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Speciál ke Dni horníků
Pozvání do Karviné

Dnes s přílohou
Umělci a uhlí? Proč ne!
„Dnes vím jasně, že hornictví neodmyslitelně patří k Ostravsku a na havíře a jejich těžkou práci jsem náležitě hrdý!“ říká Richard Kroczek, jenž se
představí za bicími v kapele Buty. A Věra Špinarová? „Vyrůstala jsem tady
a můj otec byl horník.“
Příloha, strana A

Milé kolegyně, vážení kolegové,
věřím, že jste prožili příjemnou dovolenou v kruhu svých rodin a přátel.
Budeme teď všichni potřebovat dost
síly a odhodlání, abychom zvládli všechny výzvy, které nás do konce roku čekají. Ještě než se do nich
pustíme bych vás rád pozval na Hornické slavnosti OKD – tradiční oslavy
poctivého hornického řemesla.
Snažili jsme se připravit pestrý program. Věřím, že zaujme nejen
vás, ale i vaše rodiny a další obyvatele regionu. Podrobný program najdete v tomto vydání Horníka.
Loňské Hornické slavnosti byly
v mnohém unikátní. Kromě tradičních hudebních programů jsme připravili také dvě novinky – Karnevalový průvod Nadace OKD, ve kterém se
představily neziskové organizace podporované naší ﬁremní nadací, a také
výstavu techniky, kterou po masivních investicích z posledních let využíváme v našich dolech. Oba programy
se setkaly s mimořádným ohlasem, já
osobně jsem měl největší radost právě z výstavy důlní techniky. Těší mě, že
jste mohli svým dětem a dalším rodinným příslušníkům ukázat, že v našich
dolech dnes využíváme nejvyspělejší
technologie světové úrovně.
Mimořádný úspěch karnevalového průvodu neziskových organizací
i výstavy důlní techniky pro nás byl
výzvou. Oba programy letos zopakujeme a ještě rozšíříme. Průvod bude
delší, a jak se zdá, bude mít i více
účastníků, a také výstava se rozroste. Proto jsme ji přesunuli z náměstí, kde měla pouze omezený prostor,
na parkoviště před letním kinem. Novinkou bude moderní závěsná drážka společnosti Ferrit, kterou využíváme pro přepravu horníků i materiálu,
a také rozšířená prezentace našich
báňských záchranářů.
Hornické slavnosti letos opět nabídnou nejen hudbu a zábavu, ale
především jasný vzkaz: Společnost
OKD je perspektivní ﬁrma, která myslí na své zaměstnance i na celý region a lidi, kteří v něm žijí. Mnohé aktivity se už dnes bez nás neobejdou.
Stejně jako my se neobejdeme bez
pochopení a pomoci regionu, v němž
podnikáme.
Zdař Bůh!
Klaus-Dieter Beck
generální ředitel
a předseda představenstva OKD
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Karviná

Park Boženy Němcové

Barborka mění životy
Život ženy samoživitelky s dětmi je trpký
a tvrdý. Vdova po horníkovi Alena Kunčíková by mohla vyprávět. Naštěstí existuje Občanské sdružení svatá Barbora.
Pomáhá hlavně dětem, ale pomohlo i jí.
Nabídlo jí druhou šanci.
Příloha, strana B

Pochodujeme o rekord
Nevídaný úspěch slavil před rokem premiérový Karnevalový průvod Nadace
OKD. Tentokrát by měl být ještě větší a barevnější. Začíná ve 14 hodin
a startuje od Městského domu kultury.
Do průvodu jste zváni i vy!
Příloha, strana C

Budeme lepší než loni?
K oslavám Dne horníků patří zábava a tu
nabídne i druhý ročník Hornické ligy mistrů. Soutěžní disciplíny jsou spojené
s oblíbeným nahořklým mokem a laťka
je nastavená hodně vysoko. Troufnete si
pokořit loňské mistry?
Příloha, strana D

Opět výstava techniky

Guns 2 Roses
Richard Müller

Věra Špinarová Škwor Dara Rolins & Rytmus
Tublatanka Buty Tomáš Klus Miro Žbirka
Doga & Martina Pártlová Charlie Straight
více na www.hornicke-slavnosti.cz

Mluvíte o důlních mašinách s rodinou
a kolegy a stejně si nedokážou představit, o čem vedete řeč? Přiveďte je
na Hornické slavnosti do Karviné, kde
se také letos představí důlní stroje v plné parádě. Ostatně vidět je na povrchu
je žužo i pro horníka.
Příloha, strana F

Sezona bezBARu ﬁnišuje
BezBAR, novinka z dílny Nadace OKD,
zaujal a nemůže chybět ani na Hornických slavnostech. Stánek obsluhovaný
vozíčkáři se stal symbolem účasti hendikepovaných na kulturních a společenských akcích.
Příloha, strana G

A za týden do Staříče!
Loni to nevyšlo. Oslavy Dne horníků
v Karviné i Staříči připadly na stejný
den. Letos se obě akce konají v jiných
termínech – ta ve Staříči následující víkend, v sobotu 8. září. Dobrá příležitost,
jak slavit dvakrát!
Příloha, strana H

Společnost NWR oznámila pololetní výsledky
Firma mírně zvýšila cíl těžby v roce 2012 na 11 milionů tun. Nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost horníků
OSTRAVA – Skupina New World Resources, která
je mateřskou společností černouhelné ﬁrmy OKD,
největšího evropského výrobce slévárenského koksu OKK Koksovny a polské NWR KARBONIA, zveřejnila 23. srpna neauditované předběžné výsledky
za první pololetí letošního roku.

Tržní podmínky v Evropě jsou náročné
Společnost OKD za první polovinu roku vytěžila 5,8
milionu tun uhlí, přičemž byl mírně zvýšen cílový objem těžby za letošní rok na 11 až 11,1 milionu tun.
OKK Koksovny vyrobily v první polovině letošního
roku 349 tisíc tun koksu, největší část produkce představoval stejně jako v uplynulých letech slévárenský
koks a cílem pro letošní rok zůstává výroba 700 tisíc tun.
Společnost vykázala čistý zisk 35 milionů eur (zhruba 870 milionů korun). Podle předsedy představenstva Mika Salamona se v průběhu roku stávají podmínky na regionálním trhu stále náročnější především

kvůli zpomalení regionálního trhu s ocelí. V celosvětovém měřítku vede převis nabídky na trhu s koksovatelným uhlím k poklesu jeho cen. V kontextu těchto skutečností jsou podle Salamona výsledky za první pololetí letošního roku dobré.
Ceny energetického uhlí jsou sjednány na celý rok,
a zůstávají tedy nezměněné. Firma očekává nárůst jeho prodeje v souvislosti s obvyklými sezonními trendy.

Bezpečnost zůstává jasnou prioritou
Koeﬁcient úrazovosti se v provozech NWR proti roku
2011 snížil o 1 % na 7,56. „Nadále se tak soustředíme
na náš cíl dosáhnout do roku 2015 hodnoty LTIFR pod
5,“ tvrdí Salamon a zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana
zdraví zaměstnanců je pro společnost nejvyšší prioritou.
Firma oznámila, že nadále probíhá přezkoumávání
projektu Dębieńsko. „Tento proces zabere několik měsíců. Přezkoumání představuje značně rozsáhlý proces, není možné sdělovat v jeho průběhu jakékoli dílčí

výstupy. Očekáváme, že další informace poskytneme
trhu v závěru roku,“ říká Salamon.

Firma je lídrem v zaměstnanosti i investicích
Projekt rozšiřování těžby Dolu Karviná do nových lokalit pokračuje podle Salamona podle plánu. Firma
zahájila přípravu dokumentace EIA a jedná s obyvateli Karviné-Starého Města o vyřešení jejich majetkových nároků, jak to udává tzv. horní zákon.
Společnost NWR zůstává i nadále s převahou největším zaměstnavatelem v regionu a dává práci téměř
18 000 lidí. Firma je zároveň lídrem i v oblasti investic
do vlastního rozvoje, na které v letošním roce vyhradila 210-220 milionů eur (více než 5 miliard korun).
Salamon zároveň informoval o tom, že od října se
předsedou představenstva NWR stane Gareth Penny,
pod jehož vedením bude ﬁrma, která se stala v uplynulých pěti letech těžařem světové třídy, pokračovat
v další fázi svého rozvoje.
Marek Síbrt
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Kopat pod Starým Městem?
Pro i proti v jediné rodině!
FOTO: Radek Lukša

Během chvíle přišla v „ostře sledované“ lokalitě nejen změna počasí, ale také názorů na plány společnosti OKD

Pavel Baran odnesl sošku na úsek ZD 24.

STAŘÍČ – Rubáňoví si na něj náramně brousili zuby a přípraváři ho za nic
na světě nechtěli pustit, ale... Putovní
Kontík pro nejlepší tým v Continuous Improvement (CI) na Dole Paskov se stěhoval na úsek dopravy ZD 24!
„Naše snaha nebyla marná,“ komentoval to nyní už bývalý předák Pavel Baran (48), jenž je u důlní dopravy od příchodu na šachtu po vyučení elektrikářem
a který na Paskov přesídlil po ukončení činnosti Dukly. Na úseku ZD 24
měli s vedoucím Jiřím Lokajem pod sebou více než šedesát chlapů. „Do optimalizačního týmu v projektu trvalého
zlepšování se však zapojila zatím snad
jen desetina,“ nechal se slyšet Baran.
Přesto to stačilo, jejich „spojené hlavy“ řešily hlavně otázky logistiky (letošní priority v CI), zavádění nových technologií (mj. lokomotiv DLZ 210F), provoz
hydraulických zvedacích zařízení či kontejnerizaci. „Za nejzásadnější považuji zřízení nakládacího místa pro závěsné lokomotivy v pátém patře na Staříči,
které citelně chybělo. V těchto dnech je
hotovo, brzy začne sloužit,“ poznamenal
Baran.
Došlo také na dobré nápady, dají se
sice spočítat na prstech rukou, ale pro
podnik znamenají nemalý přínos. „Například zlepšovák elektrikáře Jiřího Sovadníka spočívající ve vylepšování alternátorů u důlních závěsných lokomotiv.
Přidal pojistku i na minusový potenciál a zamezil spálení alternátorů. Přitom předtím museli toto spálené zařízení měnit za rok i osmkrát,“ řekl vedoucí
projektu CI Zdeněk Koval.
Putovní Kontík je nyní v úsekové kanceláři, kde ho mají na očích všichni pracovníci úseku dopravy po ZD 24. „A všichni
jsou též zváni na grilovačku selete na Těrlicko spojenou i se sportovním odpolednem. Doufám, že vidina společného posezení u výhry je bude motivovat a budou
se podílet na řešení úzkých míst při zavádění logistiky,“ dodal Baran. Ten se má
ostatně na grilování loučit – připravuje
se na novou funkci dispečera logistiky výrobního dispečinku.
uzi

FOTO: Radek Lukša

Kontík za druhý kvartál
doputoval na úsek
důlní dopravy ZD 24

Lilo jako z konve, zeť Jaroslav Mrajca odkup přivítal...
STARÉ MĚSTO – Pálící slunce a srpnové
vedro panovalo v Lešetínské ulici v karvinském Starém Městě, kde si manželé Brecherovi od sousedky zapojené
do kampaně proti záměrům společnosti
OKD těžit uhlí pod touto lokalitou vzali
cedulku s nápisem „Děkuji, svůj domov
neprodám“. Mají ji na plotě, ukázali tak
jasně svůj postoj: Nechte nás tady, nechceme pryč!
„A proč taky, vždyť jsem se v domě
s číslem 282 před pětasedmdesáti lety narodila...“ řekla Žofie Brecherová, která ve Starém Městě vychovala

čtyři děti. Její manžel Ladislav, jenž
má odděláno pětatřicet let na „Armádě“ a mimo jiné i v rubání, upřesnil,
že mají v úmyslu zůstat. Chtějí své bydlení opravovat a udržovat, těžba netěžba. „Dokud neumřeme,“ nechali
se slyšet.
Konkrétní návrh na možný odkup domu jim ale ani nikdo nedal;
OKD podle slov ředitele pro rozvoj
revíru Radima Tabáška totiž jedná
jen s těmi usedlíky, kteří sami projeví zájem. „Byla nám tady situaci vysvětlit paní ze Starého Měs-

... svítilo sluníčko, Žoﬁe a Ladislav Brecherovi byli proti.
ta, která nesouhlasí s těžbou. Vzali jsme si od ní tu cedulku na plot.
Vedle nás na baráku i v dalších
ulicích je uvidíte taky,“ upřesnili
Brecherovi.

Obyvatelé zastávají
jeden ze tří postojů:
část odkupy vítá,
další odmítají
a ostatní vyčkávají,
jak se situace vyvine.
Jejich dcera Halina Mrajcová žije s manželem Jaroslavem a dětmi
o kilometr dále severním směrem.
A na náměstí Ondry Foltýna se zásadně změnilo nejen počasí – lilo jako
z konve – ale rovněž názory. „Jasně,
že jsme ochotni prodat. Souhlasíme
s tím od začátku. Nemáme co ztratit,
spíše si polepšíme,“ uvedl Jaroslav

Mrajca ve stavení zděděném po příbuzných ženy.
Jedním dechem také odmítl údajné lži a zastrašování ze strany těžařů.
„Osobně jsem se s tím nesetkal a ani
nevěřím, že se něco takového stává.
Jednání s OKD byla otevřená. Na rovinu,“ tvrdil s tím, že už má na domek
číslo 17 i odhad. „Na částku, za kterou bych ho v životě neprodal. Je staršího data. Když to vyjde, postavíme si
nový a ještě by nám mělo zbýt,“ dodal.
Jakkoli mají v jedné rodině odlišné
mínění o plánech Dolu Karviná těžit ze závodu ČSA pod Starým Městem, v otázce budoucnosti havířů
a dalších na ně navazujících profesí
se shodují. O práci by přijít neměli!
Už jen proto, že Mrajcův švagr a Brecherových syn Boleslav dlouhá léta
dělá také na šachtě. V současné době
je zámečníkem na úseku hydrauliky
na závodě Lazy.
Radek Lukša

Karviná – Staré Město

Případný odprodej domku nemusí znamenat pro občany Starého Města odchod
z Karviné. Těžaři mají pro ně připraveny pozemky pro náhradní výstavbu v Mizerově, Ráji
a Karviné-Městě. Architektonická studie ukazuje, jak by mohla nová výstavba rodinných
domků vypadat.

Katastrálnní území měst
Katastrální
městské
stské části Staré Město u Karviné má rozlohu okolo 88,55km
km čtve
čtverečních a stojí na něm něco málo přes 300 domů. Jde o bývalou samostatnou historickou obec. Na pravém břehu Olše zde původně stával i starý Fryštát, ale časté záplavy
ve 14. století daly podnět k jeho přemístění. Víceméně v polovině 20. století bylo Staré
Město přičleněno k rozrůstající se Karviné. Na přelomu 80. a 90. let 20. století se měl
na jeho území stavět nový uhelný důl, proto byla část Starého Města zbourána. K pamětihodnostem lokality patří soustava chovných rybníků v části Olšiny, které mají svůj
původ v 16. století. Dnes se zde nachází ptačí rezervace. Stojí tu i hospodářský Dvůr Olbk
šiny irského hraběte Taaffeho z 18. století.

Příprava rozšíření těžby závodu ČSA pokračuje
Ředitel pro rozvoj revíru Radim Tabášek k záměrům dalšího dobývání uhlí Dolu Karviná do roku 2035
OSTRAVA – Společnost OKD před nedávnem představila svůj plán na rozvoj
těžby závodu ČSA Dolu Karviná do roku 2035. To by změnilo život mnoha lidem v karvinském Starém Městě, orlovské Výhodě a částečně také
v Dětmarovicích a Doubravě. Společně
s redaktory Karvinského deníku jsme
v rozhovoru s ředitelem pro rozvoj revíru OKD Radimem Tabáškem zjišťovali
aktuální stav.

Co je v souvislosti s přípravou těžby nového?
V posledních měsících jsme výrazně pokročili. Už máme od státu závěry k takzvanému oznámení záměru.
Je to rozsáhlý dokument, který obsahuje například připomínky státu, obcí nebo obyvatel, které by mohla těž-

ba ovlivnit. Aktivní byly i neziskové
organizace.

Jste s těmito závěry a doporučeními ministerstva spokojeni?
To není záležitost spokojenosti nebo nespokojenosti, od nás se teď očekává jediná věc. Všechny relevantní připomínky musíme zapracovat do dokumentace
o vlivu našeho záměru na životní prostředí (tzv. EIA), to je jedna ze základních podmínek, abychom mohli později požádat báňský úřad o povolení těžit.
Druhou podmínkou je zřejmě souhlas lidí
s těžbou.
Ano, přesně řečeno se jedná o dohody
se všemi majiteli nemovitostí, které by
těžba ovlivnila. Jsme teprve na počát-

ku, protože hned v prvních týdnech nás
oslovilo obrovské množství lidí, kteří
chtějí řešit své majetkové poměry. Teď
máme přes 240 žádostí a chvíli potrvá,
než se dohodneme a všechny vyřídíme,
protože prodej nemovitosti není jen dohoda mezi OKD a vlastníkem, ale souvisí s ním spousta administrativy.

Co je pro Vás nyní ve Starém Městě největším problémem?
Paradoxně to nejsou výkupy, ty běží
rychleji, než jsme očekávali. Mnohem
větší obavy máme z aktivity různých
spekulantů, kteří podle našich informací obcházejí některé lidi ve Starém
Městě, na Výhodě nebo i v dalších oblastech. Někteří se dokonce vydávají
za zástupce realitních kanceláří vysla-

ných naší ﬁrmou. To chci jednoznačně
odmítnout, OKD zatím jedná jen s těmi, kteří nás o odkup sami požádali.
Schůzka mezi našimi lidmi a vlastníky
je vždy domluvena předem telefonicky
na konkrétní čas.

Už jste měli několik veřejných jednání
s místními obyvateli, jak je budete dále
informovat?
Máme velkou výhodu, že hned při vyhlášení našeho záměru jsme spustili internetové stránky www.karvina-staremesto.cz a www.orlova-vyhoda.cz. Tam
si lidé mohou najít vše, co je zajímá.
A když něco nenajdou, jsou tam kontakty, kam se dá zavolat nebo napsat.
Tohle dnes v Česku ještě není běžné, že
by ﬁrma vytvořila ke svému záměru tak-

Radim Tabášek.
to obsáhlý web. A musím říct, že mnozí
náš přístup oceňují. Samozřejmě jsme
v kontaktu také s lidmi ve zmiňovaných
lokalitách a s občanskými iniciativami,
stejně jako se zástupci měst a obcí.
Vladislav Sobol
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Pohled na rekultivace se mění
Hornictví umí zničené hodnoty také vracet, a to i s přidanou hodnotou. Cestou je cílové využití území
OSTRAVA – Těžební organizace má povinnost zajistit sanaci pozemků dotčených těžební činností. Tak stanoví zákon a nic se na tom nemění. Mění se ale
pohledy na to, jak by tato sanace měla
vypadat. „Na rozdíl od dob, kdy jsme
vraceli téměř každý čtvereční metr k zemědělskému využití, se nyní snažíme
sami, ve spolupráci s vlastníkem, popřípadě nájemcem pozemků zaměřit na cílové využití území,“ vysvětluje posun
v názorech vedoucí Centralizovaného
střediska služeb – rekultivace, při útvaru ředitele pro rozvoj revíru Jan Slíva.

Místo k podnikání
Samozřejmě, ne všechna rekultivovaná území musí sloužit odpočinku
a rekreaci. Jak zdůrazňuje Slíva, klíčová je dohoda s vlastníkem či provozovatelem konkrétního pozemku. První místo ve zmíněné soutěži za stejný
rok 2009 obsadila Průmyslová zóna
František v Horní Suché, která vznikla na území bývalého stejnojmenného
dolu. I o to se zasadila dohoda s místní radnicí, která chtěla mít po uzavření
šachty na svém území plochu pro rozvoj podnikání a řešení problematiky
zaměstnanosti. V dnešní době působí
v areálu zóny přes 30 podnikatelských
subjektů a za prací sem dojíždí několik
stovek lidí.
„Součástí projektu bylo rovněž řešení rekultivací území ležícího severně
od bývalého Dolu František na katastrech Horní Suché a Havířova, stiženého poklesy terénu, bývalých kalových
nádrží, hlušinového odvalu a manipulačních a dosoušecích ploch pro dočasné ukládání vytěžených kalů a kamene,“ upřesnil Slíva.
Rekultivační práce na území o rozloze 123 hektarů byly dokončeny koncem
roku 2010, v současné době zde probíhá údržba v rámci biologické rekultivace. Rekultivačním cílem v souladu
s územními plány rozvoje Horní Suché
a Havířova bylo vytvoření ploch pro budoucí využití v návaznosti na areál bývalého Dolu František, zatravněných
a zalesněných oblastí a vodní nádrže
Nebesák. Ta je dnes pronajata a slouží
ke sportovnímu rybolovu.

