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Ocenění
nejlepším

Tři nejlepší mají po šesti přijatých,
mezi autory jsou i ženy

Psycholog vedoucím na kurzu:
vše vysvětlovat, a také chválit!

V Karviné oceňovali ty,
kteří působí dobro v celém regionu

Bezpečnostní heslo měsíce: „Největším rizikem při práci je rutina a lenost!"

vedoucí odboru
ochrany
a kontroly OKD

Vážení zaměstnanci,
v kontextu událostí posledních
týdnů, které se dějí napříč
Evropou, ať už se jedná o příliv
běženců z Afriky, různé teroristické
útoky, kterým padly za oběť již
stovky lidských životů (mám tím
na mysli třeba bombový útok
na ruské letadlo, v němž bylo takto
zavražděno více než 200 turistů
vracejících se z dovolené v Egyptě,
anebo teroristický útok v Paříži,
kde několik vycvičených a centrálně řízených skupin zaútočilo
ve stejnou dobu na několik
různých cílů a jehož výsledkem
je více než 100 obětí na životech
a několik desítek těžce zraněných),
je třeba se zamyslet, jestli podobné nebezpečí bezprostředně
nehrozí také nám v našem prostředí, které tak důvěrně známe. Jsem
přesvědčen, že v této chvíli ne, ale
je nutné, abychom byli připraveni
na to, že se situace může změnit.
Vždyť kdo by ještě před měsícem
věřil tomu, že je možné provést
na území Evropské unie teroristickou operaci v takovém rozsahu,
jaká byla provedena v Paříži.
Vývoj událostí ukazuje, že jsme
se v rámci OKD vydali správnou
cestou, když jsme na začátku
roku 2015 provedli rozsáhlou
analýzu zabezpečení klíčových
objektů a na základě této analýzy
byl zpracován dlouhodobý projekt
zvyšování úrovně bezpečnosti
zaměstnanců a majetku OKD.
Tento projekt zahrnuje soubor
opatření, ze kterých již byla část
realizována. Například zvýšená
kontrola a poučování návštěv
vstupujících do prostor OKD,
následovat bude stejná evidence
u řidičů vjíždějících do prostor
OKD, tak aby nedocházelo
k tomu, že řidiči, kteří byli zadrženi
s odcizeným materiálem, mohli
znovu vjíždět do objektů OKD.
Na tato již provedená opatření by
měly navazovat další kroky spočívající v technickém zabezpečení
klíčových objektů důležitých pro
provoz OKD. Zejména těch, jejichž
vyřazení z provozu by mohlo
ohrozit životy a zdraví zaměstnanců OKD, a dále prostor užívaných
vedením OKD.
Závěrem chci jen zmínit, že
každý z nás může pro zvýšení
bezpečnosti své i bezpečnosti
OKD přispět svým dílem. Stačí se
jen dívat kolem sebe a všímat si
například toho, jestli se na pracovišti nepohybují osoby, které tam
nemají co dělat, nebo neobjevují
předměty, které tam nepatří.
Nebuďme nevšímaví ke svému
okolí, protože právě nevšímavost
a lhostejnost je to, co umožňuje
páchání trestné činnosti.

Boj s časem zvládli na jedničku
Velkokapacitní porub
40 903 v lokalitě Darkov
Důlního závodu 1
vybavovali z obou stran
najednou

ročných podmínkách co nejvíce
zkrátili termín dokončení prací,
rozhodli jsme se vybavovat porub ze dvou stran – po výdušné
i těžní třídě. Nepostupuje se tak
příliš často, zvláště ne u této rozměrné technologie. Její sekce dostaly ve starém porubu 40 900,
kde byla mimořádná vlhkost, pořádně zabrat. Zkorodované či
poškozené díly musely nahoru
do Závodu servisních služeb, kde
byly opraveny a znovu dopraveny
do dolu. Tam byly zpět namontovány. Šlo o značně náročnou logistickou záležitost.”

KARVINÁ – Už v létě v Důlním závodě 1 věděli, že je třeba se dobře
připravit na náročný závěr roku.
Proto už v srpnu jeden z razičských kolektivů připravil pracoviště pro vybavení nového velkokapacitního porubu. Jeho číselné označení je 40 903 a nachází se
v 9. kře lokality Darkov. Kdy začne
dávat první tuny, však už záleželo na šikovnosti kolektivu vedeného směnovým technikem provozu
vybavování lokality Darkov Petru
Foltynovi. A ten to zvládl na výbornou!

Vybavovači převzali od přípravářů
oblast v dobré kvalitě
„Moc dobře jsme věděli, že
na spuštění porubu 40 903 s až
pětimetrovou mocností se netrpělivě čeká, že bude jedním
z rozhodujících ke splnění ročního plánu těžby celého závodu 1. Vždyť denně má dávat víc
než 3500 tun uhlí. Čím dříve
bude spuštěn, tím vzniknou větší předpoklady k realizaci hlavního ukazatele plánu,” začíná
Foltyn s líčením boje vybavovačů s časem. „Přípravné práce jsme zahájili už v srpnu a musím říct, že raziči předali oblast
pro nákliz potřebné technologie
v dobré kvalitě. Hodně k tomu
přispěl fakt, že prorážku zasvorníkovali dlouhými lany. Zbytek
byl už na nás,” říká směnový

Po upnutí poslední sekce
stěna prakticky okamžitě
najela

Česlav Lincer (vlevo) s Petrem Foltynem u důlní mapy ukazují na nově vybavený porub 40 903.
technik provozu vybavování,
a myslí při tom na čtyři kolektivy, které tvořily jím vedený jednotný celek kompletně zabezpečující složitou operaci mezi starým a novým porubem.

raulické výztuže. Přitom v některých úsecích bylo stoupání až

16 stupňů,” líčí začátky Foltyn
a pokračuje: „Abychom v ná-

Čtyři kolektivy podílející se na překlizu
 Kolektiv vedený Jiřím
Macháčkem, vedoucím strojního úseku DZ 1, lokalita Karviná
Zajišťoval především přepravu
a opravu hydraulických výztuží
 Kolektiv vedený Lubomírem
Kokošínským, vedoucím strojního úseku DZ 1, lokalita Darkov
Zajišťoval kompletaci, vybavení
a zprovoznění celé technologie
v novém porubu 40 903

Porub vybavovali
ze dvou stran
Pro představu uveďme, že šlo
o překliz technologie z vydobytého porubu vzdáleného přes kilometr. Rukama vybavovačů prošlo zhruba 5850 tun železa, a to
několikrát. „Nejdříve jsme museli připravit 1200 metrů závěsné drážky ZD24 D130, po které
jsme přesouvali 40tunové hyd-

 Kolektiv vedený Michalem
Krčmářem z dodavatelské ﬁrmy
CZ Bastav
Odváděl vysoce profesionální
práci při demontáži a výklizu
sekcí z porubu 40 900
 Kolektiv vedený Romanem
Sabalem z dodavatelské ﬁrmy
Carbokov
Instaloval odtěžení z porubu
40 903

Nadace OKD už pošesté udělovala ceny
Slavnostní akce se
konala v obřadní síni
domu kultury v Karviné
také proto, že šedesát
procent žadatelů
a příjemců podpory
pochází z tohoto města
a jeho okolí
KARVINÁ – Originální adventní kalendář z dílny někdejšího člena
nadačního týmu Nikoly Vavrouse,
věnujícího se grafﬁti-artu, dominoval v úterý 24. listopadu obřadní síni Městského kulturního
domu v Karviné. Z jeho políček referentka Zuzana Macháčková postupně vytáhla obálky se jmény vítězů letošních Cen Nadace OKD.
Do programu se zapojili partneři. Orlovský kulturní dům vyslal ředitelku Izabelu Kapiasovou,
která večer moderovala. Obecně
prospěšná společnost Spirála přichystala workshop s výrobou ad-

ventních věnců a vánočních ozdob, Střední škola techniky a služeb Karviná se postarala o občerstvení, Iniciativa Dokořán
o hudební doprovod.
„Jménem všech dětí, seniorů,
hendikepovaných a vlastně vůbec
všech podpořených subjektů děkuji našim dárcům, bez nichž bychom nemohli podat neziskovým
organizacím pomocnou ruku.
A samozřejmě horníkům a dalším
zaměstnancům OKD, stejně jako
Green Gas DPB, RPG, NWR,“
řekla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Ta připomněla, že Nadace
OKD za necelých sedm let existence podpořila skoro dva tisíce chvályhodných projektů.
Rozdělila na ně okolo 292 milionů korun. „Není žádným tajemstvím, že šedesát procent žadatelů
a příjemců grantů je z Karvinska.
I to bylo důvodem přestěhování nadace do Karviné,“ uvedla
Preisingerová.
Ta společně s předsedou
správní rady Nadace OKD Leo

Nakonec v porubu 40 903 skončilo 115 mohutných sekcí. Z jedné
strany, výduchu, jich chlapi do porubu vpravili 46, z té druhé, těžní třídy, dalších 69. Ne všechny
však pocházely z bývalého porubu. Z povrchu putovalo 46 výztuží. Nešlo však pouze o tyto kolosy.
Přepravován byl samozřejmě dobývací kombajn či podporubový
dopravník. Chlapi také museli instalovat 810 metrů pásových dopravníků. V závěrečné fázi se technologie oživovala. Díky skvělé koordinaci prací vše klapalo podle
předpokladů a ve výborné kvalitě.
Nakonec to potvrzuje fakt, že začátkem listopadu byla technologie
zprovozněna a po uložení a upnutí poslední sekce stěna prakticky
okamžitě najela. Do pěti dnů začal
porub 40 903 s hlavním předákem
Tadeuszem Czajou z dodavatelské
ﬁrmy Alpex těžit předpokládané
množství uhlí.
Pokračování na straně 2
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Editorial

Leo Bayer gratuluje metalovému kytaristovi Ivanu Jekielkovi pořádajícímu
Rocktherapy.
Bayerem předala ceny v kategoriích Pro zdraví, Pro radost,
Pro budoucnost a Sídliště žije
a rovněž nejlepšímu Srdcaři
či Osobnosti neziskové sféry.
„Neziskový sektor je jedna vel-

ká rodina, navzájem si pomáhá
a dělá dobré skutky. Je důležité mu takto poděkovat,“ dodali
představitelé nadace.
(Více na straně 6 a 7)
Radek Lukša

Rezignoval děkan
HGF VŠB-TUO
OSTRAVA –
Prof. Ing. Vojtech
Dirner, CSc., děkan
Hornicko-geologické
fakulty Vysoké školy
báňské – Technické
univerzity Ostrava (VŠB-TUO), rezignoval od 1. prosince 2015 na tento post.
Svoje rozhodnutí oznámil den poté,
co se ho z funkce snažil odvolat přímo
akademický senát fakulty. Týdeníku
Horník to potvrdila tisková mluvčí vysoké školy Klára Janoušková. Vojtech
Dirner v minulosti vedl Institut environmentálního inženýrství a současně
stál v čele akademického senátu HGF
jako jeho předseda. Po fakultních
volbách na konci roku 2013 se od 1.
února. 2014 stal děkanem fakulty, kdy
ve funkci vystřídal profesora Vladimíra
Slivku, uznávaného odborníka,
specialistu na geologii a dlouholetého
pedagoga školy. Po necelých dvou
letech Vojtecha Dirnera v čele fakult
vystřídá proděkan pro legislativu
JUDr. Alexander Király, Ph.D. který byl
dočasně pověřen jejím řízením.
red
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Pět losovacích aktivů
Continuous Improvement
I přes těžkou dobu, v jaké
se společnost OKD nachází,
nemůže chybět nad rámec
standardních odměn rozdávání
těch mimořádných, o kterých
rozhodne paní Štěstěna

následují budou 10. prosince
v DZ 1, DZ 2 i DZ 3 a jako poslední
přijde na řadu v pondělí 14. prosince
Závod servisních služeb (SC). „Začne
se losovat od nejvyšší ceny a každý
v osudí má tolik „losů“, kolik podal
nápadů, které mu byly přijaty. Nárok
však má pouze na jednu výhru. Kdo ze
zaměstnanců nebude moci kvůli pracovním povinnostem dorazit osobně,
obdrží poukázku později. Určitě však
ještě před vánočními svátky,“ vysvětlil
Volek. Ten si přeje, aby se v roce 2016
zapojilo do programu CI ještě více
zaměstnanců.
„Jsem přesvědčený, že většina
lidí to nedělá s vidinou výhry zájezdu
nebo elektroniky. Naopak přemýšlí,
jak sobě a svým kolegům na pracovišti ulehčit práci a v neposlední řadě
pak pomáhají samozřejmě také ﬁrmě. S tím souvisí zamezení plýtvání,
vzniku škod a zlepšení bezpečnosti
na pracovišti,“ přidal Rostislav Volek
a závěrem poděkoval za přínos všem
zaměstnancům. „Jejich nápady
a inovace nám dávají hodně. Je to
pomoc v hospodaření, bezpečnosti
a úspoře nákladů.“
aja
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KARVINÁ – Losovací buben je
připravený. Rozdávání jednadvaceti
poukázek od cestovní kanceláře
Čedok a elektroniky Datart v celkové
hodnotě 490 tisíc korun může začít!
„Společnost OKD si velmi váží aktivity svých zaměstnanců a program CI
tak bude pokračovat i v příštím roce
na stejném principu,“ uvedl manažer
Continuous Improvement Rostislav
Volek.
První losování už proběhlo –
2. prosince v Závodě úpraven. Další

Manažer Continuous Improvement
Rostislav Volek.

Svůj hattrick završili
nejdelší říjnovou ražbou
Že se dá dosahovat
mimořádných výkonů
bez pracovních úrazů,
dokazuje příklad
kolektivu hlavního
předáka René Poláka
z lokality ČSA Důlního
závodu 1

STONAVA – Asi polovinu z 370 metrů
chodeb z těžební základny I 30 pro
budoucí dobývku II 30 mají
zasebouhavířizAlpexusvedoucím Krzysztofem
Kuczerou a hlavním
předákemAndrzejem
Staszewskim.
Jako první a jediní
na stonavské
šachtě, v revíru
OKD i tuzemském
hornictví používají
technologii Room &
Pillar (chodba-pilíř).
„Po nájezdu na těžební základně I 30 jsme
nafáralitektonicképásmovčetnědvou
přesmyků,“informovalvedoucíprojektu
RP Jiří Korbel. Více než sto metrů
chodby I 3002 znamenalo denní
postupy od dvou do šesti metrů, ale
takézajišťování,couvání,přibírky.Mimo
běžné svorníkování (chodby vyražené
metodou RP nevyužívají klasické hajcmany) dodavatelé prováděli injektáže
nadloží a předpolí, zajišťování stropu

hlavní předák: René Polák
vedoucí úseku: Marek Wdówka
zástupce ved. úseku + logistik:
Roman Kunz
směnoví předáci: Richard
Šimek, Martin Knybel, Jindřich
Trajchel, René Mynarčík, David
Surma, Radek Fajčák
mechanici: Libor Skyba, Petr
Steinieger
revírníci: Zdeněk Holub, Alexej
Bolf, Robin Przeczek, David
Kaczur, Tadeusz Kristen, Daniel
Cartelli

KARVINÁ – Tři limitní výkony
v jedné řadě, to je nedávný skvělý výsledek přípravářského kolektivu hlavního předáka René
Poláka a vedoucího úseku Marka
Wdówky z lokality ČSA Důlního
závodu 1. V srpnu, září i říjnu dokázal překračovat technický režim o více než 10 procent, přičemž výkony měsíc co měsíc stoupaly. Ten poslední se zastavil
na 220 vyražených metrech. V říjnu to bylo nejvíce ze všech 24 přípravářských kolektivů působících
v závodě 1.

Termíny losování
DZ 1 – 10. prosince 12.00 hodin
DZ 2 – 10. prosince 7.00 hodin
DZ 3 – 10. prosince 7.00 hodin
SC – 14. prosince 13.00 hodin

A co je také velmi důležité,
všech mimořádných výsledků
bylo dosaženo bez jediného pracovního úrazu.

Fachman s bohatými
zkušenostmi

Skvělá tříměsíční série
„V srpnu chlapi vyrazili 83 metrů a stačilo to na limiťák 2. stupně, tedy toho cennějšího. Metrů
nebylo tolik, protože jeli v zatáčkách a budovali kříže, což je práce
značně náročná, vyžadující velkou
zručnost, um a také dostatek času.
To vše technický režim zohledňoval,” vysvětluje vedoucí úseku
a dodává: „V září už se však na metrech přitvrdilo. Abychom dosáhli na další limit, museli jsme k uvedenému srpnovému výsledku přidat dalších 103 metrů. Nakonec
se vydařil také říjen a my dosáhli
na hattrick. Byla to skvělá série.”

