastává vhodná doba na realizaci
plánů, které jste zatím odkládali
na vhodnější dobu. Podmínkou
úspěchu je dokázat se poprat
s tím, že řada lidí bude
hluchá k vašim požadavkům a argumentům.

2. DÍL
TAJENKY
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Vtipy
Přijde policajt k bačovi a říká mu: „Bačo, vsaď se
o jednu ovci, že vím, kolik přesně jich tu máš.“
Bača koukne doleva a vidí obrovské stádo ovcí.
Koukne napravo a vidí ještě větší stádo ovcí.
Tak tedy souhlasí a ptá se: „No, kolik?“ „768.“
„Správně. Tak si tu jednu ovci vezmi.“ Policajt si
jednu vybral a odchází pryč. Bača za ním volá:
„Vsaďme se o tu ovci, že uhodnu, jaké máš
povolání.“ Policajt souhlasí. „Jsi policajt.“ „Jak jsi
to uhodl?“ „No, nejdřív mi vrať toho čuvače a pak
si o tom můžeme popovídat.“
Přijdou dva chlapíci k doktorovi na vyšetření,
svléknou se, sestřička je vidí a ptá se jich:
„Řekněte mi, jak je to možný, že jste oba černoši
a jeden ho máte černýho a druhej světlýho?“
A jeden hned vysvětluje: „Jakýpak černoši, my
jsme horníci a Pepa byl na svačinu doma!“
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě
a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu přijde
mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane
řidiči, co ta pomlázka za volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšupat...”
Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá modřina, prosím tě, kdo tě tak zmlátil?”
A syn na to: „Ále, banda kluků si mě spletla
s holkou a nařezali mi.”
„A to jsi nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!”
„Nemohl, ono se v lodičkách špatně utíká.”
Potkají se dva komáři. Jeden je, chuděra, celý
zafačovaný. „Jak to vypadáš? Cos dělal, prosím
tě?“ ptá se ho druhý. „Ani se neptej. Sex mě
zničí.“ „Sex?“ „No, tak nějak. Chtěl jsem si něco
začít se světluškou a on to byl vajgl!“
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Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
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LEV 23. 7. – 23. 8.

Neovládnout
(přeneseně)

6
2
9
7
8
4
1
3
5

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Jitřenka

3
1
7
5
2
6
4
9
8

Příliš popouštíte uzdu fantazii.
Zůstaňte alespoň špičkou jedné
nohy na pevné zemi, abyste si nenamlouvali něco, co vůbec neexistuje.
Pozor na tendenci řešit věci a diskuse přehnaně tvrdě a nesmlouvavě.
Obzvláště při velikonočním setkání
s rodinou, partner by vám to dlouho
neodpustil. Nezadaní by
měli nové známosti brát
s rezervou.

Lano
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Mnohem více než dobré jídlo
a pití Velikonočního pondělí vás
bude přitahovat opačné pohlaví,
což by vzhledem k blízkosti
partnerky mohlo představovat
nebezpečí. Hned po víkendu se
pusťte do realizace svých plánů.
Pokud to opravdu myslíte vážně
a vydáte ze sebe všechny
síly, máte velkou šanci
na úspěch.

Po nedávném pracovním shonu
s údivem zjistíte, že máte před
sebou prodloužený velikonoční
víkend. Využijte ho pro posílení
vašeho těla a načerpání energie.
Buďte připraveni na události,
které mohou významně ovlivnit
vaší budoucnost. Důležité je,
aby vám v rozhodující
chvíli nechyběly odvaha
a předvídavost.

Pomůcka:
ARE, Orosi,
rue.

4
5
1
6
9
8
2
7
3

Bude vám stejně dobře doma jako
na chalupě nebo na horách. Všude
budete duší společnosti. Energie,
kterou jste v zimních měsících
načerpali, se vám teď na jaře bude
náramně hodit. Podaří se vám
zbavit se nepříjemných závazků
a povinností. Položíte rovněž
pevné základy ke svým budoucím úspěchům. Slibně
vypadá vaše kariéra.

O velikonočním víkendu vás budou
pronásledovat jisté pochybnosti,
ztratíte svou pověstnou sebejistotu, proto se nepouštějte do žádných zásadních debat na jakékoli
téma. Ale hned na začátku nového
týdne se vše otočí. Všichni v okolí
si všimnou změny, s jakou
energií se budete do všeho
pouštět. Nepřehlédněte
možnost malé investice.

Přijde číšník ke slečně u stolu a zeptá se: „Objednáno?“ Ona odpoví : „Tak, zaprvé jsem už obědvala a… (dokončení v tajence).“
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Planety předvídají oživení vašich
společenských vztahů. Přestanete
se na sebe mračit s některými
příbuznými a kolegy. Možná to bude
vyžadovat trochu společenského
vyžití a čas Velikonoc je k tomu jako
stvořený. Rozhodně na tom neproděláte a ani pověst tím nijak
neutrpí. V zaměstnání by
vás mohla zaskočit potřeba
přesčasů a nové úkoly.

Příznivá situace dává velké naděje na splnění některých vašich
odvážných představ. Navážete
zajímavé kontakty a obnovíte
stará přátelství. Budete mít štěstí
na správné lidi. Pomalu, ale jistě
vzniká situace vhodná k provedení zásadních změn a malých
životních revolucí. Pomůže
vám k tomu i vaše vnitřní
síla.

Restaurace
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Očekávejte pohodovou náladu,
energii a přesvědčivost. Budete-li
chtít, vzorně splníte své povinnosti
a upevníte si autoritu. Úspěchy
na profesionálním poli máte
skoro jisté. Existuje rovněž velká
naděje na zvýšení vašich příjmů.
Drobné nesrovnalosti by se však
mohly objevit v milostných
a partnerských vztazích.
Nic nepodceňujte.

S vaší fyzickou kondicí to bude
slabší. V práci by vám mohl
v dalších dnech někdo vytknout
nedostatečné nasazení. Lepší
bude mlčet, nejeden snaživec
si ošklivě naběhne. Radost vám
udělá zlepšení vztahů a prohloubení důvěry s dospívajícími dětmi.
Sváteční dny Velikonoc
proběhnou v příjemné
rodinné pohodě.

