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

Editorial
Václav Kopta
technický
ředitel OKD

Vážení spolupracovníci,
jestliže je rok 2014 obdobím snižování jednotlivých druhů nákladů,
jak již moji kolegové několikrát
zdůraznili, bude rok 2015 klíčový pro
zajištění další existence ﬁrmy. V současné době probíhá projednávání
důlně-technických plánů pro období
2015-2017, které jsou pilířem pro
aktualizaci dlouhodobého výhledu
těžby OKD na období následujících
deseti let.
Při stagnujících cenách černého
uhlí na světových trzích, konkurenci
polských těžařů a snižujícím se
počtu aktivních ker v karvinské
části revíru je postupné spojování
důlních závodů nezbytným krokem,
který přinese zjednodušení a zefektivnění řízení provozů v dolech
i na povrchu. Vždyť organizace
odtěžení rubaniny z lokality ČSA
spojovacím překopem a následně skipovým komplexem Mír 4
na úpravárenský komplex Darkov
k tomu přímo vybízí. Rovněž udržení
obou těžních zařízení v jámě Mír 4
ve spolehlivém a provozuschopném
stavu je pro objem těžby ze současných závodů Darkov a Karviná
limitující.
Zásadními synergickými efekty,
které vyplývají ze spojení zmiňovaných závodů, jsou především
maximální využití rubáňových a přípravářských kolektivů, optimální
zajištění vybavovacích a likvidačních prací, efektivnější provozování, údržba a opravy výkonných
technologií, ale také jednotný
systém hospodaření s materiálem
a náhradními díly. Opomenout
nicméně nelze ani centrální pohled
například na zajišťování chladu
a nízkotlakého vzduchu na důlní
pracoviště.
Firma disponuje dostatečným
počtem zkušených a motivovaných
zaměstnanců. Potenciál prodloužení její životnosti stále existuje. Je
potřeba především efektivně plánovat, řídit a plnit stanovené úkoly,
ctít zásady týmové spolupráce a mít
trochu hornického štěstí, které je
při naší práci často potřeba.
Zdař Bůh!

Vedení OKD navštíví závody
DARKOV – Zástupci vedení společnosti
OKD pořádají v příštím a následujícím
týdnu informativní setkání se zaměstnanci všech závodů a správy ﬁrmy.
Za jednotlivé závody se jednání zúčastní
jejich ředitelé, náměstci, vedoucí úseků,
předáci a ÚIP, kteří následně předají
informace o aktuálním dění ve společnosti a výhledech pro další období svým
kolegům. Představen bude také program
Nová šichta zřízený pro zaměstnance
opouštějící OKD, aby jim pomohl v hledání nového pracovního uplatnění nebo
nastartování vlastního podnikání. ms
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Restrukturalizace NWR
je úspěšně u konce
Úspěch procesu dává čas
a klid pro pokračování
provozní transformace OKD
AMSTERODAM – Mateřská společnost OKD, skupina New World
Resources, 7. října oznámila, že
úspěšně dokončila svou kapitálovou restrukturalizaci. Podle
předsedy představenstva NWR
Garetha Pennyho je úspěch celého procesu významným krokem
pro budoucnost podniku i přes
náročné podmínky na trhu s uhlím, s nimiž se těžaři potýkají.
Díky úspěšné restrukturalizaci
došlo ke snížení zadlužení NWR
z 825 milionů eur na 535 milionů, došlo k prodloužení termínu
splatnosti tohoto dluhu a významnému snížení nákladů na dluhovou službu (placení úroků se sníží z původních 60 milionů eur ročně zhruba na polovinu). Do ﬁrmy
zároveň od akcionářů připutuje
více než 5 miliard korun nového
kapitálu, z něhož zhruba polovina
bude směřovat do provozu.
Podle vedení OKD je úspěch
restrukturalizace důležitým momentem pro budoucnost ﬁr-

Původní dluh 825 milionů eur. Nové zadlužení 535 milionů
(150 milionů bude časem vyměněno za nové akcie)
Nový kapitál 185 milionů eur, 75 milionů poskytl
majoritní akcionář, skupina CERCL Mining
(původně BXR Mining)
Majoritní akcionář drží 51% podíl v NWR, zbytek akcií
je obchodován na burzách v Londýně, Praze a Varšavě
na těžbu na konkurenceschopnou
úroveň.

my, ale především výzvou pro to,
aby těžaři nadále tvrdě pracovali na své provozní transformaci,
která jim umožní přežít a udržitelně fungovat i při současném prostředí na trzích s uhlím. Před ﬁrmou totiž v současnosti stojí řada
úkolů, jako jsou například spojování závodů Karviná a Darkov
od roku 2015, plán na rozšíření
těžby lokality ČSA nebo hledání
dalších úspor, které sníží náklady

Pokračujme v našem úsilí
„Nyní, když máme novou kapitálovou strukturu, která je udržitelnější, můžeme se ještě více zaměřit na naše provozy, abychom
zajistili udržitelnost našeho podnikání v pokračujících špatných
podmínkách na černouhelném
trhu. V optimalizaci všech našich

činností bylo vykonáno obrovské množství práce a chtěl bych
poděkovat všem, kteří k tomu
přispěli. Nicméně budeme muset pokračovat a naše úsilí v této
oblasti ještě zintenzivnit, protože to vypadá, že situace na trhu
se v dohledné době nezlepší.
Budeme muset zajistit další snižování nákladů, abychom byli
schopni se s náročnými podmínkami na trhu účinně vyrovnat,“

Dýmnice lepší dětského hřiště
HBZS pozvala horníky
z bezpečně pracujících
kolektivů i jejich rodiny
a ukázala jim své zázemí
OSTRAVA – Jakkoli kluci a dívky
na dni otevřených dveří Hlavní
báňské záchranné stanice (HBZS)
v Radvanicích s otevřenými ústy
obdivovali i zkoušeli jindy nevídané věci a sápali se po sladkostech
či baloncích, jejich vůbec největšímu zájmu se těšil cvičný polygon
– dýmnice. Děti chlapů z nejbezpečněji pracujících důlních kolektivů v revíru při hře poznávaly, jak
vlastně jejich tátové pracují.

Dne otevřených dveří HBZS se zúčastnili také výkonný ředitel OKD Dale
Ekmark (vpravo) a provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava.

„Holky byly jako urvané se řetězu, a dokázaly dokonce v té spleti chodbiček zmizet
V tomto roce
průvodci. Braly to
v našem revíru vz
ni
jako úžasnou zábavu,
Báňská záchrann kla
á služrozumí se, že nechtěba rakousko-uhe
rské
ly ven,“ líčila Mirka
monarchie.
Žwaková z Havířova,
která druhou říjnovou sobotu navštívila HBZS s dcerami Soﬁí, Viktorkou a Sárou. A pochopitelně i s manželem Tomášem,
jenž razí pod hlavním předákem
Markem Galikem na lazecké šachtě. Asi stovka návštěvníků se přišla podívat na pracoviště radvanických báňských záchranářů.
Pozvání k záchranářům placích přístrojů či deset tisíc hasiské ﬁrmy ALPEX. „HBZS zde
tilo pro členy part vyhodnocečáků). Exkurze prošla i zázemím,
předvedla současnou techniku.
ných v OKD za bezúrazovou prákde záchranáři ve službě žijí.
Nebylo to jako v muzeu, kde čloci – a k nim Žwak s dalšími ra„Letos jsme absolvovali již
věk vidí většinou vybavení použíziči z úseku Přípravy 4 vedou284 lékařských a důlních výjezvané v minulosti,“ shodli se polcího Romana Pastuchy náleží.
dů k úrazům, nehodám a mimoští hosté patřící ke třem skupi„Dostali to za odměnu a mohřádným situacím. Den otevřených
nám návštěvníků. Dohromady
li vzít rodinné příslušníky. Díky
dveří jsme uspořádali také proto,
na HBZS přišlo přes sto lidí.
za to, moc se nám to líbilo, podíaby si partneři a děti našich havíOd jejího ředitele Josefa
vali jsme se do míst, kam se člořů udělali obrázek o báňských záKaspera se dozvěděli, že areál užívěk běžně nedostane. Už vím, kde
chranářích,“ konstatoval Kasper
vaný od 22. května 1979 vznikl
si muž udělal ten záchranářský
s tím, že zájem odborné i laicvýhradně pro báňské záchranáře,
kurz,“ řekla Žwaková.
ké veřejnosti o HBZS je nemalý.
kteří zde mají k dispozici naprosto
Z dýmnice byl ostatně maxiŽádosti o exkurze přicházejí dvě
všechno a ještě provádějí i servis
málně nadšený i devítiletý Max,
týdně – naposledy od úpravářů
pro revír (asi šestnáct tisíc důljehož vzal s tátou Krzysztofem
z ČSM-Sever.
ních lamp a stejný počet sebezádo Radvanic děda Ryszard
chranných přístrojů, 270 dýchaSzeithauer, ředitel dodavatelRadek Lukša
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komentuje výsledky restrukturalizace Gareth Penny.
Zároveň upozorňuje na to, že
vzhledem k špatným podmínkám
na světových trzích s uhlím, což
v uplynulých dvou letech bezprostředně dopadlo také na fungování OKD, potažmo NWR, je nadále nutné tvrdě pracovat na dalším zvyšování produktivity, úsporách nákladů a zvýšení efektivity
práce. „A při tom, prosím, mějme
na paměti, že nejdůležitější je bezpečnost a ochrana zdraví všech,
kteří pracují v naší společnosti,“
dodává Penny.
V souvislosti s restrukturalizací došlo také ke změně v majetkové struktuře NWR. Majoritní akcionář CERCL Mining (dříve BXR
Mining) držel v NWR původně téměř dvoutřetinový podíl, nyní jeho
podíl klesl na 51 procent, čímž si
udržel pozici většinového akcionáře. Podíl Zdeňka Bakaly (polovičního akcionáře v CERCL Mining)
tak v OKD klesl na jednu čtvrtinu. Zbytek akcií je obchodován
na třech burzách (Londýn, Praha,
Varšava) a drží je významné fondy,
institucionální nebo drobní investoři.
Marek Síbrt