Room & Pillar postupuje
do další dobývky II 30
Dodavatelé z Alpexu pracují
s novou dobývací technologií
mimořádně bezpečně. Od jara
loňského roku, kdy zahajovali
zkušební provoz, zaznamenali
pouze jediný evidovaný úraz

Lidé přípravářského kolektivu
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dlouhým kotvením. V některých místech budovali i mechanické stojky a TH
roviny. „To vše zpomalovalo postup.
Koncem listopadu se ale podmínky
začaly lepšit,“ uvedl Korbel.
Je důležité, že se svou technologií
je polský kolektiv dobře sžitý. „Teď si
dokázal poradit také se ztíženými
geologickými podmínkami a s tím
souvisejícími zvýšenými bezpečnostními opatřeními. A žejsmesvětoví,
dokládá fakt, že Room and
Pillar v hloubce až 900
metrů pod povrchem
ve světě nenajdete,“ poznamenal
Korbel.
Bolter Miner,
Shuttle Car,
Feeder Breaker,
dva Scoopy
a Scorpiony mají
podle plánu najíždět
do dobývky II 30 v lednu.
V předchozí dobývce V 30
stráviliStaszewskéhohornícinecelých
třináct měsíců, zůstalo za nimi
2,2 kilometrů chodeb a rozrážek a 62
tisíc tun vytěženého uhlí. „Za celou
tudobunemělimimořádnouudálostani
registrovanýúraz.Jenjedenevidovaný.
Za to si chlapi zaslouží poděkování
a velkou pochvalu.“ zdůraznil Korbel.

Hlavní předák René Polák (vpravo) a vedoucí úseku Marek Wdówka.

René Polák
se vyučil důlním elektrikářem
a do dolu nastoupil v roce 1998.
O dva roky později přestoupil k přípravářům, kde prošel prakticky
všemi pracemi. V roce 2006 se

Nahrálo nám, že od září se podpochválit. Jde o zkušené a spomínky na čelbě zlepšily. Byla zde
lehlivé havíře. Celou dobu jsme
instalována klimatizace, štreka
se potýkali s podstavem pracovse vyrovnala a naraziníků. V jednotlivých osádli jsme na uhelnou
kách máme místo šessloj vysokou 120
ti mužů jenom pět.
až 160 centimePřesto jsme techtrů. Také pronický režim výrazto metry rychně překračovali.
ípř
li
zi
le přibývaly.
Chlapi byli patra
vy
u
jn
Tolik v ří
áNavíc s námi
řičně motivováni,
ed
př
ho
ní
av
praváři hl
skvěle
spolua tak pořádně zace
ví
. Nej
ka René Poláka
pracovali elekbrali. Především
z celého Důlního
trikáři, mechaříjnu, kdy byla vynici, dopraváři
psána cílová odmězávodu 1.
či štajgři,” nezapona za vyražení více než
míná Polák na ty, ktedvou set metrů. Takže i tu
ří se na rekordních výsledcích
jsme obdrželi. Vždyť do práce
podíleli.
chodíme především pro peníze.

Motivací byla cílová odměna

220 m

K hodnocení období úspěšného na limity se připojil také hlavní předák. „Musím svoje chlapy

2,6 – 3 m

Charakteristika pracoviště
úvodní třída pro porub 11 633,
26 sloj, 11. kra
proﬁl: SNP 14/4
budování: 0,5 metru
razicí kombajn: MR 340

Taková uhelná
mocnost je
očekávána v do
bývce II 30.

stal směnovým předákem a po odchodu hlavního předáka Michala
Babince ho v této funkci vystřídal.
René Polák úspěšně vede svůj přípravářský kolektiv šestým rokem.

Říjnový limitní výkon
čelba 11 616
hlavní předák: René Polák
splněno nad 110 %
technický režim: 180 metrů
skutečný postup: 220 metrů
průměrný postup: 7,59 m/den
výkon: 39,93 cm/hl/sm

Boj s časem zvládli na jedničku
Poděkování zaslouží všichni
zainteresovaní na překlizu

Dokončení ze strany 1

V kolektivech nedošlo
k jedinému pracovnímu úrazu

Petr Foltým přikyvuje a dodává: „Je třeba všem poděkovat.
Prokázali svou profesionalitu
a také zápal pro věc. Skvělou práci
odvedli také zaměstnanci Závodu
servisních služeb, zvláště členové kolektivu Radima Kajstury,
kteří vyhověli všem našim poža-

„Jsem na tento výsledek a celý tým
vedený Petrem Foltynem docela pyšný. Odvedl totiž skvělé dílo,”
chválí všechny zainteresované
na překlizu Česlav Lincer, vedoucí provozu vybavování a likvidace
DZ 1. „Podařilo se nejen dát dohromady tým skvělých odborníků obou
lokalit, ale také jejich činnost sladit
tak, že nedocházelo ke zbytečným
prostojům. Jednotlivé kroky navazovaly na sebe hezky rychle, přičemž byla dodržena vysoká kvalita.
A co je neméně důležité, během celé
doby nedošlo v žádném z kolektivů
podílejících se na náročném překlizu k jedinému pracovnímu úrazu.”

Radek Lukša

mechanizovaná výztuž:
DBT 2600/5500
počet kusů: 113 ks + 2 M
dobývací kombajn: SL 500
porubový dopravník: PF 6/1042
podporubový dopravník: PZ 11
pásové odtěžení: BELT/DP 1200
délka pásového odtěžení:
810 metrů
průměrná mocnost: 4,6 - 5 metrů
délka porubu: 200 metrů

ILUSTRAČNÍ FOTO OKD

FOTO: Radek Lukša

Technologie porubu

Tato parta se podílela na natáčení dalšího dílu seriálu TV POLAR Pod povrchem,
věnovanému technologii ROOM &Pillar v OKD. Dole druhý z leva Krzysztof Kuczera – vedoucí úseku Alpex RP, směnový předák Henryk Czechura a v oranžové
vestě hlavní předák Andrzej Staszewski.
Děkujeme za trpělivost a spolupráci.
PR oddělení OKD

V listopadu se na metry až tak nejelo. Podmínky v dole se výrazně zkomplikovaly. Raziči museli budovat velký kříž s úctyhodnými parametry: délka 10 metrů,
šířka 8 metrů a výška 4,4 metru.
Bez něho by osádky nevytočily
svůj kombajn do požadované polohy. „Všechno běží tak, jak má,”
říká Wdówka. „René si se svými osádkami vždy umí poradit.
Je to fachman s bohatými zkušenostmi. Zná a umí. Také proto má v kolektivu velkou autoritu.
Známe se spolu už deset let, takže
komunikace mezi námi je bezproblémová. Vždy se dokážeme rychle shodnout na postupu práce,”
chválí Poláka jeho vedoucí úseku
a hlavní předák beze slov souhlasně přikyvuje. Určitě o jeho partě,
která má letos na svém kontě celkem pět limitních výkonů, uslyšíme i v příštím roce.
Josef Lys

Mechanizované výztuže DBT 2600/5500.

davkům. Také pracovníci svislé dopravy stačili zajistit včasné dodávky materiálu, a to i přes
složité podmínky důlní dopravy v pomocném závodě. Náročné
úkoly na úseku oprav a zprovoznění hydraulických obvodů celé technologie perfektně zvládli chlapi
Alana Kožušníka. Po elektrikářské stránce oživení porubu ve vel-

mi dobrém čase zvládl elektroprovoz vedený Leškem Palowskim.
Poděkování za své výkony zaslouží
v neposlední řadě také hlavní předáci strojního úseku Josef Hnát
a Jaromír Sarzec. Nelze vyjmenovat všechny, ale pochvalu si jistě
zaslouží všichni, kteří se na tak náročné a složité práci podíleli,” uzavírá Foltyn.
Josef Lys

Z OKD
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Fachmani z SC inovují,
je cítit podporu vedení
Technik pověřený
záležitostmi trvalého
zlepšování Zdeněk Urner
zdůraznil také úlohu žen
v procesu. Jedna navrhla
stejnou vychytávku jako
autor nejbezpečnějšího
nápadu letošního roku

Jak si stojí SC v trvalém
zlepšování?
Vzhledem k průměrnému počtu
zaměstnanců – ke konci října jsme
jich měli 931 – docela slušně. Už
fakt, že v Závodě servisních služeb provádíme především opravy
a údržby, je předpokladem vyššího zapojení zaměstnanců do procesu zlepšování a inovací. Dalším
důvodem je kvaliﬁkace a odborné znalosti kolegů a kolegyň z jednotlivých dílen.
A v neposlední řadě je to – zde
se odkazuji na mínění řadových
zaměstnanců – i přístupem jejich nadřízených a vedení závodu, včetně pana ředitele. Dokážou
lidi vtáhnout do tohoto procesu.
Doposud tedy letos podalo 107 zaměstnanců SC 178 podnětů v CI.
Do desátého měsíce nám ušetřili
okolo 1,43 milionu korun.
A co porovnání CI
s minulými lety?
Slabším se ukázal rok 2013 se
101 podnětem od 72 zaměstnanců. Od té doby nám ovšem počty
zlepšovatelů neklesly pod stovku, přestože celkový počet zaměstnanců neustále klesá. Vloni
jich bylo 113 s 205 dobrými nápa-

FOTO: Radek Lukša

LAZY – Přes deset procent zaměstnanců podávajících nápady v systému trvalého zlepšování, další více než tři procenta aktivních
v týmech interních konzultantů
CI. Letošní čísla Závodu servisních služeb (SC) vysoce překračují stejná data ze šachet i ostatních provozů společnosti OKD.
A hned je tu příležitost dát slovo
vedoucímu inovátorů u servismanů Zdeňku Urnerovi!

tilů IHV čéesemáckého zámečníka Věslava Wrobela.

Zdeněk Urner informoval o CI v Závodě servisních služeb.
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10,31 %

Kdo patří k nejplodnějším
inovátorům?
Ivo Kubiš z nádvoří Lazy a Lukáš
Muroň z mechanické dílny ČSA
mají po deseti námětech, tedy
doposud. Elektrikář pro ČSA
a Lazy Jan Džuman, elektrikář
z Darkova Jan Iwanuszek i předák v dílně na Staříči Miroslav
Novák, ti podali šest. To máme
nejaktivnější. Nepřekvapí snad,
že jsou i mezi nejúspěšnějšími.
Kubišovi, Muroňovi a Džumanovi
jsme přijali po šesti nápadech,

Slovo ředitele

Libor Poloch
ředitel Závodu
servisních služeb

Novákovi pět, Iwanuszkovi prozatím tři. Nejvíce podnětů – 32 –
přišlo z MD ČSA, následují MD
Paskov, nádvoří ČSA-Lazy s 19,
MD ČSM se 17, elektro Darkov se
16 nápady.
Jake máte plány v CI
do budoucna?
Určitě přinejmenším udržet
úroveň, nejlépe ji ještě pozvednout a vtahovat a zapojovat větší počty kolegů a kolegyň z SC.
Očekáváme také návrhy procesních změn, které by mohly přinést
nemalé ﬁnanční úspory.
Radek Lukša

Trojice plodných zlepšovatelů
Lukáš Muroň
vyplnil (tak jako
technik Ivo Kubiš
z Lazů) letos nejvíce
karet nápadů v SC.
Celkem jich bylo
deset. Zkušenosti provozního
zámečníka a svářeče začal sbírat
hned po vyučení v roce 1992 jako
montér ﬁrmy Bastro, poté v dílnách
Dolu Doubrava. Dá se říci, že nyní je
inventářem MD Závodu servisních
služeb v lokalitě ČSA. Zde se
s kolegy věnuje razicím technologiím, drtičům, pohonům, převodovkám. „Zúročuji letité znalosti. Snažil
jsem se vždycky si robotu různými
přípravky usnadňovat a zjednodušovat. Takže vlastně zlepšuji pořád,
že?“ nechal se slyšet.
Jan Iwanuszek se
v inovačním
procesu blýskl už
předloni, když
navrhl nejpřínosnější nápad SC
v podobě šrotování elektrokabelů.
A to je v OKD teprve čtvrtým rokem.
Základnu má v lokalitě Darkov. Tady
a podle potřeby i na ostatních
šachtách (s výjimkou Důlního
závodu 3) opravuje elektroinstalaci
na kombajnech. Jeho zlepšováky
spočívají v přípravcích, jimiž si on
a samozřejmě pak i jeho kolegové
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ulehčují práci. Motivace? „Finanční
ohodnocení! Je to přivýdělek navíc,
a v práci jsme přece všichni
především kvůli výplatě.
Samozřejmě mě těší, že je to
i přínosem pro naši ﬁrmu,“
konstatoval autor pěti přijatých
a jednoho projednávaného nápadu.
Miroslav Novák je
znám silným hlasem
stejně jako
pracovními výkony.
Pro šachtu
ve Staříči se vyučil,
byť nikoliv jak zamýšlel, důlním
zámečníkem. Osud mu určil povrch.
Z provozního zámečníka to dotáhl
na hlavního předáka mechanických
dílen lokality. Čtyřicetičlenný
kolektiv vede patnáct let. Dvakrát
tak dlouho se specializuje na opravy
speciﬁcké paskovské dobývací
technologie – pluhy. „Z této oblasti
pochází většina mých zlepšováků.“
Jeden z šesti letošních ušetřil
šachtě asi půldruhého milionu
korun, což bude připočteno
k úsporám letošního roku. „Vymyslel
jsem oko tažného článku na pluh,
které výrobce samostatně
neprodává, zákazník si musí koupit
celek v uvedené hodnotě,“ vysvětlil.
U trvalého zlepšování si každopádně dovede představit i vyšší
ocenění, a to právě podle přínosu.

Vážení spolupracovníci,
každý konec roku je zvláštní svojí
speciﬁckou atmosférou. Jednak
završováním nedokončených
úkolů a rozdělané práce, přípravou vánočních svátků spojenou
s nákupy a sháněním dárků, ale
taky přípravou na rok budoucí,
kdy každý z nás přemýšlí, co asi
přinese nového.
Letošní poslední měsíc roku
je poznamenán „zaručenými“ zprávami o budoucnosti OKD. Takové
informace nás mohou znervóznit
a vůbec nepřispívají k tomu,
abychom dále v klidu pokračovali
v práci se stejným nasazením
a snahou jako dosud. Myslím si,
že je velmi důležité, abychom se
nenechali ovlivnit zprávami tohoto
druhu. Právě naopak. V letošním
roce musíme dosáhnout co nejlepších výsledků a optimisticky nahlížet i na nový rok. Tím si vytvoříme
ten nejlepší odrazový můstek pro
stanovené úkoly roku 2016, který
bude pro OKD klíčovým. A opravdu
bude záležet na každém z nás,
abychom se po nějakém čase
mohli s čistým štítem ohlédnout
a říci si, že s realizovanými výkony
a dosaženými výsledky můžeme
být spokojeni.
Je mezi námi hodně takových,
kteří se nenechají vyvést z míry.
Rozhlížejí se kolem sebe, přemýšlejí, jak pracovat bezpečně, jak
zlepšit práci sobě i jiným, co změnit v rámci pracovního prostředí,
jak spořit, prostě nejsou lhostejní.
O nich pojednává další článek
na této stránce a mým přáním je,
aby takových lidí bylo co nejvíce.
V jejich přístupu k práci i k životu
totiž vidím tu nejlepší a jedinou
správnou cestu, jak se dostat ze
skepse a splínu. A koneckonců to
je i ten nejlepší předpoklad, jak si
zpříjemnit vánoční náladu i vlastní
budoucnost.
Dokončeme tedy rok 2015
hlavně zdraví, s co nejlepšími
výsledky a připravme si dobrý start
do náročného roku, který je před
námi.
K tomu vám, zaměstnancům
OKD a všech spolupracujících
společností, přeji hodně sil.
Zároveň vám a vašim blízkým přeji
klidné prožití Vánoc a šťastný rok
2016.

V oblasti bezpečnosti je stále co zlepšovat
Komplexní prověrka
OBÚ odhalila na důlních
pracovištích lokality
Karviná DZ 1 pouze osm
závad

a Olomouckého ve spolupráci
se zástupci Odborového svazu
PHGN a za účasti místních pravicových odborů. Jedna z takových prověrek se konala od 13.
října do 6. listopadu v lokalitě
Karviná Důlního závodu 1.