Emma se narodila a vyrůstala v poklidném městečku Baron Hollow.
Jenže pak se stala nehoda a po ní... následovaly noční můry, prostoupené nevýslovnou temnotou, ochromující hrůzou a zoufalstvím
žen neúprostně štvaných do náruče smrti. Nikdo se však nepohřešuje ani se nenašla žádná mrtvola, a tak Emma přičítá děsivé sny své
představivosti. Dokud nepřijde její sestra Jessie...
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Soustřeďte se na úkoly, které
zvládnete sami. Později budou
možnosti spolupráce s někým
jiným lepší, ale nyní to raději
nezkoušejte. Čerstvě zamilované
čeká něco, s čím naprosto nepočítali, dokonale ztratí hlavu. Jaro
se ozývá v každém kousku vašeho
těla. Pozvěte svou drahou
polovičku na velikonoční
svátky někam do přírody.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 24. 3. do 6. 4.
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Recept

Velikonoční jidáše
Potřebujeme:
500 g polohrubé mouky, 100 g
másla, ¼ l mléka, 50 g droždí,
100 g moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 2 žloutky,
strouhaná citronová kůra,
50 g loupaných a nasekaných
mandlí na posypání, špetka
soli, 1 bílek na potření těsta,
med na pokapání
Postup přípravy:
Rozdrobené droždí smícháme
se lžící cukru, přidáme trochu
vlažného mléka a mouky.
Kvásek necháme vzejít na teplém místě. Do mísy dáme prosátou mouku, vanilkový cukr,
zbylý moučkový cukr, žloutky,
rozehřáté máslo, špetku soli
a citronovou kůru. Vše dobře
promícháme a pomalu přidáváme vzešlý kvásek. Vypracujeme
vláčné těsto, které lehce
poprášíme moukou a necháme
v teple kynout, až zdvojnásobí
svůj objem. Vykynuté těsto
rozdělíme zhruba na
20 stejných kousků. Každý
rozválíme na pramen, který
stočíme do tvaru copu. Těsto
můžeme také rozdělit na větší
počet stejně velkých bochánků, které na vrchní straně
nastřihneme nůžkami do tvaru

kříže. Takto připravené Jidáše
poklademe na plech vyložený
pečicím papírem, potřeme
rozšlehaným bílkem s trochou
mléka, posypeme nasekanými
mandlemi a necháme ještě

10 až 15 minut kynout. Pečeme
ve vyhřáté troubě při 180 °C
asi 12–15 minut.
Jidáše se pečou na zelený
čtvrtek, podávají se čerstvé,
pokapané medem.

Górnik
24 marzca 2016 numer 12 rocznik 13

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Lepiej dochodzić przyczyn prawie wypadków, niż badać zaistniałe wypadki przy pracy!

Pracownicy powierzchniowi
przygotowują bardziej
kulturalne miejsca parkingowe

Prawie 1,9 mld zł strat górnictwa
węgla kamiennego w 2015 roku

Od trzech lat międzynarodowe ceny węgla przekraczają kolejne, coraz
niższe progi.
wyższa niż przed rokiem, a kopalnie sprzedały o 1,4 mln ton
węgla więcej niż wydobyły w
2015 r., co oznacza, że sprzedano także część węgla zalegającego na przykopalnianych zwałach. Powodem spadku przychodów były niższe ceny - średnia
cena zbytu węgla zmniejszyła
się w ubiegłym roku o blisko 6,3
proc., z 275,93 zł do 258,58 zł za
tonę (o 17,35 zł).
Ubiegłoroczna średnia cena
zbytu polskiego węgla to równowartość ponad 65 USD - więcej
niż obecnie kosztuje tona węgla
energetycznego w europejskich

portach. Z analizy oddziału ARP
wynika, że od trzech lat międzynarodowe ceny węgla przekraczają kolejne, coraz niższe progi; w styczniu 2014 r. - próg 60
USD za tonę, w styczniu 2015 r.
- próg 50 USD za tonę, a na początku tego roku próg 45 USD za
tonę. Ceny w portach nie wpływają bezpośrednio na ceny krajowe, obrazują jednak sytuację
na węglowym rynku i tendencje
dotyczące tego surowca.
W ubiegłym roku polskie górnictwo zapłaciło ok. 6,5 mld zł
rozmaitych podatków i opłat. Z
budżetu wydano na branżę po-

Velikonoční svátky ať jsou pro Vás především
obdobím klidu, porozumění a přinesou Vám hodně
krásných prožitků a potřebnou sílu do dalších dní.
Přeje představenstvo ﬁrmy
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ALPEX, Przedsiębiorstwo Budownictwa
Górniczego, Spółka z o. o.

nad 716 mln zł - nie są to jednak
dotacje do wydobycia, a środki
np. na odwadnianie dawnych kopalń, likwidację zamkniętych już
zakładów, naprawę niektórych
szkód górniczych oraz osłony
socjalne dla odchodzących pracowników kopalń.
Pogrążone w kryzysie kopalnie znacznie ograniczyły inwestycje; w zeszłym roku wydano na nie niespełna 1,7 mld zł,
prawie dwa razy mniej niż rok
wcześniej.
Według danych ARP, w ubiegłym roku kopalnie wyprodukowały 72,2 mln ton węgla wobec 72,5 mln ton rok wcześniej.
Sprzedaż węgla wyniosła 73,6
mln ton wobec 70,3 mln ton w
2014 r. Ubiegłoroczne wydobycie węgla było zbliżone do poziomu z 2014 roku, choć zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło
się w tym czasie o ponad 10 tys.
osób.
W końcu ubiegłego roku górnictwo węgla kamiennego zatrudniało niespełna 92,1 tys. pracowników, wobec ponad 103 tys.
rok wcześniej. Ponad 3 tys. osób
skorzystało z działań osłonowych - tzw. urlopów górniczych,
pozostali przeszli m.in. na emerytury. W końcu zeszłego roku
pod ziemią zatrudnionych było
niespełna 70,4 tys. osób, pozostali to pracownicy powierzchni
- np. zakładów przeróbki węgla
oraz administracji.
W ubiegłym roku wydobycie
węgla energetycznego wyniosło
59,2 mln ton (wobec 60,2 mln
ton rok wcześniej), a koksowego
ok. 13 mln ton (wobec 12,3 mln
ton w 2014 r.). Na krajowy rynek
trafiło 64,6 mln ton węgla (wobec 62 mln ton w 2014), a 9 mln
ton wyeksportowano (wzrost o
0,7 mln ton). Do końca listopada do Polski napłynęło 7,4 mln
ton importowanego węgla; dane
za grudzień nie są jeszcze znane, wiadomo jednak, że w 2015
r. Polska - po ośmiu latach przerwy - znów była eksporterem węgla netto, ponieważ eksport był
większy od importu. Mniej węgla napłynęło m.in. z Rosji.
Większość sprzedanego w kraju węgla (36,6 mln ton) trafiła do
energetyki, 10,7 mln ton do koksowni, 4,3 mln ton do ciepłowni,
a 0,4 mln ton do innych odbiorców przemysłowych. Pozostali
odbiorcy krajowi - w tym indywidualni - nabyli 12,5 mln ton węgla. Nieznacznie zwiększył się
udział węgla kamiennego w krajowej produkcji energii.
W końcu ubiegłego roku na
przykopalnianych zwałach znajdowało się ok. 5,8 mln ton węgla,
wobec 8,2 mln ton rok wcześniej.
Duża część surowca na zwałach
to węgiel, za który wniesiono
przedpłaty lub taki, który jest elementem gwarancji bankowych.
Dyrektor katowickiego oddziału ARP Henryk Paszcza podkreśla, że ubiegły rok był czasem
dużych zmian w sektorze - część
kopalń lub ich części przekazano bowiem, wraz z załogą, do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