Ze světa

Čína obnovuje
cla na uhlí
PEKING – Největší světový
dovozce uhlí obnovuje dovozní
cla na uhlí. Nová cla ve výši 3–6
procent nejtvrději dopadnou
na těžaře v Austrálii a Rusku.
Clo na koksovatelné uhlí bude
od 15. října činit tři procenta,
v případě energetického uhlí
šest procent.
Do Číny se ročně doveze
více než 300 milionů tun uhlí,
přičemž tři čtvrtiny se pálí v místních elektrárnách, zbytek činí
koksovatelní uhlí pro hutnictví.
Čína ročně spotřebuje téměř
čtyři miliardy tun uhlí.
Čína chce omezit dovozy
a podpořit domácí těžaře, kteří
se zmítají v problémech. Podle
některých údajů je až 70 procent
dolů v zemi ztrátových. Země
chce v letošním roce zavřít více
než 1700 dolů. Má jít především
o malé provozy s těžbou uhlí
nízké kvality menší než 90 tisíc
tun ročně a nelegální doly.
Čína je odhodlána kvůli ekologickým problémům snížit podíl
uhlí v energetickém mixu země
na 65 procent.
ms
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Šestkrát „nej“ Tománkových razičů
Chceme být na šachtě jedničkami
i navzdory obtížným podmínkám,
vzkazovali z úseku Přípravy 3

stanovené tři klimatické přestávky.
Vedení podniku pořídilo ke klimatizační jednotce ochlazující přímo
pracoviště ještě druhou na přístupovou cestu, čímž se situace výrazně
zlepšila. V současnosti máme
klimatické přestávky pouze dvě,“
líčil hlavní předák.
„Ale se stroji je to horší. Mají
problémy osmnáctistupňový úklon
zdolávat, fungují doslova na hraně svých technických možností.
Zámečník-údržbář Oldřich Machala
i kolegové z Centrální strojní údržby
mají co dělat, abychom zůstali
provozuschopní,“ pokračoval
Radim Kimla, mechanik úseku P3.
Tománkovi raziči pracují na štrece
074 5357/2 s vrtacím vozem DHDT
1 a nakladačem DHL 1200.
Navzdory všem trablům kolektiv
usiluje o letošní přípravářské prvenství
na Paskově. „Limitní výkon jsme neměli pouze v lednu, kdy se parta viděla
poprvé a teprve zapracovávala. Od té
doby plníme! Chceme být nejlepší,
přestože je to v současné době složité.
Postupy máme menší, podmínky
jsou horší, než jsme očekávali, ale
nevzdáváme se,“ vzkázali vedoucí
úseku s hlavním předákem.
Tománkův kolektiv vznikl
po obnově paskovských ražeb
z asi poloviny jeho původní party,
části osádek Ivana Grossingera
a Petra Pustáka a dvou horníků
z rubání. Letos razil nejprve štreku
074 5259, kde za ním zůstalo 760
metrů a šest limiťáků. Pak přešel
na 074 7250/1 a přidal 194 metrů
plus dva zápisy na skuru. Na nynější ražbě má pokračovat do staničení 920 metrů, což vychází až
do konce roku.

STAŘÍČ – Větrní spojení 074 5357/2
pro budoucí porub R 799, které
od začátku října razí na staříčské lokalitě Závodu Důl Paskov pod úrovní
pátého parta osádky hlavního
předáka Libora Tománka, je čelbou
s hned několika „nej“. Nikdo jiný
na šachtě totiž nedělá dále, hlouběji, v takovém úklonu, klimatických
podmínkách či s tolika dopravníky.
A nemůže se také chlubit osmi
zápisy na skuře.

 Nejvzdálenější čelba od jámy –
4100 metrů
 Nejhlubší pracoviště – 1248
metrů (–943 m pod mořem)
 Nejteplejší ražba – 34 °C při
relativní vlhkosti 67 % při
posledním oﬁciálním měření
 Největší úklon – 18° dovrchně
 Nejvíce strojního zařízení – osm
pásů TP 630 a jeden TH 601
 Nejvíce limitních výkonů – osm
„Pro urychlení ražby jsme na současném pracovišti vystřídali kolektiv
hlavního předáka Pavla Pustáka.
Je to překopní ražba v proﬁlu K 12
v kameni bez sloje s velmi složitými
podmínkami spočívajícími zejména
ve velkém úhlu stoupání. Na čelbě je
úklon do osmnácti stupňů. Postup
máme 2,2 metrů, režim plníme,“
uvedl Alois Pavelek, vedoucí
úseku P2, kam spadá třiadvacet
Tománkových chlapů.
„Na čelbu to je hodně přes hodinu. Jezdíváme rikšou, pendolinem
a nakonec šlapeme více než kilometr. Bojujeme s vedrem, v létě byly

Radek Lukša

V dole se zkouší Chosé – nový
model hornického oblečení
Elektrikáři na ČSM-Jihu
v upravených kalhotách
fárali ke své spokojenosti
na teplá a vlhká pracoviště
ČSM-JIH – Lehčí i propustnější, širší
v oblasti stehen, s nohavicemi jako
bermudy. Takové kalhoty fasovali na zkoušku elektrikáři z jižní
lokality Závodu Důl ČSM s hlavním
předákem Vladislavem Ferfeckým
a vedoucím úseku Lumírem
Rusnákem fárající k havířům
Arkadiusze Strenczeka a Krzysztofa
Sędkowského – do porubů 331 315
a 401 309 se zvýšenou teplotou
a vlhkostí. Novému modelu hornického oblečení se říká Chosé.

Ženy na darkovském nádvoří jsou
s pracovními podmínkami spokojené
Některé profese
na šachtě by většina
chlapů asi nedělala ráda.
Lépe se hodí pro ženský
naturel
DARKOV – Těžební společnost
OKD zaměstnává především
muže. Ženy zde představují zhruba 6,5 procenta kmenových zaměstnanců. Třebaže uhlí nekopou
ani nerazí důlní chodby, přesto se
bez nich těžaři neobejdou. Více
než sedm stovek jich patří do velké hornické rodiny.
„Ženy u nás dělají práci, kterou by většina chlapů asi nedělala. Prostě jde o činnosti, jež se více
hodí a lépe sedí ženským,” tvrdí
Rudolf Liszok, vrchní mistr nádvoří tří lokalit Závodu Důl Darkov
(9. květen, závod 2 a pomocný závod). Jejich 101 zaměstnanců se stará o to, aby doly měly vše potřebné
pro svou činnost. Mimo jiné ze skladů vydávají, nakládají a vozí mate-