KARVINÁ – Zhruba každé tři
roky probíhá v důlních pracovištích společnosti OKD komplexní prověrka bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Provádějí
ji zástupci (nebo inspektoři)
Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Moravskoslezského

Celkem 17 inspekčních
prohlídek

Osm odborných komisí se zaměřilo na:

„Komplexní prověrka odstartovala inspekční prohlídkou pracoviště 11 616/1. V jejím průběhu nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, které
by vyžadovalo vydání závazného příkazu k odstranění závad.

 organizaci a řízení bezpečnosti
práce
 vedení důlních děl
 větrání
 ochranu proti výbuchu uhelného
prachu

Pan Horníček dole v dole

To byl dobrý začátek prověrky,”
říká Věslav Galuszka, vedoucí
odboru BOZP lokality Karviná
a dodává: „V průběhu následujících inspekčních prohlídek, kterých bylo celkem 17, se členové

osmi odborných komisí zaměřili
na kontrolu nejdůležitějších oblastí hornické činnosti. Navštívili
činná pracoviště rubání a příprav
(6 rubání a 6 čeleb). Kontrolovali
sklad výbušnin, rozvodnu 6 kV

 požární ochranu
 trhací práce
 strojní zařízení
 elektrická zařízení

ČSA 2, centrální odtěžení, požární sklad a stání pro důlní lokomotivy. Zjistili celkem osm závad, což je méně než půl závady
na jednu prohlídku. Ze 17 fáraných tras bylo 11 bez závad.”

Prověrka bez uložených
opatření
A jaké byly výsledky a závěry komplexní prověrky? „V jejím průběhu
bylo uloženo šest závazných příkazů a nebyly uděleny žádné blokové pokuty,” informuje Galuszka
a upřesňuje, že osm odhalených závad bylo odstraněno, o čemž byla
16. listopadu podána Obvodnímu

báňskému úřadu zpráva o odstranění závad.”

Dlouhodobá pozornost
bezpečnosti
„Komplexní prověrka pro nás dopadla velmi dobře, o dost lépe než
prověrky v letech 2012 či 2013,”
říká vedoucí odboru BOZP. „Je to
díky zvýšené pozornosti, kterou
dlouhodobě věnujeme bezpečnosti práce. Nicméně je třeba si uvědomovat, že v této oblasti je neustále
co zlepšovat. Nelze polevit ve snaze
vytvářet na důlních pracovištích co
nejbezpečnější podmínky,” uzavírá
Galuszka.
Josef Lys
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Snažte se přistihnout své podřízené,
jak něco dělají dobře, a pochvalte je za to!
Na právě probíhajících
školeních vedoucích
pracovníků OKD se
probírá komunikace
na pracovišti a způsob
řízení kolektivu

Co je třeba udělat, aby vymizely výmluvy na to, že vedoucí pracovníci nemají dostatek
času na osobní kontakt se svými
podřízenými?
Pavel Zajíček: Myslím si, že
řada věcí by se dala zjednodušit.
Soustředit se na to podstatné a držet se hesla, že mnohdy méně znamená více. To je například ta přemíra informací na nástěnkách. Při
předávání zásadních informací je
třeba se umět vžít do situace důlního zaměstnance. Ten zareaguje především na bezpečnostní informaci, která ho zaujme. Nesmí
v ní být však příliš prázdných slov.
Snad největší účinnost mají slova
vedoucího úseku, revírníka nebo
předáka, kteří v důlním prostředí
hovoří s havíři o bezpečnosti práce. Měli by si vždy najít nějakou tu
minutku k připomenutí, že někdy
někde došlo k nějaké mimořádné
události, co se při ní dělalo špatně,
čeho je nutné se vyvarovat

Jaký cíl byl stanoven pro
celé školení a co je obsahem
přednášek?
Petr Hýl: Po seznámení se s výsledky rozsáhlého průzkumu stanovilo vedení OKD jasný cíl –
změnit myšlení a postoj vybraného okruhu vedoucích pracovníků k problematice ochrany zdraví
a bezpečnosti práce. S tím úzce
souvisí potřeba zkvalitnit styl komunikace k této problematice
mezi nadřízenými a podřízenými.
Je třeba, aby si vedoucí pracovníci neustále uvědomovali, že jsou
odpovědní nejen za plnění výrobních úkolů, ale také za bezpečnost
svých podřízených.
Obsah přednášek je široký
a různorodý. V průběhu dvou hodin hovoříme o tom, jakým způsobem o bezpečnosti práce komunikovat s podřízenými, jak lidi
přimět, aby o této otázce hovořili mezi sebou, jak je motivovat
k bezpečné práci.

DARKOV – V rámci Bezpečnostní
kampaně 2015 probíhá ve společnosti OKD blok školení pro vybrané skupiny zaměstnanců na vedoucích pozicích. Jeho obsah je
soustředěn do oblasti psychologie. První série přednášek, která běží od října do konce roku, je
zaměřena na komunikaci a způsob řízení kolektivu. Na toto
téma jsme hovořili s přednášejícím, psychoterapeutem Petrem
Hýlem, dále pak s vedoucím oddělení řízení bezpečnosti hornické
činnosti OKD Pavlem Zajíčkem
a manažerkou interní komunikace OKD Kateřinou Sayak.
Co vedlo k rozhodnutí pořádat
tento typ školení?
Kateřina Sayak: Od února
do března 2015 probíhal ve společnosti OKD výzkum, který se
zaměřil na postoj zaměstnanců k bezpečnosti práce, na vztahy na pracovišti a bezpečnostní kulturu ve ﬁrmě. „Dotazovali
jsme se více než 800 zaměstnanců. Výzkum probíhal anonymně.
Dotazník obsahoval 33 otázek,
na které odpovídali zaměstnanci všech lokalit – důlní i povrchoví dělníci a technici. Hlavními oblastmi zájmu byly nejen mezilidské vztahy a komunikace na pracovišti, ale také dodržování zásad
bezpečnosti práce, její organizace
a ochrana zdraví. Průzkum ukázal, že jedním z největších problémů na pracovišti v rámci bezpečnosti práce je komunikace. Aby
se situace v tomto směru zlepšila,
rozhodlo vedení OKD o realizaci
zmiňovaného školení.

Můžete uvést, jak posluchači
na přednášky reagují, co je nejvíce zajímá, případně co je nejvíce zaujalo?
Pavel Zajíček: Předtím, než se
k této otázce vyjádří samotný lektor, rád bych uvedl, že jsme měli
šťastnou ruku při jeho výběru.
Magistr Petr Hýl je zkušený, odborně zdatný psychoterapeut a sociální pracovník s dlouholetou soukromou praxí. Pracuje pro justici,
zabývá se vzděláváním lidí, mezilidskými vztahy a otázkami komunikace na pracovišti. Jeho velkou
devizou je také schopnost velmi
dobře se přizpůsobit posluchačům
všech kategorií. Jeho přednášky
jsou živé, zajímavé a věcné, takže
posluchači při nich udržují soustředění a pozornost. Navíc je často dokáže vtáhnout do diskuse či polemiky. A to je velký přínos pro posluchače i pro zadavatele školení.
Petr Hýl: Abych vnikl do problematiky bezpečnosti práce v OKD,
zhruba tři měsíce jsem se seznamoval s prostředím šachet. Fáral
jsem na důlní pracoviště a byl přítomen komunikaci mezi horníky,
mezi nadřízenými a podřízenými.
Fakticky se s problematikou hornictví a vztahy na důlních pracovištích seznamuji dodnes. Ale abych
se vrátil k vaší otázce, reakce v průběhu či po ukončení školení býva-

Koho se školení týká a jaký je
jeho časový harmonogram?
Pavel Zajíček: Posluchače přednášek na téma komunikace a způsob řízení kolektivu jsme rozdělili do čtyř skupin. V první jsou odborní ředitelé, vedoucí odborů
a ředitelé závodů, ve druhé závodní dolů, náměstci, vedoucí provozů a odborů, třetí skupinu tvoří vedoucí úseků, mechanici a v té poslední, čtvrté, jsou revírníci s částí
hlavních předáků. Jednotlivé sku-

FOTO: Josef Lys

piny čítají 20 až 40 posluchačů.
Školení probíhá od 7. října a bude
ukončeno do konce roku. Další
budou následovat v roce 2016.

Besedovali: (zprava) Petr Hýl, Kateřina Sayak a Pavel Zajíček.
jí obyčejně pozitivní. Například
typu: „Myslel jsem si, že dnešní
školení bude přehlídkou ztraceného času. Teď si to však nemyslím.”
K pozitivním ohlasům a zajímavému průběhu přednášek přispělo i to, že se jich většinou neúčastní
nadřízení společně s podřízenými.
Všichni jsou si tam, řekl bych, rovni. O to větší bývá jejich otevřenost
při vyslovování názorů na způsoby
komunikace o bezpečnosti na pracovištích. A co je nejvíce zaujalo?
Mám pocit, že to byla oblast psychologie člověka. Je třeba si uvědomovat, že každý z nás něco prožívá,
má svůj vnitřní svět a také zažívá
různé vztahy, doma i na pracovišti,
a to vše ovlivňuje i náš výkon v práci a naši komunikaci na pracovišti,
potažmo bezpečnost. Vedoucí pracovníci si musí být vědomi toho, že
oni mají odpovědnost za lidi, spoluzodpovídají za jejich bezpečnost.
Musejí umět adekvátně rozdělovat
práci podle schopností konkrétních jednotlivců, dostat z nich to
nejlepší. Měli by umět je také motivovat. A když se bavíme o motivaci, snažím se s pracovníky mluvit o tom, že kromě ﬁnančních
a hmotných ocenění je stejně důležitou složkou motivace také morální ocenění, pochvala. Posluchači
také v průběhu přednášek upozorňovali na velký tlak vedení OKD
na zvyšování úrovně bezpečnosti
na jednotlivých pracovištích.

Můžete být v tomto směru
konkrétnější?
Pavel Zajíček: Z dosavadních
reakcí vyplývá, že mnozí zaměstnanci nevnímají důležitost některých bezpečnostních
předpisů, připadají jim zbytečné, některé popisované pracovní postupy složité, komplikované. Také hovoří o tom, že jsou
zaplavováni přemírou informací o bezpečnostní situaci, ať už
je to prostřednictvím nástěnek,
nebo e-mailové pošty. To je také
pro mě důležitá zpětná vazba,
jakým způsobem předávat chlapům co neúčinněji bezpečnostní
informace.
Petr Hýl: To, co říká Pavel
Zajíček, mohu potvrdit. Horníci
tvrdí, že kolem nich je informací
o bezpečnosti příliš mnoho, navíc
málo přehledných. Sám jsem se
na jedné z chodeb setkal s obrovskou nástěnkou posetou spoustou stránek formátu A4. Většina
z nich byla popsána bezpečnostní tematikou. Havíři říkají, že takové nepřehledné věci nečtou.
Podle průzkumu nástěnky sleduje jen šest procent respondentů.
Naopak si stěžují, že často nemají možnost prezentovat věci, které
oni sami považují po stránce bezpečnosti za důležité. To jsou pro
vedení OKD informace jistě zajímavé a inspirující k provádění dalších změn.

V čem vidíte největší problém v komunikaci na téma
bezpečnost?
Petr Hýl: V průběhu přednášek
vedoucím pracovníkům připomínám, aby poznávali, respektive
znali nejen sami sebe, ale také své
podřízené. Aby hledali způsoby,
jak s podřízenými mluvit a jednat
efektivně a s respektem.
K těm se totiž občas chovají ne
příliš korektně. Podřízení tvrdí,
že šéfové často nezohledňují podmínky na pracovišti, např. podstav zaměstnanců. Nezajímají se,
zda lidé mají dostatek času a prostoru, aby mohli důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy.
I za těchto podmínek bývá výroba upřednostňována před bezpečností. Prostě vedoucí občas nevyslyší stesky svých podřízených,
respektive nemá čas vysvětlit důvody svého rozhodnutí.
Pak dochází k nedorozuměním,
nastupují sankce. To bývá mnohdy demotivující. Funkce vedoucího se nesmí scvrknout do pozice
jakéhosi drába, který se snaží hledat jenom chyby. Naopak, měl by
se snažit přistihnout své lidi, jak
dělají svou práci dobře, říct jim,
že o tom ví, pochválit je, případně ocenit.
Jaký způsob komunikace naši zaměstnanci upřednostňují?
Kateřina Sayak: Ve výzkumu, ale
také na různých poradách zaznívá, že by zaměstnanci rádi zlepšili
komunikaci na pracovišti. Špatná

komunikace je zdrojem nedorozumění, které pak může způsobit problém při pracovním výkonu, jehož součástí je i dodržování
bezpečnosti práce. Způsob komunikace je důležitou součástí každé
ﬁremní kultury. Naši zaměstnanci preferují získávaní informací jakéhokoliv typu prostřednictvím
sdělení svého nadřízeného, a to
na poradách, raportech či osobních setkáních. Není tedy dobré
komunikovat jen prostřednictvím
nástěnek, emailů či nařízení. Tuto
komunikaci by měli nadřízení využívat jen jako doplňkovou. Pokud
chce nadřízený vyžadovat správné
chování v bezpečnosti, pak se i on
musí správně chovat a správně
komunikovat. Nadřízený by si měl
ověřovat, zda mu podřízený dobře
rozumí. Někdy dochází k tomu, že
si myslíme, že jsme srozumitelní,
avšak druhý nám nemusí rozumět
a může pak vykonat činnost jinak,
než si představujeme. Můžeme se
tomu vyhnout, když budeme využívat kontrolní otázky a jiné techniky zpětné vazby. Další důležitý prvek, který ovlivňuje lidské
chování v práci, jsou vzory, které podřízený vnímá kolem sebe.
Vzor nadřízeného může chování
zaměstnance ovlivnit více, než si
myslíme. Proto je důležité, aby se
nadřízení chovali a komunikovali
tak, jak chtějí, aby se chovali a komunikovali jejich podřízení.
Jak jste spokojeni s dosavadním
průběhem a výsledky školení?
Pavel Zajíček: Rád bych připomněl, že probíhající školení je
součástí letošní rozsáhlé bezpečnostní kampaně, která bude pokračovat i v následujícím roce.
Průběžně ji doplňujeme, aktualizujeme s přihlédnutím na vývoj bezpečnosti v našem revíru.
Jsem přesvědčen, že touto kampaní postupně měníme ﬁremní kulturu v oblasti bezpečnosti práce
k lepšímu. Co se současného školení týče, je předčasné hodnotit
jeho účinnost či výsledky. Na to
je příliš krátká doba. Nicméně reakce posluchačů na obsah i formu přednášek je vesměs pozitivní a školení vnímáno jako užitečné a přínosné. Potvrzují to například někteří absolventi, kteří
po vyslechnutí přednášky připouštějí, že sami mají v oblasti komunikace o bezpečnosti nedostatky. Uvědomují si, že v této oblasti musejí ledaco změnit a vyjadřují
k tomu své odhodlání.
Josef Lys

Vyšší výnosy při nižší nákladovosti? Jde to!
Interním konzultantům
CI ze stonavské šachty
se letos daří ušetřit
nejméně desítky milionů
korun. Ředitel proto
ty nejaktivnější pozval
na pracovní oběd
FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Zvyšování výnosů, snižování nákladů. Především v těchto sférách letos působí na stonavské šachtě v programu trvalého zlepšování jedenadvacet opInterní konzultanti CI ze stonavské šachty zasedli k pracovnímu obědu s vedetimalizačních týmů. Tři desítky
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šovat, což se jim ve více případech
dařilo,“ uvedl Skyva. Týmy čítaly
pět až osm chlapů a podle potřeby je doplňovali i dočasní členové.
Pod taktovkou vedoucího
ODMG Roberta Vochty například
zdárně vyřešili snižování nákladů
na dodavatelsky prováděné geologické a degazační vrty. Vrtařský
úsek DZ 2 Radislava Jelínka tak
převzal do vlastní režie část původně naplánovaných dodavatelských vrtů. A optimalizace ča-

soprostorového vedení vrtů při
rozfarávce ložiska (čekají, až ujede čelba, pak vrtají) se také jeví
jako přínosná.
Šéf kmenových vrtařů Jelínek
stojí ostatně v čele jiného vedením šachty považovaného týmu;
ten optimalizací výnosů degazace zajistil překročení výnosů
z prodeje degazovaného metanu
řádově o desítky milionů korun.
„Vedoucímu provozu příprav Jánu
Kollárovi a jeho interním konzul-

Slovy ředitele podniku
„Za poměrně krátkou dobu
ve funkci ředitele Důlního závodu 2
jsem stihl poznat, že zde dělá
spousta lidí rozumně uvažujících
o své práci a existuje zde spousta
fungujících věcí. Patří mezi ně
i týmy interních konzultantů CI,
bez nichž by byl hospodářský
výsledek dolu nižší o desítky
milionů korun,“ nechal se slyšet
Zbigniew Janowski. Upozornil
také, že důležitější než samotná

technická vylepšení a vychytávky
jsou pracovní skupiny napříč
různými útvary, úseky, odbory, aby
lidé komunikovali a šli za stejnými
cíli. „Těmi v dalším období opět
budou optimalizace nákladů s přímým dopadem na plnění business
plánu, lepší vyřešení přípravných
směn či zkvalitnění procesu ražeb,
abychom čelbovým vytvořili co
nejvýhodnější podmínky,“ upřesnil
ředitel.

tantům se povedlo najít recept,
díky němuž čelbovým poklesly
náklady na metr ražby,“ podotkl
Skyva.
Kollárův tým ve spolupráci se
skupinou okolo vedoucího provozu rubání Mariana Böhma (ta se
zabývá otázkami plenění a znovupoužití) totiž oživil pozapomenutý nápad změnit hustotu budování hajcmanů. Důkladnou analýzou všech možných variant velikosti ražených proﬁlů i jejich
budování vyšla rozteč TH výztuží s krokem co 0,66 metru – to
uspořilo šachtě více než třináct
milionů!
„Za zmínku stojí i činnost interních konzultantů pod vedením Josefa Drasticha, kteří zlepšují účinnost protiprašných opatření. Vyvinuli ve spolupráci s vědeckými pracovníky z VŠB-TUO
nové vzduchovodní postřiky.
Odzkoušeli jsme je a už slouží nejen na pásových dopravnících, ale
též v drtičích v porubech a protiprašných zařízeních na čelbách.
Zájem projevili i úpraváři,“ doplnil Skyva.
Radek Lukša

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Hornický rodokmen sahá
do počátků XVIII. století
FOTO: Adam Januszek

Ostravská učitelka
hudby Jana Přečková
prohledává matriky,
archivy či dobové
dokumenty. Hledá
předky ze své
i manželovy strany

Ilona Csáková byla hlavní hvězdou podvečera.