STONAWA – Za nośny ruch górniczy stonawskiej kopalni uważany
jest ze względu na jedenaście
przodków i cztery wyrobiska ruch
Południe. Temu odpowiada wielkość
przerobionego materiału oraz
częstotliwość zjeżdżających na dół.
Pomijając zwiększone wymagania
kładzione wydziałowi transportu
górniczego, większe problemy do
rozwiązania mają również działy na
powierzchni - muszą zapewnić odpowiednią przestrzeń do parkowania stale większej ilości samochodów swoich pracowników!

Od 29 marca do 1 kwietnia zaplanowano wyłączenie z ruchu kołowego,
gdy jego podwładni pod batutą
przodowego Pavla Šecka, wspomagani przez personel SC dowodzony
przez Lumíra Svobodę oraz maszyny
budowlane dostarczone przed AWT,
zaczną pracować dwóch miejscach.
Chodzi o wysepkę na końcu parkingu po lewej stronie od portierni
oraz miejsce w pobliżu ogrodzenia w
kierunku drogi głównej.
"Wyjmiemy krawężniki, wyrównamy teren, wysypiemy żwirem i zawibrujemy. Powstanie o wiele bardziej
sympatyczna przestrzeń mogąca
pomieścić czterdzieści pojazdów,”
kontynuuje Ocisk dodając, że jego
ludzie zaplanowali budowę więcej
miejsc. W niedalekiej przyszłości za
miejscem do odstawiania rowerów planują usunąć pniaki, wyjąć
słupki i przygotować parking dla
następnych dziesięć do piętnastu
samochodów. To samo planują na

FOTO: Důlní závod 2

WARSZAWA – Polskie górnictwo węgla kamiennego przyniosło w ubiegłym roku prawie 1,9
mld zł straty netto, o ponad 150
mln zł mniej niż rok wcześniej.
Kopalnie wydobyły 72,2 mln ton
węgla. Zobowiązania sektora to
ok. 14,7 mld zł - wynika z danych
katowickiego oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu.
Średnia strata kopalń na każdej tonie węgla wyniosła w ubiegłym roku 26,81 zł. To różnica
między średnim kosztem wydobycia tony węgla a średnią ceną
jej sprzedaży.
Katowicki oddział Agencji
monitoruje sytuację w górnictwie na potrzeby Ministerstwa
Energii. Wskaźniki charakteryzujące ubiegły rok w sektorze węgla kamiennego przedstawiono podczas zakończonego w czwartek w Krakowie dorocznego spotkania ekspertów i
praktyków górniczych w ramach
Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
Z danych, które będą jeszcze
podlegać audytowi wynika, że
ubiegłoroczna strata górnictwa
netto wyniosła 1 mld 898 mln zł
i była o 154 mln zł mniejsza niż
rok wcześniej, przy zmniejszonych przychodach ze sprzedaży
węgla - w zeszłym roku wyniosły one niewiele ponad 19 mld zł,
podczas gdy rok wcześniej 19,4
mld zł.
Przychody były mniejsze, choć
sprzedaż węgla w 2015 r. była o
ponad 3,2 mln ton (4,6 proc.)

A przede wszystkim zwiększenie
pojemności parkingu w pobliżu
ruchu górniczego Południe
DZ 2; to problem, z jakim
boryka się większość szoferów
ze względu na obłożność
tutejszych parkingów

Błoto i pozostałości po dawnym trawniku w trakcie wyłączenia tego miejsca z ruchu
kołowego znikną i powstaną nowe, bardziej komfortowe miejsca parkingowe.

"Okazało się, że zeszłoroczna
inwestycja, gdy doszło do rozbudowania parkingu przed ruchem
górniczym Południe o 1.400 metrów
kwadratowych, jest niewystarczająca. Współpracownicy dojeżdżający
do pracy własnym samochodem
mają stale problemy z brakującymi miejscami do parkowania.
Odczuwamy brak wolnych miejsc do
odstawienia samochodu, pracownicy parkują gdzie tylko się da, ale też
nie da. Na poboczu drogi, na chodnikach, trawnikach,” mówi kierownik
działu obsługi robót nawierzchniowych ZG Nr 2 Radomil Ocisk.
Rozwiązanie, lub raczej jego
pierwszy etap, jest w zasiągu ręki.

wylanej betonem powierzchni od
ruchu Południe w kierunku miejscowości Olbrachcice.
"Podjęcie prac budowlanych jest
konieczne również ze względu na
planowaną przebudowę podziemnego gazociągu na Południu. W
czerwcu rozpoczną się prace ziemne
w dolnej części parkingu przed
budynkiem głównym. Cztery metry
z każdej strony,” mówi Ocis. Nadal
aktualna jest sprawa zamienienia
na miejsca parkingowe powierzchni
pod budynkami hotelu robotniczego, jednej z hal i obwodowego
ośrodka szkoleniowego. Stale
brana jest pod uwagę możliwość ich
rozbiórki.
Radek Lukša

Południowe przodki obsługiwane są z Północy
Jedno wyrobisko i pięć przodków.
Tak to wygląda w ruchu górniczym
Północ Zakładu Górniczego Nr
2. Aby rozładować sytuację na
Południu, władze kopalni podjęły
decyzję o reorganizacji dojeżdżania pracowników do pracy.
Brygady głównych przodowych
Dariusza Marcola i Krzysztofa
Śłubowskiego wraz z odcinkiem
spółki Alpex kierownika Pawła

Zdroj: PAP
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Paleja przypisani są do ruchu
północnego, gdzie zjeżdżają na
dół. "Na czoło przodka 461 240,
ew. odpowiednio 461 220 na
Południu, przewożeni są transportem kolejowym zestawami
ciągniętymi przez lokomotywy
DH70. Podróżują na odległości
około 2.040 metrów,” mówi
dyrektor ds. produkcji ZG Nr 2
Roman Kołatek.
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Ostrava uslyší velikonoční
Evangelium podle houslí

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
smutné výročí úmrtí pana Edwarda
Galganka. Dlouholetý zaměstnanec
bývalého Dolu 1. máj Karviná. S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně
Jana.
Dnes 2. 4. 2016 si
připomeneme 5.
smutné výročí
tragického úmrtí pana
Aleše Russoka, který
zahynul při výkonu
povolání na Dole ČSA. Zároveň dne
6. 4. 2015 vzpomeneme jeho
nedožitých 37 let. Vzpomínají
a nikdy nezapomenou družka Lucka,
maminka, tatínek, Jirka, bratr
Miroslav s rodinou a ostatní rodina.