Liszok: Ženy
bývají pečlivější,
velmi odpovědné,
komunikativní, dokážou
respektovat či vytvořit
vlastní systém práce,
umí si také u mužů
zjednat respekt.
riál k jámám, ten použitý nakládají
a odvážejí z dolů do šrotu či k opravě. Podílí se na tom i 15 žen – tedy
téměř 15 procent celého kolektivu.
A co dělají? Jsou to důlní skladnice,
jeřábnice, řidičky vysokozdvižných
vozíků nebo operátorka nakládky.
„Ženy jsou opravdu na mnohé činnosti vhodnější než muži,” zdůraz-
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Vrchní mistr darkovského nádvoří Rudolf Liszok si přístup žen na svém pracovišti pochvaluje.
ňuje Liszok. „Třeba ve skladech při
evidenci a výdeji materiálu, ochranných pomůcek, vypisování průchodek pro řidiče a podobně. Bývají pečlivější, velmi odpovědné, komunikativní, dokážou respektovat či vytvořit systém práce, umí si u mužů
zjednat respekt. Jsou mezi nimi i organizačně velmi zdatné pracovnice,” hodnotí ženský fenomén vrchní
mistr a dodává: „Máme tady stabilní, výkonný a bezproblémový kolektiv. Nemusíme řešit nějaké hašteření
či problémy v mezilidských vztazích.
V tomto směru jsme tady v pohodě.”
Jeho slova potvrzuje Olga
Halaszová, pracovnice evidence
důlního skladu, zásobování a fakturace. „Před pětadvaceti lety jsem
na nádvoří začínala jako lokomotivářka. Po sedmi letech pak ze zdravotních důvodů přešla na pozici velinářky oběhu vozů. Teď už deset

let dělám předačku v důlním skladu. Za celou tu dobu jsem ze strany mužů či vedení ﬁrmy nepocítila žádnou diskriminaci, naopak,
ﬁrma mi vždy vycházela vstříc.
Podmínky pro ženy jsou u nás dobré. Proto také chodím do práce
ráda, jsem spokojená. Hodně záleží na tom, jakou pozici si člověk
ve své profesi vytvoří, jak se chová ke svému okolí. Nevidím žádný rozdíl v přístupu svých nadřízených či kolegů k mužům či ženám.”

Náročná a odpovědná práce
Obdobně hovořila i Miroslava
Kačmarčíková, operátorka nakládky. Ta k OKD nastoupila
v roce 1987, prošla několika šachtami a profesemi. Dělala v lampovně, ve výdejně prádla, ve stavební údržbě, jeřábnici, řidičku
vysokozdvižného vozíku i osobní-

ho auta. Od roku 2012 je operátorkou, pracuje s informačním systémem SAP. „Moje současná práce
je organizačně náročná, pestrá,
odpovědná, nicméně mě uspokojuje,” usmívá se. „Vždy jsem
se lépe cítila v mužském kolektivu než v čistě ženském. Chlapi
jsou sice ve vyjadřování drsnější, neberou si servítky, ale jednají
přímo, na rovinu. – Co by se dalo
zlepšit?” opakuje naši otázku.
„Moc toho není. Ale snad každý
by si přál být lépe placený, s ohledem nejen na svou pracovní třídu, ale také na podmínky a výkony, které odvádí. Nicméně osobně
jsem ráda, že mám hezkou práci
a jistý pravidelný příjem. Jen aby
tomu tak bylo i nadále,” uzavírá
Kačmarčíková, která je pravou rukou vrchního mistra darkovského
nádvoří.
Josef Lys

 materiál 100% BA, 245g/m2
 barva černá, velikost 48–66
 reﬂexní pruhy 3M Scotchlite 7187
„Jsou pracoviště vykazující i přes
nasazení klimatizačních jednotek
a zavádění jiných opatření pořád
ztížené mikroklimatické podmín-

Krátké fárací kalhoty,
kalhoty typ Chosé –
možná nové oblečení pro havíře.

ky. V těch musí havíři pobývat
a podávat výkony celou směnu.
A jelikož chceme ulehčit kolegům
jejich tvrdou a zodpovědnou práci,
zabývali jsme se i touto problematikou. Výstroj horníků, kteří dělají
v těžkých podmínkách, by měla
odpovídat jejich potřebám,“ řekl
Josef Drastich, metrolog laboratoře
prašnosti a mikroklimatu stonavské
šachty.
Není podle něj žádným tajemstvím, že chlapi v horkých a vlhkých
rubáních a čelbách hned na začátku
směny odkládají části fáraček.
„Výstroj se jim záhy propotí a působí obtíže, jako jsou opruzeniny
a dermatózy. Vzhledem k tomu, že
dále dělají s nechráněným tělem,

FOTO: Závod Důl ČSM

Kraťasy fárací pánské

Na oblečení typu bermudy do dolu
nechybí reﬂexní prvky.

dali si interní konzultanti trvalého
zlepšování
z útvaru bezpečnostního
p
náměstka úkol podívat se na tuto
zkusit s ní něco udělat,“
věc a zk
Drastich s tím, že oslovili
uvedl D
osvědčeného výrobce ochranosvěd
ných pomůcek.
PPo společných konzultacích se možná
zu
zzrodil přírůstek do budoucí garderoby havíře.
„Jedním z požadavků
byla potřeba lehčí
a prodyšnější látky.
Tkanina nových kalhot je
Tka
z čistě přírodního materiálu, nehořlavého, antistatického, schváleného
pro používání v dole. A reﬂexní
prvky, které jsme nechali ještě více
zvýraznit, vyhovují všem předpisům.
Rozšíření ve stehnech je pro cirkulaci vzduchu, kratší nohavice pro
lepší ochlazování nohou,“ popisoval
Drastich.
Chlapi z elektroúseku ČSM-Jih
mají po odzkoušení modelu Chosé
jasno, vyhovuje jim. Další krok je
nicméně na odboru řízení bezpečnosti, jenž musí nové oblečení
schválit, aby ho mohli začít pro
vybraná místa v dole vydávat. „Jeho
používání ošetří příkaz závodního
dolu. V zavedení kalhot Chosé spatřuji přínos ke zlepšení pracovních
podmínek i zvýšení bezpečnosti,“
doplnil Drastich.
Radek Lukša

Olga Halaszová.

Miroslava Kačmarčíková.

OKD chce zefektivnit činnost
Společnost OKD
ke konci roku opustí 300
zaměstnanců napříč
ﬁrmou, která musí čelit
situaci na trhu s uhlím
DARKOV – Společnost OKD informovala Krajskou pobočku
Úřadu práce ČR, že ji ke konci roku opustí 300 zaměstnanců.
Cílem je zvýšit efektivitu fungování ﬁrmy. Tento krok je nezbytný
také s ohledem na stávající situaci na trzích s černým uhlím, kde
se například ceny koksovatelného
uhlí za poslední tři roky doslova
zřítily o více než polovinu.
Cílem je zefektivnit činnost
OKD a vytvořit štíhlejší ﬁrmu,
jejíž podnikání bude udržitelné

a konkurenceschopné i při současných mimořádně náročných
podmínkách na trzích. Podle analytiků navíc není možné v nejbližší
době očekávat výrazný nárůst cen
kvůli oslabující poptávce z Číny,
stagnující evropské ekonomice
a levným dovozům zámořského
uhlí do Evropy.

Nutný krok k vyšší efektivitě
Firma deklarovala, že se snažila
k tomuto nepříjemnému, ale nutnému kroku přistoupit odpovědně a na odchodu se snažila domluvit především s lidmi v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Ohled byl brán také
na pracovní výsledky, sociální
situaci zaměstnanců. Celý proces probíhá po projednání s odborovými organizacemi. „Cílem

je, aby to bylo sociálně nejpřijatelnější, to znamená u lidí, kteří
jsou nějakým způsobem zabezpečeni. Bohužel, je to sice nepříjemné, ale jinak to nepůjde, takže hledáme ty nejméně bolestivé
metody, jak to udělat,” říká šéf
hornických odborů OKD Jaromír
Pytlík, podle něhož je jasné, že
postupný pokles objemu těžby se
bude muset projevit v potřebném
počtu zaměstnanců.