V Orlové už svítí vánoční strom
Starosta Tomáš Kuča spolu se
zpěvačkou Ilonou Csákovou
odstartovali předvánoční
období v hornickém městě

FOTO: Radek Lukša a archiv

OSTRAVA – 1701 je letopočtem, kdy
v polské obci Koźmice Wielkie
přišel na svět pozdější horník v solném dole ve Wieliczce
Marcin Popek. Učitelka hudby
z Ostravy Jana Přečková v něm
objevila nejstaršího předka. A během sestavování rodokmenu ze
své i manželovy strany pak vypátrala řádku dalších havířů včetně
čtyř generací po sobě.
„Začala jsem ho tvořit pro syny
Miroslava a Václava, aby poznali
své kořeny, a trvá mi to asi deset
let. Předpokládám, že v tom budu
Učitelka hudby Jana Přečková s rodinným rodokmenem.
pokračovat až do smrti,“ přiblíbáňskou správu čestné uznápocit, že při tom i cosi popili…“
žila Přečková, která se inspirovaní „za dlouholetou svědomitou
líčila s odkazem na Joannese
la i u pratety z Rychvaldu. Ta nicčinnost ve službách Severní dráPopka (1841–1901). Ten se
méně na rozdíl od ní nevyužívala
hy Ferdinandovy“. Havířem byl
přidal k emigrační vlně
počítač, speciální program
i jeho syn (Přečkové děda) Josef
Poláků za prací, míříAncestory a přístup
tup
Polák
Jan Popek (1910–2000), ktehlavně do USA či
k webu Zemskéhoo
cí h
rý často vzpomínal na léta v dole
archivu v Opavě.
na Ostravsko, a zav Petřvaldě.
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JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Pátrání v historii se neobejde bez dobových dokumentů.

(1855–1926), děda Adolf (1916 až
1991) a dvaasedmdesátiletý strýc
Ferdinand. Ten dělal na Fučíku.
„Bádám ve starých dokumentech, navštěvuji hřbitovy, ale nejlepším zdrojem je internet. Vím,
kolik máme mezi předky mužů
a žen, kdo si bral nejmladší nevěstu. Znám nejčastější jména v našich rodech, jsou to Anna a Jan,“
dodala Přečková. Ovšem její
osobní zkušenosti s horníky jsou
jen ty, když jako pionýrka recitovala v 80. letech rekordmanům
na Dole Jan Šverma.

Manželův strýc Ferdinand Przeczek (uprostřed) v práci.

Radek Lukša

ORLOVÁ – Předloni na sněhu, loni
na ledovce a letos na suchu v příjemných pěti stupních nad nulou
přivítali začátek adventního času
obyvatelé Orlové v samotném centru města na náměstí 28. října.
Bohatý program začal poslední listopadový den o půl
páté odpoledne vystoupením
Smíšeného pěveckého sboru
Gymnázia Orlová. Starší zpěváky
pak vystřídali ti menší z Dětského
pěveckého sboru Sněženka ze ZŠ

Předloni na sněhu,
loni na ledovce a letos
na suchu v příjemných
pěti stupních nad
nulou přivítali v Orlové
začátek adventního
času.
K. Dvořáčka. Po nich následovalo
vystoupení Tanečního klubu Kmit.
Hlavními pěveckými hvězdami
večera byli orlovský rodák Dominik
Vršanský a především oblíbená
Ilona Csáková.
„Nechyběla ani Ježíškova pošta,
stánky s občerstvením a zábavnými artikly a na závěr krásný
ohňostroj. Jsme rádi, že nám opět
pomohla také Nadace OKD, je to
náš významný partner,“ uvedla ředitelka Domu kultury města Orlová
Izabela Kapiasová. Ilona Csáková
si v úvodu svého vystoupení
„střihla“ s Dětským pěveckým
sborem Sněženka jednu z mnoha

Vánoční strom se v Orlové rozsvítil
v pondělí 30. listopadu.

vánočních koled. Následně před
zaplněným náměstím prozradila,
jak se u ní doma slaví Vánoce.
„Tradičně. Nechybí rybí polévka,
bramborový salát a smažený
kapr,“ prozradila maminka dvou
dětí. Poté už zazpívala několik
svých známých hitů, jež rozparádily přítomné návštěvníky, kteří už
netrpělivě čekali na to, kvůli čemu
dorazili.
Před samotným slavnostním
rozsvícením vánočního stromu popřál starosta města Tomáš Kuča
všem lidem krásné svátky a mimo
jiné také upozornil, že v příštím
roce se bude začátek adventu
kvůli rekonstrukci náměstí konat
v jiných prostorech. Konkrétní
nebyl, ale z kuloárních informací
vyplývá, že se pravděpodobně
ozdobí některý ze stromů v areálu
letního kina.
Na závěr byl připravený efektní
ohňostroj a předvánoční Orlová
tak oficiálně zahájila adventní čas
plný kulturního vyžití, o kterém
jsme informovali v minulém vydání Horníka.
aja

Trapasy v palirně
Čital sem se v jakimsik starym lidovym
kalendařu co moja vyštrachala kajsik
na huře, když mi zazvonil mobil: „Lojzek?
Co dělaš? A jestli se cosik chystaš dělať,
tak na to zapomeň. V nedělu tě čekám.
V ponděli rano v šest budem paliť! Mařu
nechaj doma, ale urob se u ni volno
aspoň do středy,“ uslyšel sem znamy
hlas Cyrila z Mezřiča. Bylo mi to divne,
bo v letě pravil, že jabka ani hruški letos
něbudu, třešně něpali – a aji kdyby, už
by byly davno v demižoně! Co enem tak
v tych bečkach može měť? Vrtalo mi
v lebeni. Ale vypadlo to z něho samo:
„Kupodivu se urodily trnky. Od poloviny srpna sem ich sazal do beček. No
a včilkaj nastal čas ich zkapalniť!“ Znělo
mi to do ucha tajak rajska hudba, bo se

naposledy Cyrilovi urodily slivky tak před
pěti rokami. A aji když jeho kalvados
z jaderniček je vynikajici, slivki su přeci
enem slivky. Mařa sice chvilu brblala, ale
to enem tak naoko, aby sem se němyslel,
že mi všecko enem tak projdě, ale vytušil
sem, že aji ona se rada od mě spočně.
V nedělu po obidě sem vyrazil na vlak
a v podvečer už seděl u Cyrila v kuchyni.
Sdělovali zme se poslední dojmy ze
života a přitym Cyril odevřel ﬂašku. Taku
ušmudlanu, spodek ešče špinavy od pavučin. Hlavně zme ze slzu v oku zaspominali na tu jeho drahu polovičku. Letos
na jaře mu odešla za pánbíčkem, jak
říká silně věřící Cyril. Nalel, polkli zme,
a on se na mě zvědavě podival. Co mam
řikať. Po tych mojich pivem propalenych

trubkach se rozlel blaženy pocit. Slasťu
sem až mlasknul a Cyril se spokojeně
usmjal: „To je moja pět roku stara trnkova
voda. Schovaval sem ju na horši časy, ale
včil nastala ta spravna doba. Aji ta moja
by se pošmakla… Tuš sem ju odevřel!
Lahoda, co?!“ Nalel ešče po jedne a ze
slovami: „Ideme spinkať, bo rano se
brzo stava!“ mě zahnal do cich. Špediter
Karel dorazil před barak v pul pate.
My už měli s Cyrilem natahane bečki
z kolně ku cestě, a tak ich stačilo enem
vysadiť na korbu. V palirně už zme enem
čekali, kolik teho poteče. Když byl plny
první kibel, chtěl sem ho vyleť, jak sem
obvykle robival, do teho velkeho lavora
co tam maju, ale vrchni palič mě zjebal
jak sysla. „Co to maš, Cyrilu, za helfra? To

je asi nějaky stopař, kereho ste s Karlem
zebrali cestu, ne?! Je mi sice povědomy,
ale to chovani v palirně!

Tajak by tu byl poprvni!“ Zalez sem
do kutka a už na nic něšahal. Enem
sem se těšil na prvni košt! A že stal
za to! Třebaže slivovička ešče něbyla
odvětrana, šmakovala fantasticky. Když
sem to v ponděli večer vykladal chlopum
Na Upadnici, pyskovali, že sem něpřiněs
košt. Ale když sem slibil, že na Vanoce už
budě to božske piti k dispozici, zklidnili
se. Navic, když Erďa přidal tradični
frk: „To přišel chlap do hospody
a pravi: Řekl jsem jí: Konec! Mám
toho dost! Rozvádím se s tebou!
Vyjdu z baráku, slyším výstřel...
Zastřelila se? Vracím se domů.
A tam: šampaňské si otevřela,
svině! – Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
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Těžařská nadace poděkovala n
Prezidiální tablice 3. šachťáku Závodu úpraven.

Třetí úpravárenský šachťák
Přísahám dnes pivní zákon ctíti
a po šachťák celý dobrou náladu
míti! (pivní přísaha)
HORNÍ SUCHÁ – Třetí skok přes kůži
Závodu úpraven se konal 26. listopadu v sále Dělnického domu v Horní
Suché. Svým průběhem si v ničem
nezadal se šachťáky důlních závodů.
Do role Slavného, vysokého
a neomylného prezídia se opět
jednomyslně a jednohlasně zvolil
manažer odbytu Závodu Miroslav
Mencner, funkci Slavných a vysokých
adlátů přijali ředitel Závodu úpraven
Václav Kabourek, technický ředitel
Václav Kopta, profesor VŠB-TUO

Kantora, Nadlišáka a náčelníka Pivní
policie se znovu zaskvěli „profesionál“
Josef Grim, výrobní náměstek Závodu
úpraven Jiří Pospíšil a velevážený
šachťákový matador, šéf PiPo Jan
Huplík.
Osvědčenou Hudební smečku
vedenou kapelníkem Milanem Kupkou
nebylo možné přeslechnout, a tak
hlasivky všech přítomných musely
sáhnout až na dno svých sil k naplnění litery pivního zákona: „Každý je
povinen při všech písních kolových
a refrénech spolu zpívati dle svých sil.“
Na programu byly soutěže v netradičních disciplínách, inspirované
nejen šachťákovými zvyklostmi, ale

Ondrášku a jeho péči se dostává
stále většího uznání veřejnosti
rovolníků, sociální pracovnice či
OSTRAVA – Kolem ostravskélékaře. Jejich práce není jednoduho Mobilního hospice Ondrášek
chá – nevyléčitelně nemocným za(MHO) se v poslední době dějí
jišťují zdravotní a sociální podpověci. Od přestěhování neziskovky
ru, psychickou i duchovní pak jedo Zábřehu, kde otevřela i dětský
jich blízkým.
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života. Pomáháme umírajícím odejít v prostředí jejich domova,“ uvedla Bronislava Husovská, ředitelka
MHO, jenž letos v prosinci vstoupil
do jedenáctého roku své činnosti.
V týmu má pět sestřiček, šest dob-

20. 12.

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Adam Januszek

Na šesté vyhlašování Cen Nadace OKD se dvacet
nominovaných – viz rámečky – sešlo
v obřadní síni Městského domu kultury Karviná,
kde se v komorní, takřka rodinné atmosféře
dozvěděli, komu dala správní rada nejvíce hlasů

Zuzana Macháčková vytahovala jména oceněných z originálního adventního kalendáře.

Velikonoční cvičení zaujalo

Pro zdraví

FOTO: Adam Januszek

 Komplexní péče o umírající v jejich domovech (Mobilní hospic
Ondrášek)
 Máme co nabídnout II aneb
Jak propojit sociální službu
se zaměstnáváním duševně
nemocných (Spirála)
 Aktivitou proti stárnutí
(Statutární město Karviná)

Workoutové cvičiště v karvinském lesoparku Dubina.
Ředitelka MHO Bronislava Husovská.

Nadlišák Jiří Pospíšil (vpravo) se svými fuksy – úpraváři (zleva): Czeslaw Szturc,
Jolana Mrázková, Michael Šoller, Martin Komínek a Marek Pospíchal

Předání sbírky Barborce.

Pavel Prokop, ekonomicko-personální
ředitel OKD Jan Jurášek a ředitel
ředitelství služby pořádkové policie
Policejního prezidia České republiky
Martin Hrinko.
Kontrárii tablic – Darkovské,
Lazecké, Paskovské – byli jmenovaní vedoucí příslušných provozů
a za ČSMáckou zástupce vedoucího:
Jiři Waclawik, Radim Pavlik, Marcel
Thibaud a Ladislav Dorotík. V rolích

také specifikou prací na úpravnách.
Z uhlí se vybíraly cizí předměty,
tentokrát nazvané „diamanty“,
nebo se nahrazovalo porouchané
„skipové odtěžení“ lidskou silou
a důmyslem.
Při tradiční ceremonii skoku přes
kůži přijali úpraváři do řad Slavných
semestrů pět adeptů úpravárenského
řemesla a také pět s úpravárenstvím
a hornictvím spřízněných přátel.
Nechyběl slavnostní obřad
Salamandr, jímž Slavná sese uctila
památku horníků, kteří už budou
navždy nepřítomni. Na něj navazovala
sbírka na Spolek svatá Barbora, které
pomáhá hornickým dětem bez otců.
Od tablic se vybralo 40 410 korun
českých. Vybraná částka byla následně předána zástupkyni Spolku svatá
Barbora Monice Němcové.
Za zpěvu semestrovské se nejstarším semestrem šachťáku stal Karel
Rašík (113 semestrů) a následně
SVANP a vrchní perkmistr ZÚ poblahopřál vítězné tablici Lazecké a jeho
Kontráriu Radimu Pavlíkovi vřelým
objetím a předal vítězný symbolický
vagón plný černého zlata .
„Šachťák se vydařil, šachťák ex!“

Výstava v Karviné
k 60. výročí Havířova
KARVINÁ – Zaměstnanci Státního
okresního archivu v Karviné připravili expozici pod názvem Havířov –
60 let a pořád nejmladší. Výstava
potrvá jeden rok a její slavnostní
vernisáž je naplánována na čtvrtek
3. prosince od 17 hodin v budově
archivu.
Expozice je členěna do dvou
částí, z nichž první tvoří převážně
archivní dokumenty z jednotlivých
obcí, na jejichž katastru Havířov
vznikal. „Návštěvníci v ní tady najdou
dobové pohlednice a fotograﬁe,
mapy a plány, ale také obecní kroniky
či informace o prvním předsedovi
havířovského národního výboru,“

přiblížila ředitelka karvinského archivu Irena Hajzlerová.
Druhá část výstavy vznikala
s přispěním jednotlivých odborů
nynějšího magistrátu. Autoři se totiž
rozhodli v této části zhodnotit úspěchy nejmladšího města za posledních
dvacet let. „Je tady například průřez
toho, co město dělá v sociální oblasti,
jak se stará o seniory nebo postižené
děti. Návštěvníci mohou zhodnotit
novou výstavbu a realizaci různých
zajímavých projektů, úpravu volných
ploch nebo náměstí a nezapomnělo
se ani na prezentaci kultury a sportu
a mnoho dalšího,“ dodala Hajzlerová.
aja

KARVINÁ – Náměstek primátora statutárního města Lukáš Raszyk přišel na pódium v obřadní síni MěDK
dvakrát. Za sídlištní program si sice
cenu neodnesl, ale v kategorii Pro
budoucnost se už dočkal. Těžařská
nadace vybrala jako nejlepší projekt
s názvem Workout Karviná.
„To už si tam fakt musím jít zacvičit! Zatím jsem se byl do lesoparku
Dubina na workout jen podívat…“

Pro budoucnost
 Obnova včelařství (Aktivní život
od A do Z)
 Workout Karviná (Statutární
město Karviná)
 Školní zahrada jako ekologická učebna pod širým nebem
(Havířovská mateřská škola
na Šumbarku)

Mobilní hospic Ondrášek má i dětský stacionář.