Pro sport a rekreaci
Příklady z posledních let nechybí. Tím
nejnovějším a nejžhavějším je zbrusu nové golfové hřiště, které vzniklo
na území karvinské městské části Lipiny. Zábavě a odpočinku slouží už několik let také Dinopark Ostrava, který
vznikl na území bývalého doubravského odvalu na hranici Orlové a Doubravy. Areál má rozlohu 63 hektarů a dle
údajů provozovatele byla jeho návštěvnost za rok 2011 větší než návštěvnost
všech ostatních dinoparků v České
republice.

„Právě tato rekultivační stavba může sloužit jako příklad změny myšlení
a cílené rekultivace. Původně toto území sloužilo k dlouhodobému ukládání
hlušiny z bývalého Dolu Doubrava.
Už v průběhu jeho rekultivace, v roce
2008, došlo ale ke změně vlastnictví
pozemků a nový vlastník vznesl požadavek změnit rekultivační cíl,“ vysvětluje Slíva.
Rekultivační stavba se stala stavbou
revitalizačního charakteru. Stávající
vodní plochy byly ponechány v původ-
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Průmyslová zóna,
park dinosaurů,
golfové hřiště...
Dobrá řešení existují.

Rozhodují obce a města
Na ploše rekultivovaného odvalu vznikla v Doubravě mimořádná atrakce – Dinopark.
ní křídlatka. Volné plochy byly osázeny
vhodnými druhy dřevin. Vytvarování
centrální části odvalu bylo uzpůsobeno požadavku provozovatele Dinoparku, který se tu rozhodl postavit maketu sopky.
O tom, jak OKD vyhovělo požadavkům vlastníka, svědčí třetí místo Dinoparku Ostrava v soutěži Podnikatelská
nemovitost roku – Brownﬁeld za rok
2009. „Jedná se opravdu o velice zdařilé využití území po rekultivaci a příklad
průběžného slaďování záměrů provozovatele a rekultivačních zásahů,“ souhlasí i Jan Slíva.

ním stavu, svahy odvalu byly přesvahovány, překryty zeminou a zatravněny.
Z území byly odstraněny černé skládky,
nevhodné a nemocné dřeviny a invaziv-

Mnoho lidí je přesvědčeno, že těžební společnost má při rekultivačních akcích volnou ruku. Pravda je
jiná. Těžební společnost poskytuje prostředky, ale o způsobu využití konkrétního rekultivovaného
území vždy rozhodují příslušné obce a města v souladu se schváleným
územním plánem.
„Klíčové proto je, jak se k problematice postaví jednotlivá zastupitelstva. Nezanedbatelný vliv mají i současní vlastníci dotčených pozemků.
Příklady úspěšných cílových rekultivací ukazují, že hornictví umí zničené
hodnoty také vracet, a to i s přidanou
hodnotou,“ konstatuje Jan Slíva.
Bohuslav Krzyžanek
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Rekultivace za rok 2011 v číslech

Průmyslová zóna na území bývalého dolu František zůstává hornictví věrná. Areál si oblíbily
ﬁrmy vyrábějící a dodávající techniku pro doly OKD, které tady mají své výrobní a servisní dílny.

Výdaje naa rrekultivace
ekultivace
Výdaje na vyrovnání poklesů terénu
Výdaje celkem
Objem probíhajících rekultivací
Výdaje na rekultivace 1989–2011
Objem realizovaných rekultivací

171,0
171 0 mil.
mil Kč
245,2 mil. Kč
416,2 mil. Kč
845,6 ha
více než 3,5 mld. Kč
1678 ha

Rekultivace v kostce
D ččeského
Do
kéh slovníku
l ík se ddostaly
t l přibližřibliž
ně před 50 lety v souvislosti s krajinou,
která byla zásadně proměněna lidskou
činností, nejčastěji těžbou nerostných
surovin, průmyslovou výrobou či masivní výstavbou. Rekultivace je proces,
který usiluje o obnovení biologických
funkcí v krajině, o uvedení postiženého
území do takového stavu, aby mohlo
fungovat jako soběstačný ekosystém.

Jak rekultivace probíhá
Ještě před zahájením rekultivačních
prací musí být jasno, jakým způsobem bude krajina v budoucnu využívána. O tom se obvykle rozhoduje
v rámci územního plánování, kterého
se účastní obce, orgány státní správy,
ale i veřejnost podle přesně daného
zákonného postupu.

Technická rekultivace
V technické části rekultivace je nutné odstranit poškozenou zeleň a také horní
vrstvu půdy. Ta bude vrácena na své místo po dokončení modelace krajiny. Je rovněž nutné vyřešit otázku odvodnění území, aby v krajině nevznikaly bezodtoké
kotliny. Podle potřeby se rovněž realizují přeložky inženýrských sítí. Rozhodující
část technické rekultivace obvykle představuje tvarování nového reliéfu krajiny
pomocí krajinotvorného materiálu, především vytěžené důlní hlušiny a hlušiny
z úpravy uhlí. Technická část končí rozprostřením vrstvy zeminy do míst, kde v budoucnu vzniknou travnaté plochy a kde se
počítá s výsadbou stromů a keřů.

Biologická rekultivace
Podstatou druhé (biologické) fáze rekultivace je právě zatravnění, výsadba
stromů a keřů a péče o ně v období několika dalších let. Teprve s odstupem
času je zeleň ponechána svému přirozenému vývoji bez dalších zásahů.

Přínos rekultivací
O přínosu rekultivací není pochyb. Jedná se o nejrychlejší známý způsob,
jak do poničené krajiny vrátit přírodu
a umožnit její opětovné využívání lidmi. V hustě zalidněném území většiny evropských zemí, kde mnohé obce a města čelí nedostatku vhodných
ploch pro další rozvoj, je právě rychlost
tohoto řešení velkým přínosem. Rekultivace trvají řádově několik let, v závislosti na rozsahu lokality, stupni poškození
krajiny a dostatku ﬁnančních prostředků na celkovou regeneraci krajiny.

Využití rekultivací
Z dlouhodobého hlediska se vložené úsilí
i náklady vyplatí, slouží jako nový impuls
k rozvoji regionu a zvýšení jeho atraktivity.
Bývalé doly či průmyslové zóny se v různých koutech světa proměnily v botanické zahrady, divadelní scény či kulisy pro
natáčení ﬁlmů, unikátní sportovní arény,
letiště, úložiště počítačových serverů nebo vzácných vín a sýrů, ale také nákupní
galerie či příjemné obytné zóny.

Je lépe rizikům předcházet než řešit jejich důsledky
Počet úrazů na pracovištích OKD poklesl od roku 2007 na polovinu. Kampaň s názvem Bezpečnost na prvním místě přináší výsledky
OSTRAVA – Kvalitní pracovní boty s ocelovou špičkou místo gumáků, kompletní obměna fáraček, osobních lamp a sebezáchranných přístrojů, soutěže motivující
ke zlepšení přístupu k osobní bezpečnosti
nebo nový systém sledování osob ve vybraných porubech. To je jen část bezpečnostních opatření, do kterých společnost OKD
v posledních čtyřech letech investovala přes
půl miliardy korun. V rámci novodobé české ekonomiky je to zcela mimořádná částka. Důraz ﬁrmy na bezpečnost přinesl jednoznačné výsledky v podobě snížení počtu
pracovních úrazů i úrazové četnosti.
„Mottem celé naší činnosti je heslo Safety
First neboli Bezpečnost na prvním místě. Cílem je motivovat lidi k bezpečné práci a dosáhnout dalšího zlepšení ve vývoji úrazovosti
na všech pracovištích naší společnosti,“ přiblížil hlavní princip v přístupu k otázce bezpeč-

nosti vedoucí odboru bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci OKD Miroslav Mančař.
Soustředěné úsilí o zlepšení bezpečnosti a hygieny práce v OKD je vedeno na mnoha
frontách. Stejně jako vloni jsou za každé pololetí
oceňovány kolektivy s nejmenším počtem úrazů, pracující v rubáních, na čelbách a na úsecích vybavování a likvidace jednotlivých šachet.
Nejlepší týmy získávají kromě uznání managementu příspěvky na společenské akce.
Vžitou věcí jsou pravidelné kontroly techniků a inspektorů bezpečnosti práce, prováděné v rámci soutěže Bezpečné pracoviště.
I zde mohou důlní kolektivy získat ﬁnanční
odměnu. Pravidelná bezpečnostní školení
s využitím dvacítky vloni natočených instruktážních ﬁlmů jsou obvyklou praxí. Na všech
šachtách se zabydlely velkoplošné obrazovky, na kterých běží více než stovka krátkých
šotů, upozorňujících horníky na možná rizika.

Údaje za OKD, a. s. včetně dodavatelských organizací
LEDEN až ČERVENEC
OKD, a. s.
2012 / 2011
A
B
Rozdíl
2012
2011
2012-2011
Registrované úrazy
150
160
-10
z toho:
smrtelné
2
4
-2
závažné
0
1
Úrazová četnost
Úrazová závažnost
Zameškané směny

8,13
8,70
20 047

8,63
8,02
18 585

-0,50
0,68
1 462

A/B
Index
0,94
0,50
0,00
0,94
1,08
1,08

Přehled od roku 2007
Úrazová četnost
Registrované úrazy

2007
15,33
519

2008
12,49
416

2009
11,29
346

2010
8,61
271

2011
7,82
248

„Důraz na bezpečnost je permanentní,
například obměna a modernizace osobních
ochranných pomůcek pokračuje i letos. Nejnověji se na dolech objevily opasky s reﬂexními prvky či barevně označené přílby podle
profesí. Pro další snížení prašnosti instalujeme na pásových dopravnících automatické
postřikové regulátory Conﬂow code 100. Vycházíme ze skutečnosti, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má výsadní
místo prevence. Je lépe rizikům předcházet
než řešit jejich důsledky,“ říká Mančař.
Pohled na statistické přehledy potvrzuje,
že nastolená cesta přináší výsledky. Vždyť
od roku 2007 počet registrovaných pracovních úrazů v OKD klesl na méně než polovinu.
Podobně se vyvíjí hodnota úrazové četnosti,
tedy ukazatele, který vyčísluje stav úrazovosti v závislosti na počtu odpracovaných hodin.
Bohuslav Krzyžanek
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Rozhodnutí studovat na prestižní
škole usnadnila podpora OKD
OSTRAVA – Školní prázdniny se dají trávit
různě. Děti jezdí na tábory, s rodiči k vodě,
do hor, za krásami vlasti, tráví je s kamarády na hřišti, u počítače, televize... Jedenáctiletý Tomáš Erben z Petřvaldu mnohé
z toho letos okusil. Byl dokonce s rodiči
u moře. Nicméně část prázdnin strávil poměrně netradičně – učením.
„Na Kanárských ostrovech, kde jsme
byli letos na dovolené s našimi, jsem se
seznámil s kluky z Anglie. Zpočátku jsem
měl problém se s nimi domluvit, ale nakonec jsme se skamarádili. Také na přijímačkách na novou školu jsem zjistil, že
moje angličtina je dost slabá,“ popisuje
Tomáš své rozhodnutí věnovat část svých

ravě. „Mají tam spoustu kroužků (35 zájmových klubů – pozn. red.). Lákají mě
především míčové hry. Po škole můžu
chodit do knihovny, na počítače, být
na hřišti...” svěřuje se plný nadšeného
očekávání.
„O všech těchto skvělých možnostech jsme se s manželem dočetli ve vašem Horníku,” říká Tomášova maminka
Marcela Ševčíková s dvouletou dcerou
Terezkou v náručí. „Víme, že studium
na prestižním víceletém gymnáziu PORG
něco stojí, a uvědomujeme si, že také
dojíždění Tomáše z Petřvaldu do Ostravy
bude náročné. Teď, když jsem s dcerou
doma bez podpory, jsme s manželem
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Tomáš Erben je prvním dítětem našeho zaměstnance, které začne
od září navštěvovat gymnázium PORG v Ostravě-Vítkovicích

Cyklista v barvách OKD odšlapal tři tisíce mil.

Svatopluk „Svaťa“ Božák cestou napříč Amerikou.

Napříč USA i díky OKD!
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Svatopluk Božák se stal prvním českým cyklistou, který absolvoval nejtěžší závod světa

Tomáš Erben s maminkou, babičkou a mladší sestrou. A samozřejmě s učebnicí angličtiny.
prázdnin výuce světového jazyka číslo
jedna. „Proto v srpnu chodím dopoledne
od pondělí do pátku vždy na dvě hodiny
ke známému svých rodičů zdokonalovat
se v tomto jazyce,“ upřesňuje.
O jaké nové škole se Tomáš zmiňuje? Před prázdninami absolvoval přijímací test na víceleté gymnázium PORG
v Ostravě. A vyšlo to – byl přijat. Jde o výběrovou školu, v níž ve vyšších ročnících
probíhá výuka některých předmětů v angličtině. Špičkové vybavení, moderní výukové metody, kvalitní pedagogický sbor
– to všechno a další přednosti dávají absolventům téměř stoprocentní jistotu, že
mohou pokračovat ve studiu na některé
z vysokých škol.
Tak daleko však zatím Tomáš neuvažuje. Přestože měl v 5. třídě samé jedničky,
v učebnicích příliš neležel. Více ho zajímaly jiné věci. Hrál fotbal za HEPO Petřvald,
vyzkoušel si také golf, baví ho počítače,
a pozor – je skvělým šachistou. Reprezentoval svou základní školu v Petřvaldě a na posledním mezinárodním turnaji
v Polsku obsadil mezi dvacítkou šachistů
2. místo. Pohárů a diplomů ze sportovních
klání má nepočítaně.
A tak není divu, že ve svých mimoškolních aktivitách chce pokračovat i v Ost-

odložili rozhodnutí začít stavět rodinný
dům. Upřednostňujeme synovo vzdělání. Tomáš je totiž velmi šikovný a věříme,
že školu zvládne. Bude mít pak dobrý základ do života. Když jsme to s ním probírali, nemuseli jsme ho ani přesvědčovat.”
„Je to tak,” říká budoucí student. „Také
si myslím, že v Ostravě budu mít lepší podmínky, více se tam naučím, více uvidím,”
potvrzuje a připomíná, že už 20. září jede
jeho třída z PORG na týdenní školu v přírodě do Rakouska.
„Ale abych byla zcela upřímná... Naše
rozhodování nám velmi usnadnil fakt, že
společnost OKD dětem svých zaměstnanců hradí školné na PORG. A manžel pracuje v OKD v Centru servisních služeb. Proto bychom rádi těžební ﬁrmě poděkovali
za ﬁnanční podporu.”
Tomáš teď po 5. třídě základní školy
nastupuje na prestižní gymnázium PORG
na Rastislavově ulici v Ostravě-Vítkovicích. „Docela se už těším na nové prostředí, spolužáky, na nové zážitky,” tvrdí.
„O prázdninách jsem u moře pochopil,
že bez znalosti angličtiny se ve světě neobejdu. I to je jeden z důvodů, proč jdu
na PORG rád,” shrnuje Tomáš Erben.
Josef Lys

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Tabulky nejtěžšího cyklistického podniku planety
Race Across America (RAAM) přepsal
rožnovský ultramaratonec Svatopluk
„Svaťa“ Božák (35). Závodník podpořený OKD z Fondu na rozvoj Frenštátska a Rožnovska se totiž stal prvním
českým účastníkem v jeho jedenatřicetileté historii, který šlapal tři tisíce mil
ze západního na východní pobřeží USA!
„Nebylo to jen dorazit do kalifornského Oceanside, sednout na kolo a šlapat. Náročná byla už příprava. Američané jsou strašně nekompromisní – něco ti chybí, nemáš... a nejedeš! Musím
přiznat, že bez pomoci OKD bych se
na start vůbec nepostavil,“ konstatoval pětatřicetiletý ultramaratonec z Tylovic u Rožnova pod Radhoštěm, jehož
do USA doprovázel sedmičlenný tým
včetně choti Lenky.

Poušť byla nejhorší
„Po prvních několika kilometrech,
vlastně mílích, přišla poušť. Myslel
jsem si, že jsem připravený, ale pro Evropana a Čecha je poušť opravdu takový
extrém, že si to nedokáže představit,“
řekl k prvním dvěma dnům RAAM.
Pouštní etapa byla podle něj nejtěžší

Jediný krajan odpadl

Medaile pro prvního českého absolventa RAAM.
ze všeho. Pekelná výheň smažila jezdce tak, že museli jet „obaleni“ v opalovacím krému a každou hodinu doplnit
nejméně litr důležitých tekutin.
Příjezd do hor Colorada byl něco úplné
jiného. „Cítil jsem se tam velmi dobře, jako vždy v horách, skoro jako doma,“ pokračoval Božák. Byl i na Wolf Creek, který byl s nadmořskou výškou 3330 metrů
nejvyšším bodem letošní trasy. Následoval sjezd do Utahu, nádherná „indiánská“ atmosféra Monument Walley. „Tam
si to člověk užívá v autě, a co pak na kole,“ vzpomínal závodník.

Český závodník se svým doprovodným týmem.

RAAM měl letos chuť pokořit i další český cyklista – Jiří Hledík z Českých Budějovic. „Mezi čtvrtým a pátým dnem
bohužel odstoupil. Kvůli zdravotním
problémům,“ vysvětloval Božák, jehož
dobře hlídal doprovodný tým. Dokonce
mu nařídil delší – v průměru tříhodinový – čas na spánek denně. Když se uložil na kratší dobu, nebyl tak ﬁt. Odpočatý však dokázal šlapat i pětadvacet mil
za hodinu.
„Náročné na psychiku byly dlouhé roviny známé z amerických filmů.
Nekonečné hodiny, kdy není kam
uhnout. K tomu dva dny v bočním
protivětru,“ komentoval ultramaratonec cestu do Kansasu, Missouri a Ohia. Cestou o vlásek unikl tragédii, když deset metrů před ním naboural SUV do jiného auta. Božákův
tým „odsvědčil“ nehodu policii a pořadatelé mu ztrátu čtyřiceti minut
z času odečetli.

Šel by do toho znovu
Reprezentant OKD blížící se k východnímu pobřeží USA měl tři velké
soupeře. Dva odpadli osmý a ten poslední devátý den. „Byl to domácí závodník, už měl na mě ztrátu pěti hodin,“ poznamenal ultramaratonec,
jenž poslední den vypustil i spánek.
Do města Annapolis ve státě Maryland Svaťa Božák dojel za deset dní,
patnáct hodin a jedenačtyřicet minut.
V mužské „sólo“ kategorii na celkově
šestém místě.
Se slzami v očích mu gratuloval i ředitel RAAM. Nováček nejen dojel, ale
navíc tak dobře – to se hned tak nevidí.
„Úžasný výsledek, maximální euforie,“
nechal se slyšet Božák v cíli se slovy díků na adresu týmu i partnerů. Jeho původní cíl byl závod absolvovat do dvanácti dnů, tajný sen pak do jedenácti.
Když se cyklisty v dresu s logem OKD
v Americe tázali, jestli by jel zase, odpověděl: „Ano!“
Radek Lukša

LICHNOV – Nikdo prý nedokáže se
stoprocentní jistotou říci, kdy byla u kostela Sv. Petra a Pavla v obci
Lichnov u Frenštátu pod Radhoštěm opravována fasáda v takovém
rozsahu jako nyní. Každý ovšem
může už z dálky vidět, kdo rekonstrukci pomohl zařídit – na lešení
je logo OKD. Pozornějším pak neujde ani cedulka dalšího významného partnera, Nadace OKD.
„Jsme rádi, že se těšíme přízni jak těžební společnosti, tak její ﬁremní nadace. Moc děkujeme,
vlastními silami bychom nezvládli potřebné ﬁnanční prostředky sehnat,“ nechal se slyšet farář Roman
Macura, který, ač působí v nehornické lokalitě, má k havířům blízko.

FOTO: Radek Lukša

Lichnovské farnosti pomohli těžaři i jejich nadace

Roman Macura, kněz z hornické rodiny.