Podpora odcházejících
Odcházející zaměstnanci mají
nárok až na šest měsíčních platů podle délky pracovního poměru v OKD. Firma jim zároveň chce
pomoci s hledáním nového pracovního uplatnění nebo zahájením vlastního podnikání. Proto
zřídila program Nová šichta, je-

hož detailní podobu představí odcházejícím zaměstnancům v nebližších týdnech. Program by měl
pomoci právě zaměstnancům,
kteří ﬁrmu opouštějí.
Počet zaměstnanců je podle vedení OKD nutné přizpůsobit objemu těžby, která bude v budoucnosti postupně klesat. V současnosti se pracuje na výhledu těžby
na další období. Firma chce optimalizaci počtu pracovních míst
řešit tam, kde to bude možné,
především přirozenými odchody do důchodu, kam z OKD ročně
odchází několik set zaměstnanců,
nebo do jiného zaměstnání.
Ke konci roku tak OKD opustí zhruba 100 lidí z kanceláří, 50
z povrchových pracovišť a 150
z důlních provozů.
Marek Síbrt

Z OKD
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Výpočetní technika přispívá
k vyšší efektivitě našich pracovišť
Informační systém
SAP uplatňovaný
v materiálovém
hospodářství pomáhá
šetřit i v přípravářských
kolektivech

Efektivně
a s větším přehledem
„Za poslední dva roky, kdy SAP
používáme, jsme v materiálovém
hospodářství zaznamenali velký
pokrok. Spočívá především v tom,
že se podstatně zkrátil a zkvalitnil proces počínající podáním objednávky vedoucím úseku či jeho
zástupcem až po konečné dodání příslušného materiálu na konkrétní pracoviště,” hodnotí přínos SAPu Radek Taussig, materiálový hospodář provozu příprav
Závodu Důl Karviná, a pokračuje už konkrétněji. „Dnes stačí dva
dny dopředu požádat o materiál
na plánované metry chystané ražby. Není třeba vypisovat množství
jednotlivých kusů – hajcmany,
rozpínky, šrouby, pásy, lutny, válečky a podobně. Objednávky obsahující metry a označení proﬁlu
se u mě shromáždí a počítač po za-

Pochvala od profesionálky
Velkou poklonu na adresu těch,
kteří se SAPem v OKD pracují, vysekla aplikační manažerka ﬁrmy
ATOS Zuzana Drlíková: „V OKD
spolupracuji s lidmi, kteří o SAPu
hodně vědí, jsou znalí a ve svém
oboru značně zkušení. Je jednoznačné, že nasazením informačních technologií a výpočetní techniky se mnohé činnosti v těžební
společnosti značně zjednodušily.”

Dobrá spolupráce s dopravou

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – O tom, jak je důležité
mít včas po ruce veškerý potřebný materiál, by mohli přípraváři ze šachet dlouze povídat. A nejen oni. Denně dopravit na konkrétní ražby spoustu potřebných
komponentů o hmotnosti desítek tun je logistickým oříškem.
Nejde pouze o to, dodat tyto díly
ve správnou dobu na správné místo, ale také tak, aby odpadla zbytečná manipulace s těžkými břemeny, do dolu nesjížděly nevytížené přepravní kontejnery, prostě
aby celý proces byl co nejefektivnější. A právě dosažení co největší
efektivity dodávek materiálu přípravářským kolektivům je jedním
z poslání informačního systému
SAP aplikovaného v OKD.

ní evidence ražeb je to nejlepší,
s čím se v OKD v posledních letech v oblasti objednávání materiálu pro ražby setkal. Tento informační systém má před sebou ještě
značnou perspektivu.”

Na nádvořích důlních závodů se připravuje materiál podle údajů zpracovaných pomocí informačního systému SAP.
dání uvedených dvou parametrů
už sám v mžiku vyhledá potřebné komponenty a jejich množství,
vše zúčtuje a zaeviduje. Na povrchu a ve skladech Centra servisních služeb, kde se SAPem pochopitelně také pracují, pak okamžitě
vědí, co mají do přepravních kontejnerů chystat. Denně přes SAP
dostávají konkrétní požadavky ze
všech úseků, takže mohou vozíky s kontejnery naložit a vytížit co
nejefektivněji. Do dolů tak sjíždí
podstatně méně vozů, obsluhuje
je méně lokomotiv. Materiál je navíc uložen tak, že na velkém důlním překladišti se s ním nemusí
manipulovat, překládat. Je v kontejnerech odvezen na jednotlivé
ražby. Další velikou výhodou je,
že díky SAPu v každém okamžiku víme vše o pohybu dodávky,
případně vše lze dohledat pozpátku. Zároveň máme přehled o tom,
kolik čeho máme ve skladu a co je
v dole.”

Radek Taussig patří k těm, kterého informační systém SAP zaujal. Spatřuje
v něm velký přínos.

Pan Horníček dole v dole

Ještě vše nejede
na 100 procent

Ke slovu přichází
trio inovátorů

Zní to všechno logicky a téměř
jako samozřejmost. Jenže donedávna tomu tak nebylo. Ani teď
vše nefunguje na sto procent. Jde
totiž o to, že SAP dříve nebyl schopen do svého systému zakomponovat veškeré materiálové položky. A zcela to neumí dodnes. „Teď
jsme už na naší šachtě na devadesáti devíti procentech,” tvrdí
Taussig. „Stále ještě občas musíme pracovat s elektronickými
objednávkami, nicméně jde více
méně o drobnosti, a i ty se snažíme odstranit.”

Díky takovým, jakým je materiálový hospodář Závodu Důl
Karviná, a dalším lidem odpovědným za zavádění SAP, se však
věci hnuly kupředu. Taussig společně s Janem Knězkem, analytikem SAPu společnosti OKD,
a Zuzanou Drlíkovou, aplikační manažerkou SAPu z dodavatelské ﬁrmy ATOS, vytvořili tým,
který začal vychytávat nedokonalosti tohoto informačního systému, více ho přizpůsobovat požadavkům materiálového hospodářství OKD.
„Nutno přiznat, že po zavedení SAPu do procesu materiálového hospodářství provozu příprav
v roce 2013 jsme byli nuceni osobně přistoupit k rozšíření řídicích
procesů tohoto informačního systému,” říká Knězek. „Postupnými
kroky a zkušenostmi, které vycházely z praxe, se nám to s pomocí aplikační manažerky Zuzany
Drlíkové daří. Naší poslední úpravou je například možnost jednoduché změny množství skutečně
naloženého materiálu v tzv. operativní evidenci ražeb. Ta nahrazuje elektronické objednávky pomocí elektronické výdejky. Tento
systém nám zajišťuje lepší kontrolu a přehled celkových ﬁnančních nákladů. V tomto směru jsou
na Závodě Důl Karviná ze všech
ostatních důlních závodů nejdále. Zároveň se snažíme tyto poznatky a zkušenosti v co největší
míře zavádět i na jiných závodech.
K tomu mimo jiné slouží i vzájemné schůzky materiálových hospodářů, kde si vyměňujeme své poznatky. Jeden z účastníků prohlásil, že zavedení SAPu a operativ-

Starý systém
některým vyhovoval
Pravda je taková, že k počítačovému systému SAP někteří lidé
na šachtách přistupovali s jistými
pochybnostmi, nedůvěrou, malou
ochotou změnit dřívější zaběhnutý, nicméně zdlouhavý a v mnoha
ohledech ne vždy přehledný systém. Papírové objednávky směnových techniků procházely až tříkolovým, časově náročným schvalovacím řízením. Pak se teprve
vznášely požadavky na dopravu.
Chlapi raději „pro jistotu” objednávali více materiálu, než bylo
momentálně nutné. Každý si hrál
na svém písečku. Do dolů sjíždělo
spousta materiálem nevytížených
vozíků. Nebyl ani dostatečný přehled, kolik se ho v dole spotřebovalo a kolik ho nebylo nepoužito.
Nehledě na to, že v dole nevyužité díly zbytečně zabíraly prostor.
Přesto někteří prosazovali, aby
byl starý systém zachován. V novátorském SAPu spatřovali zbytečnou a složitou duplicitu.

V celém procesu materiálového
hospodářství vedle zmiňovaného
informačního systému a jeho obsluhy významnou roli sehrává logistika. „Bez dobře fungujících
povrchových skladů vedených
na lokalitě ČSA Petrem Vodičkou
a spolehlivé dopravy by to prostě nešlo,” připomíná Taussig.
„V tomto směru je třeba poděkovat
dodavatelské ﬁrmě DoubravanCar pod vedením Petra Kovala,
která přepravu materiálu pro důl
zajišťuje na povrchu lokality ČSA.
Máme s ní skvělou spolupráci jak
při nakládce, tak i při třídění materiálu vyvezeného z dolu. Ne
všechno použité totiž jde do šrotu.
Mnohé z věcí jsou ještě upotřebitelné, případně se dají renovovat.
Něco z toho uskladníme, případně
nabízíme jiné šachtě. Vše eviduje
SAP, nic by se nemělo ztratit, přijít nazmar,” zdůrazňuje.

Fárání k tomu patří
Práce u počítače, telefonování,
případně osobní jednání v kanceláři však není celou pracovní náplní materiálového hospodáře. Ten
zhruba polovinu pracovní doby
tráví přímo v dole. Na překladišti kontroluje, zda jsou spuštěné
díly včas expedovány, nedocházíli k chybám při manipulaci, v dopravě, zda jsou použité součásti
řádně tříděny a ukládány. Na čelbách se zajímá o to, jestli přípraváři mají včas vše potřebné, co je třeba zlepšit či zkvalitnit. Sleduje koloběh materiálu, jeho využití, zda
je vše, jak má být.

