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Bezpečnostní heslo měsíce: Pád horniny je příčinou každého čtvrtého pracovního úrazu v OKD!

Jan Jurášek
ekonomickopersonální ředitel

Vážení spolupracovníci,
začalo nám poslední čtvrtletí
roku 2014, které by mělo být,
jak tomu bylo i v letech minulých, rozhodující pro splnění
nebo nesplnění úkolů zadaných
celé společnosti OKD i jednotlivým závodům.
Všichni víme, že rok 2014 je
extrémně náročný z pohledu
zajištění bezpečnosti, výroby
i ekonomiky.
Za prvních sedm měsíců
letošního roku jsme společně
dosáhli velmi slušných výsledků.
Splnili jsme těžbu, nesplnili
jsme metráž, přeplňovali jsme
ekonomiku. Bohužel, v srpnu
přišlo neplnění ve výrobě uhlí,
nevyrazili jsme plánovanou
metráž a výrazně zhoršili ekonomické výsledky. Tento trend pokračoval i v září, po kterém OKD,
hodnoceno od začátku roku,
dluží na plnění plánu 290 000
tun ROTP a 4522 metrů provozní
metráže.
Možná, že nám chyběla trocha
štěstí, možná jsme něco podcenili, možná jsme někdy hledali
úspory na nesprávném místě.
Ale všichni víme, že bez vydobytých a prodaných tun uhlí OKD
žádný dobrý výsledek neudělá.
Samozřejmě, že je těžba
složitější než v letech minulých,
až na výjimky se pohybuje
v okrajových částech dobývacích
prostorů. To ale neznamená, že
nemáme na to, abychom dosáhli
přijatelného výsledku ve výrobě
v letošním roce k zabezpečení
nákladovosti na tunu tak, aby
byla pod prodejní cenou uhlí.
Pouze plnění tohoto ukazatele
nám zabezpečí ﬁnanční pokrytí
všech nákladů OKD včetně mezd
zaměstnanců.
Zároveň musíme trvat
na vyražení maximální metráže
důlních děl pro přípravu těžby
v roce 2015.
Obracím se na všechny
zaměstnance s výzvou k mobilizaci sil a vyvinutí maximálního
úsilí k dosažení co nejlepších
výsledků v roce 2014. Věřím, že
pracovníci jednotlivých závodů
i celého OKD ukážou, že stále
umí udělat výborné výsledky.
Čtvrté čtvrtletí roku 2014 je pro
nás všechny velkou výzvou.
Výsledek roku 2014 pro nás
bude základem pro nadcházející
rok 2015, který bude z dnešního
pohledu klíčový z hlediska předpokládaného mírného snížení
těžby v OKD.
Pamatujme, že štěstí přeje
připraveným.
Zdař Bůh!
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Volby již za týden!

ČSM: namísto revize na povrchu
oprava při překlizu

Příští Setkání hornických měst
proběhne v červnu 2015

Speciální příloha ke komunálním
a senátním volbám

Čelboví se chladí vestami
-78,5 °C
se suchým ledem
Taková je te
plota
pevného CO
,
suchého led 2
u.

Odbor bezpečnostního
náměstka Závodu Důl
ČSM vymyslel novinku
zajišťující chlapům lepší
podmínky po celou šichtu
STONAVA – Raziči expaskovského kolektivu hlavního předáka Martina Miženka na čelbě 371 262 a kolektivu hlavního předáka Radima Dudy na čelbě 332 229/1 na Závodě Důl ČSM
zkoušeli při práci od počátku září
nosit vesty naplněné suchým ledem. A pochvalovali si to!
„Zaměstnanci odboru bezpečnostního náměstka ČSM se totiž rozhodli jít v zajišťování těch
nejlepších pracovních podmínek
chlapům razícím či těžícím ve velkých hloubkách dále než jen využíváním pracovních přestávek,
budováním klimatizačních stanů, vydáváním iontových nápojů a prováděním dalších opatření. V rámci trvalého zlepšování vymysleli klimatizační vesty,
které dokážou chladit až osm hodin,“ informoval Josef Drastich,
metrolog laboratoře prašnosti
a mikroklimatu.
Myšlenka to podle něj není vůbec nová, v minulosti se objevily snahy plnit vesty nemrznou-

Suchý led se do vest vkládá v samostatných pytlících.
led využívaný k chlazení v potravinářství, zdravotnictví a též
chemickém či gumárenském
průmyslu. „Má teplotu -78,5° C
a výparné teplo 571,1 kilojoulů
na kilogram. Váha decimetru
krychlového činí u kostky suchého ledu 1,5 kilogramu. U pelet je
to 0,85 kg,“ popisoval Drastich
parametry média, které na jedno
naplnění ochlazuje vestu až osm
hodin. V polystyrénových přeFOTO: Radek Lukša

Editorial

PROVOZ

Josef Drastich s klimatizační vestou, novinkou v CI na ČSM.
cím gelem podchlazeným na
-20 stupňů Celsia. „Jenže toto
médium odevzdalo svůj chladicí potenciál zhruba za dvě hodiny, což byla také maximální doba

chlazení organismu pracovníků,“
uvedl Drastich s tím, že tentokrát
chtěli něco lepšího. A nikoliv těžšího ani objemnějšího.
Vyhrál tuhý CO2 neboli suchý

Szadziewiczovi horníci
dosahovali na Paskově
v září nejvyšší postupy
ze všech pěti zdejších
rubáňových kolektivů

Na zmiňovaném pracovišti jsou
od jara, přičemž v červenci zde
zaznamenali historický úspěch –
první paskovský dodavatelský li-

miťák. V srpnu však najeli do rozsáhlého štěpení sloje, postupujícího od spodní kaple k vrchní.
„Za osmý měsíc měli 57,5 met-

STAŘÍČ – Dodavatelé, ale naši! Tak
smýšlejí na Závodě Důl Paskov
o havířích Carbokovu s hlavním předákem Tomaszem
Szadziewiczem a úsekovým vedoucím Pawłem
Maćkowiakem. Kolektiv
Takový byl v met
nyní kope ve stěně 080 211
rech
na staříčské lokalitě, připrůměrný denní
po
čemž v září dosahoval vůstup kolektivu
bec nejvyšších průměrv září.
ných postupů a měl zaděláno
na druhý zápis na skuru.
„Těžba z porubu 080 211 se bude
za devátý měsíc pohybovat okolo třinácti tisíc tun. Vypadá to, že
Szadziewiczův kolektiv překoná
technický režim a splní i parametry limitního výkonu,“ sdělil předposlední zářijový den paskovský
vedoucí výroby Marek Červenka
s tím, že osádky Carbokovu fedrují
s pluhovou soupravou PL 730 a používají stojky IHV.
Szadziewiczovi horníci měli v září na Paskově nejvyšší postup.

3,1

pravkách vydrží suchý led bez
úhony až čtyři dny.
Vesty si na ČSM nechali ušít
u externího výrobce ochranných pomůcek a suchý led obstarali přímo od jeho producenta. „Raziči byli při zkouškách
spokojeni s chladicím účinkem.
Podle našeho mínění tento dobrý nápad může najít v revíru
OKD široké uplatnění,“ dodal
Drastich.
Radek Lukša

Průkopníci důlní klimatizace
Horníci se nyní při dobývání uhelných slojí v OKR dostávají do větších hloubek, kde rostou teploty
hornin. Dostávají se tak do situací,
které začali zažívat jejich předchůdci v 70. letech minulého století,

Štěpení sloje zpomalilo jen načas

FOTO: Radek Lukša

3

rů kolmého postupu, nakopali
10 661 tun uhlí a naučili se se štěpením pracovat,“ líčil Červenka.
Pokračování na straně 2

například na již zasypané šachtě
Hlubina v ostravské části revíru.
Tehdy se zde kopalo uhlí v hloubkách okolo 1100 metrů a objevovaly se „první vlaštovky“ dnes běžně
používané důlní klimatizace.

Ze světa

V Polsku zastavují
výplatu deputátů
KATOVICE – Největší evropský
producent koksovatelného
uhlí, polská společnost JSW,
minulý týden oznámila, že bude
následovat Kompanii Weglowu
a zvažuje zrušení deputátů pro
bývalé horníky. Podle šéfa ﬁrmy
Jaroslawa Zagórowského jde
pro ﬁrmu o velké náklady, které
ročně činí 65 milionů zlotých
(400 milionů korun). Firma si pro
výplatu těchto dávek musela vytvořit rezervu 1,2 miliardy zlotých
(7 miliard korun). V případě, že
by dávky nemusela JSW v příštím
roce vyplácet, uvolnily by se jí
tyto prostředky pro investiční
projekty.
Kompania Weglowa oznámila,
že jedná spolu s dalšími uhelnými společnostmi o možnosti, že
by dávky hornickým důchodcům
vyplácel stát. Podle odborářů se
stát, který těžařské ﬁrmy vlastní,
musí rozhodnout, zda chce, aby
uhelné společnosti fungovaly
jako normální obchodní subjekty, nebo mají také plnit určité
sociální povinnosti.
ms
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Darkov: srpen – dva limity

Chlapi měli v dole návštěvu
Porub 11631 na Závodu
Důl Karviná, v lokalitě
ČSA, patří mezi jeden
z nejbezpečnějších, ale
také nejvzdálenějších

Jan Průcha a René Klepáč.

Tomasz Figura a Zbigniew Kuligowski.

Na své pracoviště
jedou důlním vláčkem
takřka tři čtvrtě hodiny

DARKOV – Na Závodě Důl Darkov
o limitní výkon v srpnu usilovalo šest
razičských kolektivů. Své předsevzetí se podařilo splnit dvěma z nich.
Mezi klasiky to byl kolektiv hlavního
předáka Jana Průchy a vedoucího úseku Reného Klepáče, který
na pracovišti 340 544.4 vyrazil 41
metrů při plnění na 105,1 procenta.

Z kombajnérů to byl kolektiv hlavního předáka Tomasze Figury a vedoucího úseku Zbigniewa Kuligowského.
Ten na pracovišti 40 920.5 vyrazil
129 metrů, a limit tak splnil na 101,6
procenta. Zástupci obou kolektivů pak 26. září převzali ocenění
z rukou ředitele Závodu Důl Darkov
Vladislava Szmeka.
syl

„Moje pozice není vždy úplně
jednoduchá. Ukočírovat ostatní lidi
bývá občas složité,“ prozradil Turaz
s tím, že předákem je od roku 2000.
Na svoje pracoviště to mají chlapi
opravdu daleko, takřka pětačtyřicet minut jízdy vláčkem.
„Daleko to sice je, ale vezou se.
Kdyby tu vzdálenost měli jít pěš-

FOTO: Archiv OKD

ČSA – Do nejvzdálenějšího porubu
Závodu Důl Karviná, 770 metrů
pod zemí, se minulé úterý podívali
vybraní zástupci médií. Vedoucím
úseku je Jiří Tomica, který v OKD
pracuje již od roku 1981 a hlavním předákem stočtyřicetičlenného kolektivu je Peter Turaz. Denní
těžba se pohybuje kolem 1200 až
1400 tun.

Hlavní předák Peter Turaz v rubání 11631 vybaveném kombajnem SL300, dopravníkem PF 6/1042 a sekcemi DBT 13/31.
pořádávají velmi dobře a dosahují solidních výsledků,“ těší vedoucího úseku.
Obligátní otázku posledních několika měsíců, co říkají na současnou situaci v OKD, čekali. A nutno
podotknout, že se k ní postavili čelem. „Člověk musí mít pořád hlavu

nahoře. Musíme myslet pozitivně,“
dodal Tomica. „Nikdo si nedokážeme představit, že by se skončilo.
Uhlí je tady pořád dost. Pevně věřím, že nejvyšší vedení udělá vše pro
zachování hornictví,“ řekl na závěr
Peter Turaz a šel dál makat.
Adam Januszek

Štěpení sloje zpomalilo jen načas

Ze světa

Polští horníci protestují
proti dovozům z Ruska

fungují podle paskovských pravidel, zvykli si na náš systém řízení.

Dokončení ze strany 1

V posledních týdnech Szadziewiczovi horníci obráběli třetinu
rubání trhacími pracemi. „Pálit
museli na devíti válcích z osmadvaceti. Vrtali čtyřicet až padesát děr pro trhací práce na pokos,“ upřesnil vedoucí výroby. Rubání má kolektiv, složený z chlapů několika národností,
dlouhé 127 metrů a mocnost se
pohybuje okolo jednoho metru.
Na dokopání mají asi 660 metrů.
Szadziewicz & spol. dělají na paskovské šachtě od roku 2000, vedení je považuje za solidní, sehranou partu.
„Na dnešní poměry, kdy z kmenových osádek odchází řada zkušených lidí, jsou tito dodavatelé
stabilizovaní. Navíc dlouhodobě

dou prodány státnímu prodejci uhlí Weglokoksu do konce letošního roku.
Na adresu KW tvrdě vystoupil i bývalý náměstek ministra
hospodářství Jerzy Markowski,
když upozornil na slabou efektivitu těžby v slezských dolech.
„Je nutné pochopit, že některé společnosti, jako například
KW, nebudou zachráněny celé.
Jsou zde některé doly, které
mohou být zachráněny, každý
svým vlastním způsobem. Jsou

Netřeba je vodit za ručičku,“ zdůraznil Červenka a vyslovil podě-

FOTO: Radek Lukša

BRANIEWO – V polském hornictví to vře. Více než dvě stě polských horníků minulý týden
zablokovalo hraniční přechod
Braniewo na severovýchodě
Polska, aby zabránilo levnému
dovozu uhlí z Ruska. Sto šedesát horníků zase odmítlo opustit důl Kazimierz-Juliusz společnosti KHW kvůli plánu ﬁrmy
ukončit na konci měsíce v nerentabilním provozu, kde navíc
dochází k vyčerpání ekonomicky těžitelných zásob, těžbu.

ky, tak ji sice ujdou, ale atmosféra
by už nebyla dobrá. Vždyť dalších
šest hodin musí makat. Fungující
doprava je v dole strašně důležitá,“ upozornil vedoucí úseku Jiří
Tomica a vyzdvihl právě osádku
Petera Turaze. „S vychytávkami,
které jednotlivé sloje mají, se vy-

Štěpení sloje v porubu 080 211, kde kope kolektiv Carbokovu.

kování vedení Carbokovu za profesionální přístup, a zejména závodnímu Václavu Jůchovi, který svým řízením dostal kolektiv
na současnou úroveň.
S průměrným denním postupem 3,1 metru Szadziewiczovy
osádky nechávaly v září za sebou
všechny ostatní – kolektiv ALPEX
Janusze Siwka z úseku Dariusze
Hetmana v kombajnovém porubu
063 608, horníky Martina Majse
z úseku Michala Hykla ve stěně
080 203, havíře Petra Zemana
z úseku Pavla Balona v porubu 063 607/1. V měsíční odrubané ploše skončili v těsném závěsu
za kolektivem Petra Pospíchala
z úseku Jiřího Drábka ve stěně
112 404/2.
Radek Lukša

Dodavatelská ﬁrma, ve které to klape!
Kempný: THK-Čechpol
považuji za to nejlepší,
co Závod Důl Karviná
v činnostech, které
provádíte, má

Demonstranti z odborové organizace Solidarita ukončili
protest poté, kdy nová premiérka Ewa Kopaczová deklarovala,
že se bude situací ve slezských
šachtách zabývat. Ruské uhlí
je levnější kvůli své deklarované nižší kvalitě a státním dotacím, které drží nad vodou ruské ztrátové provozy. V roce 2013
bylo do Polska dovezeno téměř
11 milionů tun uhlí, přičemž téměř 7 milionů z Ruska. To je paradoxní v situaci, kdy na skládkách polských těžařů a elektráren leží miliony tun obtížně prodatelného domácího uhlí.

Polské hornictví
trápí neefektivita
Největším problémům čelí největší těžař, Kompania Weglowa,
která bude nucena, aby zabránila bankrotu, buď zavřít, nebo
prodat své nejztrátovější provozy. Náměstek ministra hospodářství Jerzy Pietrewicz minulý
týden potvrdil novinářům, že je
možné, že čtyři provozy KW bu-

zde totiž různé příčiny problémů, proto musí být řešeny rozdílně. Největší problém je (ne)
efektivita využívání důlních
technologií. Stroje, které stály miliony zlotých, pracují 7–8
hodin denně. Počet produktivních směn musí být navýšen.
Doly musí těžit šest dnů v týdnu,“ říká Markowski.
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Polské hornictví trápí nedostatečná efektivita.

KARVINÁ – S tradičním programem se konala již 35. čtvrtletní porada rozšířeného vedení obchodní společnosti THK-Čechpol.
Hostem porady byl tentokráte
Kamil Kempný, pověřený řízením
Závodu Důl Karviná.
Výsledky v bezpečnosti práce
i výrobní výsledky za osm měsíců
letošního roku zhodnotil v úvodu
ředitel Karel Rašík, který mimochodem oslaví 1. října 55 let práce v OKR. „Díky vám všem za to,
že stále držíme trend vymýcení
úrazů z našich pracovišť,“ zahájil
ředitel hodnocení výsledků a po-

kračoval. „Neustále si však musíme připomínat v každodenním
provozu nutnost bezpečné práce
a být si vědomi všech nástrah hornické činnosti. Jsem přesvědčen,
že k bezúrazovému provozu přispívají i pravidelné testy ze znalostí předpisů a zvýšená kontrola
dodržování zásad bezpečné práce
a pořádku na pracovištích,“ uvedl
ředitel Rašík v závěru hodnocení
bezpečnosti práce.
A jak si vedli zaměstnanci THK-Čechpol ve výrobní činnosti? I tuto
oblast ředitel stručně vyhodnotil.
„Raziči vyrazili za osm měsíců celkem 632 metrů provozní metráže,
včetně odboček, křížů, prorážky
a probití větrního okruhu v patnácté kře. K tomu je nutné ještě uvést
instalační, demontážní práce a vyčištění počvy v prorážce 223756
po otřesovém jevu. Celkem čtyřikrát překonali raziči limitní výkon.“

Buď deputáty,
nebo bankrot
Společnost KW zároveň oznámila, že přestane vyplácet bývalým horníkům deputáty. „Bylo
to složité, ale nutné rozhodnutí.
Alternativou byl bankrot,“ říká
ve svém prohlášení KW, podle
níž není o nutnosti tohoto kroku žádných pochyb. Podle vyjádření ﬁrma již nemůže dále vyplácet tyto dávky, naopak jde
o úlohu státu, protože jde fakticky o sociální systém. Náklady
na tyto dávky stojí KW ročně
266 milionů zlotých (1,7 miliardy korun).
Marek Síbrt

Soustředění účastníků porady nad testy z bezpečnosti práce.

Kamil Kempný na poradě THK-Čechpol.
Zhodnotil rovněž další činnost,
a to svorníkování. „Za leden až srpen bylo na Dole Karviná nainstalováno celkem 6296 kusů svorníků různých délek a typů, což představuje navrtání téměř padesáti kilometrů. Všechny požadavky
provozu byly splněny na sto procent. Úspěšná byla i činnost v plenění. Za hodnocené období jsme
vyplenili celkem 1108 kompletů
TH výztuže různých rozměrů, což
představuje vypleněných 785 metrů chodeb,“ ukončil hodnocení
výrobní činnosti ředitel.
Velmi náročné testy z bezpečnostních předpisů připravil přítomným bezpečnostní technik
ﬁrmy František Makovec. Nejlépe
se s nimi vypořádal vedoucí úseku Durkot, který měl čtyři chyby,
a na druhém místě Kolek s pěti

chybami. Finanční odměnou ocenil ředitel Rašík Miroslava Staše,
který obdržel Janského plaketu
za padesát odběrů krve. Přítomné
potěšil na závěr svými slovy
Kamil Kempný, pověřený řízením
Závodu Důl Karviná, který zhodnotil činnost celé ﬁrmy několika slovy: „Vaši obchodní společnost THK-Čechpol považuji za to
nejlepší, co Karviná v činnostech, které provádíte, má. Vaše
výsledky jsou zavazující i pro mě
ve vztahu k vám. Moc si vážím vašeho přijetí a jsem mile překvapen atmosférou porady a kolektivním duchem,“ uzavřel hodnocení Kamil Kempný. Závěrem
popřál celé ﬁrmě a všem jejím zaměstnancům hodně zdraví, a zejména hornického štěstí.
jk
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Dobývací kombajn prodělal
v dole téměř střední opravu
STONAVA – Přímo v důlních podmínkách si trouﬂi specialisté úseku Centrální údržby (CÚ)
ze Závodu Důl ČSM provést
opravu téměř středního rozsahu u dobývacího kombajnu SL
300. Odvážný kousek se jim zadařil, byť je před opětovným nájezdem ve stěně 332 205 kolektivem hlavního předáka Krzysztofa
Krażewského trápily myšlenky,
zda všechno poskládali správně
a neudělali někde zásadní chybu.