Lichnovský kostel, dominanta této obce.

Pochází z Havířova, na šachtě měl
pradědy a jeho táta dělal elektrikáře
na Dole Dukla.
„Záznamy o opravách kostela vybudovaného v roce 1794 nejsou. Víme, že byl v osmdesátých
letech minulého století natřen akrylovými barvami, ty postupem času zkrabatěly. Omítku teď budeme
mít štukovou,“ uvedl kněz s tím,
že vnitřek svatostánku navštěvovaného pravidelně asi půldruhou
stovkou farníků už renovovaný
mají. Stejně tak je nová i střecha.
„Práce na fasádě začaly v červenci a hotovo chceme mít v prvních zářijových týdnech. Podílí se
na tom nejen odborná ﬁrma, ale
i mnoho dobrovolníků,“ pokra-

čuje Macura. Na zkrášlení památkově chráněné stavby považované
za dominantu Lichnova poskytla OKD prostředky z Fondu pro
rozvoj Frenštátska a Rožnovska
a Nadace OKD z programu Pro
budoucnost.
Návštěvníci kostela v současné době vcházejí dovnitř pod lešením; poslední srpnovou sobotu tak mimo jiné učinily hned dvě
svatby. „Kromě mě oddával i kolega kněz z pohraničí. Letos mám
celkem deset církevních sňatků.
Někomu se to může zdát málo,
ale berme v potaz počet místních
obyvatel. Lichnov jich má okolo
čtrnácti stovek,“ řekl Macura.
Radek Lukša
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Stroje, které usnadní chlapům práci
Dálkové ovládání, kamery, moderní elektronika. Ferrit ze Starého Města u Frýdku-Místku ukázal zástupcům OKD žhavé novinky ze svého portfolia
STARÉ MĚSTO – Zástupci všech šachet v revíru, jakož i vedení společnosti OKD včetně generálního ředitele Klause Dietera Becka, se přijeli
předposlední čtvrtek v srpnu podívat do Starého Města. Toho u Frýdku-Místku. Na polygonu firmy
Ferrit se tu konala předváděčka aktuálních novinek z nabídky výrobce
důlní techniky.

„Některé vznikly na základě požadavků přímo od OKD, další jsou naše
prototypy, procházející právě schvalovacím řízením pro nasazení v důlních
podmínkách. A ukázali jsme i řadu zařízení dodávaných horníkům v zahraničí,“ informoval Jaromír Hlisnikovský, obchodní manažer Ferritu.

FOTO: Radek Lukša

Některé technologie
už v revíru OKD znají,
jiné jsou prototypy.

Kamera s LED diodami a dálkové ovládání, zásadní vylepšení mašinek DLZ 210F.

20/31-V/12

Zástupcům paskovského dolu ukázali nakladač PSU 10000 podle jejich požadavků.

Na míru razičům z Dolu Paskov zde
připravili univerzální přibírkový stroj
s označením PSU 10000. „Deset tisíc
proto, že je to váha podvozku v kilogramech. Je to těžší a silnější stroj do složitých podmínek na této šachtě. Jeden
tam už mají, jsou s ním spokojeni,“ řekl konstruktér Tomáš Lednický. Paskovští horníci si podle něj pochvalují
světlou výšku (říkají mu SUV) či užší
konstrukci.
Všeobecné pozornosti se těšil důlní šnekový kontejner DSK 12F konstruovaný pro transport sypkých
materiálů z povrchu na pracoviště
v dole. Má vynášecí mechanismus
k postupnému vyprazdňování. „Rá-

Dálkově ovládaný manipulátor MDZ 50F-RC zvládne i pětadvacetistupňový úklon.
di bychom ho vyzkoušeli při ražbě
spojovacího překopu mezi Darkovem a závodem ČSA, kde se buduje nová linka odtěžení,“ uvedl Antonín Míra, manažer logistiky z Dolu
Karviná.
Mašinku DLZ 210F už v OKD znají,
nicméně tu bez dálkového ovládání. „Vylepšený model umožňuje dálkově ovládaný provoz. Má černou skříňku ukládající data, s nimiž se může dále pracovat.
A rovněž monitorovací systém, kde mohou být i čtyři kamery a dva monitory,“ líčil konstruktér Miroslav Budač.
Zkratka RC je pak podle Daniela Podraského z Ferritu nejdůležitější
u pojmenování prototypu důlního ma-

nipulátoru závěsného MDZ 50F-RC.
„Znamená totiž také dálkové ovládání,
což je pro obsluhu pohodlnější a bezpečnější. Je možné ho používat k napájení malé mechanizace,“ nechal se
slyšet.
Zavedený dosud není ani elektrohydraulický manipulátor ŠA-MAN 01.
„Nemá vznětový motor, je napájen
elektrickým kabelem a hodí se na špatně větratelná místa. Slouží ale i jako
trakční zařízení na překopech,“ doplnil Petr Popovič z Ferritu. Ten představil i ZHN 200F, závěsný hydraulický naviják vhodný k manipulátorům i závěsným lokomotivám či pozemní zubačku
NZD D600/900.
Radek Lukša
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Golf Resort Lipiny otevřel Veřejné hřiště,
na green tady mohou i naprostí začátečníci
Společnost OKD plní svůj slib: „hra elit“ je v Karviné přístupná pro každého. Hřiště je nádherné, cenové podmínky více než přijatelné

Přírodní golfový
areál vznikl na území
dříve zasaženém
těžbou mezi doly
Karviná a Darkov.
Devítijamkové Veřejné hřiště má velice slušné parametry: Na celkové délce
1555 metrů je šest tříparů a čtyři čtyřhry. „Na hřiště mají přístup i lidé s minimální golfovou zkušeností. Stačí se
nechat proškolit trenérem, seznámit se
s pravidly a etiketou golfu a odpálit pár
košíků na cvičných plochách,“ vysvětlil
šéf areálu Libor Buchta.
Přírodní golfový areál vznikl na území dříve zasaženém těžbou mezi doly
Karviná a Darkov, kde byly ještě nedávno viditelné následky hornické
činnosti. Celá oblast prošla rozsáhlou
rekultivací a následnou úpravou terénu na golfové hřiště. To projektovala
bratislavská společnost ORAG Slovakia, která má ve svých referencích například projekci světoznámého hřiště
v Čeladné.

Golf Resort Lipny – Hrací poplatky
MISTROVSKÉ
MISTROVS
KÉÉ HŘIŠTĚ
HŘ
ŘIŠ
ŠTĚĚ
PO-PÁ
PO PÁÁ
9 jamek
350 Kč
18 JAMEK (2 x Mistrovské hřiště) 700 Kč

SO,
SO NE,
NE SVÁTKY
SVÁÁTKY
500 Kč
1000 Kč

SLEVY: Děti do 15 let – 50 %, studenti, ženy nad 55 let, muži nad 60 let – 20 %
Vstup na Mistrovské hřiště je pouze pro golﬁsty s minimálním hendikepem 54.

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ
9 jamek
Cvičné plochy (Driving range)
Vstup
Cvičné míče (40 ks)

PO-PÁ
100 Kč
veřejnost
zdarma
50 Kč

SO, NE, SVÁTKY
150 Kč
členové
zdarma
40 Kč

GOLF KLUB LIPINY – ČLENSKÉ
ČLENSKÉÉ POPLATKY
VEŘEJNOST
Osobní členství
30 000 Kč
Přidružené členství
(rod. příslušník)
20 000 Kč
Senioři (nad 60 let)
15 000 Kč
Junioři (do 18 let)
10 000 Kč
Děti (do 15 let)
5000 Kč

ZAMĚSTNANCI NWR
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
8000 Kč
3000 Kč

Členové klubu neplatí běžné poplatky za hru. Roční poplatek 6000 Kč,
slevy pro vybrané skupiny.

Očekává se, že Veřejné hřiště budou
využívat také zkušení golﬁsté, kterým
poslouží ke zkvalitnění krátké hry. Ti si
již více než tři měsíce užívají hry na Mistrovském hřišti, které je se 3567 metry
jedním z nejdelších v Evropě.
„Golfové hřiště je jednou z variant
využití území zasažených těžbou uhlí.
Počítáme s tím, že i v budoucnu se některá poddolovaná území po revitalizaci promění v další sportovní a rekreační zóny. Dříve nevyužívané lokality díky
rekultivačním projektům OKD postupně začínají sloužit lidem,“ uvedl ředitel
OKD pro rozvoj revíru Radim Tabášek.
Rekultivační práce začaly v Lipinách
v roce 1998. O využití tohoto území se
vedlo mnoho diskusí. Podle původního
záměru měl být výsledkem rekultivace pozemek s ornou půdou, později se
mluvilo o zalesnění a nakonec v městském zastupitelstvu zvítězilo řešení
členitě modelovaného terénu s využitím pro golf nebo motokros. Deﬁnitivní rozhodnutí vybudovat golfový areál
padlo v roce 2007.
Lipiny jsou ukázkovým příkladem
spolupráce těžební společnosti s hornickým městem. Samotné golfové hřiště, v unikátním prostředí na dohled
těžebních věží, vybudovala společnost
OKD. Město Karviná ze své strany počítá v navazujících částech území s vybudováním nových stezek pro in-line
bruslaře a cyklisty. Ty do budoucna propojí Lipiny s areálem Darkovského moře. Na jihozápad od města tak vznikne
rozsáhlá oblast určená pro odpočinek
a volnočasové aktivity.
Vladislav Sobol

29/31-VI/12

KARVINÁ – Těžební společnost OKD
plní svůj slib! Po Mistrovském hřišti, které je určeno pro zkušené golfové
hráče, otevřela v pátek 3. srpna v Karviné-Lipinách také Veřejné hřiště, kde
mohou své první golfové krůčky absolvovat úplní nováčci. Cenové podmínky jsou mimořádně příznivé. Cena jedné hry je 100 korun v pracovních dnech
a 150 korun v průběhu víkendu.

Zábavná příloha nejen pro havíře

Pravý bojovník výzvu neodmítl

Hra o tři stokoruny
Cvičení pejsků
může být zábavné a pohled
na ně inspirující. Dokládají to
i veselé komentáře, které jste nám zaslali
k soutěžnímu snímku č. 30. Tři autoři nejvydařenějších komentářů si mohou přijít
do redakce pro svoji stokorunu.
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Chlebovický střelmistr Jiří Kubalák zařídil díky Sdrcovce kvalitnější cvičiště pro kemp muay thai

Výherci soutěžní fotograﬁe č. 30
jsou: Marcela Schindlerová z Karviné, Pavel Nohava z Ostravy a Blanka
Řezáčová rovněž z Ostravy.

FOTO: archiv

„Krásný úsměv máme dnes, kráčet
k zítřkům, žít a kvést…“ (msch)
„Myslel jsem to naopak – ke mně
čelem!“ (pn)
„Pro křupavou kostičku, rád skloním
svou hlavičku. Voříšek co panáčkuje,
věnec buřtů požaduje.“ (bř)

Pod logem NOKD trénovala thajský box i děvčata.

Podporu pro klub zařídil Jiří Kubalák (třetí zprava).

„Už když holky na šachtě rozdávaly perBUCHLOVICE – Jako správný bojovník
se postavil chlebovický střelmistr Jiří níková srdíčka s informacemi o této akci,
Kubalák (43) a člen ostravské poboč- věděl jsem, že je to to pravé. Byl jsem rozky klubu Como-3 Gym k výzvě Nadace hodnutý, že to zkusím, jsme nevýdělečOKD pro zaměstnance těžební společ- ná organizace, vděčná za každou korunu.
nosti věnující se veřejně prospěšným A tu vám hned tak někdo nedá. Nemluvě
o třiceti tisícovkách, které jsem
aktivitám. Šel do toho! Díky minipro náš klub získal,“ konstagrantu Sdrcovka tak
I
toval Kubalák,
zabývající se
účastníci tábora „Hell
ll
K
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V
O
T
R
SPO
hlavně
Kemp“ v jihomoravvhlav muay thai neboli
thajským
boxem.
ských Buchlovicích
ch
tha
Ten je „hlavním“
trénovali na lepším
m
bojovým
uměním,
cvičišti.
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na němž staví Como-3 Gym pod vedením Khru (thajsky trenérů) Martina
Vaňka a Miroslava Chýlka se středisky
v Ostravě-Vítkovicích, Frýdlantu nad
Ostravicí a Třinci. Z hrstky nadšenců,
kteří začínali trénovat v lese u Frýdku-Místku, se stala profesionální škola
thajského boxu a kickboxu, jejíž absolventi smějí startovat na všech mezinárodních turnajích. Jsou mezi nimi čeští,
evropští i světoví šampioni.
„Naše plus je, že děláme s dětmi. Najdou se gymy, které by chtěly hned hoto-
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vé bojovníky, ale to není případ Como-3
Gym. Cvičí u nás děti od šesti let. Kluci i holky,“ pokračoval Kubalák s tím,
že tábor bojových umění se letos konal
posedmnácté. V rekreačním středisku
Dopravák v Buchlovicích-Smraďavce
bylo přes sedmdesát účastníků. Nejen
českých, nýbrž i polských.

Tygříci na ponících obvykle nejezdí,
na letošním Dětském dni s OKD v Ostravě se ale jedna tygřice zlákat nechala.
Napadne vás nějaký vtipný komentář,
kterým budete reagovat na náš soutěžní snímek č. 31? Tři autoři nejvydařenějších krátkých a vtipných textíků budou
odměněni stokorunou.

Školy Como-3 Gymu
se věnují také dětem,
berou kluky i holky!
„Prostřednictvím minigrantu Srdcovka jsme pro ně vybavili kvalitnější sportoviště. Nebylo to ale jen pro
trénink, chcete-li, bojování. Vyprávěli jsme jim o thajské kultuře, meditacích a celé s tím spojené ﬁlozoﬁi. Muay
thai je totiž životním postojem, učí sebeovládání, úctě k trenérovi i protivníkovi, formuje osobnost, zvyšuje fyzickou zdatnost i sebevědomí,“ vysvětlil
Kubalák.
Jako pomocný trenér pro děti měl
během konání tábora volno. Jinak fárá na chlebovické lokalitě Dolu Paskov jako pracovník úseku trhacích
prací vedeném Robertem Duchoněm.
Na šachtě je Kubalák, jenž je vyučeným
elektrikářem a živil se určitou dobu i jako řidič kamionu, dvanáctým rokem.
Začínal u pásů s lopatou, dělal na čelbě, kde byl i směnovým předákem.

Účastníci tábora bojových umění v Buchlovicích.

Uzávěrka
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POZOR !!!

Radek Lukša

Jak to vidí stryk Lojzek

„A mame to tu zas!“ vzdychnul ve středu Na Upadnici Poldek. „Co mysliš? Že se zas bliži podzim, Vanoce a všecki
ty zimni cypoviny, a že po nich budem zas o rok starši?“
pravil tež pesimisticky Antek. „Guvno zima! Kraval v autobusach! Vlakach! A v Ostravě aji v lokalkach a trolejbusach. Či něvitě, že za paru dni skoňča prazdniny a začně škola? Děcka se tam všudě budu sdělovať svoji dojmy
z prazdnin. Budu se přeřvavať, aby každy měl první slovo
a bylo ho dosť slyšeť! Či to neznatě?“ pokračoval Poldek.
„Ale zname, Poldečku! A musim přiznať, že zme v tym ich
věku něbyli o nic lepši. Enemže zme byli kapku šťastnějši,“ vrypnul sem se do dišputa. „To jako chceš řecť, že zme
za komunistuv měli lepši mladi niž ty děcka včil?“ malem
se urazil modry ptak Jiřik. „To ni! Aji když… No, nic! Ja
chtěl enem řecť, že zme se vtedy radovali až do posledniho prazdninoveho dňa. Litali zme po venku a guvno se starali, kdy zas začně škola. A dneska? Kaj se vrtněš tak už
od koňca červeňca všecki super či hyper markety avizuju,

že škola už vola a něch rodiče nakupja všecki ty školni serepetičky právě u nich, bo oni na ně maju tu nejvěči slevu! A tak ludě loza s nasranymi děckami po obchodach
a hledaju kajjaku slevu namisto teho, aby děcka venku blbly? No něsralo by vas to v deseti či kolika školnich rokach? Mě určitě!“ vysvětlil sem hospodě. „Diviš se ale
tym mladym rodičam, že idu po slevach, když ekonomi spočitali, že
na vybaveni prvňačka potřebuješ
minimalně pět tisicovek? To
bys aji ty hledal kajjaku slevu!“ pravil Jaryn a přiznal, že
aji on ze svojimi vnučatami tym
obchodnim martyryjem prošel!
„Sertě na to! Musim vam totiž řecť, jake drama prožili znami, co se
chtěli na zlevněny ,last minute‘ užiť
dovolenu v Bulharsku. Zehnali za maly
peniz letecki z Mošnova štrnasť dni v Primorsku. Vilu maju v Těrlicku, tuš zebrali mamu s tatu, až ich na letišče zavezu autem. Když

byli na Bludovickim kopcu, zeptal se kamoš manželki, či
ma eura. ,Peníze maš na starosť ty! Ni ja!‘ odsekla a už
se vracali. Když byli zas skoro až u Mošnova, ozval se im
v mobile oznam, že se kdosi prochaza v obyvaku ich zakodovane vily! Zavolali se taxik na letiště a tchan se vratil autem dom. Tam zistil, že alarm zblbnul kocur. Ale pokračovalo to! V Mošnově mlada
pani zistila, že ma propadly pas. Naščesti
to blbě přečitala! Ale aji tak museli ukecavať celnikuv, aby ich vzali, bo přijeli k odbaveňu pozdě. Něvim, jak to zrobili, ale do Bulharska přes to všecko odletěli. Jak se tam
měli? To vam řeknu přiště, bo Erďa už na mě mava jak na prvniho
maja!“ zdělil nam Jaryn. „To potka neurolog kolegu gynekologa
a říka mu: ,U nás je to na nervy,
a jak u vás?‘ Fajne, ni?!“ potvrdil dobrý humor Na Upadnici Erďa.
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

za každý vrak, starý vůz.
za vůz až

50 000 Kč.
Doklad o ekologické likvidaci
bude vystaven na základě
platného povolení.

Odvoz zdarma !!!
Po – Ne, včetně svátků:
6.00 – 23.00 hod.
Kontakt: 739 74 64 54
(postačí i prozvonění nebo SMS)
Ihned po zavolání jedeme k vám!
89/31-VII/12

Už to zas začně

Platíme až 5 000 Kč

Odtah NON-STOP!
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Horník Bowling Cup startuje v sobotu 6. října
Letos se hrají dvě samostatné soutěže – Open a OKD. Přihlášky přijímáme do pondělí 24. září
OSTRAVA – Všem amatérským zájemcům
nad 18 let – neregistrovaným ani neevidovaným v České bowlingové asociaci – je určen turnaj Horník Bowling Cup 2012 (HBC)
čtyřčlenných týmů. Tradičně ho pořádá R
Media, vydavatelství týdeníku Horník. Díky
podpoře společnosti OKD a dalším spolupořadatelům půjde v jeho 11. ročníku o ceny za sta tisíce korun – jak ﬁnanční, tak věcné, včetně atraktivních zájezdů.
Letošní Horník Bowling Cup 2012 má
dvě samostatné soutěže – turnaj Open (pro
všechny přihlášené), a soutěž OKD, určenou
pro družstva složená výhradně z aktivních
zaměstnanců OKD (včetně VOJ Centrum
servisních služeb, HBZS, OKK) a dodavatelských ﬁrem OKD, tj. ALPEX PBG, POL-ALPEX,

O co se hraje
OSTRAVA – Obdobně jako v předchozích ročnících Horník Bowling Cupu, nejvýznamnější a nejlépe dotované soutěže svého druhu v České republice, půjde i letos o ceny za sta
tisíce korun – jak ﬁnanční, tak věcné, včetně atraktivních zájezdů. Všichni pak v průběhu turnaje obdrží originální tričko HBC 2012. Kromě toho jeho účastníci zažijí jedinečnou atmosférou protkanou přátelstvím a dobrou zábavou.