„Odešel, ale zůstal
v srdcích těch, kteří tě
znali a měli rádi.“
Dne 25. března 2016
vzpomeneme 1.

Na 180 zpěváků
a hudebníků v čele s Jiřím
Pavlicou a Hradišťanem
zavítá do nově
zrekonstruované (i díky
Nadaci OKD) katedrály
Božského Spasitele.
Jedním z partnerů akce je
také Nadace Landek

Zájemci o inzerci prosím kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 737 043 230
pav2711@seznam.cz

OSTRAVA – Vzácnou příležitost
zhlédnout stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí
pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor,
cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany
a bicí nástroje budou mít v pondělí 4. dubna v Ostravě od 10.00 hodin nejprve školní mládež a senioři, od 19.30 hodin pak návštěvníci
z řad veřejnosti.
„Hra zpracovává evangelia
Nového zákona, libreto čerpá
z tradic velikonočních pašijových her a hudba je inspirována
moravskými vokálními projevy,“
říká producentka ostravské-

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
Chcete se stát řidičem profesionálem?
Chcete získat některé ze skupin C, CE, D nebo všechny
i s profesním průkazem a to za bezkonkurenční cenu?

ho představení Ilona Kučerová.
Skladatel Pavel Helebrand se
myšlenkou vytvořit hudebně
dramatické dílo začal zabývat

už ve druhé polovině devadesátých let.
Roli Ježíše chtěl svěřit nejen výbornému muzikantovi, ale i vý-

razné osobnosti. Tyto aspekty splňoval „šéf“ Hradišťanu Jiří
Pavlica. „Spolupráce mě velmi
oslovila a věděl jsem, že má smysl. Toto představení jsme hráli snad už desetkrát a pokaždé je
jiné díky obrovskému počtu účinkujících,“ nechal se slyšet Pavlica.
Spolu s ním a s Hradišťanem vystoupí řada sólistů, členové operního souboru a Operního studia Národního divadla moravskoslezského (NDM), Pěvecký
sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín,
Pěvecký sbor města Klimkovic,
Zašovský
chrámový
sbor,
Proměny Prostějov, dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka,
Musica Opavia, členové orchestrů
NDM a dalších ostravských těles.
To vše pod taktovkou dirigenta
Petra Šumníka, chybět nebudou
ani varhaníci Josef Fojta a Lenka
Živocká. Vstupenky na večerní představení si mohou zájemci zakoupit ve všech pobočkách
Ostravského informačního servisu, v předprodeji NDM a v budově Telepace, která se nachází
na Kostelním náměstí 2 v Ostravě.
aja

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 12
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou
sbírá apoštoly (muzikanty
Hradišťanu), dává se pokřtít Janem
Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem
na poušti a začíná své veřejné
působení proměnou vody ve víno.
Události, zprvu plné evangelijní
radosti, posvátnosti a zázraků,
se však postupně dramaticky
proměňují. Ježíš zachraňuje Máří
Magdalénu před ukamenováním,

jeho střety se zákoníky jsou čím
dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou
Jidášovou a vrcholí událostmi
velikonočního týdne – odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře
Golgotě. Teprve závěrečná
slavnostní balada o vzkříšení
a nanebevzetí Božího Syna přináší
katarzi a dovršuje tak radostnou
zvěst celého Evangelia.

Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

658, 659, 240, 111

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

5/11-X/16

Jaromír Ščigel
603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

Jiří Pavlica jako Ježíš potěší všechny návštěvníky 4. dubna v Ostravě.

O čem dílo je?

Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Roman Skácel
603 357 069

WERNER Ullmann

VZPOMÍNÁME
„Nad hlavou mu ptáci
pěli, svoji píseň
nedopěli. Loučení
žádné, nezbyl čas, jen
velkou bolest nechal jsi
v nás. Vzpomínky
na Tebe v srdcích si zachovají, kdo
rádi Tě měli, tak jako my, stále
vzpomínají.“
Dne 20. 3. 2016 jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí našeho
manžela, syna, tatínka, dědečka,
tchána, bratra, švagra a strýce pana
Vlastimila Bečky, dlouholetého
pracovníka Dolu ČSM, který zemřel
ve věku 59 let. Za celou rodinu
manželka Ludmila.

www.kia.com

Elegantní způsob,
jak se dostat do řečí
…navíc jen za 2 699 Kč* měsíčně

Zcela nová Kia Sportage
V nové Kia Sportage rozhodně neujdete pozornosti svého okolí. Může za to její
výrazný design, bezkonkurenční cena, chytré technologie, sedmiletá záruka,
povinné a havarijní pojištění na rok zdarma s financováním Kia Select.*
* platí do 31. 3. 2016

Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7-7,6 l/100 km. Emise CO2 124-177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může
obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně navštivte www.kia.com. Kia Sportage se splátkou úvěru již od 2 699 Kč
vč. DPH měsíčně, k tomu havarijní pojištění a povinné ručení v prvním roce zdarma při financování s Kia Select. Kia Sportage 1,6 GDI
4X2 Active 99 kW. *Reprezentativní příklad: Cena vozu 449 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 269 988 Kč, jednorázová splátka hrazená
klientem: 179 992 Kč (40 % z poř. ceny), úroková sazba: 4,05 %, RPSN: 7,6 %, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 669 Kč, 48. splátka
úvěru: 181 206 Kč, 1.-12. splátka pojištění HAV: 0 Kč, POV: 0 Kč, 13.-48. splátka pojištění HAV: 859 Kč, POV: 0 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení
(jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 337 573 Kč, délka úvěru 48 měsíců, povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz. Nabídka platí do 31. 3. 2016.