Jdeme do toho v dole,
ušetříme
„Jestliže nemám času ani peněz
nazbyt, můžu si stěžovat, nadávat i brečet s rukama v klíně… anebo vymyslím řešení problému! Tak
uvažovali specialisté CÚ, když padlo rozhodnutí, že se z ekonomických a zejména časových důvodů
kombajn SL 300 z porubu 332 203
dokopaného Krażewského kolektivem nevyveze pro obvyklou revizní opravu na povrch do dílen
Závodu servisních služeb, či dokonce do nejbližší pobočky ﬁrmy
Eickhoff v Katovicích, ale přímým
překlizem přestěhuje do nové stěny 332 205,“ popisoval vedoucí CÚ
Petr Vřetionka.

Stonavská šachta podle něj samozřejmě má – tak jako jinde
v OKD – určen jistý balík ﬁnancí na opravy, nicméně v období
všeobecných úspor se chlapi přiklonili právě k nápadu renovovat kombajn pod zemí. „Po konzultacích s technickým náměstkem Oldřichem Bortlem, vedoucím OPRU Radimem Mikulou
a hlavním mechanikem Milanem
Budou jsme si řekli, že do toho
jdeme. Začal kolotoč přípravných prací, důkladná revize, ultrazvukové měření opotřebení pláště stroje, kontrola všech
rotujících či kluzných součástí, prověření poruchové historie
kombajnu při nasazení v porubu
332 203, která ukázala, kde bývají strojní uzly nejvíce opotřebovávány. A pak i zpracování seznamu
a objednávka veškerých potřebných náhradních dílů a dohodnutí technologického, ale především časového postupu prací
s provozem vybavování a likvidace a elektroúsekem,“ upřesnil
Vřetionka.

Nepříjemné překvapení,
zápar
Vlastní činnost úsek CÚ s předákem Lubomírem Sarčákem zahájil při demontáži SL 300 poté,
co dokopali porub Krażewského
horníci. „Odvrtali jsme a vyměnili zalomené šrouby, opravili kryty a provedli další hrubé práce.
Taky jsme zjistili, že se úplně bez
pomoci kolegů z dílen na povrchu

Slovo ředitele

Karel Blahut
pověřený ředitel
Závodu Důl ČSM

uvnitř, bylo zalepeno, přesněji řečeno zabetonováno, což znamenalo nové komplikace,“ popisoval Vřetionka s tím, že po otevření porubu nastal neuvěřitelný zápas s časem. Pro chlapy z CÚ o to
větší, že kombajn zůstal pod vrchní kaplí porubu a otvírka probíhala kvůli bezpečnosti odspodu.

Tři týdny místo dvou měsíců

FOTO: Závod Důl ČSM

Centrální údržbě na ČSM
se povedl odvážný
kousek, jenž domovské
šachtě ušetřil čas
a nemalé peníze

Zámečník – specialista při montáži krytu elektromotoru na levém rameni dobývacího kombajnu SL 300.
Náhlý vývin CO v likvidovaném porubu 332 203 zastavil nejen opravu kombajnu, nýbrž také všechny ostatní činnosti spojené s překlizem technologie. „Pracoviště i rozebranou
SL 300 na dva měsíce záchranáři prostorově uzavřeli. Jistě asi tušíte, co za tu dobu dokázalo uhlí,
teplo, voda, kámen. Co zůstalo

neobejdeme – pravé rameno,
adaptéry zvedacích válců a šibenice neboli zařízení pro tah kabelu,
vyžadovaly kvůli svému opotřebení svářečské i soustružnické operace. Urychleně jsme je vyklidili
na povrch, přičemž nám pomohli
kluci z důlně technických služeb.
Ale poté přišla studená sprcha,“
líčil šéf CÚ.

Původně se očekávalo, že oprava
potrvá okolo dvou měsíců, ve skutečnosti to však zúčastnění zvládli
za tři týdny! „Stihli jsme kompletní výměnu vodního i hydraulického rozvodu, ﬁltrů a olejových náplní, pilířových a závalových šlap,
vložek čepových spojů i spojovacích čepů. Po vyčištění a renovaci
jsou ovladače. Opravili jsme také
všechny závity a vyměnili zkorodované šrouby,“ nechal se slyšet
Vřetionka.
Provedli jsme vše správně?
Neudělali někde chybu? S napětím pak nejen zaměstnanci CÚ
po kompletaci stroje čekali na odpovědi na tyto otázky. „Měsíční
bezporuchový provoz SL 300
v těžkých podmínkách výjezdu
z prorážky s místní přibírkou kamene o mocnosti až 1,8 metru je
dal snad i těm největším pesimistům,“ zakončil Vřetionka s upozorněním, že oprava v dole vyšla i se započítáním mezd a dílenských prací na dva miliony korun.
V externích dílnách by to stálo
o deset milionů více!
Radek Lukša

NOVÉ KLECE PRO MUŽSTVO A MATERIÁL PRO ČSM-SEVER
OSTRAVA – Pár závěrečných operací udělali a bílým nástřikem vše
opatřili montéři ve ﬁrmě SE-MI
Technology tak, aby poslední den
v září zástupcům OKD řádně předali a na Závod Důl ČSM pak vyexpedovali dvě nové čtyřetážové dopravní nádoby pro mužstvo a materiál.
Druhý týden v říjnu se na stonavské
šachtě začne s jejich instalací.

„Na jejich výrobu jsme najeli prakticky plynule po zhotovení a dodání čtyř skipových nádob
pro ČSM na jaře letošního roku.
A stejně jako u skipů jsme i do dopravních nádob zapracovali konkrétní požadavky chlapů vycházející z důlní praxe,“ řekl Martin
Hula, projektový manažer SE-MI
Technology s tím, že práce trva-

ly včetně projekce přibližně půl
roku.
Každá z nových klecí má
na výšku 11 (se zábradlím
a stříškou 13) metrů, široká je
1,24 metru, hluboká 3,2 metru,
váží 8540 kilogramů. Kapacita
je čtyřiašedesát lidí, maximál-

Obě čtyřetážové dělené dopravní nádoby pro Závod Důl ČSM jsou totožné.

Pan Horníček dole v dole
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Vychytávky
u dopravních nádob
• nová konstrukce (propočítaná
pro dosažení lepších parametrů i pevnosti)
• dveře mužstva vyrobené podle požadavků důlní dopravy
na ČSM
• zesílené zábradlí se stříškou
• zesílení paty dopravní nádoby
pro popouštění rozměrných
břemen pod klecí
• centrální mazání v hlavě
dopravní nádoby svedeno
do jednoho místa pro snadnější údržbu
• kolové vedení „KVO K“ odpružené listovými pružinami

Paty dopravní nádoby jsou zesíleny pro popouštění velkých břemen pod klecí.
ní rychlost při dopravě osob
a při těžbě je šestnáct metrů
za sekundu. Využívají kolového
vedení typu „KVO K“ s listovými pružinami a dodávány jsou
současně s klínovými úvazky
AD6/300 b10.
„Nyní využíváme na těžním
zařízení číslo 1 čtyřpatrové
dělené klece vyrobené firmou
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INCO Engineering z Prahy.
Ty jsou v provozu už od září
2003, takže modernizace je
zde na místě,“ upřesnil Ervín
Bardoň, vedoucí provozu dopravy na ČSM. Nové dopravní
nádoby od SE-MI Technology
osadí na lokalitě Sever na těžní
stroj 2 B 6118.
uzi

Vážení spolupracovníci!
Čeesémáci!
Máme za sebou období
dovolených, Den horníků
a konec dalšího kvartálu.
Když se ohlédneme zpět
a podíváme se na výsledky,
tak se dá konstatovat, že
prvního půl roku jsme jeli
jakž takž, ale o prázdninách, a zejména po jejich
ukončení se nám moc
nedařilo. O tom vypovídají
výsledky v těžbě a metráži, za kterými následuje
bezpečnost. Konkrétní čísla
denně vidíme na nástěnkách
a možná se už nad nimi ani
nepozastavujeme. Jen pro
připomenutí, v metráži dlužíme k 30. září už 1890 metrů
a v těžbě 117 600 tun. Vše
si umíme náležitě zdůvodnit
a vymluvit se. Na šachtě to
bohužel funguje podobně
jako ve sportu. Rozhodují
výsledky. A mezi prvními se
umisťují pouze ti nejlepší.
V období, kdy bojujeme
o to, abychom si udrželi
odběratele a zákazníky, má
každá vytěžená tuna uhlí
velkou cenu. Proto pevně
věřím, že nové poruby, které
budou najíždět v posledním
kvartálu letošního roku,
tyto tuny natěží. Spoléháme
na porub 331 315 a pracovní nasazení kolektivu
Arkadiusze Strenczeka
podpořené vedením úseku.
Od 1. listopadu by měl zahájit těžbu porub 364 206,
který bude kopat kolektiv
Polcarbo předáka Grzegorze
Dembka a od 1. prosince
bychom měli zahájit těžbu
v porubu 401 202, připravovaném pro kolektiv Tomáše
Kovala, který nyní úspěšně
dobývá porub 401 304/1.
Abychom včas najeli, musí
se udělat ještě hodně práce.
Zejména jde o vybavení
těchto porubů. Kolektivy
Bastavu a vybavování vědí,
o čem mluvím. Stěhovat
sekce napříč dvěma
lokalitami je oříšek nejen
pro ně, ale i pro logistiku,
a ten musí umět společně
rozlousknout.
Podobně napjatou situaci
zažíváme v přípravách, kdy
každý chybějící metr poznáme v příštím roce, protože
nebudou včas obfárány
plochy, na kterých nám záleží. Tady musíme společně
popřemýšlet a otevřeně si
říci, co nás nejvíce brzdí,
abychom byli schopni plnit
úkoly, které před námi stojí.
Ne vždy je problém v přírodě
a špatných podmínkách.
Opatrně zmíním téma
bezpečnosti, abych něco
nepřivolal. Každý z nás chce
vyfárat nahoru zdravý a bez
úrazu, proto pracujme tak,
aby se nám a hlavně našim
kolegům nic nestalo. V havírně si musíme všímat zejména
toho, co dělá ten druhý,
protože to má vliv i na nás.
Vážení spolupracovníci.
Jistě jste si všimli, že článek
nepíše náš ředitel Boleslav
Kowalczyk. O organizačních změnách jste byli
informováni v minulých
číslech Horníku. Dovolte mi,
abych mu Vaším jménem
a jménem svým poděkoval
za práci, kterou pro nás
vykonal. Pod jeho vedením
dosáhl v minulosti Důl ČSM
rekordních výsledků. Je nyní
na nás, abychom v nastaveném trendu pokračovali. Jak
znám zaměstnance našeho
závodu, tak mohu s hrdostí
prohlásit, že na to máme.

4

Panorama

číslo 34 | ročník 44

Potvrdí geologický průzkum, zda je území Nad Barborou vhodné pro průmyslovou zónu?

Průmyslová zóna Nad Barborou
– naděje pro Karvinsko
Stejný titulek jste si mohli
přečíst před 14 dny v Horníku
č. 32. Dnes na téma navazujeme

nicméně až po uzávěrce zmiňovaného vydání. Dnes přinášíme její
odpovědi.

KARVINÁ – Připomeňme, že lokalitu
bývalého Dolu Barbora, která se nachází v lokalitě Karviná-Doly, vláda
zařadila mezi projekty strategických
průmyslových zón už před rokem.
Na její vybudování, přípravu areálu
o rozloze 100 hektarů pro budoucí
investory, vyčlenila 750 milionů
korun. Od projektu se očekává
vytvoření stovek, v konečné fázi až
dvou tisíc pracovních míst.

Nehrozí tím, že jsou zadány
nové průzkumy v průmyslové
zóně Nad Barborou, které oddalují zahájení její výstavby, propadnutí ﬁnančních prostředků, které jsou na její výstavbu
určeny?
Poskytnutí ﬁnanční podpory
na technickou a dopravní infrastrukturu průmyslové zóny Nad Barborou
by nové geologické průzkumy
ohrozit neměly. Počítá se totiž
s prodloužením Programu na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury, z kterého jsou tyto
prostředky určeny.

Rekapitulujeme
Před nedávnem na veřejnost prosákla informace, že teprve teď areál
prochází hydrogeologickým a inženýrsko-geologickým průzkumem,
který potvrdí či vyvrátí, zda je území
vhodné k přeměně na průmyslovou
zónu. Časově, ale i ﬁnančně náročné
úkony zavdávaly důvody ke spekulacím, kdy a zda vůbec průmyslová
zóna Nad Barborkou vyroste, zda
vyčleněný balík na stavbu nepropadne nebo nebude dříve použitý
na jiné účely. K těmto a dalším
tématům se v Horníku vyjadřovali
hejtman Moravskoslezského kraje
Miroslav Novák, vládní zmocněnec
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
Jiří Cieńcziała, primátor Karviné
Tomáš Hanzel i regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy
(Moravskoslezský kraj) Petr Holica.
Ti vesměs vyjádřili přesvědčení, že
průzkumné práce potvrdí možnost
začít v bývalém areálu šachty
průmyslovou zónu stavět, že nic
nezvrátí tento záměr; někteří věří, že
nová zóna bude investorům k dispozici do dvou let.

Vyjádření CzechInvestu
Při přípravě zmiňovaného článku
jsme se také obrátili na vládní
agenturu CzechInvest, která je
odpovědná za nabízení lokality
investorům a údajně požádala
o další průzkum pod zónou. Ta sice
na naše otázky písemně reagovala,

Jedná CzechInvest s potenciálními partnery, které by do PZ Nad
Barborou mohly přijít?
Průmyslová zóna Nad Barborou
je registrována v databázi podnikatelských nemovitostí agentury
CzechInvest jako plánovaný projekt.
Vzhledem k tomu, že pozemky
prozatím nejsou připraveny jako
průmyslová zóna, v současné chvíli
je investorům pro umístění jejich
investičního záměru nenabízíme.
Jakmile bude schváleno vybudování
průmyslové zóny, budeme tyto
pozemky nabízet.

Dolní oblast Vítkovic
otevřela nový pavilon
se zážitky, podobného
široko daleko nic není
OSTRAVA – Od hornictví až po kosmické technologie, od zvířecích
pohlavních orgánů až po umělou inteligenci, od jednoduchých
přírodních zákonů až po tajemství vesmíru. Takový je obsah nového pavilonu architekta Josefa
Pleskota otevřeného poslední pátek v září v Dolní oblasti Vítkovic.
Jmenuje se Svět techniky –
Science and Technology Center.

Dětský svět
Jen v první ze čtyř tematických
částí – Dětském světě – se návštěvníci s dětmi zdrží s největší pravděpodobností několik hodin. Šachta, továrna, jeřáby, stavba domu, autoopravna, ordinace,
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Světem techniky nejde
jen tak rychle proletět

Na budově, která je dílem architekta Josefa Pleskota, se odráží industriální panorama.
farmářský trh, dojení (umělé) krávy v životní velikosti, kuchyně, divadlo, televizní či hudební studio, pohádková cesta, vodní svět
s možností stříkat z proudnic…
a to není kompletní výčet.

Svět vědy a objevů

Dětský svět s maketou těžní věže.

Mottem nové ostravské atrakce,
výjimečné v regionálním i republikovém formátu, je „Přijďte si
hrát se zážitky!“. Také proto není
procházka Světem vědy a objevů
nudným biﬂováním chemie, fyziky či matematiky. „Člověk zde
dostane možnost osahat si nové
materiály i nejmodernější lékařské technologie,“ upřesnil výkonný ředitel sdružení Dolní oblast
Vítkovice Petr Koudela.

Svět civilizace
Dřevěná latrína s poklopem a vedle čidly ovládaný moderní záchod s automaticky otevíranou
deskou. I to je součástí Světa civilizace, jenž ukazuje, jak se vyvíjelo lidstvo a jeho dovednosti a poukazuje také na civilizační neduhy,
jako jsou hory odpadků či plýtvání
zdroji a surovinami. Zprovozněna
je zde i nejrychlejší mobilní datová technologie současnosti – připojení 4G LTE.

Svět přírody
Největší plochu s celkem čtrnácti tisíci metrů čtverečních rozlohy
Světa techniky zabírá Svět přírody. Zvířata, rostliny, člověk a jeho
duše i vesmír – tyto oblasti nabí-

zejí kvanta informací podávaných
navíc nenásilnou formou. Kde jinde se může běžný smrtelník procházet v kmeni stromu? Ani není
problém se například dozvědět,
jak bude člověk vypadat, až časem
zestárne.
„Zapomínat nesmíme také
na největší nekomerční 3D kino
v tuzemsku s plátnem osmnáct
na deset metrů se špičkovou promítací technikou či zvukem používaným jen v hollywoodských
kinech. Funguje u nás i Divadlo
vědy, laboratoře, učebny a dílny
pro studenty, kteří se k nám chodí učit,“ doplnil Koudela s tím, že
otevřeno mají od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin.
Radek Lukša

Kdy lze očekávat zahájení výstavby PZ Nad Barborou, je reálný termín 1. pololetí 2015?
Zahájení výstavby průmyslové zóny
je plánováno na 1. pololetí roku
2015. Záleží samozřejmě na výsledcích dodatečného geologického
posudku a dalších posudků.

Tolik z CzechInvestu. Za dobrou
zprávu lze označit tvrzení, že
o ﬁnanční podporu by Barbora přijít
neměla. Věřme, že se také dočkáme
další dobré zprávy, kterou nám sdělí
geologové posuzující vhodnost pozemku k výstavbě průmyslové zóny.
Josef Lys

Svět civilizace pamatuje také na historické souvislosti města Ostravy a dobývání uhlí.

Svět přírody je nejobsáhlejší expozicí, kde se zájemci dozvědí také o penisech zvířat.

Mysleli jsme i na uhlí, bez něj by železo nebylo
Unikátní expozice nemá
podle výkonného ředitele
DOV konečnou podobu

Výkonný ředitel DOV Petr Koudela.
se sice skoro nikdy na ničem neshodly, ale
výsledek jejich práce je úplná bomba.
Lze někde jinde najít něco podobného?
Science centra jsou velice navštěvovanými destinacemi po celém světě. V tuzemsku není tato záležitost příliš rozšířená,

Je podoba Světa techniky deﬁnitivní?
Ne, Svět techniky se bude v průběhu času
měnit a vyvíjet. Pomalu vytváříme expozice našich partnerů, je podepsané memorandum s Americkým přírodovědným

muzeem v New Yorku, se kterým jednáme o zapůjčení expozic. Navíc se mění
i okolí Světa techniky, stavíme nástavbu
na Vysoké peci číslo 1, stále rozšiřujeme
zelené plochy v okolí a připravujeme otevření areálu Dolu Hlubina. Pořád je něco
nového a neustále se snažíme vylepšovat
služby pro návštěvníky.
Radek Lukša

Za jaký čas se dá všechno absolvovat?
Všechny čtyři hlavní expozice – Dětský
svět, Svět civilizace, Svět přírody a Svět
vědy a objevů – jsou naplněny stovkami
zajímavých exponátů. A záleží na každém, čemu hodlá věnovat větší pozornost.
Můžete celou expozici proletět za hodinu
nebo v ní strávit celý den, zajít si do kina,
podívat se na chemickou show v divadle
vědy a dát si dobrý zákusek v kavárně.
Co nabízí expozice fandům hornictví?
Hned několik pohledů na hornictví.
Krásná animace je ve Světě civilizace – ta
vtipně popisuje historii Ostravy, od nálezu Landecké venuše až po současnost,
Svět přírody se zase v jedné ze svých oáz
věnuje výrobě železa, a to bez uhlí přece nejde. Navazujeme tak na exponáty
z Malého světa techniky U6, kde můžete točit rumpálem a zachraňovat horní-
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OSTRAVA – Pavilon, kde je věda hrou, se
stovkami zábavných atrakcí, které pobaví
i poučí v různých oblastech života, přírodních či technických vědách. To je Science
and Technology Centrum – neboli také
velký Svět techniky. Nebylo proto na škodu oslovit výkonného ředitele sdružení
právnických osob Dolní oblast Vítkovic
Petra Koudelu, aby nechal nahlédnout
„pod pokličku“.
Kolik lidí tak rozsáhlý projekt chystalo?
Hlavními iniciátory byli Jan Světlík
a Lenka Mynářová s Josefem Pleskotem.
Pan architekt Pleskot navrhnul úžasnou
budovu a o vnitřní expozice se postaraly dvě ﬁrmy, jedna česká a druhá německá. Dohled nad tvorbou expozic měly tři
týmy. Jeden z nich, v čele s profesorem
Jiřím Dolejším, měl na starosti vzdělávací aspekt u každého exponátu. Tým pana
Pleskota zase hlídal designovou stránku
a tým režiséra Hřebejka zábavnou a kreativní stránku exponátů. Tyto tři skupiny

ky ze zatopeného dolu nebo přikládat uhlí
do kotle.

mimo Ostravu jsou podobné projekty jen
v Plzni a v Liberci. Svět techniky v Ostravě
ale nabízí největší expozici nejen z oblasti
přírodních věd, ale věnuje se i historii našeho regionu, takže velká část expozic je
věnována technice, výrobě a zpracování
železa a pochopitelně také hornictví.

Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic nabízí naučné vyžití po dobu několika hodin.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Pionýrské vzpomínky na léto

Dvě hodiny bowlingu a občerstvení za 500 Kč
DARKOV – Ti, kteří vyplnili náš
anketní lístek (Horník č. 31 z 11.
září)
a odpověděli tak na naši otázku
Jak se vám líbily Hornické slavnosti OKD 2014, respektive Den
horníků?, mohou jásat. Za svou
aktivitu budou odměněni dvěma
hodinami bowlingu na drahách

Táborníci se podívali
také do Tajemné
Transylvánie a setkali
se dokonce s upíry
ORLOVÁ – Jako zvláště vydařený je v kronice 3. Pionýrské skupiny (PS) Orlová zanesen letošní prázdninový pobyt na břehu
řeky Orlice v Týništi nad Orlicí
na Královéhradecku. Vzpomínají
na něj ostatně rovněž děti z orlovských základních škol, které měly
možnost se Letního tábora Suté
Břehy 2014 zúčastnit, byť k pionýrům nepatří.

„Pravidelně jezdíváme do jižních Čech k rybníkům a vodním
nádržím na turistické tábory.
Tentokrát jsme si ale díky minigrantu z Nadace OKD mohli dovolit pronájem základny na břehu Orlice, a udělali si tak tábor
vodácký. Vzali jsme třicet našich
členů plus patnáct dětí, které přihlásili jejich rodiče na základě našich letáků rozdávaných ve školách,“ informoval Radim Zuczek,
vedoucí 3. PS Orlová a patron projektu v jedné osobě.
A nebylo to jen sjíždění Orlice.
Táborníci se totiž museli učit,
jak se na vodě chovat, vázat uzly,
vstřebávali další dovednosti a pro-

red

PERMONÍK OPĚT NADCHNUL
Varhanistka a karvinská
rodačka Marta Wiergzoń
společně s Permoníkem
vyprodala koncert v kostele
Povýšení svatého Kříže
KARVINÁ − Lepší závěr jubilejního
10. ročníku festivalu Karvinské
varhany, podporovaného Nadací
OKD, si pořadatelé ani nemohli
přát. Sázka na různorodý program
jim totiž vyšla na jedničku.
Čtyři zářijová nedělní odpoledne si mohli návštěvníci v kostele
Povýšení sv. Kříže na fryštátském
náměstí vychutnat kombinaci
trubky a varhan, interpretku Mari
Ohki z dalekého Japonska nebo
profesora Serafina z Polska,
který kromě varhanní klasiky
přednesl i francouzskou hudbu.
T řešničkou na dortu pak byl
závěrečný koncert v podání Marty
Wiergzoń v doprovodu světově
známého karvinského sboru
Permoník.
„K této sladké tečce asi netřeba
nic dodávat. Spojení lidského
hlasu a královského nástroje, jak
jsou někdy varhany také označovány, je prostě nádherný a unikátní. Vyprodali jsme celý kostel, lidé
dokonce kupovali lístky i na stání.
To svědčí o mnohém,“ svěřila se
ředitelka Městského domu kultury
Olga Humplíková.
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„Když jsme lidem
u Orlice říkali
o těžařské nadaci,
docela nám ji
záviděli,“ nechal se
slyšet Srdcař.

v areálu Kovona v Karviné a konzumací v hodnotě 500 korun.
Jsou to Jan Mikšik, P. T. Darkov
1, Pavel Drahotůský, CS Darkov 2,
Martina Wizurová z OKD.
O vyzvednutí cen se mohou
přihlásit na adrese: marek.sibrt@
okd.cz nebo tel. 596 262 086.

Námětem celotáborové hry 3. Pionýrské skupiny Orlová byla Tajemná
Transylvánie.
dělali „vodácký křest“. Tématem
celotáborové hry se stala Tajemná
Transylvánie, takže se na scéně
objevili i upíři či cesta za pokladem. „Nemálo dětí na táboře jsme
měli z hornických rodin. Jejich tátové využili příspěvek zaměstnavatele. Byli mezi nimi někdejší kolegové z ČSM i chlapi z Lazů,“ líčil
Zuczek.
Vzhledem k tomu, že Srdcovka
umožnila táborníkům ubytování, zůstalo tak více prostředků
například na výlety. „Bez podpo-

ry těžařské nadace bychom
om
si nemohli dovolit takový pestrý program. Však jsme Nadaci
OKD propagovali přímo na základně Suté Břehy, a potom všude, kudy jsme chodívali. Lidé
se ptali, o co jde. Konstatovali,
že na Královéhradecku si o něčem podobném jako NOKD či
Srdcovka mohou nechat zdát,“
uvedl Zuczek.
Ten je s přezdívkou Ráďa vedoucím a zakladatelem 3. PS
Orlová. „Samozřejmě jsme upus-

tili ood rudých
šátků a modrých
košil. Jsme normální turistický ooddíl, který jsem založil po zánik
zániku původní 9. PS Orlová. Tam jsem byl od
malička a lidé, které to bavilo, se
mnou zůstali a jezdí na výpravy
i tábory dodnes. Vychováváme
tak i další generaci jdoucí v našich stopách,“ dodal Zuczek, jehož po celou dobu doprovázejí
i nyní již desetileté dcery Simona
a Kateřina.
Radek Lukša

Neopakovatelný zážitek to byl
rovněž pro karvinský Permoník
v čele se sbormistryní Evou
Šeinerovou. „Za náš sbor musím
poděkovat paní Wiergzoń, že nás,
amatéry, na takový profesionální
festival pozvala. Velmi si toho
vážíme a jsme šťastní, že jsme si
mohli zazpívat za doprovodu varhan,“ vyznala se skromně ze svých
pocitů zakladatelka Permoníku.
Po každé odehrané či zazpívané
skladbě byli interpreti odměněni
dlouhým potleskem. Na samotném konci pak potlesk ve stoje
nebral konce.
Přestože Marta Wiergzoń
s Permoníkem spolupracuje již
řadu let a společně nastudovali
nespočet skladeb, nedělní koncert
byl výjimečný tím, že hráli společně po celou dobu. „Bylo to krásné.
Na takový koncert jsem se těšila
hodně dlouho. Doufám, že jsme
karvinské publikum potěšili,“ řekla
Wiergzoń s tím, že při výběru skladeb dbala na žánrovou kontinuitu.
A protože je letos rok české hudby,
zahrála i několik skladeb z dílen
českých hudebních skladatelů.
Nedělní odpoledne bylo pro
všechny nevšedním zážitkem
a zase za rok jsou Karvinské
varhany zpět. „Doufáme, že nám
návštěvníci zachovají přízeň,“
dodala ředitelka MěDK.
Adam Januszek

3. PS Orlová založil
Radim Zucek (32)
ve svých osmnácti
letech. Čtyři roky nato
se stal tátou dvojčat
a zároveň nastoupil
na Důl ČSM do rubáňového kolektivu
hlavního předáka
Antonína Neškery.
Zanedlouho začal
na stonavské šachtě
dělat u ZBZS s velitelem Jaroslavem
Císařem, načež přešel
k ostravské HBZS.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Vodácký křest v řece Orlici.

Srdcař z HBZS na táboře.

FOTO: Adam Januszek

Z rubání na ČSM
k ostravské HBZS

Karvinský Permoník sklidil velký aplaus! Ostatně jako vždy.

Susedka ma chlopa!
„Něchceš se isť projisť?“ zeptala se mě
v sobotu navečer Mařa. Vyvalil sem očiska: „A čemu?“ Překvapeni bylo na mistě,
bo kaj to kdo viděl, aby mě roba v sobotu
sama vyhaňala do hospody. „Maš bokovku a v tym dešču němatě kaj isť?“ dodal
sem ešče jednym dychem. „Zje jebly?!
Enem potřebuju povysavať kvartyr a tak
něpotřebuju, aby ses mi tu plantal,“
štěkla. „A nězapomeň, že v pul sedme
budě na čete dvojce tyn tvuj novy pražski
kamoš – profesor Dvořak – zas vykladať
o Praze. Tuš až vam to kelner pusti,“ řekla
mi ve dveřach, abysem se uvědomil, že
dobře vi, kaj idu! Na Upadnici bylo živo,
až sem měl pocit, že všecky roby zrovna

vysavaju. Když sem kamošam vyzradil
jak mě Mařa vyhnala z kvartyra, smjali
se a vtipkovali, že ma beztak laufa. „Dřiv
než se s vami budu přežirať, musi Zbyňďa
pustiť čete dvojku, abysem vam, vy ignoranti, ukazal svojiho noveho kamoša –
profesora Dvořaka,“ podminil sem, a když
Zbyňďa cvaknul ovladačem a profesor
dovykladal o tym, jak maliř Mikolaš Aleš
něuspěl při vyzdobě Narodního divadla,
pravil Poldek: „Jak to, že se s nim znaš?“
„To sem vam ešče něřeknul? Tuš jak sem
byl oto na tej tour de knajpa v Praze,
něbylo u Zlateho Tygra volne misto. Enem
u stola stabilnich štamgastuv a tam pravě
tyn Dvořak seděl. Podival se na nas, viděl,

že nam slina kape od huby – myslel se,
že mame taku žizeň a my už měli v dupě
piva od Kocoura! – a pravil, až se klidně
přisedněme. No a pak zme se
začali vykladať, my
spiše posluchať,
zajimavosti
z kulturni Prahy.
No, bylo fajně
až do doby, kdy
synek zjistil podle
fotky na stěně, že pan
profesor je zaryty fanda
pražske Sparty. To mu
vzalo chuť na dalši piviště.
Tak zme rychle zaplatili, slušně

pana profesora pozdravili a smjetali dali
v te naši tour de knajpa! ,Je to sparťanski chuj!‘, ulevil se před hospodu
synek a hned se mi omluvil za to, že
sprostě mluvi, ale inač pry němože!“
Chlapi ani něstačili reagovať
na muj oznam, když se rozvalily
dveři od hospody a v nich stala naša
susedka, dluholeta vdova
Očadlička ze žbankem
v ruce. V hrobovym tichu
hrdo došla až ku pipě
a stejnako hrdo pravila
ku Zbyňďovi: „Natočtě
mi štyry kusky!“ „Ale,
co se robi, dostala

stě se, Očadličko, chuť na pivo?! Vino
už vam něšmakuje?“ zeptal sem se ze
smichem. „Ale guvno, Lojzek, vino mi
šmakuje, ale tyn muj je pivař!“ odpověděla mi tak nahlas a s hrdosťu, že to
musela zaregistrovať cela hospoda. „Vy
matě chlopa? Vy, taka zasadova vdova?“
divil se Poldek. „No a co?! Tež možu byť
šťastna, ni?! Už bylo te moji samoty
dosť!“ pravila, a s plnym žbankem zmizla
z hospody. Naše překvapenim odevřene
pysky zavřel až Erďa: „Ten znatě? To pravi
taka děvuška tymu svojimu: ,Zlato, ty jsi
úžasný milenec! Jsme spolu jen dva týdny
a já už jsem ve třetím měsíci!’ Fajne, ni?!“
Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek
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Hornická sláva u Vltavy
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Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům
Vážení kolegové,
od tohoto čísla až do Vánoc se budete v příloze Po šichtě setkávat
s novým seriálem. Jeho cílem je, abychom se poučili v oblasti ﬁnanční
gramotnosti, a vůbec ve všem, co se týká správného nakládání s vlastními ﬁnančními prostředky. Nejde rozhodně o samozřejmost, protože
desítky tisíc lidí v naší zemi každý rok řeší problémy s ﬁnančními
institucemi, bankami, nebo dokonce vlastním bankrotem. Čtěme tedy
velmi pozorně.
redakce

domácnosti, jako jsou energie,
vodné a jiné. V České republice
i ostatních zemích EU jsou jednou
z nejvyšších položek hrazených
domácnostmi pravidelně, dosahují nejčastěji až do výše čtvrtiny
příjmu domácnosti, často však
i více. Rovněž sem patří výdaje
na nezbytné položky, jako jsou
základní potraviny a nápoje,
doprava, pravidelně užívané léky
a další. Řadíme sem rovněž výdaje
na neočekávané události jako
nový domácí spotřebič či jeho
oprava v případě poruchy, ztráta
části příjmu v případě nemoci
živitele rodiny, ztráta zaměstnání,
studium potomka na střední či
vysoké škole apod. Tyto výdaje by
měly pokrývat v případě potřeby rezervy. V těchto případech
odborníci radí mít uloženo bokem
buď v hotovosti, na vkladní knížce,
či na účtu okolo šesti až dvanáctinásobku průměrného měsíčního
příjmu.
Další samostatnou položkou
jsou výdaje určené na statky
a služby, které už pro naši domácnost tak důležité nejsou a můžeme
se bez nich obejít. Cestování,
sport, volný čas aj. Jenom na nás
záleží, jak jsou pro nás důležité
a zda je přece jenom nezařadíme
do výdajů nezbytných. Stává se
vám často, že rozpočet vaší domácnosti některé z těchto položek

Úvěr, někdy nazýván jako půjčka,
je užitečný nástroj pro řešení deﬁcitní ﬁnanční situace. Co by mělo
předcházet rozhodnutí vzít si úvěr.
Je důležité vědět, zda mi prostředky opravdu chybějí. Nepomohlo by
někdy pouze počkat a odložit svou
potřebu na vhodnější dobu? Nelze
snížit vlastní výdaje, abychom
na danou věc naspořili z vlastních
zdrojů? Pokud ne, pak je pro nás
důležité, po kom budeme cizí zdroje poptávat. Na prvním místě se
ohlížíme po bankovních domech,
které na českém trhu působí.
Někdy zvítězí svou nabídkou úvěru
právě ta banka, u které máme
běžný účet. Tyto společnosti
podléhají přísnému bankovnímu
dohledu ČNB.

Nepůjčujte si u lichvářů
Druhým typem institucí, kde si
můžeme půjčit, jsou nebankovní společnosti, pro které platí
mírnější dohled než pro bankovní
domy a mohou úvěry nabízet.
Skupinou poslední jsou ostatní věřitelé. Patří sem půjčky od rodiny,
přátel, ty bychom mohli považovat
za vstřícné. Pozor, i pro ně doporučuji sepsat smlouvu o půjčce,
kde budou jasně nastaveny
podmínky půjčky. Samostatnou
kapitolou jsou úvěry poskytnuté

méně vstřícnými subjekty, jako
jsou doslova pochybné existence,
lichváři, osoby sjednávající úvěry
po telefonu, bez dokládání příjmu,
na počkání apod. V tomto případě
se klient pohybuje na velmi
tenkém ledě, jelikož aktivity těchto
subjektů nejsou nijak ošetřeny
zákonem a vypadá to, že v České
republice ani do budoucna ošetřeny nebudou. Pokud zabloudíte
do těchto vod, zbystřete. Ještě vás
totiž čeká porovnat veškeré nabídky, které jste dostali. Tím prvním,
co po vás věřitel bude bez rozdílu
vyžadovat, je cena, za kterou vám
svoje prostředky poskytne, a tou
je úrok, úroková sazba. Ta v sobě
skrývá cenu peněz, kterou musela
banka zaplatit, aby vám mohla
půjčit. Dále náklady na rizikové
operace, vyplývají z těch případů,
kdy banka půjčí a klient není
schopen splácet. Potom sem
patří náklady na kapitál, dividendy
akcionářům, na platy zaměstnancům, správu budov, informační
technologie a servis, bez kterého
se provoz banky neobejde.
Ještě pořád máte chuť půjčit
si? Potom nezbývá než počkat
na některý z dalších článků. Budou
se věnovat sazbě RPSN, stručně
reposazbě, která v sobě úrokovou
sazbu skrývá. O tom až příště.
S pozdravem Zdař bůh!
Mgr. Hana Grzegorzová

Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava ve slavnostním průvodu na 18. SHMO ČR v Českém Krumlově.

Ve slavnostním průvodu
pochodovali zástupci 61
sdružení či cechů včetně
několika z našeho regionu
ČESKÝ KRUMLOV – Ačkoliv zde
patří těžba stříbra i grafitu definitivně minulosti, stal se řekou Vltavou omývaný Český

Čeští Permoni 2014 a další
 Kategorie 1 – Hornický folklor,
cenu dostal KKH při obci
Stonava za aktivní udržování
hornických tradic a folkloru
po více než sto let
 Kategorie 2 – Záchrana hornických památek, cenu dostalo
zájmové sdružení právnických
osob Dolní oblast Vítkovice za revitalizaci industriálních památek
 Kategorie 3 – Počin roku, cenu
dostalo Podkrušnohorské technické muzeum za vybudování
dvou nových expozic o hornictví
 Kategorie 4 – Celoživotní dílo,
cenu dostal Josef Bernard
z Příbrami za celoživotní dílo

Pavel Prokop a Milan Doležal,
profesoři z VŠB-TUO. Ta měla
mezi čestnými hosty v Českém
Krumlově i děkana Hornickogeologické fakulty Vojtecha
Dirnera.

kých krojích z hornických měst
a obcí jak Česka, tak Slovenska,
Rakouska, Německa i Polska,“
řekl Milan Kadič za pořádající Hornický spolek Český
Krumlov.
„Naše
delegace
zahrnula Ostravu, Sedliště, důchodce
ze šachty František i zástupce
Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava. Celkem jsme
napočítali v Českém Krumlově
na jedenašedesát různých hornických spolků. Zahrálo pět havířských kapel,“ sdělil Karel
Budín, jednatel Klubu přátel
hornického muzea Ostrava.
Program nabídl setkání v pivovaru Eggenberg včetně klání „Zavalený havíř“ pro jednotlivá sdružení, hudební produkce, koncert v kostele sv. Víta,
slavnostní průvod městem, historické divadlo na téma vydání Krumlovského horního řádu
Petrem VI. z Rožmberka, svěcení sochy sv. Barbory, udílení
Českých Permonů.
„Krásná a důstojná akce v příjemném prostředí s hezkým počasím. Snad nepřeženeme, když
řekneme, že lidí tam bylo jako
much,“ komentovali 18. SHMO

Krumlov o posledním zářijovém
víkendu hlavním městem havířiny u nás. Konalo se 18. setkání
hornických měst a obcí (SHMO)
ČR, na němž zástupci ostravsko-karvinského revíru nechyběli!
„Registrovaných účastníků
jsme měli 841, ale do slavnostního hornického průvodu vyrazilo nakonec na devět set lidí v havířských uniformách či historic-

věnované hornictví
 Kategorie 5 – Mimořádná cena,
dostalo ji sdružení Barbora
Kutná Hora za nezištnou pomoc
při rekonstrukci skanzenu v graﬁtovém dole Český Krumlov
 jedno z ocenění „Lux ex
tenebris“ (Světlo v temnotách)
přebral od Nadace Georgie
Agricoly člen výboru KPHM
Ostrava Jaromír Minka za dlouhodobou spolupráci, udržování
a rozvíjení hornických tradic
 plaketu Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR obdržel
mj. vedoucí redakční rady KPHM
Ostrava Jiří Grygárek

Radek Lukša

Příští rok to bude Havířov
Zdeněk Osmanczyk nedorazil
do Českého Krumlova pouze předávat cenu za Počin roku. Sám
totiž na samotný závěr přebíral
rozsvícený hornický kahan, symbol pořadatelů 19. SHMO ČR.
Příští se totiž koná v Havířově!
„Pracovní skupina na tom dělá
od ledna 2013, zastupitelé tuto
akci schválili v září 2014. Jsme
připraveni se zhostit této úlohy.
Jsem potěšen, že mi dali kahan
osobně do rukou. Bedlivě ho
budeme střežit do června, kdy
se další setkání uskuteční,“ řekl
havířovský primátor Osmanczyk.
19. setkání hornických měst
a obcí je naplánováno od 19.
do 21. června 2015, přičemž
ve stejnou dobu bude Havířov
slavit šedesáté výročí vzniku!

Součástí programu byla i fárací exkurze v graﬁtovém dole.

Zástupci KPHMO s praporem po dekorací stuhou 18. SHMO.

Stonavští krojovaní dostali další dárek ke své stovce
STONAVA – Vzor udržování tradic.
Tak hodnotili na 18. SHMO práci
Kroužku krojovaných horníků při
obci Stonava, jenž v letošním roce
slaví 100. let své činnosti. A také
mu v Českém Krumlově k tomuto významnému jubileu dali dárek – Českého Permona v kategorii Hornický folklor!
„Jsme jako na pomyslné lodi,
jež pluje stále dále s hornickými
tradicemi a předává je mladým
lidem. Ocenění je zhodnocením
naší práce a obrovskou motivací,
která naše nástupce přiměje pokračovat ještě nejméně dalších sto
let,“ nechal se slyšet místopředseda KKH Tomáš Hejda (30), který má na rozdíl od táty (bývalé-

FOTO: KKH Stonava

U čeho začneme? Vezměme
tedy tužku a papír a rozdělme ho
na dvě poloviny. Na levou polovinu
sepíšeme pravidelné příjmy. Patří
sem čistý příjem (mzda, plat, zisk
z podnikání), sociální podpora
(mateřská, příspěvek na bydlení),
apod. Na druhou, pravou polovinu
sepíšeme výdaje domácnosti.
Patří sem výdaje na nájem, provoz

Opatrně s půjčkami

FOTO: KPHMO

Příjmy a výdaje

nepokrývá a začínáte uvažovat,
jak tuto situaci řešit? Jaké možnosti se nám nabízejí? I ﬁnančně
negramotný čtenář určitě odpoví:
„Půjčím si!“ Dobrá tedy.