CARBOKOV, POLCARBO, CZ BASTAV, VOKD,
THK-Čechpol, PROHAND-CZ, WPBK-BIS CZ,
TKBČ, KARDO.
Může se tedy stát, že nejúspěšnější družstva OKD účastnící se turnaje Open budou
hrát i ve ﬁnále turnaje Open. Podrobná „Turnajová ustanovení – herní pravidla“ obou
soutěží přineseme v příštím vydání Horníka.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 24. září.
O dvanáct dnů později, v sobotu 6. října tříkolová soutěž (včetně ﬁnále) vypukne.
Každý účastník obdrží originální bavlněné tričko HBC 2012.
Přihlášku najdete nejen v dnešním vydání Horníka, ale také na webových stránkách:
www.ihornik.cz.
Přihlaste se co nejdříve.
Josef Lys

Kdy a kde se hraje
I kkolo:
I.
olo: so
sobota
obota 6
6. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: sobota 20. října 2012
(herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: sobota 3. listopadu 2012
(herna Bowling Sky v Ostravě-Porubě)
Aktuální výsledky turnaje budou zveřejněny v týdeníku Horník a na webových stránkách www.ihornik.cz. Žádáme všechny
účastníky turnaje, aby si registraci či evidenci ověřili na oﬁciáních stránkách ČBA
(www.czechbowling.cz). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Přihláška na bowlingový turnaj

Výhry v turnaji Open HBC 2012
Ve tříkolovém turnaji Open HBS 2012 budou hlavní ceny rozděleny osmi nejlepším týmům,
které se probojují do ﬁnále. Jejich podobou v celkové hodnotě představující sta tisíce korun
se nechte překvapit. V rámci turnaje budou vyhlášeny další dílčí soutěže (například o nejlepší výsledek jednotlivce), na jejichž výherce čekají další ceny.

Jméno a přijmení

Trvalé bydliště

Telefon

Název VOJ
vyplní jen zaměstnanci OKD

Kapitán

Výhry v turnaji OKD HBC 2012
Výhercům soutěže OKD HBC, která se pro osm nejlepších týmů (složených ze zaměstnanců OKD) z turnaje Open HBC uskuteční 3. listopadu, budou každému hráči předány
poukazy s hodnotou výhry ve výši dle pořadí umístění týmu.

2. hráč
3. hráč
4. hráč

Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace.
Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.

Podpis kapitána:
Družstvo OKD: ANO

tMFUTQPMVQSÈDFQPE[OBĲOPV%6'-&9
tMFUW[ÈKFNOÏEŞWĶSZLŭWâSPCLŞNBŭKFKJDIQPVäÓWÈOÓ PIFCOÏ
MVUOZQœFUMBLPWÏ.JnFY PIFCOÏMVUOZVOJWFSTÈMOÓ6OJnFY 
[ÈTPCOÓLZMVUFO PDFMPWÏQSPQPKPWBDÓLSVIZQSPIPSJ[POUÈMOÓ
BŭWFSUJLÈMOÓWĶUSÈOÓ QœFUMBLPWÏLPNPSZ.JnFYQSPPDISBOVIPSOÓLŞ
QœFE[QMPEJOBNJUSIBDÓDIQSBDÓ
tMFUPDISBOZäJWPUŞ [ESBWÓBŭNBKFULVWŭTFQBSÈUOÓNWĶUSÈOÓ
tMFUTOJäPWÈOÓCF[QFĲOPTUOÓDISJ[JLWŭTFQBSÈUOĶWĶUSBOâDI
EŞMOÓDIEÓMFDI
tMFUCPKFQSPUJQMZOŞN QSBDIVBŭUFQMPUĶ

NE
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Buty s bubeníkem Richardem Kroczkem vystoupí na Hlavní scéně v Parku Boženy Němcové jako druzí v pořadí.

Richard Kroczek a Věra Špinarová:
„Těšíme se na vaše bujaré oslavy“
Zpěvačka a bubeník dostali stejné otázky týkající se nejen jejich vztahu k hornické profesi
názor je, že to má svou tradici, speciálně Karviná, Orlová, Havířov, vlastně i Ostrava. Vím, že se musí hledat nová ložiska. Uhlí je zapotřebí, ale doufám, že se další těžba obejde bez dopadu na krajinu, na přírodu
R. K.: Myslím, že bez nich a také těžkého průmyslu by určitě nebylo Ostravsko takovým Ostravskem, jaké je, jaké
ho známe. Na druhou stranu by se tady
asi všem lépe dýchalo.

Máte vztah k havířům a hornickému kraji?
V. Š.: Můžu říci, že kladný. Vyrůstám
tady a můj otec byl horník. Náš kraj
je krásný, ale svérázný, zvykla jsem si
na to. A uhlí s hornictvím k tomuto kraji
prostě patří.
R. K.: V písničce s názvem Hajcman
Blues, která určitě na koncertě v Karviné zazní, je řečeno téměř vše. V hornickém městě a regionu jsme vyrůstali
a dodnes jsme mu i zůstali věrní. Vztah
k havířině se za ta léta, co tady žiji, určitě změnil, stejně tak se změnilo i samotné hornictví tady. Jako mladý kluk jsem
viděl havíře všude, v hospodách, přeplněných autobusech... Radost jsem z toho ale moc neměl. Také dva dědové byli
horníci a na následky nemocí z povolání zemřeli. Dnes vím jasně, že hornictví neodmyslitelně patří k Ostravsku
a na havíře a jejich těžkou práci jsem
náležitě hrdý! Je moc dobře, že vznikají krásná muzea s hornickou tematikou,
že se na jejich práci, historii a odkaz nezapomíná. Zdař Bůh!

Měla jste nebo máte příbuzného
na šachtě?
V. Š.: Už nemám. Můj otec byl kdysi
horník, ale pak se odstěhoval do severních Čech, čímž logicky přestal jako
horník v černouhelném dole pracovat.
Na šachtě Eduard Urx byl ovšem, jak se
říká, v první linii, rubal uhlí.
R. K.: To opravdu nevím přesně, tohle
téma jsme nijak podrobně nerozebírali,
ale myslím si, že jsem jediný.

Jak by vypadal náš kraj bez uhlí a havířů?
V. Š.: Nebyl by tak svérázný. Uhlí a horníci tady jednoduše byli odedávna. Můj

Jak byste dělali po svém hornické
oslavy?
V. Š.: Od té doby, co zpívám, účastnila jsem se různých hornických dnů
všude, kde to jen šlo. Vždycky to bývaly bujaré oslavy, kde se všichni bavili, pili, tančili. Proto si myslím, že
by to neměla být jen přehlídka koncertů, měla by tam být spousta stánků, spousta lidí. Pokud bude pěkné
počasí, aby si návštěvníci oslavy užívali, dali si pivečko a dobrý párek,
poslechli fajn muziku a bavili se. Nic
bych neměnila.
R. K.: Nic bych neměnil. Prostě dostatek
piva, jídla, zábavy, koncertů... a vyšších
platů.

Máte novinky či překvapení pro Karvinou?
V. Š.: Domnívám se, že jsou na mě lidé
už zvyklí, a proto to bude spíše přehled
písniček. Už jsem v Karviné vystupovala několikrát, protože je zde skvělé publikum. Novinky nechystám, protože lidé si stejně vyžádají mé nejznámější hity, právě proto bude můj koncert především jejich přehlídka.
R. K.: Budeme se snažit zahrát co nejvíce našich známých písní. Novinkou
je samozřejmě naše deska Duperele – přeloženo z ostravštiny do češtiny
Drobnosti, Zbytečnosti – kterou jsme
vydali letos na jaře, po šesti letech. Obsahuje i některé texty pochycené v ostravských hospodách, uloupené jejich
štamgastům.

Věra Špinarová zazpívá havířům krátce po osmnácté hodině.

16/31-A/12

Dovolená s Čedokem letadlem, autokarem nebo autem!
ostrov Mallorca
Bulharsko
Egypt,
gyp Marsa Alam
ostrov Kypr
ostrov Korfu
ostrov Zakynthos
y
ostrov Rhodos
Turecko
ostrov Kréta
Egypt,
gyp Hurghada
g
ostrov Lefkada

Odlety z Ostravyy
8/15/11/12 dní 1.9. – 15.9.
8/15/11/12
/ / / dní 2.9. – 16.9.
11/12
/ dní
3.9. – 5.11.
11/12 dní
3.9. – 24.9.
11/12
/ dní
3.9. – 13.9.
11/12
/ dní
4.9. – 25.9.
8/15/11/12
/ / / dní 4.9. – 2.10.
8/15/11/12
/ / / dní 4.9. – 9.10.
8/15/11/12
/ / / dní 5.9. – 6.10.
11/12
/ dní
6.9. – 18.10.
11/12 dní
6.9. – 27.9.

konečná cena
od15.990 Kč
od 8.900 Kč
od 12.490 Kč
od 8.990 Kč
od 14.690 Kč
od 12.990 Kč
od 13.490 Kč
od 10.990 Kč
od 10.990 Kč
od 15.990 Kč
od 11.490 Kč

Víte o společenské odpověnosti a Nadaci OKD?
V. Š.: Opravy vydolované krajiny, což
je dobře. Když těžba krajinu poškodí,
měli by ji těžaři i obnovit. Vím, že je
to obrovské úsilí. Není to práce na pár
let, spíše na celé generace. Dokážu si
představit ještě větší úsilí při obnově
přírody. Například takový golf v Karviné, to je dobrý nápad. Nadaci OKD
bohužel neznám, takových organizací, mám pocit, je hrozně moc. Pokud
ale dělají něco pro dobrou věc, určitě s nimi souhlasím a je moc dobře, že
existují.
R. K.: Ano, mám o tom ponětí. S působením Nadace OKD jsem se snad ještě
osobně nesetkal. Nebo ano? Když jsme
hráli na letošních Colours of Ostrava,
neměli tam vlajky a bezbariérový stánek s občerstvením?
Radek Lukša

FOTO: Archiv

OSTRAVA – Nic neměnit! Tak se nezávisle na sobě vyjadřovali dva účinkující,
respektive zástupci více účinkujících,
k programu oslav svátku horníků. Kromě tohoto názoru je pojí i příbuzní v havírně, ostravský původ a hrdost na něj.
Odpovídala zpěvačka Věra Špinarová, která v Karviné vystoupí s doprovodnou skupinou syna Adama Pavlíka,
a Richard Kroczek, jenž se představí
za bicími v kapele Buty.

Paříž z Ostravy
NOVINKA
6.9. – 9.9.
Egypt – lodí po Nilu
6.9. – 17.9. a 27.9. – 8.10.
ostrov Kos
11/12
/ dní
10.9. – 20.9.
Autokarem z Ostravy a dalších moravských měst
Termální lázně Harkány (Maďarsko) 10 dní
31.8. – 15.10.
Chorvatsko
10 dní
31.8. – 29.9.
Španělsko
p
– Costa Brava
10 dní
31.8. – 30.9.
Budapešť,
p , hlavní město Maďarska
8.9.
Benátky,y Padova, Verona
13.9. – 16.9.
Slovácko trochu jinak
j
15.9. – 16.9.
Řím s pprohlídkou Benátek a Florencie
17.9. – 23.9.
Londýn a romantický Stratford
23.9. – 29.9.

14.590 Kč
od 16.490 Kč
od 19.490 Kč
od 3.590 Kč
od 7.990 Kč
od 8.990 Kč
1.090 Kč
3.890 Kč
1.590 Kč
7.990 Kč
8.790 Kč

ě spolucestujících mají celor
Zaměstnanci OKD a.s. včetn

oční slevy v Čedoku!

Klasický Řím
26.9. –309
269
30.9. aa1010
10.10. –1410
14.10. od 5.190
5 190 Kč
Klasická Paříž
28.9. – 2.10.
6.390 Kč
Praha s pprohlídkou Národního divadla a okolí
28.9. – 30.9.
2.990 Kč
Termální lázně Laa v Rakousku
29.9.
600 Kč
Víkend v termálních lázních Sarvárr
5.10. – 7.10.
2.830 Kč
Londýn
ý trochu jinak
j
23.10. – 28.10.
7.990 Kč
Víkend s ppoznáním nejen
j Berlína
26.10. – 28.10.
3.820 Kč
Krakovv
27.10.
590 Kč
!!!Nepřehlédněte!!!
Nabídka - Emirátyy již v prodeji
p j
září 2012 až duben 2013
od 19.390 Kč
Přímé letyy každou středu!!! Slevyy za včasnýý nákupp až 15% do konce září!
Prodej zimní sezóny 2012/13 bude zahájen od 6.9. 2012!!!

CK Ostrava
596 124 087
CK Karviná
596 311 010
CK Frýdek-Místek
558 434 877
Provozní doba:
Ostrava: Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
ostatní CK: Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
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Nová existence díky
„náhradní rodině“

Výzva pro návštěvníky

Po úmrtích nejbližších a trablech s prací i zdravím si Alena Kunčíková užila první bezstarostnou dovolenou
FOTO: Richard Sklář

PRAHA – Zlých ran osudu tolik, že by vystačily hned na několik životů, má za sebou Alena Kunčíková (46) patřící s dvaadvacetiletou dcerou Katkou a dvacetiletým synem Jarkem mezi „inventář“
občanského sdružení pomáhajícího rodinám havířů, kteří zahynuli při práci
v dole. Není proto divu, že se Barborka
postarala také o jednu z maminek!

Buchtu můžete Barborce darovat, nebo si ji naopak koupit. V obou případech pomůžete dětem.

Upečte koláč pro děti z Barborky
Vylosovaní pekaři získají volnou hru v Golf Resortu Lipiny

Občanské sdružení
svatá Barbora
pomohlo dětem
i zoufalé mamince.

věnují symbolickou padesátikorunu právě
na tuhle charitu, kterou dobře znají a rozumí
její potřebnosti,“ řekla Marta Szamaránská,
předsedkyně výboru maminek z Barborky.

Souboj Karviné a Staříče

„Osud k nám byl krutý ve více směrech. Můj manžel Jaroslav se nevrátil
před devatenácti lety z práce na Doubravě, spadlo na něj rameno důlního kombajnu. Bylo mu dvaatřicet; doma měl tříletou holčičku a ročního chlapečka. Bohužel velmi brzy nato zemřeli jeho i mí
rodiče, takže jsem vdovou se dvěma dětmi bez prarodičů,“ svěřila se paní Alena.
Absolventka ekonomické fakulty
na „báňské“ vzhledem ke svým poměrům hledala uplatnění velmi těžce, inženýrka neinženýrka. „Našla jsem si práci
ve školství, abych mohla s dětmi trávit
alespoň prázdniny,“ líčila s tím, že k jejím velkým koníčkům patřily a pořád
patří cizí jazyky. Léta tak učila angličtinu a francouzštinu v Petrovicích.
Když děti začaly se studiem – čemuž se ostatně věnují stále – přesídli-

Sbírku pro Barborku zorganizují o týden
později také pořadatelé Dne horníků Dolu Paskov, kde mohou návštěvníci přispět
hned při vstupu do areálu hřišť ve Staříči.
Loni přitom v této malé obci vybrali do kasiček přes 31 tisíc korun, tedy téměř trojnásobek výtěžku z Karviné. „Věřím, že se
Karviňáci letos vzchopí a budeme mít plnou pokladničku,“ dodala s úsměvem
Szamaránská.
Vladislav Sobol

Co vlastně dělá „Barborka“?
Barborkaa (oﬁ
(oﬁciálně
ciálně Občanské
Obbčanské sdružesdruže
ní svatá Barbora, zkráceně také OSSB)
se stará o děti z České republiky, Polska a Slovenska, kterým zemřel jeden
z rodičů na následky pracovního úrazu
v hornictví.
Přispívá jim na vzdělávání (školné,
kolejné, školní pomůcky, učebnice, autoškola, jazykové kurzy), volnočasové

výlety, tábory
tábory, kroužky)
aktivity (školní výlety
i zdravotní péči.
Činnost sdružení hradí členské ﬁrmy v čele se společností OKD, která je
zakladatelem organizace. Hlavním dárcem Barborky je Nadace OKD, do společné kasy přispívají také další dárci
a sami horníci.

FOTO: archiv

KARVINÁ – Tradiční charitativní přehlídka umění karvinských amatérských pekařek a pekařů bude pokračovat také letos
– a stejně jako v předchozích letech podpoří hornické sirotky z Občanského sdružení svatá Barbora.
Buchty či jiné pekařské výrobky mohou
děti s rodiči přinést v sobotu 3. září mezi
jedenáctou a šestnáctou hodinou do centra Agape na rohu karvinského Masarykova náměstí, směrem k poště.
Všechny výrobky dobrovolníci nakrájí
a budou prodávat u vchodu do parku, balíček za 50 korun. „Hornické slavnosti jsou
zdarma, program je přitom plný hudebních
hvězd i dalších lákadel. Věříme proto, že lidé

Alena Kunčíková coby lektorka cizích jazyků na pražském Žižkově...
la paní Alena do Prahy, kde
pracovala sedm dní v týdnu
průměrně čtrnáct hodin pro
jednu neziskovou organizaci. Po úrazu nohy a operaci
nestíhala, musela dát výpověď. „Pak přišla rána pod pás
od vedení jisté střední školy,
přislíbili mi místo, ale nepřijali mě,“ pokračovala.
Vloni na podzim začala být
ﬁnanční situace Kunčíkovic
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…a na Gibraltaru se synem na letošní dovolené OSSB ve Španělsku.

rodiny doslova neúnosná.
Inženýrku hovořící dvěma světovými jazyky nikde nechtěli. „S výjimkou
náhradní rodiny, Barborky. V době té největší krize jsme byli na společném
víkendu v Beskydech, kde
ze mě holky, vlastně další maminky, vytáhly celou tu smutnou historii,“
popisovala.
Jejího „případu“ se chopily Marta
Szamaránská a Zdeňka Bínová, rázně
jako vždy. Tajemnice Kamila Kašovská
byla také vstřícná. A výsledek? „Výbor
OSSB schválil žádost o mimořádnou
ﬁnanční výpomoc. Jak milá zpráva!
Vyřídila jsem si živnostenský list, pořídila učebnice a od ledna 2012 podnikám v Praze na Žižkově,“ uvedla paní
Alena.
Díky pomoci od Barborky se z ní stala – docela úspěšná – soukromá lektorka a překladatelka z angličtiny a francouzštiny. „Dovolenou s Barborkou
ve Španělsku jsem si tak s dětmi opět
konečně bezstarostně užívala,“ doplnila paní Alena, která by letos slavila pětadvacáté výročí svatby. Nebýt neštěstí
na dole. Fotku manžela má stále u postele...
Radek Lukša
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Kdo se zúčastní karnevalového průvodu?

Průvod Nadace OKD
bude větší než vloni

organizace

Masky

Bruntálská dílna Polárka

masky na téma stvoření světa

Středisko soc. služeb Frýdlant
nad Ostravicí

průvod andělů

Podané ruce – Projekt OsA

masky psů, doplněné o skutečné psy

Středisko rané péče SPRP Ostrava

kostýmy pohádkových postav

THeatr ludem

velké nesené masky, masky s kostýmy, 2-3
chůdaři s transparenty, hudební nástroje + zpěv

Regionální knihovna Karviná

knižní hrdinové či autoři

Statutární město Karviná

romští tanečníci a masky

Mažoretky MICHELLE Karviná

variace a pochod v průvodu

Klub krojovaných horníků František

3 horníci, další účastníci v krojích s lampami

Český červený kříž Karviná

sanitní vozidlo

Chráněná dílna Vlaštovičky

masky

Dům kultury města Orlové

přehlídka bojového umění, disko tance, společenské tance, ukázka loutkoherectví

Občanské sdružení Koliba

masky – uhlíři

Krajské středisko volného času
Juventus, Karviná

mažoretky, disco dance, pohádkové bytosti…

Jazykové volnočasové centrum Fabule

děti převlečené za jednotlivé národnosti

DDM Orlová, Klub Spirála

V maskách čarodějnic a čarodějů a různých bytostí

VOLTIŽ DUHA

voltižní vystoupení dětí na koni

a mnoho dalších...