4/11-X/16

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

10/09-X/16
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OKD
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www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

ze Franta Vlašic, náš minigrantový Srdcař z jižní lokality DZ 2. Byl
po noční a dorazil později,“ uvedl
se smíchem Rabas a nezapomněl
zmínit další vysloužilé či současné zaměstnance OKD – Julka
Majerčáka nebo Jiřího Febera.
Judo patří mezi méně atraktivní sporty, s čímž úzce souvisí omezený rozpočet. Členové
klubu jsou tak vděční za každý
drobný dar od svých sponzorů.
„Stačí nám i upomínkové předměty. Ročně pořádáme pět turnajů a děti jsou rády za cokoliv,“
podotkl předseda Rabas s tím, že
ten nejbližší bude pro benjamínky
krátce před Mezinárodním dnem
dětí v sobotu 28. května v prostorách KSVČ Juventus v Karviné –
Novém Městě. „Aktuálně bychom
také potřebovali nové žíněnky
a mikrobus pro výjezdy na turna-

KARVINÁ – Přes stovku závodníků od benjamínků až po dorost
se představilo předposlední březnovou sobotu na žíněnkách v tělocvičně ZŠ Prameny, kde má jeden ze dvou karvinských judistických oddílů svou základnu.
Tradiční Velikonoční turnaj se
opět setkal s velkým ohlasem a zájmem. Spokojeni byli jak organizátoři z MSK s řadou současných
zaměstnanců OKD, tak i samotní
závodníci a jejich rodinní příslušníci.
„Zúčastnilo se celkem 106 závodníků v různých váhových kategoriích. Nikdo neodešel s prázdnou, protože u nás nikdo neprohraje. Pro každého byla nachystána cena, což nebývá jinde
pravidlem. Možná i proto se
k nám sjíždějí oddíly z různých
měst (Ostrava, Opava, Český
Těšín, Havířov, Prostějov, FrýdekMístek, Třinec, Hranice aj.) i sousedních států, tedy z Polska
a Slovenska,“ uvedl spokojený ředitel turnaje a předseda MSK judo
Karviná Petr Rabas – bývalý čelbový ze šachty Mír.

„Omluven byl pouze
Franta Vlašic, náš
minigrantový Srdcař
z jižní lokality DZ 2.
Byl po noční a dorazil
později,“ uvedl Petr
Rabas na otázku,
koho postrádal během
ﬁnálních příprav
na samotný turnaj.

Každá koruna dobrá

je. Bohužel situace není úplně růžová,“ dívá se realisticky na danou
problematiku Petr Rabas a zároveň děkuje za podporu především
Nadaci OKD a městu Karviná.

Dospělí členové oddílu pomáhali
s přípravami před samotným turnajem. Stavěli žíněnky a chystali
další nezbytné vybavení pro hladký průběh. „Omluven byl pou-

Rychvaldští skauti ze Skarabea uspořádali v březnu druhý ročník turnaje v pexesu.

SKAUTÍCI Z ODDÍLU SKARABEUS
ŽIJÍ NEJEN LETNÍM TÁBOŘENÍM
FOTO: Adam Januszek

MSK judo Karviná
podporuje Nadace
OKD. Mladí judisté, ale
i veteráni splácejí důvěru
výbornými výsledky

FOTO: Skarabeus

Oblíbený Velikonoční turnaj
na tatami každoročně láká

Judistický oddíl MSK Judo Karviná podporuje Nadace OKD díky minigrantu Srdcovka.

Oddíloví závodníci nezklamali
V tělocvičně se tísnilo dohromady na dvě stovky lidí, panovala však přátelská, ale pochopitelně bojovná nálada s vysokým nasazením a velmi dobrou
sportovní úrovní. Výborných výsledků dosáhli domácí závodníci. „V družstvech jsme vyhráli a mezi jednotlivci v různých kategoriích to dopadlo také velmi
dobře. Z triumfu se v jedné z váhových kategorií benjamínků radovala Eliška Bielczyková, jejíž tatínek Roman pracuje jako
elektrikář příprav v DZ 1,“ informoval Rabas. Naopak děti
Františka Vlašice se přišly pouze podívat, jelikož byly nemocné.
S potěšením také konstatoval, že
velkým talentem je Jakub Vaněk.
Ten dokázal vyhrát dokonce dvě
kategorie – benjamínky a mladší
žáky. „Tomu předpovídám velkou
budoucnost. Pokud s judem ne-

skončí a přežije i s pomocí rodičů
pubertu, tak o něm zajisté uslyšíme i na mezinárodní úrovni.

Turnaj veteránů na Slovensku
Po domácím turnaji následují hned další. Druhého dubna
čeká benjamínky a žáky kvalitně obsazený turnaj v Prostějově.
Ještě před tímto turnajem následuje Mezinárodní mistrovství
Slovenska veteránů v Považské
Bystrici, kam se chystají aktivní
judisté a současně oddíloví trenéři
František Vlašic, Roman Bielczyk
a Jiří Feber. „Poslední březnový víkend jedu s nimi, ale přestože jsem tam minulý rok vyhrál,
tentokrát se asi nezúčastním. Už
se toho bojím,“ zasmál se Petr
Rabas, jehož syn se stejným jménem je hlavním oddílovým trenérem. „Snad se nám tam zadaří,“
dodal závěrem.

RYCHVALD – Nejen letními tábory –
na které dostává minigranty z těžařské nadace a kde patron projektu
Jiří Jachník přezdívaný Dědeček dělá
šéfkuchaře – žije 7. oddíl Skarabeus.
Činnost skautů z Rychvaldu spadajících pod Středisko Evžena Cedivody
v Karviné přiblížila Sdrcařova dcera
Kateřina alias Kecka.
„Třetí březnovou sobotu jsme
v rychvaldském kulturním domě
pořádali druhý ročník turnaje v pexesu. Neúčast táty se dá omluvit jeho
zaneprázdněním rodinnou akcí.
Méně pochopitelná je však nízká
účast veřejnosti, zahrálo si necelých
třicet lidí. Máme tu samé lenochy?“
uvedla skautka s tím, že vypsali tři
kategorie. V nejmenší bejnamínkovské zvítězila dcera vedoucího
oddílu Skarabeus Davida Pressena
Alexandra, ve školácké František
Kutáč, v dospělých pak jeho otec
Jan. Pexeso si přijeli zahrát i soutěžící z Orlové, Havířova či Horní
Suché, přibližně třetina z nich patřila
ke skautskému hnutí.

Jachník-Dědeček jindy každopádně doprovázel děti na výpravách.
„Představoval zadní voj při cestách
na Skalku v Mostech u Jablunkova či
Filipku v Hrádku ve Slezsku. Hlídal,
aby se nám nikdo neztratil,“ popsala
jeho dcera věnující se skautingu devatenáctým rokem a působící jako
zástupce vedoucího ve Skarabeovi.
Tento oddíl momentálně čítá
pětadvacet členů, schůzky mívá
dvakrát týdně a víkendy věnuje
výletům. V zimě na chaty, jinak pod
širák. „Stany? To je pro nás zbytečnost, nosíme si pouze celty. Když
je ouvej, stavíme z nich přístřešky,“
poznamenala skautka Kecka. Na velikonoční svátky čeká Skarabeus
cesta do aquaparku v Liberci
a v dubnu tradiční skautská ceremonie u památníku na Ivančeně.
Poprvé se zapojí do spolupráce se
SRPŠ rychvaldské základní školy
při pořádání „pálení čarodějnic“.
V plánu má i puťáky, sjíždění vody,
letní tábor či roznášení betlémského
světla před Vánoci.
uzi

Adam Januszek

Umění jako terapie? Senioři chtějí pokračování!