FOTO: KKH Stonava

Abychom si mohli přečíst tento
článek, musíme být gramotní. Co
je to tedy gramotnost. Obecně
jde o individuální schopnost
číst a psát. Neznamená pouze
schopnost identiﬁkovat jednotlivá
písmena nebo schopnost napsat
jednoduchá slova. Gramotnost
je schopnost plynule číst delší
text, a především porozumět jeho
obsahu. Pro každou vyspělou
společnost je důležité, jaký podíl
populace je schopen zorientovat
se v textu, podepsat se nebo si
něco spočítat.
Něco si spočítat, jen tak, proč?
Vždyť se to může zdát zbytečné, to
základní nám dala škola a s tím si
přece vystačíme. Proč bychom si
dělali starosti s počítáním čehokoliv, naši odměnu za práci nám
počítá účetní, útratu za nákupy či
služby pokladní a nájem, zálohy
za energie, ty nám odcházejí z účtu
inkasem. A právě proto, abychom
měli každý měsíc na tyto a další
položky, je důležité plánovat si
domácí rozpočet. Nejlépe měsíční,
odvíjí se od měsíčního příjmu,
u zaměstnanců – mzdy.

Stonavský starosta Ondřej Feber s Českým Permonem pro místní krojované horníky.

ho střelmistra na Darkově) nebo
strýce (přípraváře na Doubravě)
hornictví jako koníček.
„Pomalu se blížíme k té vytoužené stovce členů k našemu stoletému výročí. Věkový průměr
v KKH při obci Stonava je pětašedesát let, takže úlohou nás mladších je také jeho snižování,“ pokračoval Hejda, jenž jel do Českého
Krumlova se čtyřiatřiceti členy kroužku krojovaných horníků. Doprovázeli je také přátelé
ze Slovenska ze Spolku Spišská
Nová Ves či Polska ze sdružení Jastrzębska Spólka Węglowa
Borynia a Jastrzębska JAS-MOS.
Se stonavskými se účastnil 18.
SHMO i starosta Ondřej Feber. uzi
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Volby do Senátu a zastupitelstev obcí
Frýdecko-Místecko a Karvinsko volí dva nové senátory
Termíny voleb do Senátu v roce 2014
1. kolo
 pátek 10. října a sobota 11. října (14.00–22.00)
(vyhlášeno prezidentem republiky na základě §1 odst. 3 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a proběhne
ve stejném termínu jako volby do zastupitelstev krajů)
2. kolo
 pátek 17. října a sobota 18. října (8.00–14.00)
(dle § 76 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky)
datury vzdá, pozbude práva být
volen, nebo zemře, bude se druhé kolo voleb konat až 13. den
po ukončení hlasování v prvním
kole, tedy v pátek 24. října 2014
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25.
října 2014 od 8.00 do 14.00.
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů dle místa trvalého pobytu, vedených na obcích či
ve městech (dále jen úřady).
Hlasovací lístky musí být všem
voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb (úterý
7. října 2014). Současně bu-

Volby do Senátu proběhnou v těchto obvodech:
č. 3 Cheb, č. 6 Louny, č. 9 Plzeň, č. 12 Strakonice, č. 15 Pelhřimov, č. 18
Příbram, č. 21 Praha 5, č. 24 Praha 9, č. 27 Praha 1, č. 30 Kladno, č. 33
Děčín, č. 36 Česká Lípa, č. 39 Trutnov, č. 42 Kolín, č.45 Hradec Králové,
č. 48 Rychnov nad Kněžnou, č. 51 Znojmo, č. 57 Vyškov, č. 60 Brnoměsto, č. 63 Přerov, č. 66 Olomouc, č. 69 Frýdek-Místek, č. 72 Ostrava,
č. 75 Karviná, č. 81 Uherské Hradiště

vo

1

čanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Poznámka: Voliče, který není
zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku,
dopíše okrsková volební komise

dodatečně do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování.
Po záznamu v příslušném výpisu ze seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče
vydá okrsková volební komise voliči nové hlasovací lístky. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv člen
okrskové volební komise, a hlaso-

Kandidáti ve volebním obvodu č. 69 – Frýdek-Místek
dosavadní senátorka: Eva Richtrová (ČSSD)
kandidáti:
Martin Adamec (Naše město F-M) – lékař
Slavomír Bača (TOP 09/STAN) – agronom
Jiří Carbol (KDU-ČSL) – starosta obce Dobrá
Stanislav Fridrich (ANO) – podnikatel
Jiří Hájek (ČSSD) – ředitel a zakladatel cestovní kanceláře
Eva Pastušková (ODS) – prezidentka občanského sdružení Kiwanis na pomoc nemocným dětem
Ivan Vrba (KSČM) – právník

Kandidáti ve volebním obvodu č. 75 – Karviná
dosavadní senátor: Radek Sušil (nestraník za ČSSD)
kandidáti:
Werner Bernatík (ODS) – vysokoškolský pedagog
Tomáš Gallik (KSČM) – horník
Martin Gebauer (ANO) – lékař
Česlava Lukaštíková (Nezávislí) – ředitelka školy
Radek Sušil (ČSSD) – senátor, lékař
Vladislav Szkandera (KDU-ČSL) – farář Slezské církve evangelické
augsburského vyznání

vací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, úřad městské části dle
místa trvalého pobytu a ve dnech
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mu bylo umožněno hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Po prokázání totožnosti a státního občanství voliče pak voliči
umožní hlasovat.
Volič hlasuje tak, že v prostoru
určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek (tento hlasovací lístek
se nijak neupravuje) a úřední obálku vloží do hlasovací schránky.

Hlas voliče je neplatný:
 není-li hlasovací lístek na předepsaném tiskopise;
 je-li hlasovací lístek přetržený;
 jestliže hlasovací lístek není vložený do úřední obálky;
 je-li v úřední obálce vloženo více
hlasovacích lístků.
Celkové
výsledky
voleb
do Senátu Parlamentu ČR vyhlásí a zveřejní Státní volební komise na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních
obvodech Českým statistickým
úřadem.

lo

FRÝDEK-MÍSTEK/KARVINÁ – Letošní
volby do Senátu Parlamentu České
republiky se konají společně s volbami do zastupitelstev měst aobcí,
a to ve dvou dnech, kterými jsou pátek 10. října a sobota 11. října 2014.
První den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod.,
druhý den voleb hlasování začíná
v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu Parlamentu České republiky nadpoloviční většinu
všech odevzdaných hlasů, bude
se konat druhé kolo voleb, a to
ve dnech 17. a 18. října 2014.
Hlasování probíhá ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 17. října
2014 od 14.00 do 22.00. a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 do 14.00.
Jestliže před druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu České
republiky se kandidát své kandi-

dou hlasovací lístky k dispozici ve všech volebních místnostech
v dostatečném množství. Každý
zaregistrovaný kandidát je uveden
na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. U druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti
ve dnech voleb.
Ve volební místnosti jsou pro
úpravu hlasovacích lístků určeny
zvláštní prostory, oddělené tak,
aby byla zajištěna tajnost hlasování. Ve volební místnosti musí být
současně na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „VZOR“ a prohlášení
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (do středy 8. října 2014
do 14.00).
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svoji totožnost a státní občanství
České republiky, a to platným ob-

lte čís

Jiří
Hájek

Podporuju návrh nového důchodového
zákona s dřívějším odchodem
horníků do důchodu

Podpořte Jiřího Hájka

do Senátu 10. a 11. října Volební obvod Frýdek-Místek
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VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ

Anketa s kandidáty voleb do Sen
DARKOV – Před nedávnem položila naše redakce osobnostem kandidujícím
ve vybraných (hornických) obvodech 69 – Frýdek-Místek a 75 – Karviná v senátních
volbách anketní otázky. Dnes přinášíme odpovědi všech kandidátů (seřazení jmen
dle abecedy).

1. Proč jste se rozhodl do Senátu kandidovat?
2. V čem spatřujete přínos OKD pro region? V čem naopak ﬁrma
podle vás život v regionu komplikuje?
3. Jaká je podle vás budoucnost této těžební společnosti?
4. Co se vám vybaví při vyřčení slova horník či OKD?
VOLEBNÍ OBVOD Č. 69
– FRÝDEK-MÍSTEK
Martin Adamec
(Naše město F-M), lékař

1. Protože jsou oblasti, ve kterých je
potřeba zásadních změn.
Například zkvalitnění ovzduší,
které je nedílnou součástí
životního prostředí. Jak je
známo, životní prostředí
významně ovlivňuje zdraví
člověka a tím celé populace.
Spravedlnost – trestat i drobné
krádeže do hodnoty 5000 Kč,
které jsou v současné době
posuzovány pouze jako přestupek. Boj proti šmejdům – vytvořit
zákony, které potrestají prodejce,
kteří využívají lidi a hlavně
seniory nutí k nákupu nekvalitního a předraženého zboží.
2. Přínos: pracovní příležitosti. Komplikace: spolupodílení se na znečištění životního
prostředí.
3. Jaká je budoucnost OKD nevím,
nedovedu to odhadnout.
4. Jako malý kluk jsem vnímal horníky jako muže s černýma očima. Dávno již vím, že je to jinak.
Po dobu jednoho roku jsem pracoval jako lékař na Dole Paskov
a vím, že jsou to chlapi pracující ve velmi těžkých pracovních podmínkách. Osobně jsem
se do dolu několikrát podíval.
Poznal jsem jejich těžkou práci,
která je jak fyzicky, tak psychicky velice náročná. A pod pojmem
OKD se mi vybaví Ostravsko-karvinské doly, které jsou nedílnou součástí našeho kraje.

zdravě žít, nalézat dostatek
pracovních příležitostí, podnikat
a také odpočívat. Jde mi
o region, který bude pyšný na své
místní kulturní, společenské, ale
i sportovní tradice, na kvalitní
životní prostředí, bezpečnost
a pohostinnost svých obyvatel.
2. Přínosem OKD pro náš region byla donedávna zaměstnanost, v současné době je to právě ﬁrma OKD, která může být
v blízké době zdrojem nezaměstnanosti. Hlavně díky nepříznivému vývoji cen na mezinárodním trhu s uhlím. Jinak patří těžba uhlí k činnostem, které jsou
vždy objektivní zátěží pro životní prostředí.
3. Nedokážu předjímat, jak se celá
situace okolo OKD vyvine, určitě to však bude záviset na tom,
jak se budou dále vyvíjet ceny
uhlí a jak dopadne restrukturalizace NWR jako vlastníka OKD.
V Evropě jsou známy případy,
kdy došlo v konkrétním regionu k úplnému zastavení těžby
uhlí a region i stát se s touto situací musely vyrovnat. Klíčovou
roli v podobných případech musí
určitě sehrát stát, který by měl
umět účinně zmírnit následky
vzniklé nezaměstnanosti a nepříznivou sociální situaci, která
v tom případě hrozí, a zároveň by
měl vytvořit podmínky pro podnikatele a ﬁrmy, které povedou
k nastartování regionální ekonomiky a vytvoření nových pracovních míst. Není to určitě úkol
jednoduchý ani krátkodobý, ale
v Evropě existují příklady jeho
úspěšného zvládnutí a je potřeba
se z nich poučit.
4. Mám mezi horníky řadu kamarádů. Stále je to zaměstnání pro
skutečné chlapy, které s sebou
vždy ponese určité riziko. V minulosti byly OKD jednou z klíčových ﬁrem regionu. Dnes je to
ﬁrma, která se potýká s existenčními problémy a její budoucnost
je nejistá.

Jiří Carbol
(KDU-ČSL), starosta obce Dobrá

Slavomír Bača

2. Nejsem odborníkem na OKD.
Ale vím, že tato ﬁrma zaměstnává přibližně 14 000 lidí, což
je nesporně přínos pro region.
Zároveň se však potýká s produktivitou práce, klesajícími cenami uhlí, s problémem Dolu
Paskov, Dolu Frenštát…
3. Nikdo není nenahraditelný, ovšem krach OKD by náš region
velmi, velmi, velmi zabolel – je
lepší si takovou představu vůbec
nepřipouštět. Vláda by měla udělat všechno co může, aby k tomu
nedošlo.
4. Hornická tradice zde trvá přes
dvě staletí. Za tu dobu samozřejmě horníci přispěli svou hřivnou
k rázovitosti našeho regionu.
V řadě případů se už také z původních „náplav“ stali domorodci s nezaměnitelným přístupem
k životu a jejich pracovitost a přímost se odráží i v jejich slovníku.
Po pojmem OKD se mi vybaví
soukromá ﬁrma, která převzala
štafetu hornické tradice v našem
regionu a před kterou stojí velké
úkoly, o nichž jsem se už částečně zmínil. Podstatou OKD jsou
ale zejména horníci – a já jim
přeji hodně úspěchů i šťastné návraty ze šichty domů.

Stanislav Fridrich
(ANO), podnikatel

Ačkoliv těžba nepatří k činnostem pro krajinu příznivým, vnímám naplno snahu o společenskou odpovědnost, probíhající
rekultivace a taktéž např. využití vytěžených ploch pro sportovní účely.
3. Pevně věřím, že OKD v nějaké formě krizi překoná a přežije. Zcela jistě je to jednou z priorit Hnutí ANO. Nemohu však
nezmínit, že do této situace ﬁrmu dostala i nešťastná privatizace pod vedením ČSSD, která
se nyní staví do role zachránce.
O prodeji bytů společnosti RPG
ani nemluvím.
Já si tento region bez existence OKD představit nedovedu.
Záchrana ﬁrmy ale bude poté,
co se jí stát pod taktovkou ČSSD
tak neuváženě zbavil, extrémně
těžká. O to absurdnější mi připadá, jak o tom dnes sociální demokraté taktně mlčí a jak se tváří,
nakolik o záchranu OKD bojují.
4. Při vyřčení slova horník se mi
vybaví tvrdě pracující, poctivý chlap. Už jenom sfárat pod
zem vyžaduje obrovský kus odvahy. Jak jsem uvedl, léta jsem
pracoval v nošovickém pivovaru, a to i na pozici generálního
ředitele. V letech 1990–1999 došlo k obrovskému rozvoji značky Radegast a více než zdvojnásobení kapacity pivovaru. A naší
prioritou bylo vždy tímto „iontovým“ nápojem uspokojit i požadavky horníků. Snad se nám to
podařilo.
A pod značkou OKD se mi vybaví staletá historie regionu,
který je s hornictvím nerozlučně spjat. Už ve Slezských písních měl Petr Bezruč horníky jako klíčové téma. Vybaví
se mi Ostravsko, a vůbec celý
Moravskoslezský kraj, region,
ve kterém jsem se narodil
a na který jsem hrdý. Ani jako
technický ředitel skupiny
Plzeňský Prazdroj, pod který
spadá i Radegast, jsem se do západních Čech ani do Prahy nepřestěhoval. Miluji Beskydy, a ať
už budu zvolen či nikoliv, udělám v rámci svých možností vše,
abych přispěl k rozvoji regionu
a ke snížení již zmiňované nejistoty i vás horníků. Společnosti
OKD, a tedy všem horníkům,
držím do dalších těžkých měsíců palce!

Jiří Hájek
(ČSSD), ředitel a zakladatel cestovní
kanceláře
1. Léta ve mně narůstá nespokojenost s prací naší politické
reprezentace. Mám dvě
možnosti. Být dále z tohoto
vývoje frustrován, nebo se
aktivně zapojit a pokusit se něco
změnit. Rozhodl jsem se pro
druhou možnost.

(TOP 09/STAN), agronom
2. OKD je společnost, která je se
mnou nepřímo spojena. Téměř
celý můj profesní život je spjat
s Pivovarem Radegast. Ten, jak
je známo, vznikl i pro potřeby
horníků. OKD je klíčová ﬁrma
kraje, v regionu patří k největším zaměstnavatelům a spolu se
subdodavateli živí řadu rodin.

1. Volební obvod FrýdeckoMístecka je charakteristický tím,
že z celkového počtu 38 obcí jsou
jen čtyři díky svému počtu
obyvatel městy, druhá polovina
obyvatel žije na venkově. Svou
kandidaturu opírám o témata,
která oslovují jak obyvatele měst,
tak venkova a jsou mi navíc
profesně velmi blízká. Protože
jsem povoláním sedlák, jde mi
především o životaschopný
a silný region, ve kterém chceme

1. Chtěl bych do Senátu přenést své
zkušenosti z obecní i krajské
politiky, hlavně pokud se týče
hospodaření. Víte, my na obecní
úrovni musíme šetřit s každou
korunou. Budu v Senátu
prosazovat a hlídat, aby se
hospodařilo řádně, jako v každé
zodpovědné rodině. Při
hospodaření s obecními penězi
se řídíme stejnými zásadami.
Jsem komunikativní a prosazuji
zásadu, že všechno jde, když se
chce. Jsem přesvědčený, že
výsledky mé práce mohou voliči
objektivně posoudit.

1. Protože některé věci lze vyřešit
jen z těch nejvyšších míst.
Například jednání s Polskem
o znečišťování ovzduší severní
Moravy nebo zákony, které

významně ovlivňují každodenní
život nás všech. Domnívám se,
že mám dostatek zkušeností
a rád bych tyto své zkušenosti
a svou energii věnoval politice.
2. OKD pro mne znamená symbol našeho regionu a symbol
velmi významného zaměstnavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v OKD pracovala moje
maminka a rovněž můj bratr,
spatřuji v OKD i blízkého rodinného přítele a trvalého zaměstnavatele. Velmi vnímám
situaci, ve které se OKD nachází, a vydám maximální energii pro podporu OKD ve všech
oblastech.
3. Bez existence OKD si život v našem regionu představit neumím.
Hornictví k našemu regionu patří a v našich podmínkách by nebylo možné tento obor adekvátně
nahradit. Je skvělé, že i při cenové krizi této komodity OKD svými kroky dokazuje, že budoucnost má. Hledat cesty, jak pracovní místa v OKD udržet, je přitom výzva pro nás pro všechny.
Opakuji opětovně, že budu maximálně podporovat další budoucnost OKD a pomáhat hledat
cesty jeho dalšího rozvoje. Jistě
není v mé moci změnit celosvětové ceny uhlí, avšak domnívám se,
že státní politika musí pomoci
OKD bez ohledu na vlastnickou
strukturu.
4. Při vyřčení slova „horník“ si
vzpomenu na velmi náročnou
profesi. Osobně jsem několikrát
fáral na Dole Doubrava a ČSA
Karviná společně se svým bratrem Josefem Hájkem a opravdu si této profese mimořádně vážím. Při vyřčení slova „horník“

si samozřejmě představím celý
náš region a dále i Bezručovy verše, ale třeba i fotbalový Baník
Ostrava. OKD znamená pro mne
nejen Ostravsko-karvinské doly,
ale OKD je dnes rovněž závažné
téma, které se přímo, ale i v návaznostech dotýká prakticky
každého z nás. OKD je velmi významný zaměstnavatel, OKD je
velmi významná společnost, které si velmi vážím a se kterou hodlám velmi výrazně spolupracovat,
zejména ve věci zachování těžby
v Dole Paskov, který je v mém senátním obvodu. OKD si už dnes
navíc nespojuji výhradně s černým uhlím, ale také se spoustou „zelených“, nadačních i dalších aktivit. OKD je složitý organismus, na který je navázán život v regionu. Je bezpodmínečně
nutné podpořit jeho přežití a o to
budu velmi tvrdě bojovat.

Eva Pastušková
(ODS), prezidentka o. s. Kiwanis
na pomoc nemocným dětem

1. Abych se mohla aktivně podílet
na změnách zákonů, které se
týkají nejen našeho regionu.
Kromě jiného se chci věnovat
problematice práv dětí. Za dobu
13 let, kdy se věnuji pomoci
dětem, jsem zažila spoustu
absurdních situací, kdy bylo
zahráváno s psychikou dítěte.
Chci změnit zákony tak, aby
k těmto situacím už nemohlo
docházet.
2. Z mého pohledu je přínosem jednoznačně zajištění zaměstnání
pro tisíce lidí. Horníci v našem
regionu vždy byli, jsou a doufám,
že i nadále budou. A v čem by
nám OKD mohlo život komplikovat? Lidé mohou vidět komplikace na trhu s bydlením nebo
se jim nemusí líbit záměry rozšiřování těžby, protože na těch
místech třeba zrovna bydlí.

VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ

C

nátu Parlamentu České republiky
noucí z volby tohoto náročného
povolání.
3. S tím, jak se globalizuje celosvětový trh, dochází k razantním
změnám v oblasti podnikání
a možnostech zásobování produkty. Otevření nových zásob
uhlí na opačném konci naší planety výrazně ovlivňuje produkci – to je něco, co jsme si před
30 lety neuměli ani představit.
Nicméně – osobně si opravdu
neumím představit budoucnost
regionu bez OKD, zvláště pak
tehdy, pokud bychom některé ze
šachet museli zavřít jen proto,
že obchodníci dávají přednost
dovozu cizího uhlí (nejsem
si jist, že koneční spotřebitelé platí výrazně méně). Zavřít
provozy, ve kterých zůstává toto „černé zlato“, považuji za fatální chybu – s dramatickým dopadem na život obyvatel.
Budoucnost OKD bude nelehká s ohledem na světovou konkurenci. Doufám však, že OKD
bude v regionu tak dlouho, dokud zde bude uhlí (a pokud se
nemýlím, pak se jedná o desítky
let) a že existence OKD je i jedním ze státních zájmů.