Inspirace pro dobré nápady
„To vše k mému postu prostě
patří. Bez podrobných znalostí důlního prostředí bychom stěží mohli něco na SAPu vylepšovat,” říká Taussig, který začínal
na dole Doubrava v roce 1989
jako dělník. Při práci vystudoval hornickou průmyslovku, dělal revírníka, vedoucího úseku příprav, směnového technika a od loňského září materiálového hospodáře příprav. „Se
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Slovo ředitele
Boleslav
Kowalczyk
ředitel Závodu Důl
Darkov a Závodu
Důl Karviná

Kolegové!
Je to tady zase. Závěr roku
a s tím spojený tlak na tuny, metry a ekonomiku. Můžete říci, že
je to každý rok stejné a máte asi
pravdu. Ale tento rok je možná
přece jenom v něčem jiný, a to
v tom, že naše mateřská společnost NWR úspěšně završila
kapitálovou restrukturalizaci. To
nám pomůže ﬁnančně, ale my
tento počin musíme podpořit
těžbou, metráží a ekonomikou.
A jaká je skutečnost? Jako
v hokejovém derby. První třetina
nad očekávání úspěšná! Druhá
třetina – uspokojení z výsledků,
ztráta náskoku a strach o celkový výsledek utkání. A máme tady
rozehranou třetí třetinu. Taktický
plán je nachystaný, hráči mají
své úkoly a motivaci a trenéři
okusují nervózně nehty a vztekle
kopou do mantinelů. To jsem
uvedl pro zlehčení. Faktem však
zůstává, že nám na Závodě Důl
Darkov pro naplnění úkolů schází poměrně dost tun i metrů.
Navíc těžební výsledky budou
hodně závislé na včasném vybavení porubů 240 500 a 40 900.
V hokeji to je možná jednodušší v tom, že když je závěr
nerozhodný, tak ještě přichází
prodloužení a trestné střílení.
V případě šachty všechno končí
na Silvestra, a pak už jsou jen
vítězové, nebo poražení. Zbývají
nám dva a půl měsíce do konce
roku a já doufám, že všichni
udělají maximum pro naplnění
našich úkolů. Dejme do závěru
celé své srdce a um, ať na Nový
rok můžeme konstatovat, že rok
2014 byl úspěšný.
Zdař Bůh!

SAPem jsem se začal seznamovat už v lednu 2013. Zaujalo mě
to natolik, že jsem si postupem
času troufl i na nějaké jeho vylepšení,” naráží na čtyři podané spoluautorské návrhy v rámci Continuous Improvement.
„Na začátku jsme prostřednictvím SAPu disponovali zhruba
třicítkou položek. Teď jich máme
v systému 230, téměř všechny,”
usmívá se.

SAP má v OKD budoucnost
Avšak není tomu tak na všech důlních závodech. „Věřím, že je to
pouze otázka času, kdy SAP budeme všude využívat jako samozřejmost, bez předsudků a využijeme jeho obrovských možností. Můžeme zcela odstranit
elektronické objednávky, zjednodušit schvalovací proceduru, prostě dále zkulturnit a zefektivnit
proces řízení nejen v oblasti materiálového hospodářství,” uzavírá Taussig.
Josef Lys
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Dobrý strop v dole neexistuje! Šachťák hostil i pamětníka,
let pouze na sebe, ale i na své
spolupracovníky, proto při této
činnosti nesmí být prováděna
v okolí žádná jiná činnost,“ vysvětlil Pavel Zajíček.
Také je nutné strhnout narušené části horniny. Totéž platí pro
visící horninu mezi výztuží v již

Při budování důlních děl je třeba k zajišťování stropu přistupovat s maximální odpovědností.
KARVINÁ − Pád horniny je zdrojem každého čtvrtého pracovního úrazu v OKD. Od roku 2000
způsobil pád horniny nebo zával celkem 13 smrtelných úrazů.
Pro zvýšení bezpečnosti musí
být všechna používaná důlní díla
udržována v bezpečném stavu
a pořádku.
„Především je nutná neustálá kontrola stavu pracovišť
a přístupových cest – například stav výztuže. Také je nutné sledovat případné příznaky
pádu hornin, kontrolovat občas jejich odolnost poklepem
a podle potřeby provést dodatečné zajištění,“ uvedl vedoucí odboru řízení bezpečnosti
OKD Pavel Zajíček a zdůraz-

ří také musí stanovit opatření
po dohodě s technickým dozorem, zhorší-li se na pracovišti poměry,“ řekl Zajíček. K nim
může patřit odkrytí tektonických poruch v uložení průvodních hornin, které technologický postup nepředpokládal.

Nemyslete jen na sebe!
Každý pracovník si musí před
vstupem do blízkosti ohroženého prostoru prohlédnout a zajistit předpokládanou ústupovou cestu a odstranit překážky
– např. kameny, dřeva nebo velké TH. Při provádění poklepu
má vždy používat určenou obtrhávací tyč a stát v zajištěném
prostoru. „Důležité je nemys-

zabudovaném prostoru. Všichni
by měli při dobývaní a ražení dodržovat bezpečnou vzdálenost
od rozpojovacího orgánu a pamatovat, že zvlášť rizikovými
činnostmi z hlediska pádu kamene kromě dobývání a ražení
jsou také budování na ražbě, zajišťování výklenků u porubů, zajišťování výlomů, kladení umělého stropu, plenění TH výztuže, vrtání a údržba strojů v blízkosti čelby, pilíře nebo rubání.
„Od ledna do září tohoto roku
bylo evidováno 340 úrazů, z toho
hned 79 kvůli pádu horniny. A to
rozhodně není zanedbatelné
množství,“ dodal závěrem Pavel
Zajíček.

semestra z roku 1949
Akademici z „báňské“
už začali připravovat
nové adepty na vstup
do cechu hornického
na 126. skok přes kůži

OSTRAVA – Když se starému havíři Miroslavu Šmídovi doneslo, že milovníci hornických tradic
z Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě dělají přípravné šachťáky na slavný
126. skok přes kůži v Chomutově,
dlouho neotálel a první říjnovou
středu se objevil v noře „U Pošty“
v Třebovicích. Spolu s ním dvacítka semestrů a semestrik a pět
smrdutých fuxů.
V semestrovské tablici ovšem
sedmaosmdesátiletý pamětník
dlouho nevydržel, po odzpívání
pár karmín ho slavné vysoké a neomylné prezidium řečené Červ delegovalo do té prezidiální. „Do cechu havířů jsem vstoupil v roce
1949 a čestný hornický ﬂek posléze dostal od docenta Cvika, nejslavnějšího kantora všech dob,“
řekl Šmíd coby Slavné vysoké
a čestné prezidium pravé.
Hostu, který dobýval uhlí v nejnižších ostravských slojích „ležá-
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nil, že při práci ani odpočinku se nesmějí pracovníci stavět
pod neobtrhaný nebo nedostatečně zajištěný strop a při střídání na pracovišti musí své kolegy upozornit na případné nebezpečné okolnosti. „To patří
k povinnostem předáků, kte-

FOTO: Boris Renner

Nejčastějším zdrojem
pracovních úrazů
ve společnosti OKD
jsou úrazy způsobené
zasažením padající
horninou

Miroslav Šmíd na prvním přípravném šachťáku „báňské“ se SVNP Červem.
cích“ a prováděl i výzkumnou činnost v OKR, na šachťáku vypočetli, že je 130. semestrem! „Do toho
máme daleko všichni, nemluvě
o dvou přítomných fuxicích i trojici fuxů. Noví smrdutci však vypadají jako skupina se slušným potenciálem,“ nechal se slyšet doktor zvaný Prdlačky v roli Slavného
a vysokého Nadlišáka.
Fuxovskou tablici nechali zpívat i sílit se mastí, nicméně pochodování svěřilo SVNP slavným semestrům, vždyť to prý znají. „No,
byla to ukázka, jak se správně po-

aja

Eva Hostoličáková (druhá zprava) a David Matějka (třetí zleva) mezi fuxy.

chodovat nemá, přestože někteří z nich absolvovali skok letos,“
podotkla Eva Hostoličáková (20)
z Hrabůvky, studující na HGF teprve několik dní geoinformatiku.
Na šachťák vyrazila s novou spoluposluchačkou Vendulou.
„Výška přece není jenom o tom
studijním životě, ale taky o zábavě. Jsme tady úplní bažanti a chceme si najít i nějaké kamarády.
Navíc, praděda a děda byli horníci,“ uvedla Hostoličáková s tím, že
první večer hornických tradic v ní
zanechal milé dojmy. Překvapilo ji
všeobecné tykání a spousta zpěvu. S kamarádkou Vendulou nyní
mezi posluchači prvního ročníku
verbují další fuxy.
„Přítelkyně skákala přes kůži
letos, lákala mě, ale tenkrát to nějak nevyšlo. Teď jsem šachťák navštívil poprvé a rozhodl se, že to
všechno podstoupím taky. Super
akce, nečekal jsem tolik legrace
a těch řečí okolo,“ doplnil David
Matějka (21) z Trutnova, studující
druhým rokem na HGF inženýrskou geodézii. I on pochází z hornické rodiny – jeho táta kopal uhlí
na šachtě v Žacléři.
Radek Lukša

Jak dopadly volby v hornických obcích?