Rocková terapie v Orlové
má impulz do budoucna
ORLOVÁ – Dlouhovlasé máničky
v černém poslouchající rockovou
a metalovou muziku má veřejnost
bohužel za, slušně řečeno, baraby.
Což je špatně, jak veřejně upozorňoval Ivan „Jeki“ Jekielek při vyhlašování Cen Nadace OKD. Přebíral
ocenění v kategorii Pro radost
za pořádání charitativního festivalu
Rocktherapy.
„Spousta lidí si myslí, že rockeři jenom poslouchají hlasitou muziku, chlastají či dělají problémy. My
dokazujeme, že mají velká a dobrá
srdce. Vždyť za posledních šest let
na našem festivalu věnovali v rámci veřejných sbírek přes 400 tisíc korun. Ty jsme rozdělovali hendikepovaným, kteří se stávali tvářemi projektů,“ líčil.
Léčba rockem a metalem v letním kině v Orlové má podle něj takový ohlas, že týdně dostává čtyři, pět emailových nabídek od skupin usilujících o zařazení do seznamu účinkujících. „Ani jedna nehraje
za plný honorář. Muzikanti vědí, že

to děláme pro dobrou věc,“ pokračoval „Jeki“, kytarista heavymetalové pětice Ahard.
Ocenění bere jako poctu pro organizátorský tým. „Ten tvoří i ředitelka DK města Orlová Izabela
Kapiasová, holky z kulturáku, kluci z kapely,“ podotkl Jekielek s tím,
že pouze několik hodin před vyhlášením Cen Nadace OKD si sedli nad
tím, komu pomoci v příštím roce.
A shodli se, že pacientům s roztroušenou sklerózou.

Úžasná proměna zanedbaného
plácku v softballové sportoviště
OSTRAVA – Zpustlé místo na okraji panelákové zástavby navštěvovali ještě tak feťáci a bezdomovci.
Tak to vypadalo v Žižkovské ulici na Dubině předtím, než požádal Softballový klub (SK) Slávie
Ostravská univerzita Nadaci OKD
o příspěvek na renovaci hřiště.

Pro radost
 Rocktherapy – na pomoc lidem
s diabetes mellitus (Dům kultury
města Orlové)
 Orlovské múzy (Sociální služby
města Orlová)
 Brána řemeslům otevřená
(Střední škola techniky a služeb
Karviná)

prohlásil Raszyk, podle něhož se
tímto způsobem dočkali ocenění i mladí nadšenci do sportu, kteří vlastně s projektem venkovního
souboru cvičebních nářadí radnici
oslovili.
První karvinský workoutový plácek funguje od loňska, před několika týdny ho – znovu díky grantu z Nadace OKD – rozšiřovali (viz
Horník 41/2015). „Těší se to tam
slušné návštěvnosti. Mladí i starší.
Stává se, že někdo běží okolo, zastaví se, zacvičí si a pokračuje dál,“
uvedl Raszyk.
S nápadem „venkovní posilovny“
klub Workout Karviná je svými kořeny spojen i se Střední školou techniky a služeb Karviná. Ke členům
patří i horničtí učni, respektive vyučenci. „Nové prvky, které jsme letos přidali, umožní cvičit i hendikepovaným,“ zdůraznil náměstek
primátora.

Softballové hřiště SK Slávia OU na Dubině.

Proměna dopadla tak dobře, že je
z toho cena v kategorii Sídliště žije.
„Nový areál slouží od jara loňského roku. Uskutečňují se zde regulérní zápasy našich kadetů v oblastní lize, softballové kempy s běžně více než stovkou zájemců, víkendové akce pro veřejnost s podobnou
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neziskovému sektoru
KARVINÁ – Bez nich by to opravdu
nešlo! Kdo vlastně jsou? Lidé, kteří
po práci v šachtě společnosti OKD
či u dárcovských ﬁrem těžařské nadace věnují volný čas malým sportovcům, hendikepovaným či seniorům – Srdcaři. Nesnadné rozhodování měla správní rada při vybírání
toho „nej“.
„Však je to také největší ocenění, jakého jsem se v životě dočkal,“ radoval se Jozef Kovács
z Důlního závodu 1, lokality ČSA.
Je závodním inspektorem bezpečnosti práce a šéfem pravicových
odborů. Na šachtě je od poloviny
70. let minulého století, byl i razičem u VOKD, provozním elektromontérem, strojníkem těžního zařízení v Dole Doubrava.
A je tátou, jehož dcera Elvíra
(nyní již dávno dospělá) musela nastoupit kvůli postižení zraku do tehdejší Zvláštní školy
v Komenského ulici. „Se školou
spolupracuji skutečně už dlouho.
V 90. letech jsem se zapojil do petiční akce proti jejímu zrušení. Byla
úspěšná,“ přiblížil s tím, že v sou-

účastí, tréninky, soutěže v takzvaném B-Ballu,“ sdělila hornická
vnučka Lucie Kaplarczyková, členka výboru softballistů SK Slávie.
Ta neskrývala překvapení poté,
co zaslechla, že vyhrál právě jejich
projekt. „Nečekala jsem to a mohu
za klub říci, že si toho velice vážíme.
Stejně jako grantu z těžařské nadace, bez něhož bychom rekonstrukci
nerealizovali,“ připustila. Od otevření hřiště se oddíl rozrostl o dvacítku dětí ze sídliště a spolupracuje
i s místní charitou pro mladé.

časné době pomáhá hlavně s akcí
nazvanou Abilympiáda.
Tato soutěžní přehlídka zručnosti a dovednosti hendikepovaných dětí se v nynější MŠ, ZŠ a SŠ
Komenského uskutečnila letos podruhé. Žáci z Karviné, Orlové,
Českého Těšína a Třince procházeli devíti stanovišti a plnili úkoly
– mimo jiné i u školníka, bývalého
kombajnéra z darkovského rubání
Petera Adamce. Kovács se objevil
jako porotce.
„Cenu beru do školy, ukážu ji
paní ředitelce Marii Filipcové a věnuji dětem, pro ty to dělám,“ vzkázal Srdcař.

Miroslav Smaha u své železnice, kterou na zámku Fryštát instaloval poslední listopadový pátek.

Srdcařské nominace
 Pavel Makovec (TJ Sokol Dolní
Lutyně)
 Karolína Pachotová (Voltiž
Duha)
 Jozef Kovács (MŠ, ZŠ a SŠ
Komenského, Karviná)
 Ĺubomíra Amruzová (ADRA)

 Dobrý den, pojďte ven
(Sdružení obyvatel Spořilova,
Frýdek-Místek)
 Softballem na hřišti ke sportovní radosti (SK Slávie OU)
 S chutí do toho, půl je už hotovo! (Statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba)
 Regenerace panelového sídliště
Karviná-Hranice, část centrální
park (Statutární město Karviná)

Zimní sezonu obohatí
v přízemních prostorách
dvě výstavní expozice
soukromého sběratele
Miroslava Smahy z Velvar

až do 2. února 2016 vždy od úterka do neděle 10–17 hodin, vstupné
na výstavu je 30 korun pro dospělé,
polovinu zaplatí děti do 15 let, senioři a hendikepovaní, děti do 6 let mají
vstup zdarma,“ informovala karvinská mluvčí Šárka Swiderová a doplnila, že víkend těsně před Vánoci
pak bude na zámku opět patřit svátečnímu tématu v rodinách šlechty,
měšťanstva i venkovské společnosti.
„To vše a ještě mnohem víc v rámci prvního prohlídkového okruhu
v půlhodinových intervalech od 10
do 16 hodin. Zájem je vždy velký,
proto je možnost si místa rezervovat,“ dodala mluvčí. Jak? To najdete
v rámečku…
aja

a soupravy plechových vláčků, hrací
dětskou dopravní kancelář ČSD vybavenou kleštěmi průvodčího a razítky, ukázkami železničářských svítilen, ručních návěstí i značek z doby
parostrojní železnice. Součástí prohlídek bude ukázka jízdy – kolejiště
zabere téměř 20 čtverečních metrů.
Druhou expozicí jsou vyřezávané
a ručně malované betlémy z oblasti podhůří Jeseníků a Orlických hor.
Nejstaršími ﬁgurkami jsou postavy tří králů z 19. století. Další typy
starých betlémů jsou vyrobeny z tlačeného a potištěného papíru – skládací nebo reklamní kousky z období první republiky. Vše je doplněno kolekcí dobových vánočních pohlednic, ozdob, formiček na cukroví
a historického stromku s osvětlením
z doby první republiky. „Betlémy
mám dokonce i z rodinné pozůstalosti. Figurky pro betlémy stále dokupuji a doplňuji,“ doplnil Smaha.
„Obě expozice budou otevřeny

Jak rezervovat Zámecké Vánoce
 na telefonu 596 387 340
 na emailu zamek.frystat@
karvina.cz

Bez nich by to nešlo – srdcařské trio Pavel Makovec, Karolína Pachotová a Jozef
Kovács.

KARVINÁ – Není v Karviné momentálně většího a úspěšnějšího pořadatele veřejných akcí – vyjma příspěvkové organizace městského
kulturního domu – než Iniciativa
Dokořán. U jejího zrodu a donedávna i v čele stál Daniel Cieślar,
který zanechal takové stopy, že si
jich nemohla nevšimnout těžařská
nadace. A máme tu Osobnost neziskové sféry!

Sídliště žije

Betlémy a vláčky na zámku
KARVINÁ – Spolu s kolegy založil
Muzeum technických hraček a s exponáty jezdí vystavovat po celé republice. Řeč je Miroslavu Smahovi,
jenž karvinským návštěvníkům zpříjemní před i povánoční čas (1. 12. až
2. 2. 2016) výstavou historických betlémů z let 1850-–1938 a velkým modelem historické železnice, kterou
budou obdivovat především tatínkové se svými chlapeckými ratolestmi.
„Model vláčku a železnice byl sestaven postupně v letech 1920–1960.
Právě železnici jsem začal sestavovat
ještě během vysokoškolských studií,“ řekl Miroslav Smaha, který zájemcům představí historické modely

Osobnost patří k Iniciativě Dokořán

Překvapená Lucie Kaplarczyková.

FOTO: Milan Haluška

Srdcařem roku je Jozef Kovács z ČSA

„Nadace OKD je klíčovým
partnerem. Naše Iniciativa
tady začala něco podnikat
ještě před jejím vznikem.
Dělali jsme, co bylo
v našich schopnostech,
rozvíjeli činnost. A v ten
pravý čas se objevila
těžařská nadace,“ vzkázal
Daniel Cieślar.
Svým nakažlivým nadšením i organizátorskými schopnostmi strhl
ostatní. Sjednotil mladé lidi se stejným názorem a chutí pořádat zajímavé koncerty, přednášky a další aktivity. Vybudoval tým odborníků zajišťujících kulturní podniky nejen v Karviné. Svou sílu

zaměřuje na obnovu komunitního centra Agape. Tolik zdůvodnění
Cieślarova ocenění.
„Pohlížím na něj tak, že někdo sledoval, čeho se snažím dosáhnout, a dospěl k přesvědčení, že to dělám dobře,“ poznamenal Cieślar, který předsednictví
v Iniciativě Dokořán, organizující
v roce čtyřicet až padesát různých
akcí, nedávno přepustil kamarádovi Jakubu Bordacsovi. Což neznamená, že by se přestal v této neziskovce angažovat.
„Nejsem z Karviné a můj otec
není horníkem, nýbrž evangelickým farářem. Spolupracuji proto s evangelickou církví, v jejíchž
prostorách je také komunitní centrum Agape. To jsme opět díky nadačnímu grantu letos vybavili dalším zařízením. I kytara, na kterou
jsem na Cenách Nadace OKD hrál,
je pořízená z tohoto příspěvku,“
konstatoval.

Cyklostezka k Žermanické přehradě
HAVÍŘOV – Úsek dlouhý 1,6 kilometru začínající u lávky přes
říčku Lučinu, který vede podél Mezidolního potoka po ulici
Mezidolí, kde se napojuje na stávající komunikaci, je otevřen.
Výstavba prvního úseku cyklostezky, která by měla v budoucnu
spojit Havířov s rekreační oblastí v okolí Žermanické přehrady, si
vyžádala investici šest a půl milionu korun. Město na realizaci získalo dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

novou cyklostezku nevyužívali,“
uvedl hospodářský náměstek havířovského primátora Ivan Bureš.
Město chce příští rok v budování trasy k Žermanické přehradě pokračovat další etapou, která
by měla zahrnovat stavbu nového
mostku přes Lučinu. Cyklostezka
bude v budoucnu procházet
Havířovem, Horními Bludovicemi
a Žermanicemi. Předpokládané
náklady na její výstavbu a trasování jsou vyčísleny na 63 milionů korun.
aja

v maximální výši 85 procent výdajů.
„Požadovali jsme živičný povrch, kvalitní a bezpečný pro
cyklisty i pro in-line bruslaře.
Snadnější by také byla jeho údržba. Výjimka městu udělena nebyla,
protože ekologové a ochránci přírody byli proti. Povrch cyklostezky
bude proto nutné v nejbližším období válcovat a sypkou horní vrstvu dosypávat. I kvůli tomuto apelujeme na jezdce na koních a majitele tříkolek, aby ke svým vyjížďkám

Tipy Horníka

KARVINÁ
Sv. Barbora
Povídání o hornické patronce sv. Barboře chystá
na její svátek v pátek 4.
prosince Muzeum Těšínska
do Interklubu. Svou účast je
nutné nahlásit předem na telefon 596 311 425 či přes email
karvina@muzeumct.cz.

Připravil Radek Lukša

Nominované osobnosti
 Daniel Cieślar (Iniciativa
Dokořán)
 Marie Gerdová (ADAM –
Autistické děti a my)
 Blažena Monczková (ONKO
pomoc Karviná)

HAVÍŘOV

Spirála připravila tvůrčí dílničku s výrobou vánočních ozdob.

Osobnost neziskové sféry Daniel Cieślar (vlevo) při hudební produkci Iniciativy
Dokořán.

51/41-X/10

Galakoncert
Ruský armádní soubor
Alexandrovci se 120 účinkujícími vystoupí u příležitosti 60.
výročí založení Havířova ve víceúčelové hale. Galakoncert
je v pátek 4. prosince od 19
hodin.
Metal
Americká skupina Lich King
produkující thrash metal staré
školy se premiérově představí
v Česku. Ve středu 9. prosince
hraje v My-Rocket klubu v ulici
Vrchlického 1b/1630.
uzi

Po šichtě
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VÁHY 23. 9. – 23. 10.

Názory okolí vás nechají
v klidu, budete si dále dělat své.
Využijete příznivé planetární
konstelace a pohnete se
záležitostí, kterou jste dlouho
zanedbávali. Rádi využijete nabídky přítele, který vám ochotně
poskytne veškerou pomoc.
Vzrušující příhoda vás
zaskočí v místech, kde
vás skoro nikdo nezná.

ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.

Vaše střídání nálad ublíží nejen
vám, ale rozhodí i lidi ve vašem
okolí. Všechno má své hranice.
Přátelé vás chvíli budou tolerovat, ale pak se vám raději vyhnou. Pozor na ztrátu sympatií.
Rovněž šance na dobrý obchod
nebo štědře placenou práci by
mohla být v nedohlednu. Raději použijte
diplomacii a úsměv.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Horoskop na období od 3. 12. do 9. 12.

POMŮCKA:BENAR,
BORTY,JUVA,KOVAR, Balkánská
PARTUS,PROA,SEL,
řeka
SIK,UNA,VILAS.

Lákat vás budou složité
problémy a neprobádané cestičky. Polovičaté informace vás
neuspokojí a vy budete pátrat
dál. S odstupem času zjistíte, že
máte něco, co lidem ve vašem
okolí vezme dech. Budete se
hřát na výsluní, toho jste přece
chtěli dosáhnout. Takto
získanou autoritu si nějakou dobu podržíte.