Do karnevalového reje masek jsou zváni zástupci neziskových organizací i veřejnost
KARVINÁ – Po loňském úspěchu, který potěšil a rozradostnil tisíce občanů
Karviné, chystá Nadace OKD druhý
ročník Karnevalového průvodu. „Loňský průvod byl nakonec, především díky zapojení stovek lidí v maskách, největším svého druhu v České republice. A ten letošní bude ještě větší! Jak
co do počtu masek, tak velikosti obřích loutek. Chystáme také několik novinek,“ vysvětluje ředitel Nadace OKD
Jiří Suchánek.
V průvodu budou k vidění alegorické vozy, obří loutky v čele s andělem,

chůdaři, akrobati, mažoretky, pohádkové postavy, ale třeba i masky pejsků
a kočiček.
Do letošního průvodu se přihlásilo zatím 440 účastníků z organizací,
se kterými Nadace OKD spolupracuje,
a také velké množství menších skupinek z řad veřejnosti. „Aktivní zapojení
veřejnosti a obyvatel Karvinska je jednou z novinek letošního průvodu. Chceme se více otevřít lidem, kteří nemají
s neziskovým sektorem až tolik společného a třeba o něm prozatím ani mnoho
nevědí. Do průvodu se mohou zapojit

jak lidé v maskách, tak i bez nich. Prostě přijít a užít si tento významný a barevný den,“ doplňuje Suchánek.
Průvod vyrazí dvě hodiny po poledni od Městského domu kultury v Karviné, projde třídou Osvobození směrem k obchodnímu domu Prior a zamíří dále k zimnímu stadionu. Pokračovat
bude směrem na Masarykovo náměstí,
kde bude oceněno pět nejnápaditějších
masek ﬁnančním darem. Udělena bude
i speciální cena v podobě fotoaparátu
(zrcadlovky) pro vítěze z řad veřejnosti.
Zuzana Koláriková

FOTO: archiv

Akrobatky na chůdách s tužkami Nadace OKD.

Tak jsme se bavili loni. Bude letošní průvod ještě početnější a barevnější? Zapojte se!
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Přejeme celé hornické veřejnosti
příjemné prožití oslav Dne horníků,
v osobním a pracovním životě
mnoho úspěchů a spokojenosti.
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HORNICKÉ

Hornická liga
mistrů podruhé
Pokoříme loňské rekordy? Pořadatelé jsou přesvědčeni, že se najdou borci, kteří to dokážou
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SCÉNA AMFITEÁTR

SCÉNA NADACE OKD
NADAČNÍ MĚSTEČKO
VÝSTAVA DŮLNÍ
TECHNIKY

Kategorie Borec 003 – pití piva brčkem.
„Jsme přesvědčeni, že se určitě najdou borci, kteří loňské vítěze pokoří.
Odměny od společnosti Čedok a další zajímavé ceny budou jistě motivací,

která leckoho přiměje ke kvalitním výkonům na hranici vlastních možností,“ vzkázali pořadatelé.
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ZÁBAVNÁ ZÓNA
Na

12:00 Hornická bohoslužba (Kostel sv. Marka)

14:00 Karnevalový průvod Nadace OKD (Vychází od Městského domu kultury)
Moderátoři: Gabriela Lefenda a Petr Šiška
Scéna Amﬁteátr

st

Zuzana Koláriková

HORNICKÉ SLAVNOSTI
2012 PROGRAM
Hlavní scéna

s
av

HLAVNÍ SCÉNA

FOTO: archiv

KARVINÁ – Soutěžní disciplíny spojené
s oblíbeným nahořklým mokem, hodnotné ceny a na loňských slavnostech
hodně vysoko nastavená laťka, která
leckoho určitě přiláká k pokusu o její překonání. To je ve zkratce atraktivní Hornická liga mistrů. Tu tentokrát
na slavnostech najdete naproti hlavní
scéně v parku.
Zájemci, kteří již dovršili 18 let, se
mohou utkat ve třech disciplínách. Klání bude probíhat od zahájení festivalu až do sedmé hodiny večer. Výsledky
těch nejlepších budou vyhlášeny před
vystoupením Richarda Müllera, kdy
jim také budou předány hodnotné ceny,
o něž se letos bojuje.
Ve všech disciplínách jsou stanoveny rekordy z loňského ročníku. A nutno podotknout, že na skutečně vysoké úrovni. Borec 005 Jiří Kucharczyk
do sebe se zavázanýma očima obrátil
půllitr piva za 4,7 sekundy. Lech Nastulczyk vypil třetinku za 14,3 sekundy,
ovšem nohama vzhůru a brčkem, a stal
se tak vítězem kategorie Borec 003.
Nejrychleji snědli suchý rohlík a lžící talíř piva v týmové soutěži Michal Klíma
a Jiří Korber. Nový absolutní borec by
musel překonat čas jedné minuty a patnácti vteřin.

HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2012 1. září od 13:00
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Scéna Nadace OKD

13.00 – 14.00

Mistříňanka
13.30 – 14.15

Tomáš Klus
14.00 – 15.00
14.15 – 15.00

Světlana Nálepková

Malá černá
hudba Karviná

14.40 – 15.30

Buty

15.00 – 15.30

h
ác

Příchod průvodu
na náměstí

a
ov

M

15.30 – 16.00
15.30 – 16.20

15.50 – 16.40

Vyhlášení krále karnevalu

Charlie Straight
16.00 – 16.40

Škwor

Bratři v tricku: MALÍŘI
16.30 – 17.20

Miro Žbirka

16.40 – 17.00
Prezentace organizací
podporovaných Nadací OKD

17.00 – 17.50

Dara Rolins
& Rytmus

DĚTSKÝ PARK

17.00 – 18.00

V.O.S.A. Theatre
17.40 – 18.20

Tublatanka
18.10 – 18.30

Martin Hrabal

18.10 – 19.00

4

Věra Špinarová
18.45 – 19.40

19.20 – 19.30

Cigánski diabli

Vyhlášení výsledků Hornické ligy

19.30 – 20.20

PARK BOŽENY NĚMCOVÉ

Richard Müller
20.00 – 21.00

Doga +
Martina Pártlová
20.40 – 21.40

Guns 2 Roses

SLAVNOSTI
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Revírní bratrská pokladna
Hornická liga mistrů
Rescue první pomoc

LETNÍ KINO

Cirkus trochu jinak
OS svatá Barbora - prodej buchet
BezBAR
Občerstvení - jídlo
Občerstvení - pití

3

3

1
2
3
4

-

z
z
z
z

Mlýnské ulice
Masarykova náměstí
ulice Karola Sliwky
ulice Slámova
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K vidění bude opět nejmodernější
technika používaná v dolech OKD!
Hi-tech revoluce dorazila i do šachet. Návštěvníci svátku horníků se o tom přesvědčí na vlastní oči. Uvidí výztuž, závěsnou lokomotivu a další stroje
„Chtěli bychom poděkovat všem našim partnerům, kteří přispěli ke zdaru
výstavy, ale i celých slavností. Ať již byla
jejich podpora ﬁnanční, materiální, organizační či jiná. Velmi si jejich podpory vážíme, protože bez jejich pomoci by
byla organizace akce podobného zaměření a rozsahu těžko představitelná,“
dodali pořadatelé.

KARVINÁ – Návštěvníci Hornických
slavností OKD v Karviné si i v letošním
roce budou moci na vlastní oči prohlédnout nejmodernější stroje a technologie, se kterými pracují stovky metrů pod
zemí horníci v dolech. Prezentace techniky bude letos umístěna na parkovišti
u amﬁteátru v parku Boženy Němcové
a k vidění budou například důlní výztuž,
závěsná lokomotiva, ale i mnoho dalšího, co by si neměl nechat ujít nikdo, koho jen trochu zajímají moderní stroje
a jejich využití v černouhelných dolech.

Sandvik – zóna pro děti i dospělé

Největším exponátem letošní výstavy bude bezesporu sekce důlní výztuže využívaná v porubech při dobývání
uhlí. Její parametry jsou s váhou 35 tun
a výškou 5,5 metru vskutku úctyhodné. Tento typ výztuže se v dolech OKD
používá pro těžbu ve vysokých slojích
s mocností až 6 metrů. V parku ji představí její výrobce a významný dodavatel
těžařské ﬁrmy – společnost Caterpillar.
Další z významných partnerů, frýdecko-místecký Ferrit, který pro OKD
vyrábí dopravní prostředky pohybující se po kolejích nebo závěsné drážce,
v rámci slavností představí právě jeden
z typů závěsné lokomotivy. Její základní
hmotnost je osm tun, ovšem s dalšími

FOTO: archiv

V rámci programu
optimalizace produkce
společnost investovala
do razicích a dobývacích
komplexů více než
10 miliard korun.

Moderní mechanizovaná výztuž ﬁrmy Caterpillar v plné kráse. Takové ocelové stromořadí chrání horníky při dobývání uhlí z porubů.
komponenty se může dostat až na výsledných patnáct. Délka soupravy bude 20 metrů.
„Výstavu každoročně obměňujeme,
aby si mohli návštěvníci pokaždé prohlédnout další techniku používanou
v dolech OKD. Samozřejmě není možné ukázat najednou vše, co jsme v posledních letech v rámci investičního

Přeje všem svým obchodním partnerům

Společnosti Sandvik, která v loňském
roce ohromila návštěvníky slavností razicím kombajnem, jenž se stal na jeden
den dominantou karvinského náměstí,
připravila letos pro změnu obří zábavně-naučnou zónu, ve které se bezpochyby pobaví jak malí, tak velcí.
Pro ty nejmenší je nachystána spousta soutěží, jako jsou hod na cíl, skákání v pytli, hry s míčem a další. Děti se
navíc budou moci naučit základy první pomoci. A pokud se jim podaří splnit
požadované úkoly, čeká na ně odměna
v podobě plyšového medvídka.
Starší děti, a nejen ony, najdou
adrenalinovou zábavu na simulátorech, na kterých si mohou vyzkoušet
pocit při pilotování sportovního letadla, řízení formule 1 nebo silničních
automobilů. Další stanoviště nabídne stále populárnější WII, tedy herní
konzolu napojenou na plazmovou televizi. Můžete si tak zahrát tenis, golf
či baseball, aniž byste museli opustit
areál parku.
Dospělí se mohou naučit, jak správně provozovat chůzi se speciálními hůlkami Nordic Walking nebo základní
techniky sebeobrany. Zuzana Koláriková

programu POP 2010, kdy jsme do nejmodernějších razicích a dobývacích
komplexů investovali více než 10 miliard korun, nakoupili,“ sdělili k výstavě organizátoři slavností.
Při oslavách svátku horníků nemůže chybět ani tradiční expozice Hlavní
báňské záchranné služby. Její zástupci
návštěvníkům ukážou, že náplní jejich

práce nejsou pouze zásahy v podzemí,
ale bývají často nasazeni při akcích,
které vyžadují špičkové lezecké, potápěčské a další dovednosti.
Hlavní dodavatel komponent k ventilátorům, které jsou pro práci v dole nezbytné, společnost CFT Polska, podpořila jako jeden z partnerů výstavu důlní
techniky ﬁnančně.

Sandvik se letos postará o děti.

Frýdecko-místecká ﬁrma Ferrit představí důlní závěsnou lokomotivu nejnovější generace.

a celé hornické veřejnosti
při příležitosti oslav Dne horníků 2012
hodně štěstí a osobních úspěchů.
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Sezona bezBARu ﬁnišuje

FOTO: Radek Lukša

Stánek obsluhovaný vozíčkáři se stal symbolem účasti hendikepovaných na kulturních akcích

BezBAR fungoval také na Colours of Ostrava.
KARVINÁ – Plácek napravo od amﬁteátru v parku Boženy Němcové ve Fryštátě se v sobotu 1. září stane pravděpodobně posledním místem „turné“ bezbariérového stánku s občerstvením
s vozíčkářskou obsluhou v letošním roce. BezBAR patřící do projektu Nadace OKD s názvem Zážitky bez bariér se

stal jakýmsi symbolem účasti hendikepovaných na kulturních akcích nejenom v našem regionu.
„Začínalo se na festivalu United Islands v Praze, pak jsme ho postavili na Colours of Ostrava, přestěhovali
do Plzně na festival Živá ulice, následně byl v Hlučíně na Štěrkovna Open

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Music a nakonec se objeví v Karviné
na Hornických slavnostech,“ řekl ředitel NOKD Jiří Suchánek s tím, že cílem
projektu bylo upoutat pozornost na zaměstnávání postižených a usnadnit jim
i návštěvu těchto akcí.
Tváří projektu se na některých „štacích“ stal Martin Zach, někdejší Muž
roku 2009, upoutaný po úraze na invalidní vozík. „V bezBARu se dala dohromady fajn parta, lidé z různých koutů republiky, postižení i ti zdraví,“ popsal náladu ve stánku. V nabídce nebyly
a ani v Karviné nebudou výhradně nápoje či pokrmy. bezBAR prodává i výrobky hendikepovaných z chráněných
dílen, na odbyt jdou vždy dobře.
„Otevřeno bude po celou dobu konání Hornických slavností,“ upřesnila k provozní době Zuzana Koláriková,
která se podílí na organizaci karvinské
akce. Ta by měla letošní sezonu v bezBARu uzavřít – a to s vědomím pozitivního přijetí u veřejnosti i kladné obchodní bilance. Do budoucna plánují
v Nadaci OKD zapojit do programu Zážitky bez bariér kromě vozíčkářů i lidi
s poruchami sluchu a řeči.
uzi

Svoje unikátní vybavení předváděli báňští záchranáři na Hornických slavnostech také loni.

Báňští záchranáři nepomáhají jen v dolech
Vybavení našich záchranářů z Hlavní
báňské záchranné stanice patří k nejmodernějším v Evropě a může se směle poměřovat s obdobnými záchrannými
sbory z nejvyspělejších zemí na světě. To
samé platí i pro jejich dovednosti a fyzickou zdatnost. Nasazení našich báňských záchranářů není tak jednostranné, jak by se mohlo zdát a jak si většina
lidí v regionu myslí. Báňská záchranka
totiž nevyjíždí jen v případě důlních neštěstí v ostravsko-karvinském revíru, ale
v rámci celorepublikového Integrovaného záchranného systému pomáhá při
policejních akcích, povodních a díky potápěčským a lezeckým dovednostem zá-

Vážení přátelé, bratři horníci,

Sdružení důlních a strojírenských technologií
přeje všem zaměstnancům OKD, a.s
u příležitosti oslav Dne Horníků zdraví, štěstí
a stálou ochranu sv. Barbory.
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Zdař
Bůh!
Zdařbůh!

Dovolte nám popřát touto cestou
všem zaměstnancům OKD a.s. u příležitosti Dne horníků.
Velmi si vážíme Vaší náročné práce a oceňujeme důvěru a dobrou
spolupráci s naší společností, za což Vám upřímně děkujeme.

77/31-G/12

Kolektiv pracovníků akciové společnosti

78/31-G/12

chranářů řeší komplikované situace hluboko pod vodní hladinou i vysoko nad
zemí. A za své výsledky je veřejností i experty ceněna.
Na Hornických slavnostech budou mít
návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si záchranářské vybavení, potápěčskou techniku, havarijní vrat využívaný pro evakuační práce v jámách nebo
plošinu pro výškové práce Denka Lift, jejímž prostřednictvím budou moci vyjet až
35 metrů nad zem a prohlédnout si areál festivalu z ptačí perspektivy. A to vše
v akci, s možností zapojit se a vcítit se
alespoň na moment do kůže báňského
záchranáře.
zp
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Tipy a zajímavosti letošního ročníku

Tanečníci a mažoretky patří tradičně do programu.

Den horníků bude i ve Staříči!
Důl Paskov tradičně pořádá
„vlastní“ oslavy, je to dáno
jeho mimokarvinskou polohou
STAŘÍČ – Loni to nevyšlo. Pokud chtěl havíř z karvinské části revíru navštívit Den
horníků pořádaný Dolem Paskov a naopak jeho staříčský či chlebovický kolega celorevírní Hornické slavnosti, musel
by se rozpůlit. Letos už se obě akce konají
v jiných termínech - ta ve Staříči následující víkend, v sobotu 8. září!
Pro někoho to může být příležitost znovu si užít třinecké Charlie Straight i rodáka ze stejného města Tomáše Kluse. Parta
hrající „mišung“ popu a indie s texty v angličtině a inspirující se britskou scénou totiž
bude stejně jako čerstvý Zlatý Anděl, jehož
aktuální cédéčko Racek se stalo nejprodávanějším v Česku, účinkovat na obou oslavách hornického svátku. Za sebou, po vylosování soutěže o věcné ceny.
Na fotbalovém hřišti ležícím mezi lokalitami Staříč a Chlebovice vystoupí dále
mažoretky z Impulsu Bohumín, taneční
skupina No Comment, slovenská zpěvačka Kristína, bavič Ruda z Ostravy, frýdeckomístecký Michal Tučný Revival Band či
ostravský revival skupiny Team. Moderovat bude Monika Otáhalová.

Program ve Staříči začíná úderem čtrnácté hodiny, poslední vystoupení skončí v deset hodin večer a deﬁnitivní závěr
je plánován na půlnoc. Nebude to ale jen
o dění na pódiu, chystá se řada dalších
atrakcí, myšleno je na děti. A samozřejmě i na ty z Barborky. „Klasické vstupné
u vchodu nevybíráme, máme tam kasičku, kde příchozí vhazují dobrovolné příspěvky,“ řekla Milena Malinská z Dolu
Paskov.
uzi

Britská kapela byla založena v roce 2002
a je nejdéle fungující a nejlepší Guns N‘ Roses tribute band v historii. Koncertují nejen
v Británii, ale po celé Evropě, na Blízkém východě a dokonce v USA. Jejich schopnost
napodobit kostýmy či vystoupení do nejmenších detailů je až neuvěřitelná. Od „originálních růží“ si vysloužili nejen pochvalu,
ale dokonce byli v roce 2006 a 2010 pozváni jako VIP hosté na jejich koncert.

Mnoho stanovišť pro děti
Hornické slavnosti letos přinesou ještě více zábavy pro děti. Dětská zóna je připravena naproti hlavní scéně. Děti zde mohou
najít Cirkus trochu jinak, interaktivní dílničky ve stanu OKD, trampolíny a další zábavu. Další program pro děti a nejen pro ně
si připravila ﬁrma Sandvik – jejií stanoviště najdete naproti amﬁteátru u výstavy důlní techniky. Lunapark bude umístěn na parkovišti u Billy.

FOTO: archiv

FOTO: Radek Lukša

Guns 2 Roses jsou
k nerozeznání od originálu

Cigánski diabli představí
mezinárodní folklor

Program na sobotu 8. září
14 00 – mažoretky
14.00
ž tk Impuls
I
l zB
Bohumína
h í
14.10 – moderátorka Magda Otáhalová
14.15 – Michal Tučný Revival Band
15.00 – mažoretky – tanec
15.10 – Ruda z Ostravy
15.45 – No Comment
16.00 – Kristína
17.00 – No Comment
17.05 – soutěž o věcné ceny
17.30 – Charlie Straight
19.00 – Tomáš Klus
20.30 – Team Revival
22.00 – ukončení programu
24.00 – závěr akce

Martin Hrabal – hlavní
hvězda nadační scény

Doga letos s Martinou
Pártlovou

Mladý, teprve 19letý rodák z Karviné Martin Hrabal (na snímku nahoře) bude uzavírat
nabitý program nadační scény. Zpívat začal
v osmi letech poté, co poprvé uslyšel George
Michaela. Toho také v hudebním průmyslu
nejvíce obdivuje. Svůj pěvecký talent ukázal
veřejně – je jedním z účastníků populární televizní soutěže Hlas Česko Slovenska.

Už tradičním hostem Hornických slavností
se stala karvinská kapela Doga. V posledních letech překvapuje tato metalová skupina společným vystoupením s jinou hvězdou,
která nemá s tímto žánrem nic společného.
Letos frontmana Romana Izaiáše doprovodí ﬁnalistka soutěže X Faktor Martina Pártlová, známá především hitem Ostrava, který
nazpívala s Rudou z Ostravy.

Průvod Nadace OKD
od „Kulturáku“
Letošní Karnevalový průvod Nadace OKD,
který bude podle organizátorů ještě větší
a zábavnější, vyjde do ulic Karviné ve 14 hodin od Městského kulturního domu. Průvod
se pak vydá po třídě Osvobození směrem
k obchodnímu domu Prior, dále k zimnímu
stadionu a ulicí Karola Śliwki až na Masarykovo náměstí. Připomínáme, že se můžete
kdykoli v průběhu přidat se svou maskou.

Slovenský, ruský, maďarský, řecký i cikánský
folklor, ﬁlmová i jazzová muzika – to vše patří do repertoáru slovenské kapely Cigánski
diabli. Jedinečné uskupení v čele s primášem Ernestem Šarközim získalo v roce 2000
tři ceny Grammy od Slovenské hudební akademie a zahrálo si i na Pražském jaru. V současné době připravují netradiční projekt
ve spolupráci s nejlepšími slovenskými DJ's.

Uctíme
památku kolegů

Společnost
FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.
přeje u příležitosti oslav
DNE HORNÍKŮ
všem zaměstnancům OKD, a.s.
pevné zdraví a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
Zdař Bůh

www.zam.cz
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Den horníků bývá na fotbalovém hřišti ve Staříči.