Těsně v Orlové, jednoznačně
ve Stonavě
Velice těsné byly výsledky
v Orlové. Shodně osm zastupitelů
získaly KSČM a ANO 2011 (17,86
a 17,04 %), sedm zástupců získala
ČSSD s 15,88 %. Své reprezentan-

ty v zastupitelstvu budou mít také
Volím Orlovou, Nezávislí a KDUČSL spolu s Konzervativní stranou (3, 3 a 2 zastupitelé).
V Doubravě překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup
do zastupitelstva šest subjektů.
Zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení s 32,6 %
a ziskem šesti mandátů. Na druhé
příčce se umístili SNK Evropští demokraté (19,1 %, 3 mandáty), třetí a čtvrtí Nezávislí a ČSSD získali
shodně dva mandáty za 16,04, respektive 15,79 % hlasů. Jednoho
zastupitele budou mít KDU-ČSL
a KSČM (10,66 % a 5,8 %).
Ve Stonavě získalo čtyři ze sedmi mandátů ANO 2011 v čele se
současným starostou Ondřejem
Feberem za 38,67 % hlasů. Shodně

jednoho zastupitele budou mít
KDU-ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení
a KSČM (14,4, 12,2 a 11,2 %).
V
Dětmarovicích
usedne
do patnáctičlenného zastupitelstva šest subjektů. Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení v čele se současným starostou Ladislavem Rosmanem získalo za 26,74 % hlasů pět mandátů,
KSČM za 20,03 % a Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice za 17,25 %
shodně po třech mandátech. Dva
zastupitele bude mít ČSSD, jednoho KDU-ČSL a ODS (15,57 %,
10,29 % a 10,12 %).

Frýdecko-Místecko
Ve Staříči na Frýdecko-Místecku
zvítězila ODS se současnou sta-

rostkou Zdeňkou Šebestovou
s 32,9 %. Nicméně přes náskok
před druhou KDU-ČSL a ČSSD
(23,15 a 22,31 %) si rozdělí shodně dva mandáty. Jednoho zastupitele bude mít za 11,43 % KSČM.
V Brušperku zvítězilo jednoznačně Sdružení nezávislých kandidátů s 37,43 % a ziskem sedmi mandátů. Dva zastupitele bude mít
Šance pro každého a ODS (15,67
a 13,66 %). Jednoho člena v zastupitelstvu budou mít SNK ED
– Zelená pro Brušperk, ČSSD,
KSČM a KDU-ČSL (9,84, 9,06,
7,33 a 7 %).
Ve Fryčovicích získaly devět
mandátů z patnácti levicové strany, když zvítězila ČSSD s 36,19 %
před KSČM s 21,92 % (šest a tři
mandáty). Shodně dva zastupite-

le budou mít SNK – místní sdružení, ODS a KDU-ČSL (16, 13,12
a 12,76 % hlasů).
V Žabni získalo všech patnáct
mandátů Sdružení nezávislých
kandidátů – místní sdružení v čele
se současným starostou Davidem
Hejnešem.

Statutární města
Překvapení přinesly volby v některých statutárních městech
v kraji. Ve Frýdku-Místku ztratila ČSSD proti minulým volbám
šest mandátů a se 12 zastupiteli
za 22,09 % prohrála s ANO 2011,
které za 27,82 % hlasů obsadilo 15 mandátů. Naše Město F-M
a KSČM na třetím a čtvrtém místě získaly šest zastupitelů za 10,96
a 10,88 % hlasů. Do zastupitel-

stva se dostala také KDU-ČSL se
ziskem čtyř mandátů za 8,65 %
hlasů.
V Havířově zvítězily levicové
strany, které obsadí 28 ze 43 mandátů. S 25,9 % vyhrála ČSSD před
KSČM s 22,9 % hlasů (15 a 13
mandátů). Hnutí ANO 2011 získalo za 18,7 % 10 mandátů. Do zastupitelstva se dostalo ještě Hnutí
pro Havířov a KDU-ČSL se třemi
a dvěma mandáty (6,06 a 5,11 %).
V Ostravě zvítězilo s 21,34 %
a ziskem 15 mandátů ANO 2011.
Na druhé příčce se umístila ČSSD
(16,2 % a 12 mandátů). Ostravak
a KSČM získaly za 13,76 a 13,43 %
hlasů shodně 10 zastupitelů. Čtyři
mandáty získaly za 6,18 a 5,78 %
hlasů shodně KDU-ČSL a ODS.
ms
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KARVINÁ – Komunální volby v Karviné vyhrála s 33,8 %
ČSSD a získala v zastupitelstvu
18 mandátů, což je o šest méně než
v uplynulém období. ANO 2011
na druhé příčce s 23,85 % získalo 13 mandátů, třetí komunisté s 16,36 % ziskem osmi mandátů
dva proti předchozímu období ztratili. Posledním subjektem, který se
dostal do zastupitelstva, je koalice
KDU-ČSL a SZ s 5,24 % a dvěma
mandáty.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Bronz pro veterána motokrosu

Stonava si připomněla
tradici Hubertovy jízdy

V čele průvodu vykračovali Černí myslivci Pobeskydští.

Po zářijových dožínkách ožila
hornická obec další kulturněspolečenskou akcí

FOTO: Radek Lukša a archiv

PASKOV – Dlouho před prvním sfáráním v našem revíru propadl
Miroslav Hanáček jízdě na terénních motocyklech. A protože stará láska nerezaví, nenechává ladem ani své stroje kvalitní tuzemské produkce ČZ 380 či ESO 500.
Pořád je aktivním motokrosařem,
což dokázal koncem léta v německé obci Dieskau u města Halle, odkud přivezl bronz v kategorii nad
šedesát let.
„Odjel jsem jako součást české
výpravy závod Motokrosu národů družstev veteránů. Regule soutěže ECMO pořádané Nizozemci,
do které tento podnik náležel, říkají, že v kategorii 60+ musíme
mít dva čtyřtakty a dva dvoutakty. Já měl, stejně jako Vašek Vlk,
pětistovku ESO, což čtyřtakt je.
Zdeněk Velký s Karlem Kozákem
sedlali dvoutakty čézety 380.
Skončili jsme třetí za Němci
a Švédy,“ upřesnil Hanáček s tím,
že čeští závodníci v 35+ a 50+ se
vraceli domů se zlatými poháry.
Ostříleným motokrosařem se
ostatně Hanáček stal už ve svých
dvaceti letech. „Dukla Mošnov
a Rudá Hvězda Ostrava, za tyto
oddíly jsem byl mistr republiky v družstvech celkem pětkrát,“
vzpomínal s tím, že v době nástupu k paskovskému Důlnímu prů-
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Miroslav Hanáček jezdí
i ve svých čtyřiašedesáti,
doma je na trati proti
zavřené šachtě v Paskově

Miroslav Hanáček přivezl z Dieskau v Německu bronz.
zkumu (později DPB) vyhrál rovněž titul šampiona tehdejší ČSSR
v jednotlivcích. To se psal rok 1980.
Česká motokrosová scéna mu byla
malá, začal trénovat v Ciezsyně.
A hádejte, kdo byl polským mistrem v letech 1985 a 1986?

Motokrosový koníček přitom
Hanáček kombinoval s prací v revíru, během níž fáral doslova
na všech tehdy činných šachtách.
„Jezdili jsme jako zaváděcí četa
nových vrtných technologií, prováděli vrty degazační, odlehčovací, průzkumné, zajišťovali čelby,“
popisoval působení v revíru. S tím
je ostatně spojen dodnes prostřednictvím motokrosové trati
v Paskově, která leží na pozemku
těžařů.