2. DÍL
TAJENKY

Povel psovi

STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Italské ženské jméno

Malajská
dýka
Rutina

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Druh
koberce
Zvracet

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Organická
sloučenina
amoniaku

Rozumět
Cenina
(slovensky)

Značka
americia
Zbytky sladu

Slitina pro
elektronky
Francouz.
druh karet

Únosce
Heleny

Římskými
čísly 1501
Porazy
v džudu
Vápenc. hornina s jílem
Pracovní
skupina

Vytápět
Starší český
herec
Tvrdit ocel
Dravá
kaprovitá
ryba

Opeřenec
Muka
(plurál)

Šlechtický
titul
Bouřit se

Töpferovy
iniciály

Textilní látky

Ženské
jméno
Polský hud.
skladatel

Anglický
mořeplavec
Rusky úkol

Korejský
malíř 17.
století

1. DÍL
TAJENKY

Lodní boky
(slang.)
Téci
po kapkách

Žvanil

Určití
v pořadí

Porod
(medicínsky)
Škrabošky
Český proz.
a novinář
Istrijské
přístavní město

Věštec
Horské
jezero
Ohleduplnosti
Zahrazovat
cestu

Moji
Pobízet

Podnik
v Pardubicích
Sídlo
ve Finsku

Německy žít

Pobídka pro
koně
Bečka, sud
(zastarale)

Domácky
Jaroslava
Štípat dříví
(nářečně)

Ráj

Základní
aminokyselina

Slovensky
tlapa
Plácat
nesmysly

Cykly
přednášek
Časopis pro
ženy

Mezinárodní
kód letiště
v Soulu

Problémy minulých dní se samy
nevyřeší a vy se stále tváříte, že
máte vše pod kontrolou a vítězný
tah na dosah ruky. Zamyslete se
sami nad sebou, zda prapůvod
nezdaru není u vás. Smůla se
už táhne nějaký ten pátek a ne
a ne ustoupit. Komplikovaná
a nepřehledná situace
spíše vyžaduje nadhled
a odstup.

Opak praxe

Tkanina z česané vlny
Značka
objektivu

Afghánská
metropole
Italská paní
Desetidenní
období
Uzlíček
ve tkanině

Ovíjet

Vyhněte se sporům, ztráta energie by byla neúměrná nepříliš
přesvědčivému výsledku. Také
budete mít schopnost zaplést
se do cizího průšvihu. Napjatou
atmosféru budete chtít řešit
po svém a to může vést k příliš
hlasité výměně názorů. Tento
týden byste se prostě
měli zachumlat do peřin
a zůstat tam co nejdéle.

Setina
hektaru
Továr. strojíren. techniky
(zkratka)
Vybrat si

Had
Tuhé palivo

Primát

Získáte si respekt obchodních
partnerů, nadřízených i přátel. Ochotně vyjdete všem
vstříc, i když se vám to vůbec
nehodí. Možná i změníte plány
na nejbližší dny. Pustíte se
do plnění dohody, která se
vám dosud zdála nevýhodná.
Důkaz, že vás intuice
nezklamala, dostanete
velice brzy.

Znoj

Mongolský
pastevec
Plachetní
loď

Let na jiné
místo

Obdivuhodně zvládnete nelehké úkoly a s vervou se pustíte
i do plnění dalších nových povinností. Rodina bude těžce
zvládat váš nedostatek času
a hrozí ostřejší výměna názorů.
Ta vás ale neodradí od vytčeného cíle. Chcete-li, aby vám zbyly
síly na rodinu a přátele,
přemýšlejte, co můžete
odložit na později.

Jev

Šněrovačky
Antoušek

Ledovec
Hnojivo
z organických
látek

Klidný spánek vás rozhodně
v tomto týdnu nečeká. Ratolesti
vám připraví perné chvilky
a pomoc partnera v jejich
řešení bude spíš přilévání oleje
do ohně. Budete velice vytrvalí
a důslední, což povede k přehodnocení přístupu partnera v této
kauze. Koncem týdne se
můžete těšit ze zklidnění
zjitřených emocí.

Odborník
v italice

Neklesat

Ostrovy
v Atlantiku

Dočkáte se překvapení
po rozhovorech s právníkem,
lékařem nebo jiným odborníkem.
Přestože o to ani trochu nestojíte,
začíná pro vás nový začátek něčeho, v co už jste ani nedoufali.
Logicky se v podvědomí budete
bránit změnám, ale můžete být klidní, v konečném
důsledku půjde jen
o samá pozitiva.

Ukazovací
zájmeno

Česká řeka

Edém

Partnerovi ponecháte více
prostoru k jeho aktivitám a nabídnete mu iluzi, že i on je velkou
oporou rodiny. Nebojte se, že by
zvedl vysoko nos. Udělá, co vám
na očích uvidí a ještě něco navíc.
Zábavu slibuje oslava, večírek
nebo sportovní zápolení s přáteli.
Vaše vtipné reakce vás
dostanou do středu
zájmu opačného pohlaví.

Geny

Utišiti žízeň

Tmel

Za nahromaděné potíže si
částečně můžete sami. Stačí
se rozumně rozhodnout, s čím
je třeba spěchat a co může
počkat. Na správnost a rychlost
myšlení si rozhodně stěžovat
nebudete. Přesvědčíte se o tom
při jednání nebo během
hovoru s někým, kdo má
zájem vás bezohledně
využít.

Poté, co čtyřletá Lucky objeví tělo zavražděné matky v rodinném
bazénu, její otec Gino Santangelo, nechvalně proslulý maﬁán, ji
drží doslova ve zlaté kleci. Nezkrotná Lucky však v patnácti uteče
a začne si vychutnávat život, lásku a nezávislost. I ve víru drog a sexu
se u ní kupodivu projevují vlastnosti, které z ní v dospělosti udělají
odvážnou a nesmiřitelnou ženu.

„Když jsem odcházel z minulého podnájmu,“
povídá nový podnájemník paní domácí, „tak
paní bytná plakala.“ – „To se nemůže…
(viz tajenka).“

Výčitky si dělat nemusíte,
přestože budete udiveni,
jakou cestou k vám dorazily
peníze. Nebude se jednat o nic
nelegálního. Komunikace
s partnerem však bude váznout.
Rozdílnost názorů a neochota jít
k jádru sporu způsobí dočasné
ochlazení vztahů. Ani
v zaměstnání nebudete
mít ustláno na růžích.

Římskými
číslicemi
999

Argentinský
tenista
a básník
Předložka

24 hodin
Název značky draslíku

Jméno
Chýlkové

Pravoslavný
obraz

Sídlo v Čadu

Házet

Bloudit

Ukazovací
zájmeno

Tajenka křížovky č. 41: „... facku, ale nikdy nevím, z které strany přiletí.” Výherce křížovky č. 41. Anežka Šilhárová z Karviné-Fryštátu
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.
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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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Jablkový dort s mascarpone
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Korpus:
3 vejce
90 g krystalového cukru
3 polévkové lžíce oleje
70 g hladké mouky
20 g kakaa
špetka perníkového koření
Jablkový puding:
1 kg očištěných a oloupaných jablek
100 g krystalového cukru
100 ml vody (na podlití)
2 vanilkové pudingy
200 ml vody
Mascarpone krém:
250 g mascarpone
1 vanilkový cukr
1–2 polévkové lžíce práškového
cukru
250 ml smetany 33%
1 ztužovač šlehačky
POSTUP PŘÍPRAVY
Korpus
Bílky vyšleháme dotuha.
Do vyšlehaných bílků za stálého
šlehání po lžících přidáváme
cukr a spolu dobře prošleháme.
Následně za stálého pomalého

šlehání přidáváme po jednom
žloutku střídavě s olejem.
Nakonec už jen ručně velmi zlehka vmícháme prosátou mouku
s kakaem a perníkovým kořením.
Těsto přelijeme do vymazané
a moukou vysypané formy na dorty (průměr asi 26 cm). Korpus
pečeme při 175 °C asi 20 minut
a necháme ho zvolna vychladnout
ve formě.

Jablkový puding:
Jablka nakrájíme na menší kousky,
přidáme cukr a podlijeme vodou.
Směs vaříme doměkka. Když
se jablka úplně nerozvaří, tak je
lehce rozmačkáme vařečkou, aby
v pudingu zůstaly i menší kousky
jablek. Pudingové prášky rozmícháme ve vodě a za stálého míchání
přiléváme do vroucího jablkového
pyré (musíme dobře míchat, puding
rychle houstne). Jablkový puding
necháme dobře vychladnout.

Krém z mascarpone:
Vyšleháme šlehačku se ztužovačem, mascarpone ručně smícháme

s práškovým a vanilkovým cukrem.
Směs z mascarpone potom přidáváme po lžících do vyšlehané smetany.
Na korpus natřeme vychladlý jablkový puding a na něj

opatrně rozetřeme krém z mascarpone. Hotový dort dáme ztuhnout
do chladna, můžeme ho ozdobit
šlehačkou nebo jemně nastrouhanou hořkou čokoládou.
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
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Hasło bhp miesiąca: „Największym ryzykiem wypadku przy pracy jest rutyna i lenistwo!“

Ogromnie wydajne
wyrobisko 40 903 w
ruchu górniczym Darków
Zakładu Górniczego Nr 1
uzbrajali z obydwu końców
jednocześnie

Górnicy z brygady robót
przygotowawczych radzili
sobie świetnie
„Byliśmy świadomi faktu, że uruchomienie wyrobiska 40 903, gdzie miąższość sięga nawet pięciu metrów,
jest oczekiwane z wielką niecierpliwością. Jest bowiem jednym z decydujących momentów dla wypełnienia założeń planu rocznego wydobycia w ramach całego Zakładu Nr 1.
Przecież codziennie ma dawać ponad 3.500 ton węgla. Wiadomo więc
było, że im szybciej zostanie otwarte, tym większe będą przesłanki do
spełnienia głównego wskaźnika planu,” tak Foltyn zaczyna opowiadać o
walce górników brygad uzbrojenia i
likwidacji z czasem. „Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy już w sierp-

FOTO: Josef Lys

KARWINA – Gdy główny przodowy
Tadeusz Czaja z ﬁrmy zewnętrznej
Alpex z całym zespołem dokończył w
lecie w ramach Zakładu Górniczego
Nr 1 eksploatowanie wyrobiska o wysokiej wydajości 40 900 i przeniósł się
do innego obszaru, zostawił na miejscu całą technologię, z którą go wybrał. Teraz jest czas na wywiezienie jej
na powierzchnię, naprawę i przeniesienie do innego miejsca wydobycia.
A tym jest sąsiednie wyrobisko oznakowane numerem 40 903. Zadanie
uzbrojenie go i oddania do użytku w
jak najkrótszym terminie zostało zlecone zespołowi składającemu się z
czterech brygad. Dowodzenie zespołem powierzono Petrowi Foltynowi,
technikowi zmianowemu odcinka
zbrojenia ruchu górniczego Darków.

niu i pragnę podkreślić, że górnicy
przodkowi przekazali nam miejsce
do instalacji niezbędnej technologii
w dobrej jakości. Znacznie przyczynił się do tego fakt, że przecinkę kotwili długimi linami. Reszta zależała
już tylko od nas,” mówi technik zmianowy odcinka zbrojenia mając na

Petr Foltyn ukazuje na mapie kopalni
nowo uzbrojone wyrobisko 40 903.
myśli cztery brygady, które pod jego
kierownictwem pracowały jako jednolity zespół, kompleksowo realizując niezwykle złożoną operację logistyczną między starym i nowym
wyrobiskiem.

Brygady Carbokowu
i CZ Bastav
W cały, niezwykle złożony proces
włączyły się również dwie brygady
ﬁrm zewnętrznych. Zespół dowodzony przez Romana Sabala z ﬁrmy zewnętrznej Carbokov instalował odstawę przodkową z wyrobiska 40 903,
natomiast zespół dowodzony przez
Michala Krčmářa z ﬁrmy zewnętrznej CZ Bastav wykonał wysoce wyspecjalizowaną robotę przy demontażu i przenoszeniu sekcji z wyrobiska 40 900. Dalsze zespoły kierownika odcinka maszynowego ZG1 Jiřího
Macháčka zapewniły przede wszystkim transport oraz naprawę obudów
hydraulicznych, natomiast brygada kierownika odcinka maszynowego ZG1 Lubomíra Kokošínskiego zapewniała kompletację, zbrojenie i uruchomienie całej technologii w nowym
wyrobisku 40 903.

Wyrobisko zbroili
z dwóch stron
Przez ręce górników brygady zbrojenia i likwidacji przeszło razem około 5.850 ton żelaza, i to kilkakrotnie.
"Po pierwsze, musieliśmy przygotować 1.200 metrów podwieszenia
ZD24 D130, po którym przemieszczaliśmy czterdziestotonowe obudowy hydrauliczne. Jednak w niektórych sekcjach korytarze wznosiły się pod kątem 16 stopni," opisuje
trudne początki Foltyn i kontynuuje:
"Pragnąc w trudnych warunkach
skrócić termin zakończenia prac,
postanowiliśmy zbroić wyrobisko
z dwóch stron – chodnikiem wydechowym i wydobywczym. Nie robi
się tego zbyt często, zwłaszcza w wypadku rozmiarowo tak ogromnej
technologii. W starym wyrobisku
nr 40 900, gdzie był wysoki stopień
wilgotności, sekcje zostały mocno zużyte. Skorodowane lub uszkodzone części trzeba było wywieźć
na powierzchnię do Zakładu Usług
Serwisowych, gdzie zostały poddane naprawie, a następnie znowu
przetransportować ich na dół. Tutaj
zastosowano ich ponownie. To było
bardzo trudne do wykonania zadanie logistyczne."

Po zainstalowaniu ostatniej
sekcji ściana od razu ruszyła
W końcu w wyrobisku 40 903 zainstalowali 115 masywnych sekcji.
Z jednej strony, chodnikiem wydechowym, górnicy zainstalowali ich
w wyrobisku 46, z tej drugiej strony, od chodnika wydobywczego, następnych 69. Nie wszystkie traﬁły tutaj z poprzedniego wyrobiska. Z powierzchni przetransportowano 46
obudów. Logistyka objęła nie tylko
te kolosy. Naturalnie, przenoszono
także kombajn górniczy i przenośnik
odstawczy. Górnicy musieli zainstalować 810 metrów przenośników taśmowych. W końcowym etapie uruchamiano technologię. Dzięki zna-

Všem zaměstnancům OKD, a.s.
a dodavatelských ﬁrem přejeme
neustálou ochranu sv. Barbory.

komitej koordynacji wszystko przebiegało sprawnie według założonego
terminarza i w najwyższej jakości.
Wreszcie, to wszystko potwierdza
fakt, że na początku listopada technologia została oddana do eksploatacji i po zainstalowaniu ostatniej
sekcji od razu ruszyło wydobycie. W
tej chwili pracował tu znowu zespół
Tadeusza Czai z ﬁrmy Alpex. W ciągu pięciu dni wyrobisko 40 903 zaczęło wykazywać zakładaną ilość
węgla.

Słowa podziękowania na
wszystkich, którzy włączyli
się w operację
„Słowa podziękowania należą się
wszystkim kolegom, wliczając w
to pracowników spółek Carbokov
i CZ Bastav. Wszyscy potwierdzili swój profesjonalizm i entuzjazm. Personel Zakładu Usług
Serwisowych wykonał świetną robotę, zwłaszcza członkowie zespołu Radima Kajstury, którzy spełnili wszystkie nasze wymagania.
Ponadto, pracownicy transportu
pionowego zapewnili terminowe
dostawy materiału, pomimo trudnych warunków w transporcie górniczym w ramach zakładu pomocniczego. Z wszelkimi wyzwaniami
w zakresie naprawy i uruchomienia układów hydraulicznych całej technologii doskonale poradzili sobie ludzie Alana Kožušníka.
Elektrycy dowodzeni przez Leška
Palowskiego wyrobili się z podłączeniem i ożywieniem przewodów
elektrycznych dla całego wyrobiska, i to w wyznaczonym czasie.
Na podziękowanie zasługują również główni przodowi odcinka maszynowego Josef Hnát i Jaromír
Szarzec. Nie można ich wszystkich
wymienić, ale na pewno zasługuje
na pochwałę każdy, kto miał swój
udział w tej trudnej i złożonej operacji,” zamyka temat Foltyn.
Josef Lys

FOTO: Radek Lukša

Walkę z czasem wygrali również
dzięki ﬁrmom zewnętrznym
Room and Pillar jeszcze nikt na świecie nie zastosował z powodzeniem na głębokości 900 metrów pod powierzchnią.