Uzavření dolu by byla také velká
komplikace.
3. Budoucnost společnosti
OKD momentálně nedokážu
odhadnout.
4. Slovo horník – těžká práce
a podlomené zdraví. Mám manžela, který byl horníkem, tak
vím, jak to je. Dnes je již v důchodu se spoustou zdravotních problémů. Jako manželka
horníka jsem fárala na šachtě
ve Staříči. Bylo to neskutečné.
Tma, průvan střídá horko. Už
vím, jakou mají horníci po práci žízeň, já sama jsem po vyfárání vypila čtyři piva (a to vypiji
maximálně někdy dvě malá), nemohla jsem se domýt, bolelo mě
celé tělo. Není jim co závidět.
Jsou to pořádní chlapi.
Pod značkou OKD se mi vybaví útlum těžby na Dole Paskov,
významný zaměstnavatel, bytová situace v hornických městech.

4. Horník: Kus chlapa se zaprášeným obličejem a hubou od ucha
k uchu. OKD: Dříve státní podnik, který se staral nejen o zaměstnance a jejich rodiny, ale
i o občany okolních obcí např.
ﬁnancováním sportu a kultury. Dnes vlastníky z ciziny, kteří
mají zájem jen o vytěžení co největšího množství uhlí.

VOLEBNÍ OBVOD
Č. 75 – KARVINÁ
Werner Bernatík
(ODS), vysokoškolský pedagog

Ivan Vrba
(KSČM), právník

4. Pod pojmem horník se mi vybaví neskutečně těžká, odpovědná a náročná práce. Také
se mi vybaví má rodina. Můj
dědeček, stejně jako mí strýcové toto povolání vykonávali. Sám jsem měl možnost fárat
a musím přiznat, že kdo neviděl to, co se pod zemí odehrává, si opravdu neumí představit, za jakých podmínek se uhlí
získává. Vybaví se mi každodenní riziko a těžká a velmi
zodpovědná práce, jejíž výsledek ovlivňuje všechny oblasti hospodářství od výroby elektrické energie, hutnictví železa
až po pohodu příjemně vytopeného domova. A pod OKD se
mi vybaví společnost, která je
v regionu, ale i v republice významným prvkem strategického významu. Také se mi ovšem
vybaví historický vývoj, který dal regionu práci, a to nejen
v oblasti těžby uhlí, ale rovněž
následně v oblasti hutnictví.
Historie těžby uhlí je v regionu dvě staletí stará a zásadním
způsobem změnila strukturu obyvatel – příliv pracovníků v průběhu 19. a 20. století změnil vývoj této oblasti tím,
že přicházeli lidé za prací. Při
vyřčení názvu OKD se v neposlední řadě vybaví i přání práce
pro její zaměstnance v dalších
desítkách let tak, jak tomu bylo
doposud.

Tomáš Gallik
1. Svou kandidaturu jsem po pečlivém zvážení přijal z více důvodů.
Sledování dlouhodobého vývoje
na naší politické scéně, nespokojenost s vývojem regionu
a v neposlední řadě důvěra těch,
kteří mou kandidaturu navrhli,
čehož si velmi vážím a považuji
tak za závazné, aby hlas regionu
byl slyšet i v centru republiky
(nebo „v Praze“.)
1. V komunální politice již nějakou
dobu pracuji, ale vrcholová
politika s námi moc nekomunikuje. Chtěl bych pomoci tomu,
aby se o problémech obcí více
mluvilo a začaly se řešit
regionální problémy. Hlavně
v sociální oblasti a zejména
řešení nezaměstnanosti.
2. Díky OKD vnikla nová sídliště, občanská vybavenost, celkový rozvoj. Za komplikaci považuji to, že se zhoršilo životní
prostředí.
3. Budoucnost nevidím růžově.
Vlastníci nemají zájem o pracující. OKD by měl převzít stát.
Pomalu si zvykáme na útlum těžby. Bezmocnost je frustrující.

2. Pamatuji, že již na střední škole jsem se učil, že OKD je jedním
z nejdůležitějších zaměstnavatelů nejen v regionu s ohledem
na počet zaměstnanců, ale v republice s ohledem na strategickou surovinu, kterou produkuje. I přesto, že počet zaměstnanců klesá, je OKD významnou
ﬁrmou našeho kraje. Je v zájmu
nejen nás, ale i státu, aby pozice
OKD byla stabilní. Komplikace
lze vidět v dopadu činnosti, které jsou ovšem přirozeným odrazem podstaty fungování tohoto
subjektu: Změna krajiny a z těžební činnosti vyplývající dopady, strukturální charakteristika
zaměstnanosti a z toho plynoucí
následné dopady na další uplatnitelnost bývalých pracovníků
na trhu práce a v neposlední řadě
sociální a zdravotní dopady ply-

(KSČM), horník

se také o rozvoj dalších aktivit
prostřednictvím své nadace.
Jako komplikaci vnímám to,
že vlivem těžby dochází k poddolování určitých oblastí a následně jejich vylidnění. Firma
se však snaží tato území rekultivovat. Je tady také vliv na životní prostředí.
3. Vzhledem k dnešní situaci
na trhu s uhlím má tato těžební ﬁrma problémy. Vedení OKD
se snaží udržet ﬁrmu při životě.
Budoucnost je hodně nejistá a byl
bych rád, kdyby těžební společnost i v této situaci rozhodovala
tak, aby udržela pracovní místa
pro své kmenové zaměstnance.
Musíme si uvědomit, že
i když se všichni budou snažit,
za několik let těžba prostě skončí. Proto je potřeba, aby obce,
kraj a stát společně připravili
rozvojový plán pro tento region.
4. Horník je to pro mě především
symbolem tvrdé a těžké práce, což jsem si zkusil na vlastní
kůži. Již 37 let jsem horníkem.
Za tu dobu jsem poznal spoustu dobrých chlapů. Jsem rád, že
s nimi mohu pracovat.
OKD je již řadu let můj zaměstnavatel, stejně jako spousty dalších lidí. Samozřejmě mě
mrzí, že název firmy již v lidech
nevyvolává stejný pocit jako
před několika lety. Dnes si lidé
s tímto názvem spíše spojují
problémy než prosperitu. Přál
bych si, aby to bylo naopak.

Martin Gebauer
(ANO 2011), lékař

tem jsem k tomu schopna
přispět.
2. OKD je významný regionální zaměstnavatel se vším, co k tomu
patří. Komplikace vidím v tom,
že v územních plánech nejsou
jednoznačně stanoveny hranice nulových poklesů, komplikuje plánování jak obyvatelům, tak
i investorům.
3. Dokud bude v ložisku uhlí, které
lze rentabilně vytěžit, tak se těžit
bude. Ať už ho bude těžit OKD
nebo jiná společnost. Když již
nebude co těžit nebo těžba bude
neekonomická, zanikne i těžební
společnost. Ale nebude to ani zítra, ani pozítří.

3. Budoucnost OKD má v rukou
pouze akcionář a majitelé, politici ji stěží dokáží efektivně
ovlivňovat. Konec těžby jednou
přijde – možná za 5, 10 či více
let. A chce-li náš region mít budoucnost a nedopadnout jako
Detroit, je třeba se na ukončení
těžby připravit. Například podpořit investory v nových průmyslových zónách, aby vznikala další pracovní místa. Ovšem
na to nebude stačit pouze úsilí
lidí v regionu, zde musí efektivně pomoci i stát.
4. Horník: Fajny synek, se kterým
si rád podám ruku a třeba zajdu
na pivo. Ale taky těžce pracující
člověk, který si zaslouží dřívější
odchod do důchodu. Novelou zákona, která by to umožnila, jsem
se v Senátu zabýval a chci tuto
záležitost dotáhnout do konce.
OKD: Špinavé auto, nové kopce i doliny, krásně rázovitý kraj...
Ale také obživa pro stovky lidí.
Takže OKD je součástí našeho života, naší minulosti a snad
střízlivé budoucnosti.

Vladislav Szkandera
(KDU-ČSL), farář Slezské církve
evangelické augsburského vyznání

4. Horník: Důlní zaměstnanec.
Zručný, fyzicky i technicky zdatný. OKD: Ostravsko-karvinské
doly. Můj první zaměstnavatel –
koncernový podnik. Dnes akciová společnost, se kterou od roku
2004 velmi úzce spolupracuji
při vzdělávání jejích zaměstnanců. Podnik, kde pracují odvážní
chlapi na jejichž práci jsou závislé jejich rodiny.

Radek Sušil
(ČSSD), senátor, lékař
1. Chci prostřednictvím své osoby
nabídnout možnost jít k volbám
širšímu okruhu lidí, kteří jsou
politikou znechuceni. Svým
krokem chci také inspirovat další
slušné lidi k aktivní účasti
na politickém dění. Bez slušných
lidí bude politika neprůhlednou
žumpou.
1. Z nutnosti. Chci zde žít se svou
rodinou. Změna systému
a i vnímání obyvatel je již nutná.
Poctivost a transparentnost.
2. OKD je významný zaměstnavatel v regionu. Komplikuje život
ne příliš dobrým hospodařením
v poslední době a s tím spojeným
propouštěním zaměstnanců.
3. Uhelné sloje nejsou nevyčerpatelné. Pokud OKD nezmění oblast podnikání, tak zákonitě dojde k útlumu fungování v historicky krátké době. V současné
době je toto nemyslitelné. Je třeba do regionu přilákat velké zaměstnavatele, ať nedojde
k sociálním bouřím.
4. Horník: Tvrdě pracující člověk, právoplatný člen společnosti. Dává energii celému státu. OKD: Neoddělitelná součást Karvinska. Historicky
i současně.

Česlava Lukaštíková
1. Když člověk tvrdě pracuje, měl
by mít zajištěnu patřičnou
životní úroveň a vše, co k tomu
patří. Náš region průmyslu
a těžby uhlí potřebuje mít také
v Senátu poctivého dělníka,
který neztratí spojení s reálným životem v tomto kraji.
Člověka, který vás dokáže
zastoupit a dbá na sociální
potřeby lidí. Jsem připraven
v Senátu pracovat na plný
úvazek. I horník může být
platným členem Parlamentu
České republiky v Senátu.

(Nezávislí), ředitelka školy

2. Přínosem je určitě to, že je to
firma, která zaměstnávala a zaměstnává spoustu lidí. Snaží

1. Protože chci, aby se u nás lépe
žilo, a jsem přesvědčena, že díky
svým zkušenostem a schopnos-

1. Nerad odcházím od rozdělané
práce, stále mám mnoho vizí
a plánů, co udělat pro náš
region, aby se nám tady lépe
žilo. Za šest let ve vrcholové
politice jsem se mnoho naučil
a mám nač navázat. Lidem,
kteří jsou zklamaní chováním
politiků, jsem, doufám,
v uplynulých šesti letech
dokázal, že i po zvolení
do křesla senátora lze zůstat
nohama na zemi. I jako senátor
jsem pořád lékařem, zvyklým
naslouchat svým pacientům.
2. OKD stále patří k největším zaměstnavatelům v našem regionu a připočteme-li i návazná pracovní místa, je obživou pro nejméně 12 tisíc lidí. Svou důlní činností ale také ovlivňuje životy lidí
v regionu. Zde je třeba najít rovnováhu mezi pozitivy a negativy. Musí fungovat rovnost mezi
partnery, nikoliv přístup silného
ke slabému.

2. OKD je bezesporu společnost,
která do velké míry region charakterizuje a reprezentuje. Má
velký podíl na zaměstnanosti obyvatelstva a byl bych rád,
aby to tak do budoucna zůstalo. Prostřednictvím své Nadace
OKD zasahuje také do dalších
oblastí života společnosti. V našem regionu je zřejmě nejvýznamnějším soukromým podporovatelem neziskového sektoru.
3. Budoucnost OKD má bezesporu ve velké míře ve své moci vedení společnosti. Záleží na tom,
jaký směr určí a v jaké souvislosti se budeme s touto značkou setkávat. Prostor je myslím poměrně široký. S ohledem na to, že
všechno pomíjí a mění se, dovedu si i tohle představit.
4. Chtěl jsem v chlapeckém věku
být horníkem. Představím si rázného člověka, který si nedá jen
tak mluvit do své práce a svých
názorů. OKD: Perspektivní společnost, která prošla náročným
a kladným vývojem.
Připravili: Marek Síbrt a Josef Lys

senátní
obvod

MUDr. Radek Sušil (47), ČSSD

lékař NsP v Karviné-Ráji, současný senátor
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Karviná

Nerad odcházím od rozdělané práce, stále mám mnoho plánů,
co udělat pro náš region, aby se nám tu lépe žilo. PODPOŘTE
MNE, PROSÍM, VE VOLBÁCH DO SENÁTU 10. a 11. ŘÍJNA.

D

VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ

číslo 34 | ročník 44

Anketa se starosty hornických měst a obcí

S OKD se lze dohodnout na rozumném kompromisu
FRÝDEK-MÍSTEK/KARVINÁ – V souvislosti s koncem stávajícího volebního období
jsme požádali starosty a starostky hornických měst a obcí o odpovědi na naše
anketní otázky.

1. Co se ve vašem městě/obci v uplynulém volebním období povedlo,
co nikoliv?
2. Chystáte se znovu ucházet o přízeň voličů?
3. Jaká byla spolupráce s OKD? V čem byla pro vaše město/obec
přínosná, v kterých oblastech si naopak myslíte, že je třeba ji
zlepšit?
4. V čem spatřujete přínos OKD pro region? V čem naopak ﬁrma podle
vás život v regionu komplikuje?
Ondřej Feber, Stonava

1. Můžu říct, že se nám
v uplynulém volebním období
povedlo vše, co jsme měli
ve svém programu a o čem
nespolurozhodoval stát.
2. Ano, opět se o přízeň voličů
budu ucházet.
3. Spolupráce s OKD byla klasická, tedy partnerská, jak ji
znám za svých 24 let působení ve funkci starosty.
4. V současné době ani v blízkém budoucnu pro karvinský
region neexistuje jiná varianta než funkčnost společnosti OKD.

Tomáš Hanzel, Karviná

pustit třeba maximální nároky na nové těžební území. Ale
dnes jsme na rozumném kompromisu, který zachrání práci havířům a lidem na OKD
závislým, a můžeme lidi připravovat na nové pracovní možnosti, které tu budou.
Na straně druhé OKD podporovalo a stále podporuje spolky, sport a kulturu ve městě
a to je dobře.
4. Plus: práce pro lidi a návazné
profese, minus – vlivy na krajinu, na vzhled měst i kraje, to je
nesporné. Uhlí tady bylo a stále je, na tom byl více než sto
let postavený byznys v tomhle
kraji: doly a hutě a s tím velký rozkvět měst, která se rozrůstala jenom díky tomu. Lidé
tady těžce pracují, aby se uživili, ale taky díky tomu jsou prostě svérázní a nenechají si nic líbit. Takže těžařina i hutě vlastně dlouhodobě dávají regionu tvář.

David Hejneš, Žabeň

lice dobrá. Hned od začátku
volebního období jsme navázali úzkou spolupráci a komunikace jak s vedením, tak
i s dalšími zaměstnanci je výborná. Tímto způsobem jsme
dokázali zdolat i problémy,
které souvisejí se sousedstvím šachty. Komunikaci
a spolupráci s dolem Paskov
jsem dával za vzor při nelehkém jednání s jinými podniky v našem okolí, se kterými
jsme museli společnou řeč teprve hledat.
4. Mohu posoudit hlavně situaci v naší obci, zde si myslím má sousedství s šachtou
především pozitivní dopad.
Mnozí žabeňáci jsou na šachtě zaměstnáni a finanční podpora obce ze strany OKD je
taky dobrá. Samozřejmě se
v regionu setkáváme se záležitostmi, jako je poddolování či rozšiřování revíru,
ale to je především problém
na Karvinsku.

Jaromír Kuča, Orlová

1. Máme výhodu, na radnici jsme
byli, a co jsme lidem slíbili, to
jsme splnili. Jsem docela
pyšný třeba na novou
knihovnu, kulturní dům,
dotace do úprav sídlišť
a do zeleně, které máme široko
daleko nejvíc, opravené
chodníky a komunikace,
volnočasové možnosti – těch
přibyla spousta, ať je to
cyklotrasa, bruslařská trasa
v zámeckém parku, lodičky
tamtéž. Evropské dotace jsou
opravdu vidět na každém
kroku. Co se od krize moc
nedaří, je spravit lidem blbou
náladu, měli bychom víc dávat
najevo patriotismus. Koupíme
jednu z problémových
ubytoven (Kosmos) a přestavíme ji na byty pro mladé
a seniory. To vyřeší několik
problémů a je to velký úspěch.
Samozřejmě to neřeší všechny
sociální problémy, které tady
máme, ale nové zákony
od ledna omezí ubytovací
byznys a zneužívání dávek a to
nám zase pomůže.
2. Ano, chceme – já a náš omlazený tým. Chceme pokračovat v práci, kterou pro město a jeho lidi děláme.
3. OKD k městu prostě patří.
Uhlí tady bylo a je a já si bez
OKD ze dne na den Karvinou
představit neumím. OKD je
pořád největší zaměstnavatel ve městě. Za nás můžu
říct, že jsme tvrdí vyjednavači a že OKD moc dobře ví, že
jsme nemohli kvůli městu při-

1. Mnohé se v Žabni povedlo,
některé věci jsme rozpracovali a nepodařilo se je
stihnout, snad největší radost
mám ze tří počinů. Za prvé to
bude rekonstrukce naší
základní školy, která dopadla
nadmíru dobře. Škola teď
tvoří novou dominantu obce.
Za druhé to je uzavření
partnerské smlouvy se
slovenskými Žabokrekami
a spousta akcí při přátelském
setkávání. Největší bylo
společně s dalšími sedmi
obcemi mezinárodní setkání
žabo obcí, které se neslo
v duchu hornického regionu
a jeho tradic. Do tohoto
setkání se zapojila opravdu
celá vesnice. Na přípravě
nám hodně pomohl Důl
Paskov, který nám zapůjčil
mnohé hornické rekvizity
především ze svých šachťáků.
Setkání podpořila i Nadace
OKD. Třetí je, myslím,
záležitost mající dopad
na široké okolí Žabně, a to je
vybudování cyklostezky
kolem řeky Ostravice, kterou
vybudoval Region Slezská
brána, jehož je Žabeň
členem.
2. Ano, chystám, byl bych rád,
kdybych zkušenosti, které
jsem za čtyři roky starostování nabyl, mohl dále zúročit
pro rozvoj Žabně.
3. Spolupráce s OKD, konkrétně s dolem Paskov, se kterým
spolupracujeme nejvíc, je ve-

1. Samostatnou kapitolou jsou
komunikace, kdy jsme zvládli
kompletní rekonstrukci
průtahu městem
na Masarykově a Slezské ulici,
včetně generální opravy dvou
mostů. Avšak ostatní městské
komunikace díky špatnému
podloží neodpovídají platným
normám a bude je zapotřebí
rekonstruovat. Prozatím
máme za sebou ulici
K Holotovci, pracuje se
na Klášterní, v přípravě je ulice
Zátiší. Vnímáme i absenci
letního koupaliště. Jeho
výstavba je ve stadiu projektové přípravy. Na samotnou
výstavbu bude však zapotřebí
značných ﬁnančních prostředků, které sháníme již nyní.
Nepokročili jsme příliš ani
s revitalizací náměstí v OrlovéLutyni, na niž jsme již
vynaložili téměř 10 milionů Kč.
Proto jsme při návštěvě
premiéra v našem městě
požádali o jeho intervenci
na ministerstvu ﬁnancí. Trápí
nás i nedostatečná dopravní
infrastruktura, zvláště je-li
značná část našich občanů
odkázána na dojezd za prací.
Nejen naším problémem jsou
nepřizpůsobiví, kteří jsou
v mnoha případech nositelé
kriminálních činů. Věřím, že
nové zastupitelstvo bude
aktualizovat veškerou
preventivní činnost, přičemž je
zapotřebí pozměnit strategii
městské policie tak, aby se
stala páteří bezpečnosti města.