KARVINÁ – Slušný ohlas zaznamenala a pak obrovský úspěch slavila Regionální knihovna Karviná
(RKK) s arteterapeutickými dílnami, které pod vedením regionálních výtvarníků byly určeny
pro seniory. Loňský druhý ročník
proběhl za podpory těžařské nadace – což umožnilo použít kvalitnější materiály i náročnější techniky. A letos sílí volání po pokračování!
„Jak člověk stárne, ruce už tolik neposlouchají a zhoršují se
i další smysly. Prošel si tím i můj
děda, jenž dlouhá léta kopal uhlí
na šachtě Armáda. Výtvarná terapie pomáhá s udržováním a rozvíjením jemné motoriky a přispívá
k psychické stabilizaci osobnosti,“ vysvětlovala smysl projektu
Denisa Machů, vedoucí Střediska
hudby a umění RKK ve Fryštátě.
Tam proběhlo pět arteterapeutických dílniček. Hned ta první
s havířovskou výtvarnicí Šárkou
Jurczkovou se těšila ze všech nej-

FOTO: RKK

Regionální knihovna
Karviná vloni za přispění
Nadace OKD pořádala
sérii pěti workshopů,
na nichž se zapojovaly
jak ruce, tak hlavy,
a došlo také na vlastní
literární tvorbu

Výtvarné dílničky si pochvalovali senioři i jejich organizátoři z knihovny.

„O výtvarných technikách mohu vykládat i já, ale
když přijde jako lektor člověk, co s nimi léta dělá,
je to jiné. Odpovídají tomu výsledky na vysoké
kvalitativní úrovni,“ nechala se slyšet Denisa Machů.
většímu zájmu. Byť dorazily pouze dámy s tím, že chlapi v jejich věku jsou spíš na vysedávání
a mudrování o politice a sportu.
„Účastnice si každopádně vyrobily krásné textilní brože v podobě kytek na klopy kabátu,“ líčila
Machů.
Karvinská výtvarnice Karin
Křižková z obchůdku Tvořilka
pak seznámila s takzvaným PETartem, v němž se výchozí surovinou pro umělecké dílko stávají plastové láhve. „Výsledkem byly
opět kytky,“ poznamenala Machů
s tím, že na třetí dílničku zavítali

už i pánové. Pořádal ji totiž malíř
Walter Taszek, jenž přizval svého
kamaráda, spoluzakladatele výtvarné skupiny Parazol Oldřicha

Kodeše. Proběhla zajímavá debata a na její závěr senioři a seniorky
dostali za úkol zapojit kromě rukou ve vyšší míře i hlavu, věnovali
se literární tvorbě.
Poslední dvě arteterapeutická setkání měly pod palcem Dita
Maruscáková, respektive Renata
Filipová. Ta první se věnuje především keramice, takže vznikly misky z pálené hlíny různých formátů a velikostí. Druhá představila
techniku artprotis, které se také
říká „malování vlnou a nůžkami“,
ženy při ní přenášely a vybarvovaly ornamenty na hedvábné šátky.
„Hned po skončení poslední dílny se seniorky ptaly, co připravujeme na letošní rok. RKK
je rozhodnuta projekt arteterapie udržet. Jeho účastníci si
zvykli do knihovny chodit, brali to za dvouhodinovou společenskou událost, většinou si u nás přitom rovněž vypůjčili něco ke čtení,“ konstatovala Machů s tím, že
Nadaci OKD poslali žádost o další
grant.
Radek Lukša

Parazol, nekonformní umění
Pod slunečníky (místně zvanými parazoly) uspořádalo v hornickém městě svou první výstavu nekonformní
výtvarnické seskupení okolo Waltera
Taszka a Oldřicha Kodeše. A to mu
dalo název – Parazol. Jenže se psala
druhá půlka 60. let minulého století

a tehdejší komunistická moc avantgardní aktivity vybočující z oﬁciálního rámce netrpěla. Umělce, kteří
se odlišovali a nebyli poplatní době,
zase až tak dlouho tvořit nenechala.
Parazol se však zapsal do historie
karvinského umění.

Jiří Jachník řečený Dědeček (vpravo) na oddílové výpravě do Těšínských Beskyd.

Osobní zapojení patrona
Ke skautingu Jiří Jachník dceru
Kateřinu nepřivedl. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak!
Zámečník důlní dopravy z jižní
lokality stonavské šachty nyní
pomáhá 7. oddílu Skarabeus zejména na táborech. Má na starosti
jejich zázemí – od zásobování přes

technické záležitosti až po vedení
kuchyně. Na akce s rychvaldskými
skauty jezdí v průběhu roku podle
toho, jak mu to vyjde v práci. V oddíle se ostatně potkává s Kamilem
Brunclíkem, důlním elektrikářem
ze šachty Lazy, který v něm má
dceru Adélu a syna Daniela.

DOBROVOLNÍCI PRO KARVINOU
KARVINÁ – Dobrovolnické centrum
ADRA Havířov fungující za podpory
těžařské nadace poptává nové
společníky pro osamělé seniory,
hendikepované děti či pacienty
v nemocnicích. Vyhlašuje proto výzvu pro své programy dobrovolnictví
v Karviné.
„Naší prioritou je nemocnice
v Karviné-Ráji, kde navštěvujeme
oddělení sociálních služeb a léčebnu dlouhodobě nemocných,“
oznámila Jana Žoričová z humanitární organizace ADRA.

Ta na úterý 5. dubna připravila
na ředitelství uvedeného zdravotnického zařízení (Vydmuchov
5/399) úvodní vzdělávací seminář pro zájemce o dobrovolnictví.
Začíná v 15.30. Zájemci se mohou ozvat na telefon 737 744 991
či e-mail: jana.zoricova@adra.cz.
Dobrovolníci působí v Karviné
kromě nemocnice v Ráji také
v Heřmánku či Novém domově, chodívají ke klientům do bytů, pomáhají
v šatníku a obchůdku ADRA.
uzi
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Mistři! Premium obhájilo titul

Velké nervy ve ﬁnále
V semiﬁnále se Stonava utkala
s týmem Jílové – mistrem ČR z let
2013 a 2014. „Utkání pro nás nezačalo dobře, inkasovali jsme jako
první. Ještě do konce první části jsme však třemi góly skóre otočili, škoda jen gólu do šatny v poslední vteřině prvního poločasu. Po změně stran jsme dvěma
góly stvrdili náš postup do ﬁnále,“ rekapituloval předseda klubu.
Finálový zápas s Jilemnicí se nesl
ve vyrovnaném duchu, první gól
padl až po změně stran a zařídil
ho domácí Rozhon.