Room & Pillar wchodzi
do dalszego obszaru
Dostawcy zespołu Alpex
pracują z nową technologią
wydobycia wyjątkowo
bezpiecznie. Od wiosny
ubiegłego roku, kiedy to
rozpoczęli próbną eksploatację,
odnotowali tylko jeden
zaewidowany wypadek przy
pracy

wykonywali wtryskiwanie nadkładu
i przedpola, zapewniając też stabilność stropu długim kotwieniem.
W niektórych miejscach stosowali
stojaki obudowy zmechanizowanej
i proste proﬁle TH. "To wszystko
spowalniało nasz postęp. Pod
koniec listopada warunki zaczęły się
poprawiać," powiedział Korbel.
Ważne jest to, że polskiej
drużynie ta technologia weszła już
w krew. "Teraz dobrze radzą sobie
STONAVA – Górnicy spółki Alpex prarównież w trudnych warunkach
cujący z kierownikiem Krzysztofem
geologicznych - i co za tym idzie
Kuczerą i głównym przodowym
Andrzejem Staszewskim
– z zzaostrzonymi środkami
bezpieczeństwa. O naswykonali już mniej więcej
be
połowę z zaplanowanych
zzym światowym poziomie świadczy fakt, że
370 metrów korytarzy
To zak
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p
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na świecie nie
dla przyszłego obszaru
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niem na głębokości 900
Jako pierwsi i jedyni, i to
ni
metrów
nie tylko w stonawskiej kometr pod powierzchnią,"
powiedział Korbel.
palni, ale także w całym zagłębiu
Plany zakładają, że Bolter Miner,
i dodatkowo na skalę krajową, wyShuttle Car, podajnik Breaker, dwa
korzystują do swej pracy technoloScoopy i Scorpiony ruszą do robót
gię Room & Filar (Korytarz-Filar).
wybierkowych w obszarze II w dniu
"Po rozpoczęciu prac w ramach
30 stycznia. W poprzednim obobszaru wydobywczego I 30
szarze V 30 górnicy Staszewskiego
otwarliśmy wydobycie w streﬁe
spędzili prawie trzynaście miesięcy,
tektonicznej, która obejmuje
pozostawiając za sobą 2,2 kilometrównież dwa uskoki odwrócone,"
rów tuneli i 62.000 ton wydobytego
poinformował kierownik projektu
węgla. "Przez cały czas pracowali
RP Jiří Korbel. Ponad sto metrów
bez jednego nieszczęśliwego wydarkorytarza I 3002 oznacza codzienny
zenia czy zarejestrowanego uszczerpostęp od dwóch do sześciu metbku na zdrowiu. Został zaewidowany
rów, ale również wykonanie cofania
tylko jeden wypadek przy pracy.
oraz robotów przybierkowych. Poza
Za to wszystko chłopakom należą
zwykle stosowanym kotwieniem (w
się wielkie podziękowania i pochkorytarzach wykonanych z zastosowały," powiedział Korbel.
waniem metody RP nie stosuje się
klasycznych hajcmanów) dostawcy
Radek Lukša

2 ,6 – 3

Příjemné prožití nadcházejících vánočních
svátků a mnoho štěstí v osobním i pracovním
životě v novém roce 2016.
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Shuttle Car.
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ČESKÝ DESIGN V DOLE HLUBINA
OSTRAVA – Co je české, to je hezké!
O tom se přesvědčily předposlední
listopadový víkend na Dole Hlubina
více než tři tisícovky návštěvníků
historicky první prodejní výstavy
designu v moravskoslezské metropoli. Nábytek, svítidla, doplňky
bytů, interiéry, architekturu, ozdoby
či autorské plakáty prezentovalo
na padesát vystavovatelů.

Havíři Důlního závodu 1 ctí tradice

šachty. „Česká televize nám půjčila
čtyři dokumenty o architektuře a designu, které jsme tam promítali,“
sdělila Karolína Skórková za pořadatelský tým.
Ten po třídenní výstavě neskrýval
spokojenost – návštěvnost předčila
očekávání, dobré ohlasy zněly na expozici i její umístění v industriálních
prostorách historického dolu. „Velmi

Ani při bujaré zábavě
horníci nezapomněli
na své kamarády, kteří
už nejsou mezi námi.
V rámci Salamandru
vybrali pro sirotky ze
Spolku svatá Barbora
přes čtvrt milionu korun

„Meat Design? Název vznikl jako slovní hříčka.
Foneticky zní setkat – meet – v angličtině úplně stejně
jako maso – meat. A tím, že jdeme proti masovým
výrobkům z obchodních řetězců, se tam hodí i to
maso,“ upřesnila za pořadatele Karolína Skórková.
se líbily naše plakáty z dílen ostravských výtvarníků, ještě teď je lidé
poptávají,“ podotkla Skórková s tím,
že Meat Design má u nás obdobu
snad jen v Praze či Zlíně. V příštím
ročníku proto chtějí víc vystavujících
workshopů a bohatší doprovodný
program.
uzi

FOTO: Radek Lukša

Jednu část expozice organizátoři
akce s názvem Meat Design umístili
do starých hornických koupelen.
Druhou do patra kompresorovny,
v jejímž přízemí se konaly workshopy a nabízelo občerstvení. Využili
i promítacího sálu v bývalém odboru
materiálově technického hospodáře

HORNÍ SUCHÁ – V liščí noru se v pátek 28. listopadu proměnil společenský sál Dělnického domu
v Horní Suché. V tento den se tam
konala tradiční hornická ceremonie – skok přes kůži, respektive
šachťák. Byla to první akce svého druhu pořádaná pod hlavičkou Důlního závodu 1. Jeho vznik
se datuje k 1. lednu 2015, kdy pod
tímto názvem došlo ke sloučení
dvou samostatných důlních závodů – Darkov a Karviná.
Ve vyzdobené liščí noře se sešlo více než dvě stě mužů, z nichž
mnozí byli ve slavnostních hornických krojích. Od prezidiální
tablice je přivítalo Slavné, vysoké a neomylné prezidium v osobě Jana Huplíka, výrobního náměstka darkovské šachtice ve výslužbě. Po svém boku měl semestry v roli slavných a vysokých
adlátů Dale Ekmarka, výkonného ředitele OKD, Pavla Hadravu,
provozního ředitele, Boleslava
Kowalczyka, ředitele Důlního
závodu 1, Václava Kabourka, ře-
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V liščí noře Dělnického domu v Horní Suché se na šachťáku sešlo přes dvě stě
slavných semestrů.
ditele Závodu úpraven, a Josefa
Hájka, bývalého zaměstnance
OKD a současného poslance parlamentu za hnutí ANO. V úvodu
zazněla karmína Hornický stav
budiž velebený a pak už dostala hornická slavnost ten správný říz.
Tradičnímu hornickému večeru
nechybělo snad vůbec nic. Slavný
cantor Milan Kupka se svou smečkou dbal o to, aby liščí norou co
nejčastěji a nejhlasitěji zněly zpěvy hornických písní. Hrdla mužů
byla pravidelně svlažována pivní mastí značky Radegast, o jejíž správné množství ve zdobných
krýglech se starala k tomu vyčleněná pivní policie se svými bezednými džbány. Košatými šveﬂy
(vtipnými projevy-kydy) byly ústy

BOHOSLUŽBA NA POČEST SV. BARBORY
ani na tisíce žijících zaměstnanců
šachet v našem hornickém regionu
a vyprosit jim tento den od nebeské
patronky zdraví a požehnání pro
jejich rodiny. Letošním slavnostním celebrantem a kazatelem při
mši, které se v pátek 4. prosince
od 16.45 hodin zúčastní i zástupci spolků krojovaných horníků,
bude P. ThDr. Milan Adámek, farář
v Havířově-Prostřední Suché.
aja

Jedním vrcholů hornického večera byl
skok přes kůži, ceremonie přijímání
fuxů do stavu hornického.

Soutěže jednotlivých tablic sledovali
účastníci šachťáku velmi pozorně
a dobře se při nich bavili.

Podpoří své kolegy-kamarády

Důl Hlubina hostil přehlídku originálních i nápaditých českých výrobků.

DOUBRAVA − Každoročně 4. prosince slaví svátek všechny Barbory.
A právě sv. Barbora je uctívaná
jako patronka všech horníků.
Na den přesně k této příležitosti si
Římskokatolická farnost Doubrava
připravila nevšední bohoslužbu,
obětovanou zejména za těm, kteří
položili svůj život v těžké a namáhavé práci několik set metrů pod
zemí. „Nechceme však zapomenout

Contrárií (vedoucí jednotlivých
tablic-stolů) představeny osádky
jednotlivých tablic.
Do liščí nory mezi slavné semestry byli vpuštěni i smrdutí fuxové, adepti cechu hornického. Ti
mohli své hanlivé označení vy-

měnit za čestný titul semestr pouze tak, že byli připuštěni k slavnostnímu křtu – skoku přes kůži.
Za to se úspěšně přimluvil jejich
patron, slavný vysoký nadlišák
Karel Mitrenga. Po patřičné ceremonii plné veselí „skočilo“ do cechu hornického pět fuxů.
Pak už na řadu přišly souboje tablic, které v netradičních
soutěžních disciplinách reprezentovali jejich zástupci. Po lítém boji nakonec zvítězila tablice
Technická. Došlo i na Salamandr
vyhlášený na počest těch, kteří navždy opustili řady svých kamarádů z dolu, a také na sbírku
pro členy jejich rodin. A tady se
účastníci šachťáku vyznamenali.
Svou solidaritu vyjádřili částkou
267 095 Kč.
První šachťák Důlního závodu
1 potvrdil, že havíři drží dobrou
partu, ctí hornické tradice, mají
upřímný a trvalý vztah ke svému
mimořádnému a ctěnému povolání.
Josef Lys

Za prezidiální tablici zasedlo Slavné, vysoké a neomylné prezidium se slavnými
a vysokými adláty.

LIŠČÍ NORA – O přestávce
šachťáku jsme hovořili s jedním
ze slavných a vysokých adlátů
Josefem z rodu Hájků, současným poslancem parlamentu.
Kromě jiného jsme se ho zeptali,
zda při hlasování v parlamentu
podpoří vládní novelu důchodového zákona, která by měla
umožnit horníkům, kteří začali
svou profesi vykonávat po 1.
lednu 1993, odejít do starobního
důchodu o pět let dříve. Nová
pravidla však ještě musí schválit
parlament.

„Říkám jednoznačně ano,” pravil Josef přesvědčivě a pokračoval. „Na vlastní kůži jsem za svých
36 let strávených v OKD poznal
náročnost hornické profese. Proto
považuji požadavek hornických
odborů na dřívější odchod horníků
za oprávněný a legitimní. V průběhu příštího roku vláda předloží
zmíněnou novelu důchodového
zákona do sněmovny k projednání.
Mohu slíbit, že vyvinu maximální
úsilí k tomu, abych získal podporu
k prosazení tohoto zákona ve sněmovně.
syl

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 42
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

4, 109, 225, 299, 326, 506

Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

Dne 4. 12. 2015 vzpomeneme nedožité 74. narozeniny a 2. 1. 2016 sedmé
výročí, co nás opustil náš vynikající
kamarád pan Ervin Mokrosz, bývalý
elektrotechnik Dolu Darkov. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku
s námi. Zejména vzpomínají kamarádi:
O., Pol., E., J., Pe., Vl., F., A., Zb., Z., Po.

„Život je
poznání,
loučení
a vzpomínání.“
Dne 4. 12.
2015 uplynulo 6 let, co
nás navždy opustil můj drahý

manžel, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, pan Josef
Rochl ze Šenova, který náhle
odešel od všeho, co měl rád,
v 53 letech. S láskou vzpomíná
manželka Alena s rodinou. Kdo
jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

51/41-X/10

Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

„Osud Ti
nedopřál s námi
déle být, ale
v našich srdcích
a vzpomínkách
budeš stále
žít...“

Získejte dálnièní známku ZDARMA!

Profesionální autosklo zamìøující se na výmìny èelních

Investujte do dieselu a rázem ušetříte

19/41-X/10

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

a ostatních autoskel a tónování autoskel fólií.

AMS Autosklo Ostrava
28.øíjna 2020/231
Ostrava-Mariánské hory, 709 00

722 220 226

tel.:

autoskloostrava.com

www.

51/41-X/10

Pro větší radost z řízení

Nadace

OKD

3. prosince 2015 číslo 42 ročník 45

www.nadaceokd.cz

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

PÁTÁ SRDCOVKOVÁ VÝZVA!

Sedm havířských hrobů
dostalo důstojný vzhled

Letos prošly opravou dva hroby, včetně tohoto s oběťmi z Hermenegildy.
ra z Nadace OKD. Bez ní
mají kolem dvaadvaceby s vvelkou pravděpoti tisíc. Sedmnáct tidobností
stále bujesíc z nich se využívá..
dob
la na havířských
„Na hřbitov denně
pomnících
rozličzavítá asi tisícovp
ná vegetace, vlika lidí, v dušičkovem počasí by se
vé době nebývá
Na toli
ka
nebožtí hektarech o
rozpadaly cihlovýjimkou až stod
ci
p
větší js ve Slezské O očívají
vé zídky, drolily
tisícová návštěvou v ČR
stravě,
je
hřbitov
pískovcové
části.
nost.
Květiny
p
v Brn n Ústřední
hřbitov ě a Olšanské
U společného hroa svíčky se objevují
y v Pra
ze.
bu Salma například
samozřejmě i u těchhani re
rekonstrukce neto hornických hrobů,“
bů,“
dokázala zachránit původní
podotkla správkyně s tím,
sloupky. Musely je nahradit kopie
že s opravou prvních začali v roce
doplněné řetězy.
2008.
Poddolování kromě povětrUmožnila to právě podpo-
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Na hřbitově „na Slezské“ rekonstruovali postupně sedm hornických hrobů.

Původní stav jednoho z hrobů.

nostních podmínek narušilo stav
hrobu s oběťmi havárie na šachtě Emma. Propadal se, neizolovaná zídka z podmáčených cihel budovaných bez základů hrozila zřícením. Oprava se neobešla bez
terénních úprav. Na většině rekonstruovaných pomníků se činili
i kameníci, sekali, brousili, čistili,
obnovovali nápisy…
„Granty z těžařské nadace znamenaly pro obvod mnoho. Díky
nim jsme zachovali hornickou památku, obnovili pietu hrobových
míst, vytvořili estetičtější prostředí pro pozůstalé a vůbec návštěvníky hřbitova,“ shrnula Ivana
Zádrapová ze slezskoostravské
radnice. Ta by ráda ještě renovovala i dva pomníky horníků zastřelených při stávkách.
Radek Lukša

Společně uložené oběti

společnosti OKD – i jednotlivých
dárců. Ale také jsme si vědomi
potřeb neziskové sféry a nutnosti
podpory lidí zabývajících
podpo
se ppo své práci dobrovolně, bez nároku
rov
na odměnu a převážně i na vlastní
vá
nnáklady, činnostmi
ve prospěch různých
spolků. Mohu
sp
ujistit, že z minulých let
ujist
máme ﬁnanční rezervy
uschované
uschovan právě k podpoře
těchto projektů,“
informovala
proje
ředitelka Nadace
Nada OKD Karolína
Preisingerová s tím
tím, že Srdcaři mohou žádosti podávat až do 15. ledna
2016.
uzi

FOTO: ME Gymnastika Havířov

OSTRAVA – Část historie, která
k našemu městu navždy patří. Tak
hledí i na radnici obvodu Slezská
Ostrava na místa společného věčného odpočinku obětí neštěstí na zdejších šachtách z 19. a 20.
století. Těžařská nadace je stejného mínění – na opravu hornických hrobů přispěla totiž už třikrát. A všech sedm dostalo opět
důstojný vzhled!
„Patří to k odkazům minulosti, památkám, které bychom měli
udržovat. Kdo viděl stav hrobů
před rekonstrukcí, mi bezesporu dá za pravdu,“ nechala se slyšet Nataša Lukášová. Ta jednak
sama pochází z havířské rodiny,
a na třetím největším tuzemském
hřbitově – jemuž Ostraváci neřeknou jinak než „na Slezské“ – působí jako správkyně.
Míst k uložení nebožtíků zde

FOTO: Radek Lukša

Na třetím největším
českém hřbitově
za posledních sedm let
postupně zrekonstruovali
všechna místa, kde
společně sní věčný sen
oběti důlních požárů,
výbuchů či závalů

KARVINÁ – Svátek hornické patronky
svaté Barbory – pátek 4. prosince –
je dnem, kdy Nadace OKD opět
vyhlašuje výzvu
vu pro Srdcaře. O minigranty se mohou
ohou
ucházet pracovníci OKD,
HBZS, NWR
a Green Gas
DPB věnující
se ve volném
čase veřejně
prospěšným
aktivitám. Na ty
mohou „jejich““ neziskovky dostat pět až třicet
tisíc korun!
„Uvědomujeme si nelehkou
současnou situaci zřizovatele –

Děvčata z ME Gymnastika Havířov trénují na nové podlaze.