Na straně druhé se nám podařilo podstatně rozšířit počet dětských hřišť v sídlištní
zástavbě, rekonstruovat a snížit energetickou náročnost
v městských budovách, upravit podmínky pro lepší využívání MHD. Zmodernizovali
jsme výuku na všech školách,
podstatně jsme rozšířili paletu akcí pro volnočasové aktivity našich občanů, zcela jsme
zrekonstruovali Dům kultury
a letní kino. Pokračuje modernizace zimního stadionu, zlepšili jsme komunikaci s osadními výbory a v poskytování sociálních služeb jsme na čelném
místě v okrese. Pochopitelně,
že úspěchů je více, ale hodnocení nechávám na občanech.
2. Jsem na šestém místě kandidátky ČSSD, což samo o sobě
naznačuje, že jsme přistoupili ke generační obměně a preferenci těch, kteří jsou pro razantnější řešení, přičemž již
mají potřebné zkušenosti.
3. Patřil jsem dlouhodobě k velkým kritikům OKD již z prostého důvodu, že jsem několikrát musel měnit bydliště v důsledku devastace způsobené těžební činností. Na straně
druhé jsem si vědom, že rozkvět našeho města je úzce spojen s těžbou uhlí, a tak jako
každá mince má dvě strany, i těžba přináší svá negativa. Vstřícnost, s jakou jsem se
ze strany OKD k požadavkům
města a potažmo i k zájmům
občanům setkal, mě však přesvědčila, že otevřená, jasná
a na konkrétních argumentech
založená debata může vést
ke sblížení vzájemných stanovisek a k dohodě, jež uspokojí
obě strany, o čemž svědčí i zastupitelstvem schválená dohoda s OKD.
4. OKD patří mezi největší zaměstnavatele na severní
Moravě. Neznám obec, kde by
se na nějaké aktivitě nepodílelo OKD, neznám místo, kde
by jeho obyvatelé nebyli nějakým způsobem spjati s důlní činností. Zkrátka OKD je
součástí našeho každodenního života i s jejími stinnými stránkami. Při této příležitosti bych chtěl ocenit dlouholetou činnost rekultivací, které zahlazují následky
škod a hrají tak významnou
roli při krajinotvorbě, tedy při
obnově devastovaného území. Problémem zůstávají staré ekologické zátěže, jejichž
řešení zaostává za našimi
představami.

Ladislav Rosman,
Dětmarovice

ké zařízení, opravili kapli
z roku 1860, rekonstruovali
dva větrné mlýny jako
technické památky, instalovali dva inteligentní semafory,
vybudovali tři odpočinkové
plochy, vybudovali nový
sportovní areál pro ZŠ a naše
občany, instalovali jsme
bankomat atd. Na zahájení
stavby nové kanalizace nám
nebyla poskytnuta státní
dotace, takže jsme zůstali jen
u nového projektu a nové
koncepce kanalizace jen
„na papíře“. Velmi jsme se
snažili i pohnout se stavbou
silničního obchvatu obce,
zatím však máme trasu jen
v nejnovějším územním plánu
a je zpracována studie ŘSD
k posouzení ekonomické
efektivnosti stavby, jejíž
výsledek zatím nemáme
k dispozici.
2. Především bych lidem v obci
chtěl poděkovat za dosavadní podporu. V nadcházejícím volebním období bych
rád s týmem přičinlivých lidí
pokračoval ve zrychleném
tempu rozvoje obce tak, jak
jsme ho nastavili v období
2010–2014.
Garantem tempa při existenci jasné vize dalšího rozvoje – viz Plán rozvoje obce
do roku 2020 – je naše nová
volební strana PŘÁTELÉ
ROZVOJE OBCE /PRO/,
která je zatím „předvolebně“
podporována asi šesti sty občany. Tito lidé vědí, že máme
cíl a neslibujeme naprázdno. Náš volební program je
koncipován zcela konkrétně
a kontrolovatelně.
3. Spolupráce s OKD byla
od roku 2010 postavena
na velmi korektních vztazích, které vysoce hodnotím. Za období let 2011–
2014 jsme v různých podobách od OKD získali finanční prostředky v celkové sumě
kolem dvou milionů korun.
Mohli jsme tak stavět odpočinkové plochy, opravovat komunikace poškozené důlními vlivy a opravit sakrální památky. Bez této podpory by
mnohé věci v obci dnes nebyly funkční. Do budoucna si
vztah s OKD představuji stejně kvalitní.
4. OKD je největší zaměstnavatel v regionu a lidé si OKD
u nás váží, i když jsou samozřejmě dílčí problémy související s technologií produkce „černého zlata“ . Šachta
se snaží i ve dnešních těžkých ekonomických podmínkách vytvářet akceptovatelné podmínky pro naše obyvatelstvo a naši lidé si ve většině případů přejí, aby se firma
vymanila z ekonomických
problémů a v našem regionu
dále působila jako hlavní garant zaměstnanosti pro naše
obyvatelstvo.

Květuše Szyroká, Doubrava
1. Naše obec má od roku 2013
výrazný nárůst finančních
prostředků pro svůj rozvoj.
Příčinou je nové rozpočtové
určení daní a zvýšení
koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí. I proto mohla
poslední dva roky investovat
a opravovat svůj majetek
v objemu více než 20 mil. Kč
za rok. Navíc se povedlo
získat 13 mil. Kč na investice
z dotací. Podstatně jsme
zrychlili opravu komunikací,
dokončili opravy chodníků
v obci, renovovali a zateplili
fasády obecních budov včetně
mateřských školek, vybudovali jsme sběrný dvůr, vystavěli
nové bezbariérové zdravotnic-

1. V naší obcí bylo opravené
koupaliště a znovu uvedené
do provozu, postaven dům se
šesti byty, z dotací byla
provedená oprava a nová
úprava místní knihovny, nadále
probíhaly opravy našeho
bytového a nebytového fondu
(zateplení, výměna oken,
úpravy vnitřních prostor

v Národním domě a jiné).
Opravy pomníků z první
světové války a pomník Jana
Nepomuckého, úprava zídek
u školy a nyní se provádí
celková úprava hřbitova. Naší
hasiči byli vybaveni novou
technikou, včetně nové cisterny
Tatra.
2. Mám pocit, že přišel čas
na změnu. Již nejsem nejmladší, takže ráda funkci předám někomu novému. Jsem
však na kandidátce a pokud
to bude možné, budu i nadále pracovat pro naši obec.
Doufám, že voliči zvolí správné lidí do zastupitelstva a ti
budou pokračovat v již započaté práci.
3. Spolupráce dvou subjektů s tak rozdílnými zájmy je
vždy složitá. Obec chrání své
území a těžař chce pokračovat v hornické činností. A jak
je známo, ta je pro povrch devastující. Je to o dohodách,
kompromisu a vzájemné spolupráci. Ne vždy je to jednoduché, ale řeší se postupně
jak vzniklé škody, tak i za přispění financí akce již vyjmenované. Obec samozřejmě
potřebuje finanční zajištění
a tím jsou i platby za vydobyté tuny a nemalou mírou i dotace z Nadace OKD (knihovna, pomník, kulturní a společenské akce obce). A jak zlepšit spolupráci s OKD? Těžko
říct, snad v komunikaci a hledání společného řešení pro
obě strany.
4. Přínos pro region je především
v zaměstnanosti, nelze pohlížet jen na počet zaměstnanců OKD, ale i ostatních ﬁrem,
které pro těžební společnost
pracují. Jistě je to složitá situace a bohužel pro případ zaměstnání v jiných oborech není
připravenost. V čem nám ﬁrma
komplikuje život? Je to především úbytek obyvatel po výkupech a nedostatečnost volných
ploch pro novou výstavbu. Je
pravda, že již se něco uvolňuje,
ale je třeba dokončit dostavbu
inženýrských sítí.

Zdeňka Šebestová,
starostka Staříče

1. V uplynulém volebním období
probíhala v obci rekonstrukce
Kulturního domu a bývalého
domu služeb. Nově byla
postavena budova šaten
a sociálního zařízení
na fotbalovém hřišti.
S finanční účasti Nadace
OKD se zřídilo víceúčelové
hřiště a rekonstruovalo
antukové hřiště.
Věnovali jsme se přípravě projektů k výstavbě domu
pro seniory, kde jsme získali
stavební povolení, bohužel se
nám nepodařilo zahájit stavbu. Dále máme vypracovanou projektovou dokumentaci
kanalizace obce. To považuji za hlavní události čtyřletého období, které jsou důležité
pro život v naší obci.
2. Ano
3. Dobrá.
4. OKD v regionu znamená zaměstnanost. Dle mého názoru život v regionu komplikuje
hlavně obava o uzavření Dolu
Paskov.

Panorama
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V sobotu 11. října startuje
Horník Bowling Cup 2014
OSTRAVA – Startovní listiny bowlingového turnaje čtyřčlenných
družstev Horník Bowling Cup
2014 jsou uzavřeny. Najdete
v nich celkem 44 týmů, které se
střetnou v sobotu 11. října ve dvou
hernách – ve Frýdku-Místku (herna Růžový pahorek) a Karviné
(herna Albert).

V Zuzaně a U lesa se nehraje
Vzhledem k tomu, že se letos
do turnaje v Ostravě a v Karviné
přihlásilo málo týmů, organizátoři rozhodli, že v hernách Zuzana
a U lesa se hrát tentokrát nebu-

let, kteří nejsou v době pořádání turnaje registrováni ani evidováni v České bowlingové asociaci
(ČBA). Proto účastníky turnaje
HBC 2014 žádáme, aby si ověřili,
že nejsou registrování či evidováni v ČBA – (www.czechbowling.cz).

Karviná: Herna Albert
Sobota 11. 10. 2014, Prezence: 8.00–8.15, Hra: 8.15–10.30
Dr. č. Jméno kapitána

Hráči

1

Kalousek Libor

Ščerba Jiří, Pokorný Miroslav, Baron Ladislav

2

Ivan Ivo

Lysek Petr, Klus František, Varhaníček Pavel

3

Filip Ladislav

Micza Miloš, Špalek Břetislav, Kopecký Lubomír

4

Horák Ladislav

Rejda Milan, Balarin Jarda, Bařina Václav

Nový farář karvinské diecéze Przemysław Traczyk (v zeleném).

5

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszulik Radek

6

Stašová Eva

Stašová Lucie, Staš Petr, Prachniar Martin

7

Ocisk Radomil

Myšlenka hornických
slavností je úžasná

8

Jozífek Michal, Loder Vilém, Stadtherr Tomáš
Szotkowski David, Struppel Antonín, Mada
Szotkowski Jaroslav
Luboš

Sobota 11. 10. 2014, Prezence: 10.30–10.45, Hra: 10.45–13.00
Dr. č. Jméno kapitána

Hráči

9

Kompan Miroslav

Wojcik Pavel, Hruška Petr, Zeman Vít

10

Fierla Petr

Klimša Oldřich, Karas Eduard, Sosnová Táňa

11

Kubala Vlastimil

Sajko Lukáš, Neuwert Michal, Úradník František

12

Dubiel Eugen

Lepka Václav, Kolodziej Zbyszek, Štefek Jiří

13

Červený Milan

Slanina Václav, Zorychta Miloš, Lukosz Miroslav

14

Kubíček Radim

Škuta Roman, Šimorda Václav, Kux Vítězslav

15

Rymorz Miroslav

Gvuzd Radek, Jung Jindřích, Wanecki Zdeněk

16

Wizur Stanislav

Čerevka Stanislav, Vašíček Vladan, Polák René

FOTO: archiv Horníka

Sobota 11. 10. 2014, Prezence: 13.00–13.15, Hra: 13.15–16.30

Loňští vítězové turnaje Ivo Ivan, Petr Lysek, Pavel Varhaníček a František Klus.
de. Nicméně přihlášení nepřijdou zkrátka. Ostraváci si zahrají
ve Frýdku-Místku v herně Růžový
pahorek, karvinští absolvují první kolo v herně Albert. Z FrýdkuMístku postoupí tři družstva
s nejlepšími výsledky (z 1. až 3.
místa), z karvinské herny pak šest
nejlepších týmů (z 1. až 6. místa).
V případě shodného výsledku
více družstev na posledním postupovém místě postoupí do ﬁnále všechna družstva se shodným výsledkem. Finále se hraje
v sobotu 18. října v Bowling SKY
v Ostravě-Porubě.

Atraktivní ceny
Při prezenci každý hráč obdrží jako pozornost pořadatelů plechovku piva značky Radegast.
Hlavní ceny však budou rozděleny až po skončení ﬁnálových bojů
(18. října). Kromě pohárů a diplomů půjde o pobytové zájezdy
do Chorvatska, Beskyd, další ceny
od CK Čedok, a jiné velmi atraktivní odměny.
Nejpodstatnější je však samotná atmosféra v jednotlivých hernách, atmosféra fair play, sportovního a kolegiálního přátelství.

Turnaj jen pro amatéry
Připomeňme, že soutěž je určena
amatérským hráčům starším 18
ROZDĚLENÍ DRUŽSTEV
DO JEDNOTLIVÝCH HEREN

 Karviná – herna Albert: 28
registrovaných družstev
 Frýdek-Místek: herna Růžový
pahorek 16 registrovaných
družstev
Družstev celkem: 44
Finále - sobota 18. října
Ostrava-Poruba – Bowling Sky
registrace od 8.30 hodin

Pod záštitou

Připomínáme
 Turnajová ustanovení – hrací pravidla HBC 2014 najdete na wwww.
ihornik.cz.
 Během turnaje je zakázáno
konzumovat donesené nápoje
a potraviny.
 Je zakázáno používat při hře vlastní hrací koule.

Doporučujeme
Ve startovní listině se dočtete,
ve které herně budete hrát a v kolik hodin probíhá prezence družstev. Udělejte si čas v době hracích
dnů a sledujte týdeník Horník. Ten
bude přinášet další podrobnosti o výsledcích a průběhu turnaje.
Redakce Horník

Zajímavosti z HBC
 vloni v Horník Bowling Cupu
startovalo 31 družstev
 zvítězil tým kapitána Ivo Ivana
s 1173 body
 Jaroslav Pazděra z týmu
Miroslava Nováka hodil šest
striků za sebou
 ve ﬁnále z devíti družstev osm
nahrálo více než tisíc bodů
 z jednotlivců vloni nejvíce
nahrál Ivo Ivan – 210 kuželek
 rekord HBC však drží z roku
2011 Stanislav Wizur – 242
kuželek

Startovné
Při prezenci v základním kole
i ve ﬁnále předloží každý startující občanský průkaz nebo pas.
Turnajové startovné družstva
činí 400 Kč/kolo. Družstvo
uhradí startovné při registraci
základního kola i ﬁnále.

Hlavní partneři

Dr. č.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jméno kapitána
Šulc Miroslav
Mazáč Břetislav
Duch Tomáš
Janusz Radim
Czyž Jan
Ponczová Dáša
Redzina David
Mazáč Lukáš

Hráči
Rac Ivan, Staš Slavomír, Klučinec Martin
Lincer Jiří, Hanák Zdeněk, Lincer Tomáš
Owczarzy Zdeněk, Židek Tomáš, Kopel Vladislav
Wilczek Jiří, Mišík Jan, Hefner Bohdan
Novák Jiří, Plesl Emil, Plešivka Milan
Vašíček Jarmil, Valíček Petr, Bittala Petr
Ručková Kateřina, Žák Stanislav, Hejda Jiří
Kempný René, Mazáč Martin, Lincer Jiří
Coural Jaroslav, Dworok Vladimír, Mojak
Novák Křišťán
Wladyslaw
Gaszczyk Miroslav Karas Miroslav, Dawid Josef, Szamaranský Petr
Kuchyňka Vlastimil Moldřik Roman, Ochodek Libor, Kokavec Petr
Kasztura Josef, Byrtusová Petra, Kabuthová
Oprchal Martin
Lenka

Frýdek-Místek: herna Růžový pahorek
Sobota 11. 10. 2014, Prezence: 9.00 - 9.15, Hra: 9.15 - 11.30
Dr. č. Jméno kapitána

Hráči

29

Knebl Mojmír

Vavrečka Oldřich, Pavlíček Pavel, Pastrňák Petr

30

Macko Dalibor

Mihalcsak Silvestr, Mihalcsak Kalman, Babinec
Michal

31

Holaň Daniel

Sedlář Tomáš, Dostál Martin, Kučera Tomáš

32

Pospěch Jan

Jurečka Libor, Pavič Michal, Lowak Radovan

33

Chalupa Tomáš

Nogol Roman, Macko Petr, Síbrt Marek

34

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazděra Jaroslav

35

Kryka Dušan

Muller Vladimír, Novák Miroslav, Zmeškalová
Jana

36

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danuše, Klusáček Jiří

Sobota 11. 10. 2014, Prezence: 11.30 - 11.45, Hra: 11.45 - 15.30
Dr. č. Jméno kapitána

Hráči

37

Gregor Zdeněk

Macháček Pavel, Bělunek Miroslav, Uherek Ján

38

Janková Marcela

Mazurová Eva, Chladilová Jindra, Šprcová
Ludmila

39

Vlach Zdeněk

Nekoranec Zdeněk, Vlach Lukáš, Vlachová Olga

40

Dvořák Jaroslav

Lipka Miloš, Mičánek Jiří, Cab Jan,

41

Grendziok Marek

Jakubowski Radim, Pokluda Tomas, Pokluda
David

42

Lesniaková Milena Dovhun Dušan, Urban Jaroslav, Zářecký Vlastimil

43

Závodný Michal

Harapko Robert, Strakoš Josef, Kmošťák Lumír

44

Prokop Zbyněk

Marek Evžen, Poprocký Michal, Strasser Ján

Produktový partner

Partneři

Minova Bohemia s.r.o.

FOTO: Adam Januszek

Jde o účast ve ﬁnále, v němž na ty úspěšnější čekají
zahraniční i tuzemské zájezdy a další atraktivní ceny.
Přijďte do heren včas!

Karviná je krásné město.
V něčem mi připomíná rodnou
Varšavu, říká nový zdejší
farář Przemysław Trazcyk
KARVINÁ – Páter Przemysław
Traczyk nahradil v průběhu léta
dosavadního a místními věřícími
oblíbeného faráře Daniela Víchu,
který nově vede farnost v nedalekých Kravařích. Pro Traczyka
není Karvinsko krajem neznámým, jelikož působil v nedalekých Bolaticích na Opavsku.
Vystudoval Teologickou fakultu
v Olomouci a v Česku působí už
15 let.
Jak se vám v Karviné líbí?
Moc, protože Karviná je krásné město. Takové to střídání kultur a prolínání jazyků je úžasné.
V mnohém mi připomíná rodnou
Varšavu.
Minulý týden proběhlo svěcení, a poté osazení nových zvonů v kostele svatého Marka. Jak
jste tu slavnost prožíval?
Bylo to krásné a důstojné, vždyť
kostel sv. Marka, kterému byly
zvony určeny, prošel první větší
rekonstrukcí po 80 letech. Tomu

odpovídal i zcela zaplněný kostel
Povýšení svatého Kříže při svěcení zvonů a poměrně velký počet
lidí z řad nejen věřících, ale i veřejnosti při slavnostním průvodu
i osazování zvonů do věže kostela.
V jakých tónech bude trojice
zvonů znít?
Největší Marek je laděn do tónu D,
prostřední František do E a nejmenší Florián zní v tónu ﬁs. Navíc
budou ladit se zvony v kostele
Povýšení svatého Kříže.
Jedna z vašich prvních mší,
kterou jste v Karviné sloužil, byla ta u příležitosti konání
Hornických slavností OKD. Jak
na ni s odstupem necelého měsíce vzpomínáte?
Ke Karviné a blízkému okolí hornictví patří. Tomu odpovídala
i účast na bohoslužbě za všechny
zemřelé horníky, která byla fantastická. Atmosféru tomu dodal
nejen průvod krojovaných horníků, ale také současných čelních
představitelů společnosti OKD.
Celková myšlenka hornických
slavností je úžasná a já pevně věřím, že se potkáme i příští rok.
Adam Januszek

Tipy Horníka

KARVINÁ

HAVÍŘOV

Satira
Poważnie niepoważny – Seriózně
neseriózní. Tak pojmenoval
výtvarník Bronisław Liberda svou
kolekci satirických kreseb, které
vystaví ve Středisku polské literatury RKK ve Fryštátě. Vernisáž
se uskuteční v pátek 3. října v 17
hodin.

Charita
Dobrovolnické centrum
humanitární organizace
ADRA otevřelo v ulici SNP 8
v Šumbarku již druhý haví řovský charitativní obchod. Lidé
zde věci jak levně pořídí, tak
mohou sami darovat to, co
doma nepotřebují (oblečení,
hračky, sportovní i domácí
potřeby). Pomohou tak osobám
v sociální nouzi, hendikepovaným a znevýhodněným.

Pejskaři
Při příležitosti Mezinárodního dne
zvířat pořádá Středisko umění
a hudby Regionální knihovny Karviná ve středu 8. října
ve fryštátském Parku B. Němcové
přednášku pro pejskaře. Představí
tam i disciplínu zvanou Coursing
a proběhnou psí závody.
Internet
Z centra Karviné do světa! To
umožňuje nové wi-ﬁ připojení
spuštěné přes veřejnou městskou síť na Masarykově náměstí.
Dostat se na internet lze jak z laviček, tak zahrádek před zdejšími
kavárnami, a to volně! Pilotní
projekt připojení bude pokračovat
i v zámeckém parku či areálu
loděnice.
Oslavy
Spolek česko-slovensko-polského přátelství připravil
na sobotu 11. října do Obecního
domu Družba oslavy 65. výročí
svého založení. Začínají ve 14
hodin a na programu jsou
mažoretky, hudba Dua Marion
a souboru Visitors, samozřejmě vzpomínání i slavnostní
prezentace.