Havířovský drak je ve formě. V neděli 20. března obhájil světový titul v hale. Nyní
už jeho myšlenky směřují na OH v Riu.

PAVEL MASLÁK OPĚT ZLATÝ
PORTLAND / KARVINÁ – Halový
král! Do této role se může pasovat
atlet Pavel Maslák, syn zaměstnance OKD ze severní lokality DZ 2
ve Stonavě. Od roku 2013 nepoznal
na velké halové akci přemožitele –
ME 2013, MS 2014, ME 2015, MS
2016. Čtyři velké akce, čtyři tituly,
z toho dva světové.
„Zní to dobře. Už po semiﬁnále jsem si věřil, že nějakou
medaili tady v Americe urvu,“
svěřil se s tím, že 400 metrů zaběhl

FOTO: SC Premium Stonava

HAVÍŘOV − Stejné ﬁnálové obsazení jako v loňském roce a také stejný vítěz − mistrovství ČR veteránů
v sálovém fotbalu opanoval ve ﬁnálovém turnaji na domácí půdě
v havířovské Městské sportovní
hale tým SC Premium Stonava,
jehož hráči se tak dočkali druhého titulu za sebou. Byl u toho také
pracovník důlní dopravy lokality
9. květen DZ 1 Aleš Hekera.
„Jsme šťastní, že se nám podařilo obhájit titul, zvlášť v domácím
prostředí. Potvrdilo se, že turnaj
bude těžký a on opravdu byl,“ podotkl spokojený předseda a trenér
SC Premium Stonava Roman Pich.
Stonava vstupovala do turnaje
s respektem k síle prvního soupeře. Jak se později ukázalo, bylo to
správné, jelikož se s Jilemnicí potkala i ve ﬁnále. „Jilemnice posílila o čtyři slovenské hráče. Jsme
moc rádi, že jsme ji v obou zápasech porazili,“ usmíval se Roman
Pich. Druhý zápas ve skupině
(proti BT Ježek Praha) vyhráli domácí suverénně 7:0 a mohli se tak v klidu chystat na vyvrcholení turnaje – zápasy o konečné umístění.

FOTO: archiv

Bez porážky prošli
republikovým
mistrovstvím veteránů
hráči sálového fotbalu
patřící pod hlavičku
hornické obce Stonava.
Na přelomu května
a června je ještě čeká
PMEZ ve Španělsku

Veteránští mistři pro rok 2016 – SC Premium Stonava
O minutu později bylo vyrovnáno po nechytatelné bombě bývalého hráče Stonavy Jaroslava
Súkeníka. Za dalších pět minut šli
domácí opět do vedení a to už neztratili. „Finále bylo tím pravým
vyvrcholením. Nechybělo drama,
štěstí i sporné verdikty. Štěstí stálo na naší straně,“ vyprávěl Roman
Pich. Hráči Stonavy navíc mají
motivaci pro příští rok – ještě nikdy se žádnému týmu nepovedlo
vyhrát tři republiková veteránská
mistrovství v řadě. „Je to sice až
za rok, ale láká nás to. Porveme se
o to. Bude záležet na mnoha okolnostech, především tedy na zdraví hráčů,“ připomněl předseda
úspěšného oddílu. Příští mistrovství republiky veteránů by se mělo
konat v Jilemnici nebo v Praze.

Milá povinnost čeká stonavský
tým sálových fotbalistů na přelomu května a června. Ve španělském přímořském letovisku
Lloret de Mar se uskuteční Pohár
mistrů evropských zemí veteránů. „Nechceme tam udělat ostudu, naopak máme za cíl důstojně

reprezentovat obec Stonava a českou sálovku ve světě,“ dodal Pich
s tím, že PMEZ je v plánu od 31.
května do 6. června. Účast tam si
nyní už dvojnásobný veteránský
mistr republiky zajistil triumfem
z minulého roku.

Ragbistům startuje jarní část
Pokusit se vylepšit podzimní
šesté místo! S tímto cílem
vstupuje do druhé půlky sezony
tým trenéra Radomíra Klody

Adam Januszek

Výsledky SC Premium Stonava

Celkové pořadí:

Premium Stonava – Jilemnice 1:0
Premium Stonava – Ježek Praha 7:0
Semiﬁnále:
Premium Stonava – Jílové 5:2
Finále:
Premium Stonava – Jilemnice 3:1

1. SC Premium Stonava
2. SK SICO SC Jilemnice
3. Chemcomex Praha
4. SK Jílové
5. BT Ježek Praha
6. JK. Trans Varnsdorf

HAVÍŘOV – Celkem šest utkání má
na programu RC Havířov od poslední březnové neděle až do poloviny
května v první lize ragby. Z šesté
pozice ztrácí klub, který si nedávno
oﬁciálně připomněl svou padesátiletou historii v Galerii havířovského
kina Centrum (informovali jsme
v minulém vydání Horníka), pouhé
čtyři body na třetí místo.
K tomu však bude potřeba sbírat
pravidelně body. Hned v prvním
zápase to však příliš reálně nevypadá. Havířovští tvrdí chlapi zajíždějí
k zápasu do brněnské Bystrce, tedy
k aspirantovi na postup. Po podzimu
je na druhém místě s dvoubodovou
ztrátou na vedoucí Pragu B. Ta však
nemůže do extraligy postoupit kvůli
tomu, že tam ﬁguruje její A-tým. „Pro

Vzhůru do Španělska
Jedinou kaňkou na celém „havířovském“ turnaji byly výkony
rozhodčích, což ostatně potvrdil i Pich. „Ano, turnaj nezvládli.
Všechny týmy se cítily trochu poškozeny. Ale co se týče celkové organizace a zájmu fanoušků, pozitiva rozhodně převládají. S výkonem na hřišti i se zázemím jsme
spokojení,“ zmínil.