„Máme ji v pronájmu a dvakrát
třikrát týdně tam jezdívám rozhýbat kosti. Ve světě motokrosu platím za raritu. Exota, jenž se věnuje tomuto sportu už snad pětačtyřicet let a nikdy neměl nic zlomeného. Nějaké pády, ty samozřejmě
byly,“ nechal se slyšet Hanáček,
závodící už deset let ve veteránských kategoriích. Nejsilněji je
podle něj obsazená ta, do níž bude
náležet brzy: nad šestašedesát let.
Radek Lukša

Mistr
Evropy

STONAVA − Za krásného podzimního počasí a za zvuků lesních rohů
se krátký průvod myslivců, lovců se
psy, včetně jezdců na koních a jejich
příznivců vydal ke zdejšímu kostelu
sv. Maří Magdalény na slavnostní
bohoslužbu k uctění památky
svatého Huberta, patrona myslivců.
V průvodu nechyběli ani Černí myslivci Pobeskydští či jejich polští přátelé z mysliveckého sdružení Odra.
Součástí této společenské akce
bylo rovněž vysvěcení nové kapličky
zasvěcené patronovi myslivců či
ukázka sokolnictví.
„Krásná akce za krásného počasí.
Každým rokem, letos tedy již potřetí,
se to tady snažíme něčím vylepšovat
a oživovat. Letos se scénář extrémně
vyvedl. Posvětili jsme kapličku, přišli
nás podpořit místní hasiči a také
proběhla ukázka sokolnictví, kterému
se dlouhé roky věnuje pan Oszelda
ze skupiny Vancoš,“ řekl spokojený
starosta Stonavy Ondřej Feber, sám
vášnivý nimrod, jenž do mysliveckého
spolku vstoupil v roce 1996. Proč?
„Protože mám rád přírodu. Navíc jsem
byl zván na různé hony a zalíbilo se mi
to,“ pověděl.

Po bohoslužbě a vysvěcení nové
kapličky naproti škole přišla na řadu
asi půlhodinová ukázka sokolnictví,
které k myslivectví neodmyslitelně
patří. U všech přítomných a pochopitelně hlavně u dětí se setkala s velkým ohlasem. Atmosféru při práci
s dravými ptáky si Jaroslav Oszelda
pochvaloval. „Jsem rád za pozvání
a taky za to, že jsem mohl předvést
pár ukázek z programu naší skupiny,“
nechal se slyšet Oszelda.

Členové skupiny Vancoš se předvedli
s dravými ptáky

Návštěvníci také nepohrdli hrachovkou z polní kuchyně od hasičů
z Cieszyna, před kterou se utvořila
opravdu dlouhá fronta. K ochutnávce
byly ještě stonavské koláčky. „Myslím
si, že jsme svatého Huberta oslavili
více než důstojně,“ zakončil Feber,
jenž je starostou hornické obce
od roku 1990.
Adam Januszek

ránskými ti
Těmito vete 0 a 2012 se
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JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

České veteránské družstvo, které si vyjezdilo třetí místo.

Motokrosový veterán na svém stroji ČZ 380 na trati proti někdejší šachtě v Paskově.

Předseda SDH Cieszyn-Boguszowice Piotr Tomica přivezl polní kuchyni.

Vikend jak když vymaluje
Seděli zme v ponděli odpoledne
Na Upadnici a pauzy mezi slopanim piva
zme se kratili dřistami o pravě uplynulym
vikendě. „To zas raz po dluhe době měli
synoptici pravdu,“ začal dišput Juzek.
„Kemu a za co zas tak škaredě nadavaš?
Kdo je jakisik synoptik?“ ptal se Antek.
„Něčitaš, něviš! Synoptik je meteorolog, kery skuma všecki meteorologicke
jevy zaznamenane na velkim uzemi,
třebas v cele Evropě, a podle nich potym
předvida počasi na dalši dni,“ vysvětlil
sem mu učeně za potlesku cele hospody.
Přidal sem obvykle herecke pukrle
a dali posluchal Juzka. „Bylo nadherne
vikendove babi leto!“ rozplyval se. „No,
z okna to fakt vypadalo fajně a těple,“

pravil mu na to ze smichem Jiřik. „Jak
z okna, ty gnype, byli zme z moju celu
sobotu venku. Chodili zme po Ostravě
a spominali na stare dobre časy našiho
mladi,“ štěknul po nim Juzek. „Ja, byly to
krasne časy, když stě v babim letě jezdili
komarkem v modrych svazackich košulach s pokřikem My jsme mládež nová,
mládež Gottwaldova! stavjať do Kunčic tu
jeho Novu huť,“ kuckal Jiřik smichem, ale
před pivnim tackem, kery po nim Juzek
hodil, už něstačil uhnuť. Tuž enem heknul,
hladil se ruku zarudnute čelo a konečně
držel pysk.
„A co ty, Lojzek? Krom teho vědeckeho
vyšplechtu si o svojim vikendě ani něšpitnul. To ty si asi seděl doma a z okna

pozoroval, jak dole na cestě seru
psi?!“ dobiral se mě Antek. Něchal
sem to bez povšimnuti a svěřil se
kamošum ze svojimi vikendovymi
zažitkami. „Z okna sem něčučel,
ale travil sem sobotu ve vlaku a potym pod hospodskim větrakem. Cyrilkuv
synek totiž slavil v Meziřiču pětašedesatku. A nas z Mařu tež pozvali. Popisovať
svoji tradični patalie z malym oblekem
vam už něbudu, ale jakž takž sem se
do galat i saka narval, ale nesměl sem
se ho zapnuť, abych pry něvypadal, jak
pravila Mařa, něesteticki! Tuš dopoledne
ve vlaku, odpoledne v hospodě, večer při
slivovičce u Cyrila a v nedělu po poledňu
zas ve vlaku. To byl muj těply, slunečny

vikend. Dom sem přijel přežrany, přepity
a přezpivany. Bylo mi tak zle, že sem ani
pivo prvni pomoci do sebe něvpravil. Co
vam mam řikať,“ přiznal sem, a chlapi
řvali smichem. Malem im utik aji tradični
Erďuv vtip: „Jak praviš o tym vlaku. To
se to vali rychlik z Mezřiča na Prahu
a naraz vyjedě ze šin do pola!
Chvilu tam kličkuje a zas se
na nich vrati. Pruvodči řve na mašinﬁru: ,Co blbneš, Karle?!’ ,No
co?! Jedu a na kolejích leží Jura
Pech. Co bys udělal ty?’ ,Asi
bych ho přejel!’ ,No to jsem
taky chtěl, ale on mi utekl
do pole!’ Fajne, ni?!“
Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek
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Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům Nejlepší

Kreditní nebo
debetní karta?
Vezměme si třeba termín pro
naši platební kartu. Často
chybně používáme zavedený
název „kreditka“. Vysvětlíme
si rozdíly mezi kartou kreditní
a debetní. Co vlastně vyjadřuje
pojem kreditka, neboli kreditní
karta? Je produktem komerčního bankovnictví a nejčastěji ji
nabízí banka k našemu běžnému
účtu s úvěrovým číslem účtu.
Také nám může být poskytnuta
jinou bankovní společností jako
samostatný produkt. Jde vlastně

Dobrým pomocníkem se může
tato karta stát v případě, že se
o dovolené nacházíme v cizině
a chceme mít u sebe prostředky
pro každý případ. Opět platí
pravidlo, že nákupy touto kartou
jsou bez poplatku, avšak výběry
z bankomatu v cizině by nás
mohly nepříjemně zaskočit. Je
dobré se předem informovat,
ještě než si o kartu zažádáme,
jak budou zpoplatněny měsíční
výpisy čerpání prostředků.
Zpoplatněné a povinné měsíční
výpisy, nejčastěji poměrně
vysokou částkou, v tištěné formě,
nám půjčené prostředky rovněž
prodraží. Výhodou se může jevit
bonusový program za nákupy
u obchodníků, ale téměř vždy lze
body uplatnit pouze u takových
značek, které jsou spíše pro
movitější skupinu spotřebitelů.
Kreditní kartou lze bez problémů
platit na internetu.

se sejdou
v Ostravě
OSTRAVA – Profesionální šestidráhová herna Bowling SKY
v Ostravě-Porubě bude v sobotu 18. října místem závěrečných bojů letošního turnaje
Horník Bowling Cup. V předchozím kole do nich postoupilo devět týmů – tři z Frýdku-Místku
a šest z Karviné – viz výsledková listina. A těm půjde o mnohé
– např. o zájezd do Chorvatska
s CK Vítkovice Tours nebo poukazy z CK Čedok.
Díky generálnímu partnerovi společnosti OKD a dalším
partnerům je HBC nejlépe dotovaným turnajem pořádaným
u nás pro neregistrované a neevidované hráče v České bowlingové asociaci.
syl

Oporou nejúspěšnějšího týmu (č. 16) z karvinské herny Albert byl Vladan Vašíček. Ten v součtu nahrál 400 bodů (190 a 210).