OSTRAVA
Koncert
Milovníci heavy metalu by si měli
v kalendáři zatrhnout datum 12.
ledna 2015 – to se v ČEZ Aréně
opět objeví americká legenda
Manowar. Skupina zde zahraje
při příležitosti 25. výročí vydání
své nejslavnější desky „Kings
of Metal“. Pozor, lístky jsou již
v předprodeji!
Vycházka
Komentovanou prohlídku
pořádá Ostravský informační
servis v neděli 5. října tentokrát
po Starém Zábřehu. Účastníci
se seznámí s jeho podobou
před industrializací, zjistí, kde
stávaly české i německé školy,
synagoga, středověké tvrze či
rybníky. Také, že tramvaje zajížděly až na Pískové doly. Vychází
se v 10 a ve 14 hodin od kostela
Navštívení Panny Marie u zastávky Karpatská.
uzi

Po šichtě
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Sami a zase sami si budete
muset vyřídit důležité věci.
Spoléhat se na cizí pomoc či
dokonce tajemný zásah shůry by byl holý nesmysl. První
důležitý krok přijde hned
začátkem týdne. Inspirací
překvapí partner. Počkejte
s většími výdaji
a investicemi, ﬁnance
držte na uzdě.
Známí a přátelé vás zatáhnou do přípravy podnikatelského plánu. Vyslechněte
je, ale raději se držte svého.
Jinak přijdete i o to málo,
co máte. Dařit se vám
bude v práci. Nedejte se
vytočit tím, že šéf vyzvedne
i neschopného kolegu.
Partner vás překvapí
nápaditým dárkem.
V jistém rozhovoru byste
měli prokázat zdrženlivost.
Dávat okatě najevo nedůvěru by vám spíše uškodilo.
Z trapné situace, do které
vás dostal kolega, se budete
dlouho dostávat. Zachovejte
chladnou hlavu a věřte, že
podat ruku ke smíru
vám duševně jen prospěje, i u partnera.

Učme se anglicky s Horníkem!

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

K cíli, který jste si vytkli, se
dostanete postupně, nic se
nepokoušejte uspěchat. Noví
přátelé, které jste poznali
během letní dovolené, sehrají
důležitou úlohu při řešení jistých záležitosti. Nabídnou nezištnou pomoc, když
se kolegové a příbuzní
budou předhánět
ve výmluvách.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Před vámi je uspěchaný týden. Budete v jednom kole,
jedna povinnost za druhou,
vy ztratíte nervy a vyvoláte konﬂikt. De facto vám
ale neuškodí. Uvolníte se
a získáte respekt a uznání.
Přijdou vhod znalosti, které
jste považovali za zbytečné. Pár kolegů tím
dokonale překvapíte.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.

Kdo si počká, ten se dočká.
Staré přísloví, které vám
v příštích dnech padne jako
ulité. Přijde šance vylepšit si
ﬁnanční situaci. Nic moc, ale
i tak se vám to po dovolené
jistě hodí. Pozor, neříkejte
stále partnerovi, co by
měl a neměl. Ztratí
trpělivost a je oheň
na střeše.

Kniha z vydavatelství Alpress
Alfred Nobel jako vynálezce dynamitu, bratři
Wrightovi, kteří postavili první skutečné letadlo, vynálezce radaru Robert Watson-Watt, otec balistické
rakety V2 Werner von Braun... To jsou jen někteří
z vědců, kteří stojí za technikou využívanou v boji
a ničení. Proč svůj mimořádný intelekt propůjčili
právě válčení?

Křížovka o knihu

Horoskop na týden od 2. do 8. října
Diplomaticky vyčkejte a vše
si řádně promyslete. Jistě,
hlavu vám zamotaly plány
nadřízeného, v jehož představách hrajete hlavní roli.
Úspěch záleží na tom, zda
se dokážete podívat na věci
objektivně. Oprostěte se
od sympatií. Ve společnosti nezapomeňte
na návrat.
Mrzutosti vás čekají jak
na poli pracovním, tak soukromém. Na pracovišti se objeví jedinec, který vám bude
ztrpčovat život. V soukromí se
opět začne přetřásat dávnější
křivda a hádka je otázkou
času. Neotálejte se vstřícnými kroky směrem
k osobě, kterou budete
jistě potřebovat.
Elegantně a nenápadně
se vyhnete nepříjemným
povinnostem. Sympatie vám
to nezíská, ale hlava vás z toho
bolet nebude. Získáte tak více
času pro rodinu, která v poslední době hlasitě protestuje
proti vašemu pracovnímu zaneprázdnění.
O víkendu se natáhněte
s knihou v ruce.
Jednání, o kterých jste si
mysleli, že končí, budou dále
pokračovat. Berte to jako
zkoušku trpělivosti a vyjednávacích schopností. Máte příležitost udělat dojem a získat
cenné kontakty ve společnosti. V práci vás vytočí kolega,
otře se jazykem i o vás.
Nenechte si zkazit
náladu.
Dát jen na cizí názor se vám
nemusí vyplatit. Máte svoji
hlavu, svůj rozum, a tak se
je nebojte použít. Koncem
týdne vás potrápí bolest
žaludku, asi ze zvýšené
konzumace alkoholu při
rodinných oslavách či přátelském posezení. Ale je
třeba věnovat zvýšenou
pozornost ratolestem.
Velice obezřetně přistupujte
k účasti na realizaci cizích
plánů. Neodpovídejte hned,
vyžádejte si dostatečnou
dobu na rozmyšlenou. Nelze
vyloučit ztrátu peněz i prestiže. Úřad se však konečně
rozhoupe a zkontaktuje vás.
Jelikož váš požadavek
je starší, máte šanci
dosáhnout svého.

TROUBA. Přijde chlap do nevěstince a ptá se, co může dostat za dvacku.
Bordelmamá mu řekne: „No, za takový pakatel si to můžete udělat sám někde
v průjezdu.“ Chlap chápavě přikývne a odejde. Za půl hodiny se vrátí a ona se ho
ptá: „Tak co, už máte víc peněz?“ – „... (viz tajenka).“

Pomůcka: kalk, Atletický výkon
MAP, NAV.
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Rozsáhlá báseň

Předložka

Citoslovce
trhnutí

Jiným způsobem
(slovensky)

Víko

Nevidomí

Citrusový plod

Vykleštěný
kohout

Postupně
spadnout
Pracovnice
aerolinií
Doslovný
překlad
Slovan (básnic.)

Osobní zájmeno

Primát

Napůl

Chytiti

Váhat

Průvodce
Mohameda

Římský
mravokárce

Otec
(familiárně)
Město v Rusku
Prehistorická
sekyrka
Jízdou opotřebovat

Potáč

v NizoZkr. marocké Městoproslulé
tiskové agentury zemísýrem

Romančíkovo
jméno
Kaučuk

Římskými čísly
1049
Lavice
(zastar.)
Pouzdro
na šípy
Rozdrobovat

Značka telluru
Stupeň ve svahu

TAJENKA

Značka
kosmetiky

Pravoslavný
kněz

Tamten

Klekání
Americký černý
tenista

Část básně
Josef (domácky)
Dámský
klobouček
Kód letiště
Nevsehir

Silná lihovina
Okolo

Obyv. Pyrenej.
poloostr.
Básnický zápor

Staré vztažné
zájmeno
SPZ Popradu

Lososovité ryby

Skákat

Tavením zbavit
ostrých hran

Americké město
na hranicích
s Mexikem

Tajenka křížovky č. 33: „každou noc do postele v klobouku.” Výherce křížovky č. 33 je Vladimír Šíma z Nového Strašecí.
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Manželka stojí v ložnici před
zrcadlem a prohlíží se. Není
spokojená s tím, co vidí, a říká
svému muži:
„Cítím se příšerně. Vypadám
stará, tlustá a škaredá.
Opravdu potřebuji, abys mi
řekl nějaký kompliment, něco
pozitivního.”
Muž odpoví: „Na svůj věk máš
zrak jako orel!”
„Pepíku, co jsi koupil babičce
k narozeninám?”
„Fotbalový míč!”
„Vždyť babička fotbal nehraje.”
„Právě proto. Ona mi k narozeninám koupila knížky.”

Jaké čeká muže po čtyřicítce
největší překvapení?
Očekává druhou mízu a přijde
první infarkt.
Manžel před zrcadlem zkouší
kravatu. Podívá se dolu
na místo, kde je jeho malý
přítel a povídá: „Na kravatu se
ani nepodíváš, ale když jsem
měl včera nové ponožky, to jsi
čuměl pořád.”
Žena si nechává věštit
u kartářky:
„Zítra vám zemře muž.”
„To vím, ale podívejte se, jestli
mě zavřou?!”
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Hasło bhp miesiąca: Osunięcie się lub oberwanie skał jest w OKD przyczyną co czwartego wypadku przy pracy!

Sześć „przygranicznych“ wyrobisk dla ČSM
Dwustronna
międzyrządowa komisja
wydała zezwolenie na
wydobycie w granicznym
pasie ochronnym wzdłuż
wspólnej granicy Czech
i Polski

Na początek, co ukrywają te
skróty?
DMK to Dwustronna Międzyrządowa Komisja ds. współpracy przy eksploatacji złóż węgla
kamiennego w rejonie wspólnej
czesko-polskiej granicy państwowej. DOP to graniczne pasmo
ochronne wzdłuż wspólnej czesko-polskiej granicy państwowej.
Każde posiedzenie DMK zwołuje się wraz z nastaniem potrzeby omówienia i uzyskania zgody
na wydobycie nowych wyrobisk.
Ostatnie posiedzenie odbyło się w
listopadzie roku 2010.
A więc rokowania o przyszłym
wydobyciu na poziome rządów
krajowych?
Tak, i to z pozytywnym wynikiem!
DMK podczas swego 21. posiedzenia, które odbyło się w pierwszym
tygodniu września w Ostrawie,
przyzwoliła na podjęcie czynności
zmierzających do wydania zgody
na rozpoczęcie prac górniczych w
DOP wzdłuż wspólnej czesko-polskiej granicy państwowej. Zgodnie
z Obwieszczeniem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RC numer 86 z roku 1986 wydobycie we
wszystkich wyrobiskach zlokalizowanych w DOP uwarunkowane jest omówieniem i uzyskaniem
zgody wymienionej komisji. DOP
omawiane jest dla każdego pokładu osobno i wytyczane jest po

FOTO: Zakład Kopalni ČSM

STONAWA – DMK wydało zgodę na
wydobycie w DOP. Zdanie, jakby wyjęte z telewizyjnego skeczu, jest dla Zagłębia OstrawskoKarwińskiego strategiczną informacją. Oczywiście, trzeba go
odpowiednio zinterpretować, w innym razie jego przesłanie pozostaje
zrozumiałe tylko dla garstki zorientowanych w temacie. Tego zadania
podjął się Robert Vochta, kierownik Wydziału Geodezji i Geologii w
Zakładzie Kopalni ČSM.

Antonín Taufer i Piotr Wojtacha przekazują protokół zawierający zgodę na wydo- Uczestnicy czeskiej sekcji 21. posiedzenia DMK, z tyłu od lewej V. Kopta, P. Twardzik, A. Taufer.
bycie w DOP.
obydwu stronach rzeki granicznej Olzy.
Czy to nie jest jednak kwestia
stricte górnicza?
Poszczególnych
członków
Komisji powołuje po stronie
czeskiej wiceminister przemysłu i handlu, po stronie polskiej
wicepremier rządu polskiego.
Przewodniczącym czeskiej sekcji

tucji zajmujących się gospodarką wodną, przedstawiciele gmin
polskich, jak również specjaliści
reprezentujący spółkę wydobywczą. Spółkę OKD reprezentowali
Václav Kopta jako wiceprzewodniczący komisji, Radim Tabášek
jako przewodniczący stałej grupy roboczej w kwestii szkód górniczych i ja, jako sekretarz komisji. Dalsi członkowie nie są

„Bardzo trudne prace przygotowawcze
oraz działalność wszystkich zainteresowanych
została zwieńczona zgodą DMK na eksploatację
sześciu wyrobisk w latach od 2014 do 2016,“
poinformował kierownik OMG z ČSM.
DMK stał się Antonín Taufer, polskiej Piotr Wojtacha, notabene
oba to przedstawiciele urzędów
górniczych krajów członkowskich. Zgodnie z regułą w posiedzeniu DMK wzięli udział eksperci delegowani przez ministerstwa
przemysłu i handlu, ministerstwa
ﬁnansów, ministerstwa środowiska naturalnego, inspektorowie
centralnych i obwodowych urzędów górniczych, fachowcy insty-

związani ze spółką OKD, a są
to: Vít Kaštovski z Ministerstwa
Przemysłu i Handlu RC, Jiří Tkáč
z Povodí Odry, Bronislav Batorek
z NWR Karbonia, radny miasta Karwina Dalibor Zavacký,
Antonín Taufer i Radim Mžyk
z Czeskiego Urzędu Górniczego.
Dokooptowano również fachowców: Karel Blahut specjalizuje się w tematyce górniczo-geologicznej, Petr Karpeta jest prze-

wodniczącym stałej grupy roboczej w kwestiach prawnych,
Václav Tomáš reprezentuje spółkę
Szkody Górnicze Stonawa, Libor
Hroch i Petr Twardzik to pracownicy obwodowego urzędu górniczego. Nie zapominajmy także o protokolantkach Radomírze
Grimmowej i Alexandrze Knauer.
Stosunkowa długa przerwa
między 20. i 21. posiedzeniem
DMK spowodowana była przede
wszystkim przez fakt, że strona
polska powołała DMK w prawie
że zupełnie nowym składzie.
Co można wyczytać z programu
21. posiedzenia?
Obecni członkowie komisji, łącznie z dokooptowanymi fachowcami, zapoznali się z pracą wszystkich trzech stałych grup roboczych działających w dziedzinach
górniczo-geologicznej,
szkód
górniczych i w końcu omawiającej kwestie prawne. Miała miejsce
szeroka dyskusja podejmowana
przede wszystkim przez polskich
partnerów, a to z powodu tworzenia nowych reguł dla działalności poszczególnych grup roboczych i przekazywania niezbędnych dokumentów.

Kto i z czym wystąpił w imieniu OKD?
Dyrektor OKD ds. technicznych
Kopta zadeklarował zainteresowanie naszej strony do przyjęcia
satysfakcjonujących obie strony rozwiązań oraz wzajemnej
współpracy. Dyrektor ČSM ds.
BHP Blahut informował o przebiegu prac w DOP od ostatniego
posiedzenia w roku 2012 i również o wyrobiskach, które kopalnia chce wyeksploatować w latach 2014 do 2016. Z mojej strony dostarczyłem prognozę zakładanego osiadania terenu na
powierzchni w wyniku wydobycia węgla w wytyczanych wyrobiskach i także przedstawiłem komisji wyniki porównania pomiarów faktycznego osiadania po
czeskiej i polskiej stronie granicznej rzeki Olzy. Pragnę podkreślić
również przemówienie przedstawiciela polskiej sekcji DKM,
Leszka Chraściny ze spółki NWR
Karbonia, który poinformował
obecnych o pracach wykonanych
w ramach działalności koncesyjnej na terytorium Polski.

Czy był jakiś podniosły
moment?
Naturalnie, było nim podpisanie protokołu. Ku zadowoleniu
wszystkich obecnych została podpisana przez obydwu przewodniczących reprezentujących dane
kraje wchodzące w skład DKM
zgoda na eksploatację sześciu wyrobisk w ramach DOP wzdłuż czesko-polskiej granicy. To uwieńczenie dwóch dni rokowań, dyskusji i fachowych konsultacji.
Podpisanie protokołu poprzedziła obietnica inżynierów Taufera i
Wojtachy, iż na owe owocne 21.
posiedzenie DMK nawiąże po
obydwu stronach równie owocna
i skuteczna praca stałych grup roboczych. Te zespoły bowiem między poszczególnymi posiedzeniami DMK rozwiązują sytuacje, które w danym okresie pojawią się w
kwestii szkód górniczych, górniczo-geologicznych czy prawnych.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli
się w pracę komisji, za ich skrupulatne działania i zaangażowanie.
Szczęść Boże!
Radek Lukša

Do bezpiecznej pracy motywuje mnie
myśl o szczęśliwym powrocie do domu
KARWINA – Spółka OKD przyznała nagrody za najlepsze wyniki osiągnięte w dziedzinie
bezpieczeństwa pracy w pierwszym półroczu bieżącego przez
załogi ścianowe, chodnikowe,
zbrojenia i likwidacji (Górnik
Nr 28). Jedną z nich była brygada ścianowa firmy zewnętrznej (firma Alpex) głównego
przodowego Stefana Gulaka
z Zakładu Kopalni Karwina i
kierownika odcinka Tadeusza
Dziugieła. Pan Dziugieł zgodził
się odpowiedzieć na trzy nasze
pytania.

Czym kieruje się Pan zachęcając swój zespół do bezpiecznej
pracy?
Motywacją jest satysfakcja z dobrze i bezpiecznie wykonanej pracy przez podległych mi pracowników oraz to, że załoga może spokojnie wrócić do domu po pracy.
Jakim sposobem z dziedziny BHP
motywuje pan swoją załogę i
poszczególne osoby?
Skutecznym sposobem jest krótka, indywidualna rozmowa z pracownikami na temat bezpieczeństwa wykonywanej przez niego

pracownikowi problematyki bezpieczeństwa w sposób prosty i
zrozumiały.

pracy oraz bieżąca kontrola znajomości zasad BHP przy wykonywanej pracy. Przedstawienie

Co można pana zdaniem można
jeszcze zrobić do podniesienia
bezpieczeństwa innych, co pan
proponuje?
W zakresie bezpieczeństwa pracy
wydanych jest dużo różnych rozporządzeń, nakazów i zakazów,
które w zasadzie obejmują całość
problematyki BHP. Należy je tylko na bieżąco realizować i dopilnować ich realizacji przez załogę.

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys  E-mail: josef.lys@okd.cz Tel.: +420 596 262 801  Komórka: +420 605 279 864

syl

Sformułowanie postanowień z 21. posiedzenia DMK, Bronislav Batorek z trojką
reprezentantów strony polskiej.
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VŠB-TU Ostrava přivítala na čtyři tisíce svých absolventů
Historicky první sraz
si nemohli nechat ujít
ani bývalí zaměstnanci
dávno zavřených šachet

Katka Polínková ze Studentské
komory HGF VŠB-TUO a organizátorka akce se podepsala i s hornickými
kladívky.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Poprvé od roku
1849 uspořádala Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) setkání pro své absolventy. Jedenáct
stovek předem přihlášených,
a pak ještě asi dvakrát tolik lidí
bez registrace dorazilo druhý zářijový pátek na vpravdě
historickou událost, jíž předcházelo devět měsíců příprav
a spousty probdělých nocí organizačního týmu.
Absolventy, kteří letos slaví
padesát let od získání diplomů,
pozvala „báňská“ do Nové auly
na Zlatou promoci. Na rozdíl od roku 1964 k tomu dostali i taláry a důstojnější prostředí než tehdy, jak pamětníci konstatovali. Nechyběli mezi nimi
samozřejmě ani inženýři a inženýrky z Hornicko-geologické
fakulty (HGF), kterým byla
v hlavním sále vyhrazena pravá sedadla.
Sraz si ale nenechali ujít ani
ti starší. Před budovou CPIT,
kde měla HGF svou prezenta-

Zlatá promoce, absolventi HGF z roku 1964 zasedali ve velkém sále auly napravo.
ci, se tak setkali například Josef
Vilím (bývalý vedoucí výroby
Dolu Paskov, v penzi od roku
1987), Miroslav Wiedermann
(někdejší závodní Dolu Šverma,
v penzi od roku 1982), Eduard
Kolář (končil na Dole František
v roce 1990 jako vedoucí investic), Jiří Pěkník (výzkumník
VVUÚ, v penzi od roku 1990) či
Miroslav Šmíd (nastupoval jako
hornický učeň v roce 1942, končil na VVUÚ v roce 1992 jako vedoucí výzkumník, zaváděl v OKR
inženýrský způsob větrání).
Doprovodný program nabízel prohlídky a ukázky čin-

J. Vilím (zleva), M. Wiederman, E. Kolář, J. Pěkník a M. Šmíd na srazu absolventů.

nosti všech fakult, respektive institutů VŠB-TUO, odhalení „Chodníku slávy“, posezení u kafe s rektorem Ivo
Vondrákem, stavbu čtrnáctimetrové makety ostravské
Nové radnice i hudební produkci završenou zpěvačkou
Věrou Špinarovou. Vystoupení
skupiny Hradišťan bylo kvůli špatnému počasí přesunuto
z venku do auly, kde také zněly
hlasité hornické karmíny mastí se sílících slavných semestrů
z Příbrami.
Večerní ohňostroj zakončil
vydařenou akci s tím, že příští
shledání má být po pěti letech!
Radek Lukša

Na parkovišti vybudovali i osmnáct
metrů vysokou repliku ostravské
Nové radnice.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„Odešel milovaný člověk, na kterého jsme se mohli spolehnout
a snad jen čas může zacelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz
v našich srdcích zůstává dál.“
Dne 6. 10. 2014 vzpomeneme již
3. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana
Ladislava Goroše. Kdo jste jej znali
a vzpomněli, děkujeme Vám, i těm,
kteří vzpomenou. Manželka Růžena
a synové David a Lukáš s rodinami.
V dal ses na cestu,
cest kde chodí
„Vydal
každý sám, jen dveře vzpomínek

nechal jsi dokořán. Jen kytičku
na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Žádný čas není tak dlouhý, aby
nám dal zapomenout. Moc nám
chybíš.“
Dne 4. 10. 2014 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana
Radima Horváta z Orlové, který
tragicky zahynul při výkonu svého
povolání na Dole Lazy. S láskou
vzpomínají manželka Jitka, děti
Monička a Radimek, rodina
Horvátova a Štefanova, přátelé
a kolegové z práce. Děkuji všem,
kteří vzpomněli s námi.