ve ﬁnále světového halového šampionátu v Portlandu v čase 45:44.
„Sedmdesát metrů před cílem jsem
pomyslel na to, že obhájím světový
titul. Mám velkou radost, že se to podařilo,“ usmíval se. Po menší oslavě
se přesune zpět na africký kontinent do JAR, kde bude pokračovat
v přípravě na vrchol sezony v podobě
olympijských her v brazilském Riu.
„Tento titul mě nakopne. V Riu se
chci určitě dostat aspoň do ﬁnále,“
podotkl na závěr.
aja

mě je právě Bystrc hlavním kandidátem postupu. Tam asi nemůžeme
pomýšlet na úspěch. Musíme se
hlavně soustředit na domácí zápasy,“ pověděl trenér Kloda.
Se zimní přípravou není vůbec spokojený. „To říkám na rovinu. Tréninkové
jednotky jsme neabsolvovali kompletní kvůli nemoci, zranění i pracovním
povinnostem hráčů. Je to nepříjemné,“ pronesl mírně rozmrzelým
hlasem. Naopak spokojenost vyjádřil
s rozlosováním, protože Havířov hraje
třikrát doma a výjezdy na soupeřova
hřiště budou – alespoň z hlediska
vzdálenosti – příjemné, jelikož nepřekročí pomyslné brány Moravy – zápasy
na hřišti brněnské Bystrce, Olomouce
a ostravských Mariánských Hor jsou
toho jasným důkazem.
První jarní domácí zápas je
na řadě v neděli 3. dubna od 14 hodin. Na hřiště u Městské sportovní
haly přijede béčko pražské Tatry
Smíchov.
aja

Důležitým aspektem jsou rovněž oddechové časy. Nabrání sil a krátká porada
může tým „nakopnout“.

Špatný výkon na hřišti v Opavě

Baníkovci zakončili základní část na sedmém místě
vou prezident HCB OKD Roman
Farář.
Porážka v Hranicích nakonec
znamenala sedmé místo, a protože Zubří porazilo Plzeň, obsadilo druhou příčku. „Nevím, zda si
na nás tak věří, nebo si to špatně
spočítali. My na ně umíme a v hla-

Fotbalisté MFK OKD před
domácím zápasem s Vlašimí
herně zklamali a nakonec byli
rádi za bod, přestože vedli ještě
pět minut před koncem zápasu

ta, znamená to nucenou stopku
pro první utkání čtvrtﬁnále proti Zubří. „V poháru nám pomůže, na ten se to nevztahuje. Ale
v úvodním zápase play off nám
bude citelně chybět,“ podotkl závěrem hrající prezident a trenér
v jedné osobě.
Adam Januszek

KARVINÁ – Ani plný autobus fanoušků
nepomohl karvinským hráčům k výhře
v derby, přestože do něj vstupovali
v roli favorita. To potvrdili v samotném
úvodu, kdy šli rychle do vedení. Jenže
pak nepochopitelně přestali hrát,
Opava se chytila a nakonec pět minut
před koncem zaslouženě vyrovnala
na konečných 1:1.
„Zápas nám vůbec nevyšel, podali jsme jeden z nejhorších výkonů
za poslední rok. Přitom jsme věděli
a hráče jsem jasně upozorňoval, že
domácí budou chtít odčinit předchozí
nepovedený zápas,“ řekl zklamaný karvinský trenér Jozef Weber.
Jediným světlým okamžikem utkání

Po ﬁnále Českého poháru budou tři týdny na zmobilizování sil před vrcholem sezony.

Play off začíná o víkendu
16. a 17. dubna. Karvinští
v něm vyzvou, stejně
jako před rokem,
Valachy ze Zubří. Ještě
předtím však chtějí
získat Český pohár
KARVINÁ − Získat zase po dlouhé
době trofej! S tím šli do ﬁnálového dvojutkání proti Lovosicím házenkáři HCB OKD. První utkání se hrálo ve středu 23. března krátce po uzávěrce tohoto

vydání Horníka, odveta v severních Čechách je na programu
na Velký pátek 25. března.
„Určitě nemáme z našeho ﬁnálového soupeře, který obhajuje loňské prvenství, strach.
Uznávám však, že jsme nabitému programu malinko podřídili i taktiku v posledním kole základní části extraligy v Hranicích,
kde jsme prohráli 22:27. Hlavně
jsme se nechtěli zranit a především jsme si nemohli vybrat soupeře pro play off. Hráli jsme totiž
dopoledne, ostatní až odpoledne. Regulérní to moc není a svaz
v tom má nepořádek,“ kroutil hla-

vách by to mohli mít,“ usmál se
Farář. Úsměv na rtech mu ztuhl
až ve chvíli, kdy přišla řeč na velice sporné rozhodnutí rozhodčích.
Ti už ve 13. minutě vyloučili pivota Libora Hanische za údajný úder
loktem. „Tomu se musím smát
a nejen já si o tom myslím své.
Tito stejní rozhodčí totiž Libora
vyloučili i v extraligovém utkání
s Lovosicemi na začátku března.
I televizní kamery jasně ukázaly,
že faul na červenou to v Hranicích
rozhodně nebyl. Zvažujeme, že
pány Opavu s Válkem budeme vetovat, protože opravdu není možné, co si proti nám dovolili v přímém televizním přenosu,“ štvalo
Romana Faráře.
S vyloučením se pojí ještě jedna nepříjemná věc. Jelikož to byla
jeho druhá přímá červená kar-

Na výbornou jarní formu brankáře
Jakuba Lefana v HCB OKD hodně
spoléhají.

FOTO: František Géla

FOTO: HCB OKD Karviná

„Zvažujeme, že pány rozhodčí Opavu s Válkem budeme
vetovat,“ informoval naštvaný prezident klubu Roman
Farář v návaznosti na rozhodnutí mezinárodních sudích,
kteří dvakrát během necelých tří týdnů házenkářskou
Karvinou hrubě poškodili.

byl návrat šéfa obrany. „S Pavlem
Dreksou jsme počítali už pro zápas
s Frýdkem-Místkem, ale ten musel
být kvůli nezpůsobilému terénu odložen,“ podotkl Weber. Sám Dreksa
čekal, že jeho výkon bude horší.
„Ale posledních patnáct minut už
jsem všechno cítil, nemám pořádně
natrénováno. Bohužel jsme utkání
nezvládli. Začali jsme dobře, ale
po prvním gólu v páté minutě jsme
vyklidili hřiště. Myslím si, že ten bod
je pro nás ještě zlatý,“ řekl upřímně.
Poslední březnovou sobotu
se konečně dočkají hráči i fanoušci zápasu na vlastním hřišti.
Do Sportovního centra Kovona
dorazí středočeská Vlašim, která
v posledním kole sebrala body
jednomu z karvinských soupeřů
v boji o postup, fotbalistům Ústí
nad Labem. Zápas s Vlašimí začne
v sobotu 26. března v 15 hodin. aja

Jediná karvinská radost v zápase na půdě Opavy. Vlevo střelec gólu Jan Moravec, který využil zaváhání domácí obrany.
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