KARVINÁ – S Hornickými slavnostmi je již
tradičně spojen pietní akt kladení věnců.
Vzdát hold kolegům, kteří neměli to štěstí, aby se vrátili ze šachty ve zdraví domů
ke svým rodinám, přijdou ve čtvrtek 6. září na Univerzitní náměstí v Karviné zástupci společnosti OKD, karvinského magistrátu i hornických odborů. Slavnostní akt,
na němž vystoupí velký dechový orchestr
Májovák, doprovázený mažoretkami, začíná
o půl čtvrté odpoledne.
zk

PANORAMA

30. srpna 2012

www.ihornik.cz | 9

Kroužky krojovaných horníků neutuchají v kultivování hornických tradic a zvyků

KKH Gabriela: 110 let činnosti
Cílem KKH Gabriela je rozvíjení
kulturní a společenské činnosti a udržování starých hornických tradic. Jeho členové se objevují v hornických
uniformách na nejrůznějších akcích,
navštěvují jubilanty a nemocné a drží slavnostní stráž při hornických pohřbech. Kroužek sdružuje asi 380 členů, velkou většinou v pokročilém věku.
„Samozřejmě, přáli bychom si mladou
krev, ale mladí mají dnes jiné zájmy
a do podobné činnosti se nehrnou,“
konstatoval v této souvislosti předseda
Pietrasz, který vede organizaci od roku
1997.
Problémů, které musí řešit, je ale víc.
Jedním z nich je otázka klubovny. Bývalé sídlo U Ručky museli krojovaní
z Gabriely opustit kvůli opakovaným
útokům zlodějů. Pomohl Důl Darkov,
který umožnil kroužku přestěhování
do prostor Zájmového klubu u závodu
3 – 9. květen. Vzhledem ke zrušení tohoto závodu je však i toto místo do budoucna ohroženo.
„Jsme rádi, že se šachtou vycházíme
velmi dobře, ale budeme se snažit řešit
tento problém i sami. Hlavní je, aby ti,
co táhnou činnosti kroužku, ve svém
úsilí vydrželi,“ řekl předseda Pietrasz.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

HORNÍ SUCHÁ – Slavnostní schůzí a tradiční Zahradní slavností uctili 110 let
činnosti členové Kroužku krojovaných
horníků z bývalého Dolu Gabriela. Zasedání v sále Zájmového klubu u bývalého závodu 3 Dolu Darkov se zúčastnili ředitel Darkova Václav Kabourek,
předseda darkovských odborářů Emil
Klepek, delegace krojovaných horníků
z bývalé Barbory, Františka, Dolu ČSA
a ze Stonavy a další hosté. Jednání řídil
předseda KKH Gabriela Vladislav Pietrasz, historii organizace připomenul
zapisovatel Vladislav Mach.
Kroužek krojovaných horníků Gabriela, který působí při závodním výboru odborového svazu Dolu Darkov, patří k nejstarším v regionu. Jako Spolek katolických horníků ho založila dne 6. 7. 1902
skupina 24 horníků, kteří se po vzoru
dalších dělníků spojili, aby hájili svá práva. Organizace byla posléze přejmenovaná na Spolek krojovaných horníků pro
Karvinou a Solci. Do vypuknutí válečné
vřavy v roce 1939 ho vedlo šest předsedů.
Během války se vyznamenal člen Ludvík Moj, který ukryl prapor kroužku a zachránil ho tak před zničením.
Po II. světové válce organizace obnovila svoji činnost pod názvem Kroužek

Na slavnostní schůzi ke 110 letům KKH Gabriela zavítal i ředitel Dolu Darkov Václav Kabourek.
krojovaných horníků Gabriela. V letech 1945 až 1997 ho vedlo pět předsedů, z nichž se o rozkvět organizace přičinili zejména Ferdinand Korzeniowski
a Rudolf Nytra. „Obzvlášť bych chtěl
vyzvednout činnost předsedy Rudolfa
Nytry, který vedl kroužek plných 15 let
a za tuto dobu se přihlásilo do kroužku
nejvíce členů,“ zdůraznil Mach.

Od chvíle svého vzniku do roku 1970
byl KKH Gabriela samostatnou organizací, která se řídila vlastními stanovami. V roce 1970 byl kroužek přičleněn
k tehdejšímu ZV ROH Dolu Mír, v roce
1978 přešel pod ZV ROH Dolu 1. máj
a v roce 1992 pod ZV odborového svazu Dolu Darkov.

KKH Barbora: 85. narozeniny
ňují různých hornických slavností
a setkání, drží čestnou stráž při hornických pohřbech, vyjíždějí na zájezdy, navštěvují své kolegy u příležitostí
životních jubileí nebo v nemoci. Kroužek je členem Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR a jeho zástupci navštěvují setkání hornických měst
a obcí doma i v zahraničí a další akce
sdružení.
Největším problémem kroužku je
vysoký věk členů, který jim často brání aktivně se podílet na jeho činnosti.
„A mladé lidi není možno do kroužku
získat,“ posteskl si Kavka.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

KARVINÁ – Hezkých 85 let se letos dožívá karvinský Kroužek krojovaných
horníků Dolu Darkov-Barbora. Ten
navazuje na tradice hornického spolku
u bývalého Dolu Barbora, jehož ustavující schůze se konala 1. 10. 1927. Jeho
prvním předsedou byl zvolen technik
Rudolf Folwarczny a zakládající výbor
tehdy tvořili Václav Przeczek, Václav
Giecek, Josef Zmuda, Karel Michalec,
Karel Swaczyna a další. Vedle hornických tradic spolek hájil hlavně právo
horníků na práci a důstojný život.
Díky osobní statečnosti horníka Josefa Zmudy prapor spolku přetrval i léta
II. světové války a mohl být znovu rozvinut při obnovení jeho činnosti ani ne
měsíc po utichnutí válečné vřavy. První
poválečná členská schůze se konala dne
1. 6. 1945 v hostinci U Dudy u závodu
Barbora a zúčastnilo se jí 20 členů.
Existence a činnost spolku byly vždy
úzce spjaty s osudy a proměnami šachty, u níž působil. Ta začala být hloubena v roce 1907 a první uhlí vydala 14. 5.
1912. Název Barbora získala v roce 1918.
V 50. letech minulého století se stala součástí komplexu Velkodůl 1. máj a hornický spolek se proto po jednání s odbory transformoval v roce 1953 na Kroužek krojovaných horníků při Závodním

Předsedové KKH Barbora
1945–
1945–1947
–1947
1947–1949
1949–1950
1950–1954
1955–1968
1969–1977
1978–1984
1985–2005
2006–2009
2010–

Zasloužilí členové kroužku a hosté byli odměnění pamětními listy a drobnými dárky.
klubu ROH Dolu 1. máj. V roce 1991 se
z 1. máje stává Důl Darkov a v roce 2002
končí i těžba na závodě Barbora. Kroužek krojovaných horníků z Barbory proto přechází pod Odborový svaz Dolu
Darkov, u něhož působí dodnes.
Historii a zlomové okamžiky v činnosti Kroužku krojovaných horníků
Dolu Darkov-Barbora si jeho členové
připomněli na slavnostní schůzi, která
se konala v červnu v prostorách klubov-

ny Českého svazu zahrádkářů na Bělidle v Karviné, s nímž kroužek spolupracuje. Zúčastnily se delegace okolních
kroužků krojovaných horníků a další hosté. Se slavnostním projevem vystoupil předseda organizace Jan Kavka.
Jak informoval, kroužek má v současné době téměř 290 členů. Krojovaní horníci jsou nápomocní při akcích
pořádaných vedením mateřského dolu nebo odbory, pravidelně se zúčast-

Vážení zaměstnanci OKD, a.s.,
naši obchodní partneři,
dovolte, abych Vám jménem společnosti
SE-MI Technology, a.s., tradičního výrobce
a dodavatele důlních strojů a zařízení pro OKD,
a.s. v oblasti horizontální a vertikální dopravy,
popřál k nadcházejícímu svátku Dne horníků
hodně úspěchů jak v práci, tak i v osobním životě.
S pozdravem ,,Zdař bůh“
Ing. Aleš Košňovský
předseda představenstva a generální ředitel
82/31-IX/12

81/31-IX/12

STONAVA – Klid, pohoda, úsměvy na tvářích, domácí klobásky, hřejivé sluníčko a roztančený parket.
Osmadevadesátá Zahradní slavnost
Kroužku krojovaných horníků při obci
Stonava se konala tradičně na zahradě místního Domu PZKO a jako vždy
nabídla příjemnou zábavu a hezkou atmosféru. Dosvědčit to může třeba ředitel Dolu ČSM Boleslav Kowalczyk,
místostarosta Stonavy Tomáš Bařák či
zástupci dodavatelské firmy THK Čechpol, kteří dorazili v síle šesti mundurovaných mužů.
„To proto, že ctíme hornickou tradici
a rádi podpoříme kroužky našich přátel.
Vždyť v naší ﬁrmě má hornické kroje už
na 60 chlapů,“ hovořil vedoucí provozu
a bezpečnosti THK Čechpol a člen krojovaných horníků z dolu Gabriela František Makovec s tím, že velké zastání
a podporu má tato iniciativa u ředitele
ﬁrmy Karla Rašíka.
Úsměvy a peprné hornické vtipy rozdával předseda KKH Stonava Ladislav
Kajzar. „Horník musí umět nejen pracovat a dřít, ale také se pobavit. A neznám jinou skupinu lidí, kteří by se dokázali bavit tak jako havíři. Ten hornický
humor, ten vztah chlapů k sobě navzájem, to jinde nenajdete,“ rozpovídal se,
když se na chvíli odtrhl od povinnosti
hostitele.
V činnosti se stonavskému kroužku podle něj docela daří. Za poslední
rok se členská základna rozrostla o čtyři lidi, na rovných devadesát členů. Podobně jako jinde mezi nimi chybí mladí, předseda Kajzar ale věří, že na tento
problém možná najde lék.
„My jsme se kdysi učili chodit v uniformách na hornických učilištích. To
posledních 20 let chybělo. Teď jsou tu
ale první absolventi hornických oborů
na Střední škole techniky a služeb a my
je zkusíme oslovit. Stále ještě máme
několik učňovských krojů, do nichž se
už nikdo z nás nevejde. Pro ně by byly
akorát. Uvidíme. Vždyť horník, když si
oblékne uniformu, cítí se hned úplně jinak. A je to pro něj velká čest,“ uvažoval předseda.
Stonavské krojované přišli podpořit
na jejich Zahradní slavnosti kamarádi
z okolních kroužků krojovaných horníků, objevil se předseda Klubu hornických důchodců z Dolu František Roman
Konopka. „Naše akce ho velmi zaujala,“
řekl Kajzar s tím, že další čtyřicítka aktivních krojovaných horníků reprezentovala ve stejné době náš region na 5. setkání hornických měst a obcí Slovenska
v Banské Štiavnici.
Stránku připravil: Bohuslav Krzyžanek

Jménem vedení THK-ČECHPOL, s.r.o. děkuji všem zaměstnancům
u příležitosti Dne horníků za vykonanou práci v uplynulém
hornickém roce, vedení OKD, a.s. a Dolu Karviná za seriózní spolupráci.
Všem svým zaměstnancům a zaměstnancům OKD, a.s. a jejich rodinným
příslušníkům přeji příjemné prožití oslav Dne horníků a osobní i profesní
úspěchy v příštím hornickém roce.
Karel Rašík

Isidor Draslik
Jaromír Kozubek
Ladislav Klimša
Karel Swaczyna
Karel Przeczek
Adolf Szebesta
František Zajonc
Bronislav Swaczyna
Alois Edr
Jan Kavka

Snad nikdo
se neumí bavit
tak jako havíři
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ZÁBAVA

V kině je tma. Najednou slečna povídá svému mužskému sousedovi: „Pane, prosím
vás, nemohl byste tu svou ruku dát někam jinam?“ – „I mohl, jen… (TAJENKA).“

Horoskop od 30. 8. do 6. 9. 2012

Býk 21. 4. – 20. 5.
Pracovní sféra bude trochu stagnovat. Myslete
na to, že důležité věci se
dělají pomalu a nenápadně. Partner od vás
bude tvrdě vyžadovat jasné vyjádření
k tomu, jak to se vztahem bude dál. Není vám co závidět. Jedinou, ne zcela klidnou cestou z hrozící krize je diplomatický
rozchod. O víkendu vyrazte na hory, tamní vzduch vám pročistí mysl.

Štír 24. 10. – 22. 11.
Jakmile vás někdo
okouzlí, budete ztraceni. Plně se vrhnete do vztahu. Vytyčené cíle v práci by vás
měly motivovat k jejich zdolání. Máte šanci
postoupit či si zlepšit pracovní pozici. V ruce držíte nejvyšší karty. Rozejdete se s osobou, která se vás v jisté situaci nezastane.
Ratolesti nadchnete plánem, který jim nabídnete. Partnerův nový známý vás rozhodí.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Příznivé postavení planet vám pomůže v řešení nepříjemné záležitosti. Váš úspěch
vyburcuje vaši ješitnost,
ale na místě by byla větší skromnost.
Okolí zná vaše limity. Prioritou se pro vás
stane vztah, na kterém vám záleží. Překvapí vás pohoda, kterou ve vztahu objevíte. Ve víkendových dnech dejte zelenou
plánované cestě.

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Nedočkavost vás může dohnat do situací,
pro které pak těžko
naleznete řešení. Život vám také přinese
do cesty výzvy, které je třeba nepropást.
Mobilizujte svou vůli, je před vámi skvělá
příležitost. Tyto dny si vyžádají, abyste si
vybrali, s kým je budete trávit. Příliš upovídaným lidem se vyhněte obloukem. Vyšetřete si čas pro sebe a relaxujte.

Rak 22. 6. – 22. 7.
Dávejte
si
pozor
na drobné chybičky
a vyhýbejte se neurotikům. V poslední době se
jich ve vašem okolí nachází víc, nežli je zdrávo. Nadějně se rýsuje závěr důležitého obchodního jednání. Druhá strana není až tak odolná vůči
lichotkám a malým dárkům. Ve volných
dnech byste měli zvolnit tempo. Uvolnění hledejte ve hře s dětmi.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Vaši rivalové začnou
znovu přetřásat již
dávno zapomenutou
věc. Posíleni Marsem
se s nikým mazlit nebudete. Když zapátráte v nedávné minulosti, vybavíte si, že jste hodně podobnou situaci už zažili. Zavzpomínejte, jak
jste tenkrát reagovali a s jakými důsledky. Nejdůležitější je, abyste znovu nezopakovali stejnou chybu.

Lev 23. 7. – 23. 8.
Pravda či lež, často budete na vážkách, co říkají lidé, se kterými právě hovoříte. S odpovědí
proto budete váhat déle
než jindy. V některých případech pro jistotu žádnou nedáte. Zřejmě vám to způsobí potíže, ale naopak se vyhnete nejednomu zklamání. Odolejte nutkání jít
za někým, kdo vás odmítá. Zaměřte se
na ty, kdo vás mají rádi.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Lehké to nebudete mít
v tyto dny v práci. Máte-li nějaké problémy
se svými nadřízenými, připravte se na to,
že jim dojde trpělivost a začnou vám šlapat na paty. Napětí vzbudí větší podrážděnost. Jakmile začnou pracovní záležitosti
příliš zasahovat do soukromí, bude nutno
jednat. Na drahou polovičku příliš nenaléhejte, ať si nemyslí, že ji chcete ovládat.

Panna 23. 8. – 22. 9.
Jeden značný úspěch
vám neunikne. Nebude to sice díra do světa,
ale i zviditelnit se je dobré. Hodně tomu pomůže
vaše schopnost navazovat kontakty s novými lidmi a intuitivně uhodnout jejich záměry. Vlna nových zakázek dá vašemu
podnikání křídla. Příliv práce přinese i určitou ﬁnanční vzpruhu. Mnozí z vás ji budou potřebovat.

Ryby 21. 2. – 20. 3.
Podnikavé Ryby by se
měly držet jedné strategie. Čeká je příznivý obrat, jak v pracovním procesu, tak
v soukromí. Vpád někoho, kdo vás nadchne, budete pomalu vstřebávat a chvíli potrvá, než se mu přizpůsobíte. Nakonec zjistíte, že i ve vás je kus dobrodruha.
O víkendu se spolehněte na selský rozum. Pozor na ty, kteří toho moc namluví.

Pomůcka:
Anaa, cink, Dezinfekční
GRF, Ima, Se- přípravek
daka, Užok.

Velebení

Moravský
písničkář
(Vlasta)

Hadí
Sídlo v Rusku citoslovce

Napodobovati zvuk
hodin

Kterým směrem (básnic.) SPZ Opavy

Starosumerské město

Hnízdící
slepice

Křížovka
o knihu
Jiným
způsobem

Deska
s okrajem

Široká láhev
se zúženým
hrdlem

Tér

Plevelná
rostlina
Římský
krutovládce

Slovesný
tvar děje
minulého
1. DÍL
TAJENKY

Org. americ.
států (zkr.)
Končetiny
(zastar.)

Tábor
Ukazovací
zájmeno

Český prozaik
Hlíza kolokázie jedlé
Německý
ﬁlosof

Exmistr světa
v šachu

Rybí
pochoutky
Mládě
prasete

Římský
mravokárce
Ve velké
vzdálenosti

Římská
čtyřka

Posunutí
Ochucovati
pokrm
Americ. zpěvák (Neil)
Pracovitost

Obdařiti
schopnostmi

Hromada

Domácky
Apolena
Výsada
parohů

Souhlas
Průsmyk
na Ukrajině

Značka
arsenu
Pakůň
Kód letiště
Tacoma
Obyvatel
Boiótie

Mety
Zkratka Českých aerolinií

Uctívání

Souostr. Nízkých ostrovů
SPZ Rokycan

Neboli
Dovednost

Rusky už

2. DÍL
TAJENKY
Drobet (slovensky,
expr.)

Elektricky
nabitá
částice

Značka
astatu

Tajenka křížovky č. 30: „...tady je potřeba si lehnout.”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 30 je pan Jiří Szyricki z Orlové-Lutyně.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Vtipy
Můj manžel zlikvidoval počítačovou síť.
On je hacker?
Kdepak, obyčejný de...!!!
Ten, kdo je pilný jako včelka,
pln energie jako býk,
pracuje jako kůň
a večer je unavený jako pes,
by měl navštívit veterináře,
protože je to pravděpodobně vůl!!
Navštívila manželka svého muže ve vězení.
„Tak jak se tady cítíš?”
„Jako doma, nikam nemůžu a strava je
tu taky mizerná!”

AUTOR: Monika Růžová

Váhy 23. 9. – 23. 10.
Své představy díky postavení planet
úspěšně zvládnete.
Dokážete věci, které vaši známí považují za velmi riskantní. Ani citová oblast
nebude ochuzená. Obzvláště vynalézaví
budete při navazování nových známostí
a ﬂirtování. Romantická nálada vás zcela
pohltí. Opatrně, abyste se nedostali někam, kde jste vůbec nechtěli být.

AUTOR: František Krejča

Beran 21. 3. – 20. 4.
Přátele a známé neodrazujte od jejich plánu, mohlo by se stát, že
ztratíte šanci se podílet
na ﬁnančně atraktivním
podniku. Neslevujte z nastaveného pracovního rytmu. V rodinných vztazích očekávejte jisté napětí a podrážděnost. Víkend prolomí ledy obtíží. Najděte si čas
a zkuste se odpoutat od nepříjemných
povinností a radovat se z maličkostí.
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RENAULT MÉGANE GENERATION
JIŽ OD 199 900 Kč

Recept

Cibulačka s uzeným
POSTUP PŘÍPRAVY:
Cibule oloupeme, nakrájíme na měsíčky a rozebereme. V hrnci na lžíci a půl sádla na mírném plameni opečeme cibuli, opepříme, zalijeme bílým vínem, vývarem a povaříme
20 minut. Během varu případně dochutíme solí, pokud není sám vývar dost slaný. Na zbylém sádle na pánvičce orestujeme dokřupava na kostičky pokrájené uzené maso. K jednotlivým porcím polévky přidáme orestované uzené maso a ozdobíme natrhanou čerstvou
pažitkou.
TIP: Zaprašte opečenou cibuli trochou hladké mouky, společně orestujte, zalijte jen vývarem a přidejte bobkový list a trochu tymiánu a společně povařte.