SRDCOVKOVÉ GYMNASTKY
SKLÍZEJÍ APLAUS I MEDAILE

 Jáma Emma (1884)
 Jáma Zvěřina (1888)
 Důl Trojice (1891)
 Důl Hermenegilda (1896)
 Jáma Salma (1905)
 Jáma Salma (1919)
 Důl Trojice (1936)

HAVÍŘOV – Cvičební náčiní včetně
žíněnek sloužících k tréninkům
i veřejným vystoupením pořídili
v oddílu ME Gymnastika Havířov
z minigrantu zařízeného Michaelem
Alló. Provozní elektrikář v rubání
darkovské šachty takto pomohl
podruhé.
„Naposledy jsme se úspěšně
představili na velké městské
show Havířov v pohybu,“ oznámila
manželka patrona projektu Eva Alló.

Dříve patřila k aktivním sportovním
gymnastkám, teď se věnuje dětem
jako trenérka a je předsedkyní
podpořeného klubu.
Spolu s Mirkou Henzlovou dokázaly malé gymnastky připravit tak,
že se staly na Mia Dance Festivalu
v Praze ve formacích mistryněmi ČR.
„Děvčat od tří do šestnácti let máme
v oddíle okolo šedesáti,“ doplnila
Alló s tím, že k nim patří i její dcera
Anička.
uzi

Rock, rap i romská hudba – to je BURÁRUM

FRÝDEK-MÍSTEK – Partička s názvem Gypsy Axton produkuje romskou muziku. Se zpěvačkou říkající si Míša ve frýdeckém
nízkoprahovém zařízení Prostor
měla poslední podvečer v listopadu ﬁnální zkoušku na veřejnou premiéru. Tou bude v pátek
3. prosince v místeckém areálu Sokolík multižánrový festival
BURÁRUM.
„Stejně jsme pojmenovali i náš
projekt účelného trávení volného
času mládeže, na který jsme dostali letošní grant z těžařské nadace. Z části se pořídily instrumenty
do zkušebny – kvalitní reprobedna, baskytara, elektrická i akustická kytara – a zbytek posloužil prá-

FOTO: Radek Lukša

Začínající muzikati zkoušející
v nízkoprahovém klubu
Prostor vystoupí 4. 12.
v areálu Sokolík, festival
začíná v 18 hodin, vstup je
i díky těžařské nadaci volný

Gypsy Axton se chystají na koncertní premiéru na festivalu BURÁRUM.

„S naší skupinou Trochumoc jsme se mimo
jiné představili vloni v Karviné na hornických
slavnostech,“ upřesnil Rostislav Hekera,
koordinátor projektu z městského úřadu.
vě na uspořádání této přehlídky,“
uvedl Rostislav Hekera z radnice.
Rostislav, vedoucí oddělení sociální prevence a poradce

pro národnostní menšiny, pracuje s dospívajícími a má i velmi blízko k hudbě. Hraje na kytaru a zpívá v rockové skupi-

ně Trochumoc. „Abychom začínající muzikanty podpořili
a umožnili jim užít si atmosféru pravého festivalu, vystoupíme na jednom pódiu s nimi,“
vysvětloval.
Šanci ukázat, co v nich je,
dostanou kromě Míši a Gypsy
Axton z Prostoru též rappeři Garden Street či kytarové trio
Jeshita Band. „Vloni se v nízkoprahovém klubu střídala spousta amatérských souborů a podle toho nástroje vypadaly. Jejich
obnovou jsme posunuli možnosti
začínajících muzikantů výš,“ líčil
Hekera.
Prostor podle něj navštěvuje klientela rekrutující se zejména z dětí a mládeže z ekonomicky a sociálně znevýhodněných
podmínek. Je jim nejčastěji mezi
patnácti a dvaceti lety. Že to někteří myslí s hudbou vážně, dokládá to, že někdejší návštěvníci jsou už mezi účinkujícími
na BURÁRU – rockeři Spider X
s vlastní tvorbou.
Radek Lukša

Veřejná vystoupení srdcovkových gymnastek mívají úspěch.

ANDĚLSKÝ ADVENT V GONGU
OSTRAVA – ADAM – Autistické děti
a my, Prapos, Klíček, Mens Sana,
Centrum pro rodinu, Bílá Holubice,
S.T.O.P., Charita Český Těšín,
Podané ruce, Centrum pro dítě
s diabetem. Tyto neziskovky s projekty přihlášenými do jubilejního
10. ročníku dobročinného Adventu
plného andělů rozvíjely či stále
rozvíjejí své aktivity také za přispění
těžařské nadace.
A právě některé z nich přiřkne
veřejnost deseti- či pětitisícovou
podporu: hlasuje se na webu
www.adventplnyandelu.cz, a to až
do čtvrtečního poledne 3. prosince.
Týž den od 15 do 22 hodin bude

neziskovkám, jejich partnerům, příznivcům a hostům patřit multifukční
hala Gong v bývalém plynojemu
v Dolní oblasti Vítkovice. Připraven
je bohatý program.
Všichni účastníci zapojení
v projektu se představí, případně
vystaví a do dražby nabídnou své
výrobky. Proběhnou kreativní dílny,
odborné semináře, besedy, prodej
adventních a vánočních dárků a ozdob včetně těch vyprodukovaných
v chráněných dílnách, vystoupení
regionálních skupin a mladých
umělců i slavnostní večer a koncert
k 10. výročí andělského adventu.
uzi
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V přípravných zápasech nevyhráli

Fotbalová Orlová se stabilizovala

Fotbalisté MFK OKD v minulých
dnech remizovali s Hlučínem
(1:1) a prohráli s Lokomotivou
Petrovice (2:3)

„Sešívaní“ přezimují
v čele tabulky krajského
přeboru, vyhráli
jedenáct podzimních
zápasů ze šestnácti

KARVINÁ – Měla to být dvě vítězství
nad soupeři z nižších soutěží, ale nebyla! Karvinský tým si závěrečných
pár dnů před odchodem na dovolenou zpestřil dvěma přípravnými
duely. V nich se trenérům představili
vytipovaní hráči, kteří bojovali o pozvánku na start zimní přípravy. Ta je
naplánována na 4. ledna.
„Měli jsme tady na testech pět
hráčů, jednoho dokonce tmavé
pleti. Viděli jsme je v obou zápasech. Vše si vyhodnotíme a pak
uvidíme,“ nechtěl dělat předčasné závěry trenér Jozef Weber.
První utkání s Hlučínem proběhlo
v areálu U Bažantnice a padly dva
góly – po jednom na obou stranách.
Do vedení šli domácí díky zkoušenému Dadeskovovi, třetiligový tým

FOTO: archiv

Momentka ze zápasu s Českým Těšínem, který Orlová vyhrála 1:0.
čil symbolicky – vítěznou brankou
na trávníku Vendryně.

Divize by Orlové slušela
„Kromě vedoucí příčky nás ještě těší stabilizace klubu a podepsaná smlouva s městem Orlová
na dva roky. Rádi bychom se také
pustili do stavebních úprav, konkrétně do rekonstrukce šaten.
Přes zimu chceme zapracovat
i na tom, abychom na stadion nalákali více lidí,“ říká klubový sekretář a šéftrenér mládeže Jiří
Jurčík.

Myslí v Orlové po vydařené
první polovině na vyšší soutěž?
„Slušela by nám. Chceme se o divizi porvat, ale samozřejmě záleží na mnoha okolnostech. Tou zásadní je dát dohromady kádr hráčů, kteří navážou na podzimní
výkony. Všichni cítíme, že kádr
potřebuje okysličit a zkvalitnit.
Tím mám na mysli razantněji dát
příležitost úspěšným dorostencům, kteří jsou na začátku mužské kariéry a zatím nevědí, jak se
k dospělému fotbalu postavit,“ je

„Vždy se tady hrála
minimálně divize.
Bylo by fajn se do ní
zase vrátit,“ přejí si
v orlovské Slavii.
přesvědčený Jurčík. „Bylo by nám
líto, kdybychom na jaře zůstali
na prvním místě a potom bychom
se museli postupu vzdát. V Orlové
se vždy hrála minimálně divize.
Bylo by to fajn,“ doplnil Kopel.

Mládež? Problém starších žáků
Orlovská Slavia přezimuje v pozici lídra krajského přeboru.

Žádný fotbalový klub však není
deﬁnován pouze fungováním
A-mužstva. Nejinak je tomu

i v Orlové. Velkou radost dělají vedení klubu divizní starší dorostenci. Ti na podzim jakožto nováček soutěže nasbírali 20 bodů
a zimu stráví na deváté příčce.
Jejich mladší kolegové jsou se sedmi body čtrnáctí.
„Bohužel nás trápí kategorie
starších žáků. Na podzim kluci nasbírali pouze jedenáct bodů
a ukazuje se, jak je to v tomto věku
těžké,“ hořce se pousmál nad obdobím dospívání šéftrenér orlovské mládeže a závěrem připomněl, že na konci ledna se opět
uskuteční zimní turnaj O pohár
starosty města Orlové, kterého
se za pořádající klub zúčastní dorostenci. „Bude se hrát šest kol
ve dvou skupinách, samozřejmostí jsou také boje o konečné umístění,“ doplnil a poděkoval za spolupráci všem sponzorům a partnerům, zvlášť městu Orlová a společnosti OKD.
Adam Januszek

FOTO: MFK OKD Karviná

ORLOVÁ – Na jaře ještě třetiligový klub se musel během léta kvůli změně metodiky ﬁnancování
přeorientovat na nižší soutěž –
a to hned o dva stupínky. Navíc
zrušil B tým a ještě víc se zaměřil na práci s mládeží. I přes mnohé starosti zmobilizoval všechny
síly a je lídrem krajského přeboru o tři body před Pustou Polomí
a Dětmarovicemi.
„Myslím si, že jsme mohli mít
o čtyři body víc, ale i přesto máme
pro jarní boje dobrou výchozí pozici. Podzim jsme zvládli,“ nechal
se slyšet trenér Čestmír Kročil.
Spokojenost vyjádřil také nejzkušenější člen týmu, důlní zámečník
lokality ČSA DZ 1 Jarmil Kopel.
Ten především kvituje fakt, že tým
i přes letní události zůstal takřka
pohromadě.
„Na krajský přebor máme
opravdu silný tým. Zpočátku
jsme to měli těžké a herně to nebylo ono, přestože jsme zápasy
vyhrávali převážně o gól. Možná
nás probudila pomyslná facka
v Dětmarovicích, kde jsme prohráli 1:3. Od té doby už to bylo
dobré a myslím si, že soutěž vedeme zcela zaslouženě,“ podotkl kapitán Orlové, který podzim zakon-

Od 4. prosince mají fotbalisté MFK OKD zasloužené volno.

SPORTOVNÍ TIP

HAVÍŘOV
Hokej
Prvoligoví hokejisté AZetu Havířov
přivítají na domácím ledě v rámci

Umístění: 1.
Body: 37
Bilance: 11-4-1 31:10

SILVESTR 2015
V BESKYDECH

Wellness silvestrovský pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici

Jak na ně vyzrát? O tom se radil celý tým v rámci oddechových časů.
na pováženou. „S tím se nedá vyhrát, zvlášť s Duklou ne. První poločas nám ještě vyšel, ale ten druhý už ne. Po přestávce jsme na můj
vkus hráli až moc individuálně
a nešlo nám to,“ vysvětloval.

Moc důvodů k radosti fanoušci házenkářského Baníku zatím nemají.

„Je to smutné a tristní.
To tady možná za celou
existenci klubu ještě
nikdy nebylo,“ reagoval
brankář Jakub Lefan
na skutečnost, že
Karviná prohrála čtvrtý
ze šesti domácích
zápasů.
Stejného názoru byl jeden z trenérů Roman Farář. „Propadli
jsme v útočné fázi, to rozhodlo,“
narážel na ztrátu míčů a střelbu z nepřipravených pozic.
Čtyřiadvacet gólů soupeře také
není žádná hitparáda, ale tentokrát to stačilo. Obrana nám fungovala solidně, ale to nestačí,“ ří-

kal smutně Farář po čtvrté domácí porážce.
Tyto ztracené body se budou
těžko dohánět, jelikož kromě
Lovosic hostili Karvinští všechny papírově těžší soupeře na domácí palubovce a v jarních odvetách tak pocestují k nim. „To
je pravda, ale s tím nic nenaděláme. Extraliga je vyrovnaná a klidně můžeme u někoho vyhrát. Ale nevymlouváme
se, jsme v těžké situaci,“ uvědomuje si závažnost situace.
Navíc v dalším kole se jeho tým
představí v Zubří. Toto utkání už bude patřit do jarních odvet a rozhodně tam Baník nejede v pozici favorita.
Proti Dukle začali domácí dobře, dostali se do tříbrankového vedení, které Dukla smazala do poločasu pouze o gól. Bohužel úvodní desetiminutovka po změně
stran patřila armádnímu klubu
a Karviná už pouze dotahovala.
Když následně mohla jít několikrát do vedení, selhala v koncovce
a Dukla dovedla zápas do vítězného konce. Po několika nepovedených utkáních se konečně dařilo
i brankáři Lefanovi, ale na bodový zisk to nemohlo stačit. Brankář
byl dokonce dvakrát nepříjemně
nastřelen do hlavy. „To se v házené stává a gólman s tím musí počítat. Není to nic příjemného, ještě
teď po zápase to cítím, hlavně pod
okem. Ale budu v pohodě,“ ujistila
brankářská jednička karvinského
Baníku.
Adam Januszek

Přijeďte si odpočinout
do krásného prostředí
Beskyd a odpočinout
si od každodenních
starostí, kde na Vás v obci
Ostravice čeká Hotel Odra
s novým bazénem, saunou
a rehabilitační linkou
jako v lázních (podvodní
masáže, vířivky na horní
a dolní í končetiny, perličkové a hydromasážní vany,
lymfodrenáže, parafínové
obklady,klasické masáže).
A k tomu Vám nabízíme
níže uvedený balíček

CENA SILVESTROVSKÝCH POBYTŮ

Dospělá os. děti 4-12 let

Cena na osobu /28.12.2015-1.1.2016/ 5.160,-

4.220,-

Cena na osobu /29.12.2015-1.1.2016/ 4.120,-

3.340,-

Cena na osobu/30.12.2015-1.1.2016/ 3.500,-

2.460,-

Cena na osobu/31.12.2015-2.1.2016/ 3.500,-

2.460,-

Výše uvedené pobyty jsou vč. polopenze a silvestrovské večeře.
Silvestrovký Balíček 28. 12. 2015–2. 1. 2016
– pouze u pobytů na 5 nocí
Cena balíčku na osobu: dospělí 6.200,- děti 5.100,V ceně balíčku je zahrnuto:
1 x bylinná perličková koupel Laguna
2 x vířivá koupel horních nebo dolních končetin
1 x parafínový zábal
1 x hod.denně hotelový bazén 33°C
5 x ubytování s polopenzí
50% sleva do hotelového wellness HOTEL ODRA PARADISE
50/HBC14/15

Nevýrazný podzim
v podání HCB OKD
pokračuje, poslední
listopadovou neděli
si oba body odvezla
pražská Dukla, která
v Karviné vyhrála 24:21

32. kola kladenské Rytíře. Zápas
se uskuteční ve středu 9. prosince
od 18 hodin. Před tímto zápasem hraje AZ dvakrát venku –
v Šumperku a Přerově.
aja

FK Slavia Orlová-Lutyně
podzim 2015

Házenkáři doma opět prohráli, kvůli špatné střelbě

KARVINÁ – Šest utkání před vlastními fanoušky a hned čtyři porážky.
Tak mizernou bilanci v házenkářském Baníku nepamatují. Podruhé
za sebou navíc zápas přenášela
v přímém přenosu Česká televize.
„Je to smutné a tristní. To tady
možná za celou existenci klubu
ještě nikdy nebylo,“ klopil zrak
po utkání s Duklou brankář Jakub
Lefan. V domácím prostředí jednadvacet nastřílených gólů je

však ještě do přestávky vyrovnal.
Po změně stran už gól nepadl.
Druhé utkání se konalo pod
umělým osvětlením ve Sportovním
centru Kovona na umělé trávě.
Karvinští opět dali první gól, to se
treﬁl z penalty Petr Glaser. Hosté
však odpověděli hezkým lobem
zkušeného Pavla Malíře. Po změně
stran šli hosté do vedení, domácí
zásluhou Mária Tótha za pár minut
vyrovnali, ale poslední slovo měly
opět Petrovice. Divizní tým tak překvapil favorita a zvítězil i s několika
karvinskými hráči v sestavě – právě
Lokomotiva Petrovice je karvinskou
farmou.
Nutno podotknout, že trenér
Weber ani do jednoho zápasu
neposlal své stěžejní hráče. Přesto
minimálně jedna výhra měla být
povinností. Poslední trénink absolvují Karvinští v pátek 4. prosince
a přesně za měsíc se pak sejdou
na startu zimní přípravy.
aja

Silvestrovská večere, silvestrovský program, občerstvení.
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Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 327
www.hotel-odra.cz
Tel./fax: 558 682 287
hotelodra@seznam.cz
www.ibeskydy.cz
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