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 34
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

4706, 4500, 4409

Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)

64, 117, 535

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

8/34-IX/14

33/34-X/14

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

Nadace

OKD
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www.nadaceokd.cz

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

FOTO: Radek Lukša

Workout dorazil do Karviné

Venkovní workoutové cvičení v karvinském parku.
Sloužit začne vyznavačům workoutu, venkovního sportovního posilování váhou vlastního
těla. Propagátory novinky jsou
jak pedagogové, tak žáci Střední
školy techniky a služeb (SŠTaS)
Karviná, a projekt se rodí za pomoci Nadace OKD.
„Začalo to v USA, kde lidé,
kteří neměli peníze na klasickou posilovnu nebo ji nechtěli platit, cvičili na venkovních
nepoužívaných dětských hřištích. Workout prakticky posilovnu nahradí, člověk přitom nepotřebuje činky, nýbrž gravitaci a odpor vlastního těla. Velmi
oblíbený mimo Ameriku je například také na Ukrajině,“ uvedl Lukáš Strouhal, šéf oddílu
Workout Karviná a učitel odborných předmětů věnující se důlním i povrchovým zámečnickým
učňům na Závodě Důl Karviná
– ČSA.
Tomáš Dobeš, který od léta
fárá na šachtě ČSM-Sever do úseku centrální pásové dopravy, za-

KARVINÁ – Betonový plácek s antukovým povrchem o rozloze jedenáct krát jedenáct metrů plný
cvičebních pomůcek vyroste u lesoparku Dubina v Mizerově.

Spousta věcí na cvičení
 dva páry bradel
 dva žebříky s úchyty na lana
s kruhy
 tři čtverné hrazdy
 monkey bar (vodorovný žebřík)
 malé stupínky na dřepy
a stojky
 tyče na pole dance
 minibradla
 bar balls (tyče na cvičení)

Workout vznikl v USA,
kde ho praktikovali
sportovci, kteří nemohli či
nechtěli platit posilovny.

Syn havíře hraje s The Tap Tap na klavír
prozatím šest skladeb, výhradně z produkce kapely. „Učím se
ale i jiné, hrávám vlastně jen Tap
Tapy. Klasiku cvičím, když už musím. Hudbu poslouchám hlavně v rádiu,“ uvedl Péťa, studující
v Praze na střední škole pro zrakově hendikepované obor Dociální
činnosti.
„Jsme na něj s manželkou velmi pyšni! Já kvůli práci na šachtě nemám tolik příležitostí kluka
se spoluhráči vidět, ale vím, že jejich publikum je nechce pustit ze
scény pryč. Běžně hrávají o půl
hodiny déle,“ pozval Hudec starší na karvinské vystoupení The
Tap Tap. Volné vstupenky rozdávají v pokladně městského kulturního domu.

FOTO: archiv

KARVINÁ – Premiéra před publikem v domovském městě v úterý
7. října čeká nevidomého šestnáctiletého klavíristu Péťu Hudce,
jenž se z externího hráče pomalu, ale jistě stává stabilním členem The Tap Tap. Pražský soubor
hendikepovaných muzikantů zde
vystoupí gratis, a navíc představí
i kolekci kreseb černého humoru.
„Bohužel tam nebudu. Musím
hlídat mladšího kluka v Praze,
kam se manželka s oběma syny
přestěhovala právě kvůli Péťovi,
aby se mohl naplno věnovat hudbě,“ konstatoval Petr Hudec starší, fárající na Závodě Důl Darkov
jako horník v kolektivu rubání hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku vedoucího
Janusze Sztuly.
„Setkání se skupinou The Tap
Tap byla náhoda, jak už se stává.

Péťa Hudec u klavíru s rodiči v pozadí.

FOTO: Voltiž Duha

Julie Jeżowiczová letos neměla ve voltiži ve své kategorii konkurenci.

SRDCAŘSKÝ VOLTIŽNÍ ODDÍL
TĚŽCE HLEDAL KONKURENCI
KARVINÁ – Albertovec, Tlumačov,
Brno, Chotěbuz, Čeladná a Frenštát
pod Radhoštěm dvakrát. Odtamtud
letos odvážela Julie Jeżowiczová
(11), dcera technika investic pro důl
a povrch na správě OKD Aleksandera
Jeżowicze, zlato v kategorii jednotlivců – dětí. Stejně jako dalších třináct
zdravých členů a tři hendikepované
jezdkyně oddílu Voltiž Duha přitom
nabírala formu i na cvičném barelu
pořízeném díky těžařské nadaci.
„Barel na tréninky je sice ze
dřeva, ale děti si ho pojmenovaly
po slavném koni Železník,“ konstatovala pracovnice skladového hospodářství Závodu servisních služeb
na Darkově Karolína Pachotová, která Voltiž Duha vede a dělá trenérku
i lonžérku (vodičku koní). Živé koníky

Hasana a Nicka v oddíle nyní doplnil
i vypůjčený Faust (z Newport Ranch)
– a právě ten oblastní mistryni
ve voltiži Julii Jeżowiczovou „dovezl“
k sedmému vítězství.
Zapomínat se nesmí ani na tým
Voltiže Duha, jenž má ze stejného
počtu startů šest zlatých stužek
a jednu stříbrnou! „Tvoří ho Gabriela
Nožičková, Anna Ciencialová,
Aneta Santarius, Alexandra
Krejčí, Michaela Pachotová a Jan
Jeżowicz,“ uvedla Pachotová, která
se jako trenérka střídá s Kateřinou
Kalfasovou. Dobře si vedli i další
jednotlivci – děti Voltiže Duha
trénující na Newport Ranch: Anna
Jonsztová, Gabriela Rucká, Anna
Sabelová, Erika Marcinová či Alena
Czyloková.
uzi

HANDICAPOVANÍ MOTORISTÉ
NA VÝLETĚ DO JERLOCHOVIC

Dobrovolníci budují workoutové hřiště v Mizerově.

Jedinečná hudební
show s výstavou kreseb
černého humoru
se v Karviné koná
za přispění Nadace OKD

Skupina D z oddílu Voltiž
Duha získala šestkrát zlato,
jednou stříbro.

OSTRAVA – V doprovodném voze
vyrazila bývalá vedoucí osobního
a mzdového oddělení na Dole
Staříč Alena Kubátová na letošní již
sedmý ročník Víkendového setkání
zdravotně postižených motoristů,
jemuž předcházela tradiční jízda
podle plánku s plněním úkolů včetně
testu z pravidel silničního provozu.
Cílem se stal kemp v Jerlochovicích
u Fulneku.
„Poslední roky se raději nechávám vozit. Po úrazech a zhoršujících
se zdravotních potížích už nemám
sílu aktivně se účastnit silničního
provozu,“ upřesnila Kubátová,
jejíž pracovní kariéra v kancelářích
podniků OKR začínala po maturitě
na koksovně Trojice, pokračovala
na dolech Zárubek, Alexander i Jan
Marie a uzavírala se po celkem
čtyřiceti letech na Staříči.

„Nechyběla jsem na žádném
ročníku našeho setkání a rovněž
jsem se podílela na jejich organizaci. Nadace OKD nás prostřednictvím
Srdcovky, zařízené vždy referentkou
obchodní činnosti ve spisovně OKD
Annou Plevovou, podpořila už potřetí, díky za to!“ vzkázala Kubátová
s tím, že účastníků nyní měli třicet.
Auta s označením ZTP startovala od městského kulturního
domu v Ostravě, objela město přes
Petřkovice do Poruby, odkud trasa
vedla přes Pustou Polom a Skřípov
do Jerlochovic. Zde si hendikepovaní
motoristé užívali aktivního odpočinku
– od střelby ze vzduchovky přes hod
gumákem až po šipky či kuželky. Jen
někdejší horník z Dolu Hlubina Jan
Jaroš musel ještě na místě vyplňovat
„silniční“ testy, jelikož po cestě lehce
zabloudil.
uzi

Radek Lukša

V nemocnici v Motole nás jeden
manželský pár seznámil s kapelníkem Šimonem Ornestem a postupem času jsme začali spolupracovat. Chodíme v Praze i k učiteli
hudby na klavír Ottovi Oranymu,“
upřesnila Monika Hudcová s tím,
že starší syn je muzikální odmala.
Péťa se však narodil se zrakovým postižením, které před čtyřmi

lety vedlo k deﬁnitivní ztrátě zraku. „To se nám život obrátil naruby
poprvé. Podruhé pak, naštěstí již
k lepšímu, když začal aktivně muzicírovat. Koncerty střídají koncerty. Cestovala jsem s ním a The
Tap Tap do Moskvy, Londýna či
Tel Avivu,“ líčila Hudcová.
Nevidomý klavírista z hornické rodiny hrává s The Tap Tap

Šest skladeb s Péťou Hudcem
 Černý pasažér
 Kdybych byla mrcha
 Řiditel autobusu
 Moje volba
 Kdybych já byl xindl
 Svět se zbláznil

FOTO: Nadace OKD

Propagátoři nového
sportu jsou ze SŠTaS
Karviná a mají mezi
sebou i jedince spojené
s hornickým školstvím

čínal s workoutem na SŠTaS
také jako hornický učeň. „Tomáš
Labaj, který chodí prvním rokem do třídy budoucích automechaniků, za náš oddíl vyhrál zlato
ve Freestyle na soutěži ve Vyškově
a Daniel Hanák, truhlářský učeň,
pak má zlato z nejlehčí váhové kategorie v disciplíně Weighted,“
upřesnil Strouhal.
Díky iniciativě nadšenců, přispění těžařské nadace i pochopení radnice zakrátko vznikne první workoutové hřiště v Karviné.
„Sami pomáháme při jeho výstavbě a dá se říci, že výsledek bude
profesionální. Bude tam spousta příležitostí pro základní věc
ve workoutu – přítahy – a rovněž
pro jiná cvičení včetně dřepů a kliků. Mimochodem, kliků je patnáct
dvacet druhů a vymýšlejí se další,“
líčil Strouhal.
Zástupci Nadace OKD v této
souvislosti ocenili zapojení sportovců. „Nečekají pasivně, až jim
někdo něco od začátku do konce připraví. A tím, že na budování
areálu obětují svůj volný čas a nemalé úsilí, také získávají pocit odpovědnosti. Jen tak začnou považovat workoutové hřiště za vlastní a budou se o něj odpovídajícím
způsobem i starat,“ nechal se slyšet ředitel těžařské nadace Martin
Olša.
Radek Lukša

Instruktáž s rozdáváním cestovních itinerářů před startem v Ostravě.
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SKALP VICEMISTRA SE POČÍTÁ

Orlovský fotbal si v sobotu
připomněl 85 let existence

KARVINÁ − Házenkáři HCB OKD
v nedělním utkání potvrdili, že i tuto
sezonu budou na domácí palubovce velmi silní. Na vlastní kůži to
pocítily Hranice. Karvinští loňského
vicemistra zdolali po urputném
boji 31:29. Tradičně se dařilo
Lubomíru Veřmiřovskému a Radimu
Chudobovi, kteří společně překonali
hostující brankáře osmnáctkrát.
„Jsem rád a cením si toho, že
tentokrát nám vyšel závěr utkání,“
narážel trenér Jaroslav Hudeček
především na totálně nepovedený
závěr minulého utkání v Litovli.
Začátek přitom nebyl úplně ideální, přestože to byli domácí, kteří se
ujali vedení. Jenže pak přišla pasáž,
kdy karvinští házenkáři rozchytali
hostujícího gólmana Kučerku a až
do 20. minuty prohrávali. Přesto
do šaten odcházeli s jednobrankovým náskokem.

bu Jaroslav Jurček. Jiří Lincer
z Moravskoslezského KFS popřál fotbalové Orlové mnoho zdaru a úspěchů na sportovním poli
i v dalších letech.

Josef Poláček zavzpomínal
Jedním z oceněných členů byl také
dlouholetý hráč, trenér a zaměstnanec bývalého Dolu Doubrava
Josef Poláček. Ten podle svých
slov orlovský fotbal nadále poctivě sleduje a kvituje obnovenou
spolupráci se společností OKD.

„To je obrovská pomoc. V současné době rozhodují o všem ﬁnance. A ve sportu zvlášť. Pokud
nejsou peníze, není kvalitní zázemí, hráči a pochopitelně ani výsledky,“ podotkl Poláček, který
v letech 1967–1989 aktivně kopal za tehdejší TJ Důl Doubrava
Orlová, a poté se vydal na trenérskou dráhu, kde kromě domovské Orlové vystřídal kluby
v Petrovicích, Věřňovicích nebo
Rychvaldu.
Oslavy se poté přesunuly
na umělou trávu, kde se konalo utkání starých gard. Všichni
je ve zdraví přežili a výborně se
bavili. Slavnostní den pak vyvrcholil mistrovským utkáním
MSFL mezi domácím celkem
a Hlučínem. Už pod (staro)novým koučem Josefem Jadrným

však utkání nedopadlo dle představ a hosté si díky dvěma přesným trefám odvezli tři body.

Den s fotbalem –
můj první gól
Slavnostní sobotě předcházela středeční akce na umělé trávě
určená těm nejmladším členům
z řad přípravek. Během odpoledne
byla sehrána dvě utkání ligy přípravek proti Třinci, která domácí
prohráli 6:14 a 5:13. Probíhal rovněž nábor nových členů ve spolupráci s Fotbalovou asociací České
republiky, společností OKD, městem Orlová a Revírní bratrskou
pokladnou. „Je potřeba také poděkovat za spolupráci všem trenérům, rodičům a příznivcům našeho klubu,“ uvedl šéftrenér mládeže Jiří Jurčík.
aja

Výhru nad Hranicemi režíroval desetibrankový Radim Chudoba (ve výskoku).

Hornické derby už na Kovoně
Fotbalisté MFK OKD se v tomto
týdnu přestěhovali ze svého
domovského stánku v Ráji
do „azylu“ na Kovoně

musel vzniknout sektor pro hostující
fanoušky. „Novinkou je také skutečnost, že střídačky už nebudou
u hlavní tribuny, ale přímo naproti,“
dodal Górniok.
První soupeř, kterého Karvinští
KARVINÁ − Důvod stěhování je
na Kovoně přivítají, bude v sobotu
jasný – tolik vytoužená rekonstrukce
dopoledne Baník Sokolov. Tedy
Městského fotbalového stadionu
tým, který dokázal v minulém kole
v Karviné-Ráji. Ta by měla začít
zvítězit 3:0 v Pardubicích. „My jsme
v průběhu října a skončit v listopanaopak s Pardubicemi doma před
du příštího roku. Do té doby bude
měsícem prohráli. Tyto výsledky jen
A-tým hrát své domácí zápasy
dokládají skutečnost, jak moc je
ve Sportovním centru Kovona
druhá nejvyšší soutěž vyrovnaná,“
v Karviné – Novém Městě. Tedy
prohlásil karvinský univerzál Tomáš
na místě, kde v minulé sezoně hráJaníček.
val svá utkání ligový dorost U19.
Dvaatřicetiletý zkušený hráč
Kvůli přísným regulím Fotbalové
byl právě v tomto utkání vyloučen
asociace České republiky však mua dostal stop na 3 zápasy.
sela část areálu, především
zápasového kolotoče tak
okolí hřiště a v nesobota Donaskočil
až minulý týden
poslední řadě také
4. října v 10.15 na půdě Vlašimi, kde
samotný trávník,
Karvinští prohráli 1:2
projít několika změ– první mistrovkvůli vlastní nemonami. Tou hlavní je
ské utkání A-tým
houcnosti v koncovce.
prodloužení hřiště
u
ve Sportovním ce
„Neproměnili jsme
o 7 metrů.
ntru
Kovona
tolik naprosto vyložených
„Hřiště mělo
šancí, že to jsem v kariéře
na délku 101 metrů,
na takové úrovni ještě nezažil,“
což je málo. Pro profekonstatoval smutně. Jediný gól
sionální soutěž je potřeba 105
Karviné vstřelil v samotném úvodu
metrů a na šířku 68 metrů. Další
Lubomír Urgela. „V poločase jsme
metry zabralo rozšíření výběhových
měli mít minimálně dvoubrankozón. Celkově se tedy prodlužovalo
vý náskok a nebylo by co řešit.
o sedm metrů,“ vysvětlil technický
Vyloženě jsme si koledovali a domanažer klubu Marian Górniok
mácí toho dokonale využili,“ doplnil
s tím, že úprav doznaly sedačky,
nazlobený trenér Jozef Weber.
přidělávaly se schody, vyměnily se
ochranné sítě za brankami nebo
aja

Ocenění členové:
Vlastimil Kraina, Jiří Aksteiner, Kamil Matějíček, PaedDr. Radislav
Mojžíšek, Kazimír Golasowski, Bronislav Schimke, Jiří Lincer, Josef
Poláček, Vilém Santarius a Pavel Santarius.
Nejmladším členům oddílu bylo vyhrazeno středeční odpoledne.

Zvláštní ocenění Zlatá plaketa FS: Josef Štěpánek

Kam za sportem
Karviná – házená
Extraligoví házenkáři hrají sice
v neděli na půdě nepříjemných Lovosic (přímý přenos
od 10.30 na ČT Sport), ale další
domácí zápas sehrají v příštím
týdnu v netradičním čtvrtečním
termínu od 20 hodin opět před
kamerami sportovního kanálu
České televize.

Petrovice – fotbal
Milovníci nižších fotbalových soutěží
a dobré klobásy jistě nebudou chybět
v sobotu v Petrovicích u Karviné. Místní
divizní Lokomotiva se utká od 15.30
s nováčkem soutěže, Kozlovicemi.
Populární „Lokotka“ zatím prožívá
vynikající sezonu, když se drží na druhé
pozici tabulky Moravskoslezské divize
sk. E s osmnácti body.

Havířov – hokej
První říjnovou sobotu si na své
přijdou příznivci havířovského
AZetu. Svěřenci trenérů Daníčka
a Potěšila přivítají na svém ledě
jihočeský ČEZ Motor České
Budějovice. Utkání v K&K PNEU
Aréně startuje v 17 hodin.
aja

FOTO: Adam Januszek

Karviná – fotbal
Přesně po 13 dnech od vítězného domácího utkání s Mladou
Boleslaví se v pátek 3. října
představí na Bažantnici ligoví
dorostenci U19 jakožto vedoucí
tým celostátní soutěže. Tentokrát
dorazí soupeř ze severu Čech –
FC Slovan Liberec. Utkání začne
ve 13 hodin.

Adam Januszek

Ve VIP prostorech zimního stadionu proběhlo ocenění zasloužilých členů. Úplně vpravo současný předseda klubu Jaroslav Jurček.

FOTO: HCB OKD Karviná

ORLOVÁ – Deset bývalých fotbalistů převzalo poslední zářijovou sobotu stříbrný talíř se svým jménem a poděkováním za oddanost
klubu. Předání pamětních cen se
konalo v rámci oslav 85 let od založení fotbalového oddílu FK Slavia
Orlová-Lutyně a zúčastnili se jich
představitelé klubu, člen výkonného výboru Moravskoslezského
krajského fotbalového svazu Jiří
Lincer i místostarosta města
Orlová Martin Sliwka.
Při děkování bývalým členům
oddílu se rovněž nahlédlo do minulosti. Důležitým rokem v celé
historii klubu byl rok 2000, kdy
město Orlová zachránilo klub
od bankrotu, a za 12 let se tady
už hrála třetí nejvyšší soutěž, která tady je dodnes. „Držíme se v ní
zuby nehty. Letošní sezona nebude výjimkou,“ řekl předseda klu-

FOTO: FK Slavia Orlová-Lutyně

Hodně úspěchů
do dalších náročných
let! To bylo nejčastější
přání všech, kteří se
oslav zúčastnili

Rozhodující pasáž hry nastala
mezi 40. a 46. minutou, kdy se
domácí tým prezentoval pěti góly
za sebou.„Za klíčový okamžik
utkání považuji ubráněnou přesilovku hostí, kterou jsme naopak
3:1 vyhráli,“ podotkl Hudeček.
Takřka celý druhý poločas probíhal
minisouboj dvou střelců – karvinského Radima Chudoby a hostujícího Viktora Hastíka, který prostředí karvinské haly velmi dobře
zná ze svého dřívějšího působení.
Nakonec byl o gól úspěšnější
Hastík, když zaznamenal celkem
11 přesných tref, ale v konečném
součtu se z výhry mohl radovat
Radim Chudoba společně s celým
týmem a svými fanoušky. Další
zápas odehrají karvinští házenkáři
v neděli dopoledne v Lovosicích
před kamerami ČT Sport.

Tady se bude v sobotu hrát hornické derby.
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