RENAULT MÉGANE
COLLECTION 2012
t ÚSPORNÉ MOTORY ENERGY
t handsfree karta Renault
t
t automatické přepínání dálkových světlometů
t varování při opuštění jízdního pruhu
t navigační a komunikační systém Carminat TomTom
t zadní parkovací kamera
www.dealer-renault.cz

5

+5 let záruky

Cena platí od 1. 7. do 31. 8. 2012 při ﬁnancování Renault Finance. * Záruka 5 let /100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) platí při ﬁnancování Renault Finance. Renault Finance znamená
ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Mégane: spotřeba 3,6–9,4 (l/100 km), emise CO 2 104–159 (g/km). Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO 2
115–155 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

LET

100 000 km *

Autoset Centrum ČR plus s. r. o.

22/31-X/12

POTŘEBNÉ PŘÍSADY:
3 střední cibule, 2 lžíce sádla, 100 ml bílého vína, 1 l hovězího vývaru, sůl, pepř,
100 g uzeného masa, čerstvá pažitka.

PANORAMA

30. srpna 2012
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Jak jsem rubal v Ostravě uhlí
Vzpomínky Karla Drlíka z Kopřivnice, který se vyučil na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století horníkem pro Důl Eduard Urx v Petřkovicích
Havíři se pokoušeli chránit i v rubání,
ale tam jim respirátor překážel. Výkon
každého byl tak intenzivní, že se všichni
potili a na nějaké stírání potu nebyl čas.

Zdař bůh, pane redaktore. Jsem vyučenec dolu Eduard Urx v Petřkovicích
z let 1959–1962. Dnes je tam Hornické
muzeum OKD, které navštěvuji i s rodinou. Na praxi jsme na šachtu dojížděli z učiliště v Mariánských Horách.
Jako učni jsme dostali veškeré oblečení, na klopě uniformy jsme nosili označení HU. Strava, ubytování, škola, vše
bylo zdarma. Samozřejmě jsme pracovali. V prvním ročníku na povrchu:
na dřevišti, ve skladech, v lampovně.
Dělal jsem i písaře v sekretariátu ředitele. Další dva roky pak pod zemí, a to
nejen na Urxu, ale také na jeho mateřské šachtě Lidice. Tam jsem jako učeň
prošel provozy jako rubání a předky.
Odměny v prvním ročníku byly 60 Kč,
ve druhém 120 Kč. Ve třetím to již bylo několik set a mám dojem, že učni již
platili za stravu. Jízdenka v tramvaji
tehdy stála 60 haléřů a v každé tramvaji byl průvodčí. Na Frýdlantském mostě jsme nastupovali do dřevěné tramvaje č. 1, která měla trasu z Bělského lesa
přes Vítkovice, centrum, Přívoz a přes
Odru do Petřkovic. Tam jsme vyskakovali za jízdy, když tramvaj zpomalovala.
Jela pak dál na Ludgeřovice a do Hlučína. Dodnes se skláním před všemi pracovníky DPMO.
Doly Eduard Urx a Lidice byly spojeny lanovkou, která dopravovala veškeré uhlí z Lidic na Urx, kde byla železniční vlečka. O Lidicích se zmiňuji proto, že dnes už upadly v zapomnění. Byla
to nádherná šachta, ukrytá v zeleni. Dodnes k ní vede ulice s názvem K Lidicím.
Žádná nákladní auta dopravující cokoli k ní nejezdila, všechno jelo lanovkou.
Přesto, že je to skoro padesát let, je to
příklad, že těžba se nemusí podepsat negativně na okolí. Případné doly ve Frenštátě by mohly těžit podobně.
Lidice byly velmi romantická stará
šachta, která byla na konci svého údělu.
Po sfárání byla hlavní třída zabudovaná
ve dřevě a do práce jsme chodili pěkně
daleko. Svážnou jsme překonávali tak,
že jsme si sedli na lampu a po kolejích jeli až dolů. Opačně po směně jsme se posledním vozíkem nechali vytáhnout nahoru nad svážnou. Kromě toho, že pracovní týden byl šestidenní a přikopávky
byly i v neděli, nekončila žádná směna
včas. Vždycky se nastavovalo, dokud
nebyl narubán plánovaný počet vozíků.
Vzpomínám si, že i ředitel závodu byl
s námi u sýpy, aby to úsilí podpořil.
Nedělním přikopávkám se říkalo Antek stovka. Po směně se vyplácela na ruku stokoruna jako mimořádná záloha. Dnes se nad tou sumou může někdo usmívat, ale hodnota té stovky byla
dnešních až 2000 Kč. Dalo se za ni v pohodě koupit 50 litrů benzínu, dál není
třeba rozvádět.

FOTO: archiv Karla Drlíka

OSTRAVA, KOPŘIVNICE – Vlastně jsme to
už předeslali. Na výzvu o zaslání snímků s hornickou tematikou, zveřejněnou
v hornické příloze Moravskoslezského
deníku, reagoval i šestašedesátiletý Karel Drlík z Kopřivnice. Spolu se snímky
zaslal i hrst vzpomínek na svá hornická
léta, které nás zaujaly natolik, že jsme
se je rozhodli publikovat. Snad vás jejich četba potěší.

Rubáňový kolektiv Oty Kamaráda z roku 1965. V popředí sedí členové vedení dolu, Karel Drlík s dalšími kamarády stojí vzadu.
k dopisování s rodinou v USA. Ti byli
ve Štramberku v roce 1960 na návštěvě. Srovnávali nesrovnatelné, velmi jim
vadil nedostatek informací o tom, co se
děje ve světě. Tehdy byl k dostání v angličtině jen britský Morning Star, ale to
bylo, co jim nic nedalo. Byl to list britských komunistů. Velmi ale hodnotili,
že tu máme ukázněnou mládež.
Co může být společného při těžbě
před 50 lety a dnes? Společný problém
je prach, jak uhelný, tak kamenný. Bojovalo se s ním i za našich dnů, především kropením u sýpy. V rubání zase zavlažovali, tedy pod tlakem vháněli vodu
do navrtaných děr v uhlí. Snaha byla, ale většinou si voda našla cestu nejmenšího odporu a vytékala vyvrtaným
otvorem a vyplavila uhelný mour, takže
havíři, kteří ráno přišli, měli počvu plnou mokrého uhelného mouru a museli
v tom celou směnu vleže pracovat. Měli jsme i respirátory, denně jsme mohli
vložku do něj měnit. Bylo to účinné, ale
jen pro profese tak někde na přesypu.

Karel Drlík před tabulí Stanislava Vopaska při návštěvě Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. Právě tady, na Urxu, se vyučil a pracoval do skončení základní vojenské služby.
Dnes na Lidicích těžní věž již není, ale
objekt stojí za to zhlédnout. Je tam úžasná architektura starých budov z červených cihel, i s letopočtem a hornickými
znaky. Ten pohled se naskýtá od bývalé haldy. Doporučoval bych ale návštěvu přímo v areálu. Silné zážitky jsou při
spatření katafalku nad bývalou těžní jámou, měly by tam být i velmi zajímavé nápisy. Vše je podřízeno bezpečnosti
a možnosti úniku metanu. Na svou bývalou šachtu se dívám virtuálně často, po
užívám www. showmystreet.com. Šachta
se nachází na konci ulice K Lidicím. Dodnes vidím situaci před sfáráním na odpolední směnu. Havíři pokuřují poslední
cigaretu, posedávají v černých fáračkách
na svěžím zeleném trávníku a kontrastem
barev tvoří hornickou vlajku.
My mladí vyučenci jsme byli ubytováni v Petřkovicích naproti hřišti kopané v Domě mladých horníků. Vybavení světnic bylo základní. Každé ráno
kotelník zapnul rozhlas po drátě a hlásil: „Dobré ráno, soudruzi, vstávat,
na směnu!“ Snídaně i svačiny byly královské, havířům, kteří měli podat výkon, nestačil rohlík s čajem. V tom směru jsme měli vynikající zázemí. Politicky nás nikdo nikam netlačil. Hvězda,
která svítila na těžní věži, znamenala
pro nás pouze to, že se splnilo a výplata bude dobrá.

Po vyučení jsem studoval hornickou
průmyslovku, která se nacházela v Ostravě naproti vězení, vedle konzervatoře.
Byl jsem na ní jen jeden rok, po kterém
jsem se vrátil na Lidice, kde jsem do podzimu 1965 pracoval v dopravě, převážně
v rubáňovém kolektivu Oty Kamaráda.
Mohl jsem podepsat smlouvu na 10 let
a vyhnout se vojenské službě, ale nevyužil jsem toho. Z vojny jsem se vrátil v roce 1967 a půl roku před odchodem do civilu jsem podal šestiměsíční výpověď.
Po návratu z vojny jsem pracovní poměr
se šachtou rozvázal a nastoupil do Tatry
Kopřivnice, do lisovny jako střihač plechu. Na středisku 4415 jsem tam pracoval nepřetržitě až do roku 2005.
Do roku 1968 jsem bydlel u rodičů ve Štramberku, v prosinci jsem se
v Kopřivnici oženil a se svou ženou
jsme tu od té doby napořád.

Poznal jsem tam zajímavé lidi. Například jeden vyučenec po vzoru ředitele Misky překračoval v rubání svým výkonem vše, co se překročit dalo. Samozřejmě výplaty měl velmi pěkné. Koupil
si starší auto a vydal se s ním za námi
na zamrzlou plochu, která byla hned vedle fotbalového hřiště. My na bruslích,
on v autě. Klouzal se s ním ale jen tak
dlouho, dokud se led neprolomil a milé
auto bylo rázem ve vodě asi 70 cm hluboké. Dnes je tam vše zavezeno a voda
z blízké Odry již nemá šanci vytvořit lagunu. Ten vyučenec pracoval potom se
mnou u dopravy. Byla radost s ním dělat,
protože se rozhodl sportovat a posiloval
všude. Pytle s práškem zásadně zvedal
sám, koupal se jen ve studené vodě. Figuru měl dobrou, záda jako trojúhelník.
No, nic se nemá přehánět. Po létech jsem
se na něj ptal. Řekli mi jen: Troska.
Jako vyučenci jsme dostali památeční kahan s vyrytým věnováním. Mám ho
dodnes. Ten kahan se v Ostravě běžně
prodával jako suvenýr. Je z hliníku a může svítit. Soused se málem vsadil, že je
i dnes možné v Ostravě něco podobného koupit, ale marně na internetu hledal. Kahany, se kterými jsme fárali, měly
smutný konec. Ani v muzeu pod Landekem nejsou k vidění, jen v podzemních
prostorách jsou trvale zabudovány
do stálé expozice. Byly vlastně nebezpečný odpad, a současně zdroj ušlechtilých kovů. Jsou snad jen v muzeu na ostravském náměstí Lidových milicí, dnes
Masarykově. Budou to ale starší typy.
Skončím něčím veselým. Sprchovali jsme se hromadně a chlapům neušla
jistá odlišnost jednoho havíře. Ozvalo
se tedy zvolání: Bez čeho? Všichni pak
jednohlasně: Bez kulí! Havíř se pokaždé zlobil.
Karel Drlík, Kopřivnice

WPBK – BIS CZ, spol. s r.o.
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Ještě k penězům. V roce 1965 jsem
u dopravy vydělával do 1700 Kč, vyučenci v rubání měli 2400 Kč a přední havíři 4000 Kč. Zdálo by se, že jsem
na tom byl špatně, ale nebylo tomu tak.
Neměl jsem takovou spotřebu a takový
životní styl, naopak jsem ještě půjčoval
chlapům, když to přepískli v rozpočtu.
Šachta nám zajistila lektora, a tak
jsem chodil na Landek do kursů angličtiny, kterou jsem začínal potřebovat

Důl Lidice v roce 1965. V popředí prázdné vozíky na rampě budovy.

Stejný pohled na důl Lidice z roku 2005.

83/31-XI/12
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Nový hornický skanzen
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Důl Jan Šverma je poslední památkou na uhelné hornictví ve východních Čechách
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Průmyslová zóna Dukla dostala
l zelenou
l
HAVÍŘOV – Téměř dva roky čekali zástupci
města, ﬁrmy RPG a investoři na to, až ministerstvo ﬁnancí uvolní peníze na revitalizaci
pozemků bývalého Dolu Dukla, na kterých
má vyrůst nová průmyslová zóna. Podle
všeho by se mohlo začít s pracemi už v září.
„Máme zprávy, že ministerstvo deﬁnitivně dokončilo výběrové řízení a vybralo
zhotovitele, který vybuduje v areálu průmyslové zóny nové inženýrské sítě. Jelikož
jde o velkou zakázku, která bude omezena
i termínem zhotovení, počítáme s tím, že
práce začnou velmi rychle. Myslím si, že se
začne opravdu už v září,“ potvrdil náměstek primátora Eduard Heczko s tím, že informace ještě nejsou oﬁciálně potvrzené.
To, že zprávy o podpisu smlouvy a uvolnění peněz ze státní kasy mají svou váhu, dokládá fakt, že středeční zasedání rady bude
probíhat i v areálu Dukly, kde se radní seznámí se současným stavem areálu, jehož velkou výhodou je silniční i kolejové spojení,
které investoři zpravidla vyžadují. V těsném
sousedství je také elektrorozvodna.

Zástupci vedení města byli se současným stavem dlouhodobě nespokojeni a oddalování zahájení stavby
kritizovali. Dotace na vybudování inženýrských sítí za 212 milionů korun byla
státem přislíbena, ale dlouho stála
na mrtvém bodě.
„Naším zájmem každopádně je, aby
byl areál následně smysluplně využitý.
Očekáváme především zvýšení zaměstnanosti a větší nabídku služeb, sportovního a kulturního vyžití pro obyvatele, takže
určitě nebudeme souhlasit s tím, aby tam
vyrostlo například nějaké velké překladiště,“ nastínil Heczko.
Vedení Havířova si od projektu průmyslové zóny v areálu bývalého dolu Dukla
slibuje nová pracovní místa a tím snad
i přírůstek obyvatel, který se v posledních letech trvale snižuje. Za tím účelem
vznikla ve spolupráci města se společností RPG, která vlastní pozemky dotčené těžbou uhlí, společnost Dukla Industrial Zone.

FOTO: Jan Kurial
ial

Přečetli jsme

Pohled na nový český hornický skanzen ve východočeském Žacléři.

Z těžní věže jámy Jan
je možné vidět panoráma
Krkonoš a Špičáku.

ŽACLÉŘ – Česko má další hornický
skanzen. Byl vybudován na území bývalého dolu Jan Šverma v malebném podrýchorském městečku Žacléř, které se
do dějin naší země zapsalo přechodem
Jana Ámose Komenského Žacléřským
průsmykem do Polska. Výstavbu skanzenu spoluﬁnancovala Evropská unie
z evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova. Slavnostního otevření
se zúčastnili mj. ředitel Nadace Landek
Ostrava Josef Kimer a člen správní rady
NLO Josef Gavlas.
Důl Jan Šverma, tvořený jámami Jan
a Julie, je poslední dochovanou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně
dokumentováno již od 16. století. Komplexy těžních souborů obou jam byly
prohlášeny za kulturní technické památky ČR.

Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách obou jam vznikla
expozice, která názorně ukazuje pohyb
důlních vozů na povrchu bývalého dolu.
Dále je k vidění expozice části historické jámy Julie, starých důlních map, paleontologických nálezů a fotodokumentace z provozu dolu. V rámci prohlídky
je možno zhlédnout z těžní věže jámy
Jan panoráma Krkonoš a královeckého
Špičáku, nejvyšší hory Vraních hor.
K otevření skanzenu došlo v době,
kdy ve východních Čechách byla zlikvidována veškerá hornická činnost
ve všech lokalitách: Svatoňovice (Důl
Odolov a štola Ida), Radvanice v Če-

chách (Důl Kateřina) a Žacléř (Důl Jan
Šverma).
Zásluhu na otevření hornického
skanzenu má především podnikatel
Zdeněk Adamec, který věnuje na uchování hornických památek ve východních Čechách nemalé ﬁnanční prostředky. Otevření skanzenu věnovali značnou pozornost krajští, okresní
a místní zastupitelé a zástupci dalších
institucí. Slavnostního otevření se zúčastnili mj. hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, starosta Žacléře Miroslav Vlasák, děkan HGF, VŠB-TU Vladimír Slivka a zástupci OBÚ
Hradec Králové.
Stojí za zmínku, že pro ředitele Nadace Landek Ostrava Josefa Kimera byl
tento akt nostalgickou záležitostí, protože právě na tomto dole se před šedesáti lety vyučil havířem.
jk

Společnost PD profi, s.r.o.
přeje všem pracovníkům
akciové společnosti OKD
při příležitosti oslav
Dne horníků
mnoho pracovních
i osobních úspěchů.

ko prodloužit či zkrátit délku splácení,“ vysvětluje Andrea Štěpánková oblastní manažerka GE Money Bank.
Druhá generace Konsolidace půjček
od GE Money Bank navíc umožňu-

je i rodinným příslušníkům sloučit jejich půjčky do jedné, a tím ušetřit ještě více. Konsolidovat můžete různé typy úvěrů od bank a ﬁnančních institucí
až do částky 600 000 Kč. Dobu splácení
je možné rozložit až na 96 měsíců. Úvěr
můžete také kdykoliv předčasně splatit.
Pro bližší informace navštivte jakoukoli
pobočku GE Money Bank www.gemoney.cz infolinka 844 844 844
PR

84/31-XII/12

Víte, že i na splácení půjček můžete ušetřit? Pokud splácíte více půjček
u několika společností s různou výší
a datem splátek, Konsolidace půjček
od GE Money Bank se vám určitě vyplatí. „Konsolidace půjček nejen sloučí půjčky do jedné, takže platíte pouze
jednu splátku (a s jedním poplatkem),
ale umožní vám také ﬂexibilně nastavit výši a datum této splátky, stejně ja-

20/31-XII/12

Plaťte už jen jednu půjčku a ušetříte!
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Idziemy na obchody Dnia Górnika!

Wzorcowy przykład celowego wykorzystania terenów pogórniczych

Gwiazdy sceny muzycznej

FOT. Radek Lukša

Lipiny: Golf dla wszystkich!

KARWINA – Gwiazdy czeskiej i słowackiej sceny muzycznej, niespodzianka
z Wielkiej Brytanii, program cyrkowy
dla dzieci, tradycje górnicze, olbrzymie maszyny górnicze i jako premia
próba zorganizowania największego pochodu karnawałowego w Czechach. Do tego atrakcyjne ekspozycje
ratowników górniczych i charytatywna sprzedaż ciast na rzecz sierot górniczych. To wszystko i jeszcze dużo
więcej obiecuje tegoroczny program
Uroczystości Górniczych OKD, które
odbędą się w pierwszą sobotę września w Karwinie.

Na publicznym polu golfowym w Karwinie mogą zgłębiać arkana golfa także dzieci.

KARWINA – Spółka OKD spełniła obietnicę. Po Polu Mistrzowskim dla zaawansowanych golﬁstów otworzyła w Karwinie-Lipinach także Pole Publiczne dla
początkujących. Cena jednej gry wynosi
100 koron w dni robocze oraz 150 koron
w weekendy i święta.
Dziewięciodołkowe pole posiada bardzo przyzwoite parametry. Na 1555 metrach znajduje się sześć dołków mających
par 3 i cztery mające par 4. „Z pola mogą
korzystać ludzie z minimalnymi doświadczeniami. Wystarczy dać się przeszkolić,
zapoznać z regułami i etykietą golfa i po-

ćwiczyć uderzenia na driving range“ – poinformował szef pola Libor Buchta.
Pole golfowe powstało na terenie zdegradowanym dawniej działalnością górniczą między kopalniami „Karwina” i „Darków”. Obszar został zrekultywowany i
odpowiednio ukształtowany.
„Pole golfowe to jeden z wariantów wykorzystania terenów pogórniczych. Zakładamy, że również w przyszłości niektóre
zdegradowane obszary zamienią się po rekultywacji w strefy sportowo-wypoczynkowe“ – powiedział dyrektor OKD ds. rozwoju
zagłębia Radim Tabášek. Vladislav Sobol

W części muzycznej programu swych
faworytów znajdą wszystkie pokolenia. Na trzech scenach wystąpi 17 piosenkarzy lub grup muzycznych na czele z Richardem Müllerem i Tomášem
Klusem, według ankiety na stronach
www.hornicke-slavnosti.cz najgoręcej
oczekiwaną gwiazdą. Karwińska publiczność cieszy się na pewno także na
Buty czy też na formację z hutniczego
Trzyńca – Charlie Straight. Nastolatków ucieszy udział tria z telewizyjnego „Głosu Czecho-Słowacji” – jurorów
Dary Rolins z Rytmusem oraz karwińskiego uczestnika konkursu, 19-letniego Martina Hrabala. Wcześniej urodzeni z pewnością nie przegapią występów orkiestr dętych.
Wisienką na koniec programu będzie
koncert brytyjskiej grupy metalowej
Guns 2 Roses, jednego z najbardziej
uznanych revivalów sławnych Guns N´
Roses. „Według brytyjskich krytyków
muzycznych, atmosfera ich koncertów
jest bliska legendarnym »Różom«, tak
więc jest się na co cieszyć“ – powiedział
rzecznik OKD Vladislav Sobol.

Všem zaměstnancům
dodavatelských ﬁrem
a akciové společnosti OKD
přejeme k oslavám Dne horníků
především pevné zdraví
a pohodu v osobním
i pracovním životě.

Pochód pod nadzorem anioła
Po ubiegłorocznym nadzwyczajnym
sukcesie organizatorzy szykują także
drugą edycję Pochodu Karnawałowe-

FOT. Bogusław Krzyżanek

Sobota 1 września, Karwina: Uroczystości Górnicze OKD. Za tydzień festyn w Starziczu

Również w tym roku dużą atrakcją będzie pochód karnawałowy Fundacji OKD. Na zdjęciu grupa
uczestników reprezentująca przed rokiem Oddział Polski Biblioteki Regionalnej w Karwinie.
go Fundacji OKD, w który w tym roku
mogą się zaangażować oprócz organizacji pozarządowych także rodziny
lub nieformalne grupy przyjaciół – wystarczy tylko przygotować oryginalny strój. „Już w minionym roku był on
największą atrakcją swego rodzaju w
Czechach, spróbujemy go więc powtórzyć i jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Nad
wszystkim będzie czuwał siedmiometrowy anioł, największa ruchoma lalka
w RC“ – przybliżył dyrektor Fundacji
OKD Jiří Suchánek.
Już tradycyjnie nie zabraknie atrakcyjnego programu dla dzieci, tym razem w cyrkowym nastroju. Pod nadzorem artystów z Cyrku Trochę Inaczej
chłopcy i dziewczynki będą się mogli
nauczyć chodzić na linie, żonglować
oraz jeździć na rowerze jednokołowym.
Ich rodzice mogą tymczasem obejrzeć
stoiska, w których zaprezentują się
warsztaty pracy chronionej i organizacje wspierane przez Fundację OKD.

Ciasta na rzecz „Barbórki”
Górnicy wspomną podczas imprezy także swych kolegów, którzy zginęli podczas wykonywania swego zawodu. Najpierw w czasie nabożeństwa w kościele św. Marka i potem podczas publicznej
kwesty na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Święta Barbara”. „Wystarczy
upiec i przynieść ciasto, o wszystko inne
zatroszczą się już wolontariusze” – powiedział Sobol, z tym, że w akcję charytatywną mogą się zaangażować wszyscy
uczestnicy uroczystości przez upieczenie,
bądź też kupno słodkiego smakołyku.

„Pasków” tydzień później
Tradycyjnie osobne obchody Dnia Górnika organizuje najbardziej wysunięta
na zachód kopalnia OKD – KWK „Pasków”. W tym roku odbędą się one w sobotę 8 września na boisku w Starziczu.
Program festynu rozpoczyna się o godz.
14.00, a kończy o północy, kiedy to po
uczestników przyjadą autobusy.
kp

9HGHQtVSROHÿQRVWL32/&$5%2VSROVUR
GĚNXMHXSŐtOHæLWRVWL'QHKRUQtNŢ
VYëP]DPĚVWQDQFŢP]DY\NRQDQRXSUiFL
YXSO\QXOpPKRUQLFNpPURFHDGRGDOätKR
REGREtSŐHMHYäHP]GUDYtSRKRGX
DKRUQLFNpäWĚVWt
.KRUQLFNpPXVYiWNXEODKRSŐHMHURYQĚæ
YäHP]DPĚVWQDQFŢPDNFLRYp
VSROHÿQRVWL2.'

87/31-XIII/12

86/31-XIII/12

vedení společnosti CARBOKOV s.r.o.
Rudé armády 1950/7a, Karviná
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Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

vyhlášených v Horníku č. 31

PRODEJ

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

33, 68, 147, 148

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

Samostatná výběrová řízení

499, 705

Společná výběrová řízení

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

vá voda, elektřina, skleník 6 x 3 m, pařeniště, dlážděný chodník. Možnost dojezdu
až k chatce. Zahrádka je osázena ovocnými stromy a keři. Prodám včetně vybavení
(chemické WC, sekačka, pracovní nářadí,
gril atd.) nejvyšší nabídce (od 320 000 Kč).
Inf. na tel.: 728 007 245.
B382/31/12

Prodám zahrádku 300 m2 s podsklepenou chatkou, s verandou, v Karviné-Ráji,
v Bažantnici. Plastová okna, pitná a užitko-

Hledám pronájem garáže v Karviné 7 – Mizerově. Děkuji. Inf. na tel.: 606 704 813.
B383/31/12

BYTY
Prodám družstevní byt 2 + 1 v Karviné 4
v prvním patře s balkonem na ul. Haškova.
Dům je zateplený. Pěkně vybavená kuchyň.
Cena 570 000 Kč. Inf. na tel.: 721 010 558.
B385/31/12

Jméno a přijmení

Trvalé bydliště

Telefon

3/31-XIV/12

1/31-XIV/12

47/31-XIV/12

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

Zlatý retrívr – prodám krásná mohutná čistokrevná štěňátka po pěkných zdravých rodičích, 3x odčervená, očkovaná, zdravá,
zvyklá na granulky RC. Oba rodiče u nás
k vidění. Volná fenka a pejsek. Inf. na tel.:
732 950 703.
B381/31/12

Prodám obývací stěnu a sedací soupravu.
Ob. stěna délka 360 cm, výška 206 cm,
8 dílů. Cena 1000 Kč. Sedačka (nerozkládací + 2 x křesla), v dobrém stavu. Cena 800 Kč. Možné každé zvlášť. Spěchá.
Inf. na tel.: 724 300 047 (po 20.00 hod).
B384/31/12

Název VOJ
vyplní jen zaměstnanci OKD

Kapitán
2. hráč
3. hráč
4. hráč

Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace
Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.

Družstvo OKD: ANO

NE

Herna: dle kapacity si vyhrazujeme právo změny _____________________________________________

88/31-XIV/12

Podpis kapitána:

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

Táborníci v Beskydech
mají nové stany i hřiště

FOTO: Radek Lukša

První z dvou řad stanů s podsadami tvoří ty nové pořízené díky NOKD.
ORLOVÁ/KRÁSNÁ – Nové stany jsou super! Dřevo z podsad krásně voní, celty
nepropouštějí déšť a z poliček už nám
nepadají zubní kartáčky. S tímto názorem jedenáctileté Veroniky Cechlové z Orlové souhlasili snad všichni táborníci, kteří přijeli na konci prázdnin

Táborníci využívají i nového hriště.

na volejbalové soustředění v přírodě
do táborové základny orlovského Domu dětí a mládeže do Krásné nedaleko
Frýdku-Místku.
Nadace OKD do základny investovala v posledních letech více než milion
korun. Vše začalo výměnou skříní a ná-

bytku v budově, následovalo vybudování krásného hřiště. Letos získal dům dětí grant na pořízení zmíněných podsadových stanů a rekonstrukci sociálního
zařízení pro stanovou část areálu.
Nové vybavení neznamená luxus,
jen základní standard pro život v přírodě. I přes svou jednoduchost je tábořiště vyhledávaným cílem dětských skupin, jen letos o prázdninách se v Krásné
na táborech vystřídaly více než tři stovky kluků a holek. „Pořádáme tady tábory pro děti z Orlové, ale jezdí sem také
děti z celého regionu. Snažíme se ceny
držet na minimu, aby si akce mohly dovolit i děti ze sociálně slabších rodin,“
upřesnila ředitelka orlovského zařízení
Jana Šertlerová.
„Finanční prostředky získané od Nadace OKD naši činnost v posledních
letech ovlivnily opravdu mimořádně.
Směřovaly nejen do základny v Beskydech, ale také do podpory našich
kroužků. Letos jsme se zapojili rovněž
do programu Sídliště žije. Za takovou
podporu bych ráda srdečně poděkovala, za všechny pracovníky DDM a především za děti, pro které to všechno děláme,“ dodala Šertlerová.
Vladislav Sobol

Jana Šertlerová poděkovala především za děti.
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Turistická základna DDM Orlová v Krásné se díky grantům Nadace OKD začala rozvíjet

Chlouba České abilympijské asociace – devítimístný vůz se zvedací plošinou pro přepravu osob s tělesným postižením, zejména vozíčkářů, pořízenou díky daru Nadace OKD.

Nadaci OKD znají i v Pardubicích
Abilympionici se dočkali auta s hydraulickou zvedací plošinou
PARDUBICE – Potřební lidé žijí nejen
v našem regionu. Ví to i Nadace OKD
a směřuje proto svoji pomoc i za hranice Moravskoslezského kraje. Její dar
v hodnotě 150 tisíc korun umožnil například pardubickému občanskému
sdružení Česká abilympijská asociace
doplnit její nový devítimístný automobil Renault Master hydraulickou zvedací plošinou, která slouží pro přepravu
osob s tělesným postižením, především
vozíčkářů.
„Podpora zdraví a sociální péče je pro
nás jednou z priorit, stejně jako zvyšování úrovně poskytovaných služeb v této oblasti. A jednoduchý a bezpečný nástup
do automobilu jistě k takovýmto službám
patří. Vždy je lepší nebýt odkázán na pomoc druhých a moci se pohodlně a důstojně přepravit nejen k lékaři, ale také
na kulturní, sportovní a další podobné
akce,“ vysvětlil motivy tohoto vstřícného
kroku ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.
Jak informoval zástupce organizace Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace
uskutečňuje širokou škálu aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
„Jmenujme například tři poradenská
a konzultační střediska bezbariérovosti, službu osobní asistence nebo přípravu k práci. Velmi oblíbenou aktivi-

tu s celostátním dosahem představuje
abilympiáda. Na této soutěžní přehlídce řemeslných i volnočasových schopností a dovedností osob s různým typem i stupněm zdravotního postižení,
která se letos konala už podvacáté, sbírají dlouhodobě úspěchy abilympionici z Moravskoslezského kraje, především z regionu Ostravska a Karvinska,“
upřesnil Kajzrlík.
Podrobnosti o činnosti asociace lze najít
na webu www.caacz.cz, v případě abilympiády také na www.abilympiada.cz.
bk
Co je to abilympijské hnutí
Abilym
AAbilympijské
mpijské hnutí vzniklo v roce 1972
v Japonsku. Jako základní cíl si vytklo
pomáhat zdravotně postiženým začleňovat se nejpřirozenějším způsobem,
to znamená prací, do většinové populace. Protože při práci musí každý člověk prokázat nějaké schopnosti a protože anglické slovo „ability“ znamená
„schopnost“, bylo hnutí pojmenováno
„abilympics movement“ neboli abilympijské hnutí. Abilympiáda je pak pravidelná soutěž pracovních schopností
a dovedností osob se zdravotním postižením.

Naučná procházka k necudnému chlapečkovi...

OSTRAVA – Necudný do okna čůrající chlapeček budil největší veselí
malých i velkých na naučné vycházce Městskou památkovou zónou
v Porubě, vedenou renomovaným
historikem Martinem Strakošem.
Pořádala ji mateřská škola Větrná

v rámci Nadací OKD podpořeného
projektu Ostrava moje město.
„Zaznamenali jsme slušnou
účast. Rodiče vzali nejen děti navštěvující naši školku, ale také jejich
starší sourozence,“ konstatovala
Petra Korbelová z MŠ Větrná s tím,
že zahájení bylo v Kouzelné zahradě, kterou pomohla vybudovat rovněž ﬁremní nadace těžební společnosti. Historik pak všechny provedl po Porubě, pohovořil o její nikoliv
nezajímavé architektuře a „šumnou procházku“ zakončil u Kafárny, kde díky Nadaci OKD občanské
sdružení Anima Viva zaměstnává
hendikepované.
„Tahle část projektu byla zaměřena na poznávání společenského prostředí města a činnosti neziskových organizací. Děti také
malovaly takzvaný porubský Oblouk a vznikly nádherné obrázky,
které by bylo škoda později nevy-

stavit,“ upřesnila Korbelová. Pokračováním bude seznamování
se s historií v Hornickém muzeu,
s přírodou na Landeku či v Poodří, s kulturou v Galerii výtvarného
umění...
„Naším cílem je vytvořit elementární povědomí příslušnosti k regionu Ostravy a k lokálnímu prostředí
Poruby jak u předškolních dětí, tak
u jejich rodičů. Chceme ukázat naše město jako pestré – s dlouholetou
historií, zajímavou architekturou,
bohatým společenským či kulturním životem i přírodou s několika
chráněnými krajinnými oblastmi,“
dodala vedoucí MŠ Větrná. Spolupracovat na tom bude nejen zdejší
rodičovské sdružení, ale i další školka Dětská, žáci ZŠ Ľudovíta Štúra,
Rodinné centrum Kaštánek či neziskovka Anima Viva. Celkem by měl
projekt ovlivnit až 600 lidí.
Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Renomovaný ostravský historik Martin Strakoš seznamoval děti z mateřské školy Větrná i jejich rodiče a sourozence se zajímavou architekturou Poruby

Děti dostaly na závěr za úkol namalovat porubský „Oblouk“.

16 | www.okd.cz

SPORT

číslo 31 | ročník 42

Štěpánek měl na úseku
olympijského vítěze

viná i Baníku Ostrava, kteří OKD
reprezentovali příkladně na hřišti.
Za všechny jmenujme Romana Šustka,
Dušana Šrubaře, Petra Mašleje či olympijského vítěze v kopané z Moskvy v roce 1980 Zdeňka Šreinera.
„Byl tady i známý karvinský trenér
Josef Kolečko,“ vzpomíná na dobu před
dvaceti lety Miroslav Štěpánek. „Tenkrát
jsme jako fotbalisté karvinského Baníku 1. máj byli rozházení různě po úsecích, ale u nás se opravdu sešla dobrá parta. Vždyť Josef Kolečko, Dušan
Šrubař i Zdenda Šreiner jsou i ligovými
mistry s Baníkem Ostrava. Ale už jsem
na šachtě zbyl sám,“ ohlíží se za slavnou
érou hornické kopané Štěpánek.

Martin Ruščin

Vedení spolecnosti
preje vsem horníkum
a jejich rodinnym
príslusníkum
u prílezitosti oslav

Dne Horníku
hodne zdraví, stestí,
osobních a profesních
úspechu.

FOTO: Ivo Dudek

Družstva MFK OKD jdou nahoru
KARVINÁ – Vložená kola z prázdninových
termínů mládežnických soutěží posunula fotbalová družstva MFK OKD do horních
pater tabulek. Dorostenci U19 vyhráli tři
zápasy v řadě a po zdrcující porážce v Olomouci už se zase derou do popředí tabulky.
Bez ztráty kytičky proplouvají začátkem
MS ligy také dorostenci U17, jejichž ambice nyní prověří Zbrojovka Brno. Jejich

mladší šestnáctiletí kolegové si rovněž
nevedou špatně, naposledy deklasovali
Břeclav 9:0 na její půdě.
Jako tradičně výborně rozjíždějí sezonu
žákovské celky. Jak tým U15 trenéra Jana
Laslopa, tak tým U14 trenéra Martina
Špičky vyhrály naposledy ve Valašském
Meziříčí a oba drží plný počet bodů. Čtrnáctka dokonce ještě neinkasovala. luk

LAST MINUTE
CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
NEMIRA - penzion Star
BAŠKO POLJE - depandance Alem
PODGORA - hotel Mediteran
GRADAC - depandance Laguna A
CHORVATSKO AUTOBUSEM
BAŠKO POLJE - rodinné chaty Tereza
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
NEMIRA - penzion Star
BAŠKO POLJE - depandance Alem
KORČULA - hotel Bon Repos
GRADAC - penzion Posejdon

BS
HB
HB
HB
HB
HB
BS
HB
HB
HB
HB
HB

8. 9. - 15. 9.
1 090 Kč/os.
3 490 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 990 Kč/os.
5 490 Kč/os.
7. 9. - 16. 9.
3 490 Kč/os.
5 690 Kč/os.
6 690 Kč/os.
6 690 Kč/os.
7 190 Kč/os.
7 190 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze)
a uvedenou dopravu včetně všech poplatků.
6/31-XVI/12

KARVINÁ – Po pěti letech, kdy byl u postupu karvinského fotbalu do MSFL,
se fotbalový trenér Miroslav Štěpánek
vrací do Karviné. Tentokrát k mládeži,
kde bude připravovat na další kariéru
chlapce do sedmnácti let.
„Končila mi spolupráce se Stonavou,
se kterou jsem se rozloučil v dobrém.
Karviná mi nabídla možnost trénovat
zase doma a já to vzal. Je to nová práce, další impuls k trénování,“ prozrazuje Štěpánek, v civilním povolání zámečník v kolektivu rubání na Dole Darkov.
Mimochodem před lety prošli rukama místního vedoucího Luďka Procházky na šachtě skutečně výteční fotbalisté někdejšího Baníku 1. máj Kar-

Mladí karvinští fotbalisté míří v tabulkách nahoru.

www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40
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Trenér Miroslav Štěpánek se na šachtě setkal s opravdovými mistry fotbalového řemesla.
I jejich poznatky může předávat mladým hráčům.

Jakmile mu skončí jako zaměstnanci
OKD pracovní povinnosti, usedá trenér
Štěpánek do auta a míří na trénink talentovaných chlapců z Karvinska a okolí. „V areálu klubu máme skutečně nadstandardní podmínky,“ pochvaluje si.
Práce s mladými hráči je zajímavá a také jiná než s dospělými fotbalisty. „Mladí mají ještě jiné fotbalové a taktické
myšlení, je třeba je neustále upozorňovat na chyby, připomínat, jak dané situace řešit,“ upozorňuje Štěpánek.
To byl příklad nedávného dvojzápasu
na startu nové sezony, v němž karvinští
chlapci po skvělém výkonu porazili giganta ze Sigmy Olomouc a pak se trápili proti Frýdku-Místku, přestože i nad
ním vyhráli. „Práce s mládeží tohle obnáší. Říkal jsem klukům, aby zapomněli na Olomouc, že jim jeden vyhraný zápas další vítězství nezaručí,“ konstatoval Miroslav Štěpánek.
Na druhou stranu má u mládežníků
větší možnosti pro rozvíjení jejich fotbalových dovedností. „Z hráčů dospělého mužstva už nic moc navíc nevyždímám, zato u kluků je to jiné. Mladí
jsou tvární, je tady větší prostor pro výkonnostní růst. Jak se říká, starého psa
novým kouskům nenaučíš, ale mladý
proutek, to je něco jiného, ten se může
ohýbat,“ směje se karvinský trenér.
Protože pracuje s týmem, který hraje
v nejvyšší uzavřené soutěži, není cílem
družstva konkrétní umístění. „Samozřejmě, že chceme hrát nahoře. Předpoklady pro to kluci mají. Pozorně naslouchají, nasbírali už zkušenosti z nejvyšší
žákovské soutěže, takže se nemusí bát
žádného soupeře, kterého v žákovském
věku poznali. Mají je otrkané. Naším
hlavním cílem je však připravit do kategorie U19 co nejvíce kvalitních hráčů,
aby mohli buď naskočit do celorepublikové soutěže, anebo si ji sami vybojovat,“ upozorňuje na smysl práce u kolektivu U17 zaměstnanec OKD.
A jsou „na skladě“ takoví adepti? „To
víte, že jsou. Ale musí se zdokonalovat
a sami na sobě chtít pracovat. Jinak to
nejde,“ uzavírá s úsměvem Štěpánek.

65/31-XVI/12
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V kolektivu Luďka Procházky na Darkově pracovala řada výborných bývalých fotbalistů

MONTÁŽ LPG

do automobilů!

100% návratnost vaší investice do roka!

www.mc.sandvik.com/pl
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Vše na výhodné splátky!
Výstavní 3325, Moravská Ostrava
e-mail: info@gascar.cz

Volejte kdykoliv

www.gascar.cz

604 506 506
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