Debetní karta

o platební kartu, která nás
v některých případech spolehlivě
zavede na cestu zadlužení. Jejím
prostřednictvím můžeme čerpat
úvěr, tedy půjčku a zároveň
výhody dle nastavení tohoto
úvěrového účtu. Ve většině
případů po nás budou chtít potvrzení o příjmu. K výhodě, kterou
oceníme, patří např. bezúročné
období. Jde nejčastěji o 45
dnů, po které máme prostředky
k dispozici, aniž bychom za ně
platili úrok. Po uplynutí této doby
však v případě nesplácení bance
uhradíme navíc poměrně vysoký
úrok i reposazbu.
Další výhodou se může jevit
čerpání hotovosti z bankomatu,
je třeba však vědět, za jakých
podmínek. Zde totiž neplatí
stejné podmínky jako u karty
debetní a poplatky za výběry
bývají nezvykle vysoké. V některých případech je jeden výběr
měsíčně zdarma a každý další
je již zpoplatněn vyšší částkou.
Za převedení prostředků na váš
běžný účet rovněž zaplatíte částku, která se vám nemusí líbit.

A jak se tedy nazývá karta, kterou
používáme k našemu běžnému
účtu? Tato karta patří mezi
karty debetní a v případě, že se
prostředků na našem účtu nedostává, pak ani daná transakce
neprojde. Označení jakýmkoliv
zjednodušeným výrazem spíše nepřichází v úvahu. Potom bychom
používali debetku, což by nám
zřejmě neprošlo přes ústa. A možná proto se ujal obecně používaný
výraz kreditka, což ovšem není
správně. V podstatě by nám to
nemělo tolik vadit, avšak musíme
si dát pozor tehdy, kdy nám různé
společnosti tuto tentokrát už
opravdovou kreditku nabízejí
se všemi výhodami a vězme, že
tentokrát jde o nabídku úvěru.
Nejčastěji se tak děje po telefonu
a některé podmínky čerpání prostředků bychom takto mohli přeslechnout. Jestliže se pro kreditku
rozhodneme, teprve až po delším
používání zjistíme, co jsme si
vlastně pořídili. Snad nejvíce jsou
ohroženi mladí lidé, někdy naše
děti, především studenti, kteří
často mezi těmito dvěma kartami
nerozlišují. Banky tyto produkty
rády nabízejí i jim. Zárukou jim je
někdy potvrzení o studiu, někdy
věk. Kupodivu banky nezajímá,
zda má mladý člověk pravidelný
příjem, který by zaručoval jeho
schopnost splácet. Zkusme se
tedy svých potomků někdy zeptat,
jestli svému účtu a použití karet,
i těch kreditních, rozumějí.
Mgr. Hana Gregorzová

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – V tomto díle seriálu
o ﬁnanční gramotnosti si odpočineme od počítání a zaměříme
se spíše na vysvětlení některých
pojmů, které souvisí s tím, jak
nakládáme s penězi. Tyto pojmy
užíváme běžně, ale někdy mají
jiný význam, než jim přikládáme.

1. kolo hráče prověřilo
KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK – Tradičně
zajímavý, napínavý a také zábavný je letošní Horník Bowling Cup.
Potvrzuje to atmosféra i výsledky
z obou heren – Albert a Růžový
pohorek. O postupová místa tam
bojovalo 44 týmů. Na Růžovém
pohorku se radovaly všechny
týmy, které ve dvou sériích nahrály více než tisíc bodů (čtvrtou
pozici obsadilo družstvo s propastným rozdílem více než sta

kolků). Vyrovnanější a napínavější už to bylo v Karviné, kde k postupu do ﬁnále chybělo týmu č. 25
Krištána Nováka pouze šest bodů
– obsadil sedmou nepostupovou
pozici.
Zklamáním skončilo 1. kolo pro
obhájce loňského celkového vítězství v HBC, družstvo č. 2 Ivo Ivana.
To v Karviné nahrálo 935 bodů
a patří mu až desátá, nepostupová
příčka.
syl

O co se hraje ve ﬁnále
1. místo
Týdenní rekreační pokaz pro 2
osoby (pro každého člena družstva)
do rodinných bungalovů do chorvatské Baška Vody. Ubytování
ve dvoulůžkových pokojích.
Součástí poukazu je polopenze, autobusová doprava a pobytová taxa.
2. místo
Poukazy na nákup zájezdu u cestovní
kanceláře Čedok v hodnotě 10 000 Kč
pro každého člena družstva.
3. místo
Pobytový poukaz pro 2 osoby (pro
každého člena družstva) v Hotelu
Odra v Beskydech. Ubytování na dvě
noci ve dvoulůžkových pokojích
s plnou penzí a čtyřmi rehabilitačními procedurami.

4. místo
Pro každého člena družstva dva
lístky na koncert Evergreen Tour
2015.
5. místo
Pro každého člena družstva rodinné vstupné na ostravský Veletrh
hraček.

Loňští vítězové titul
V Karviné u Alberta vládla
perfektní nálada a výborná
atmosféra. Loňský
šampion, tým Ivo Ivana,
do ﬁnále nepostoupil
KARVINÁ – V bowlingové herně Albert
v Karviné jsme v sobotu poznali dva diametrálně odlišně naladěné typy hráčů.
Těmi prvními byli ti, kteří přišli s odhodláním podat mimořádný výkon opravňující jejich tým hrát ve ﬁnále. Těmi druhými pak ti, kteří svou účast pojali jako
dobrou příležitost sejít se s kamarády,
pobavit se při hře, ale i u pivka či nějaké

té štamprličky. Prostě o počet zbouraných kuželek příliš nešlo, natož o postup
do ﬁnále.
Stanislav Wizur, kapitán týmu č.
16, to řekl stručně, o to sebevědoměji:
„Přišli jsme postoupit do ﬁnále.” Tento
skvělý hráč, který v turnaji získal už několik cen a je také držitelem rekordu
v individuálním výkonu (242 bodů, rok
2011), totiž loni se svým týmem nepostoupil. O to větší výzva to letos pro něj
byla. Chlapům se dařilo a v Karviné nahráli nejvíce ze všech – 1067. Rázem se
stali favority celého turnaje.
Se stejným odhodláním přišli i držitelé poháru a hlavní ceny HBC 2013 se
svým kapitánem Ivo Ivanem. Jenže přes

Pro výherce na prvních třech místech
jsou připraveny poháry. Oceněni
budou ale všichni zúčastnění – obdrží
pivo značky Radegast, dárkové tašky
OKD, knížky z vydavatelství R MEDIA
a pro hráče s nejlepším individuálním
výkonem je připravena taška s upomínkovými předměty a autokosmetikou, kterou do turnaje věnoval
Autosalon Kudrna, autorizovaný
prodejce značky KIA v Orlové.
Tým Radomila Ociska se přišel na bowlingový turnaj především pobavit.

IGRÁČKŮV SOUTĚŽNÍ KVÍZ
Igráček je známá postavička, se kterou si děti hrají a poznávají
svět kolem sebe. Jak dobře ale znáš ty Igráčkův svět?
Odpověz na tři otázky a vyhraj jeden ze tří Igráčkových kufříků
plných zábavy. Nápovědu najdeš na www.efko.cz
1. Hned tři ﬁgurky najdeš v balení Igráček TRIO Zachraňujeme.
Jsou to záchranář, hasič a…?
a) Policistka
b) Doktor
uce:
2. Igráček Fanda má v ruce:
a) Šálu
b) Českou vlajku
3. Igráček pro holčičky se
e kamarádí
čkou. Je to:
s jednou známou kočičkou.
a) Hello Kitty
b) Kocour Mikeš
Odpovědi posílejte na
renata.pavlikova@okd.cz
do 21. října 2014 a do předmětu
edmětu
uveďte „Igráčkův kvíz“.
Tři výherci, vylosovaní ze správných
práv
pr
ávný
ných
ch
odpovědí, budou kontaktováni
ováni e-mailem,
výhra bude doručena poštou.
štou.
Soutěž
těže se můž
ůže zúč
účasttnit
it každý
ždý pouze jednou.
d
Za nezletilé komunikuje jejich záko
onný zástupce.
Účastníci souhlasí s využitím osobních údajů
v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,, O ochraně
osobních údajů, a to za účelem
m informování
o výhře a zveřejnění výherců ve
v sdělovacích
prostředcích.

Pro batolata i předškoláky.
MOJE PRVNÍ HRY přináší nejmenším dětem zábavu i poznání na
Pěkným a zábavným dárkem k Vánocům pro nejmenší je oblíbený
soubor her Moje první hry od společnosti EFKO, který je určen
dětem již od 3 let a byl vyvinut ve spolupráci se speciálními
pedagogy v České republice. Tato unikátní sestava her naučí
děti rozeznávat základní barvy a tvary, procvičí jejich jemnou
motoriku, seznámí je s abecedou i základními číslovkami a zároveň je
naučí radovat se z vítězství a také přijímat prohry.
„Je pro nás důležité přicházet na trh s produkty, které i přes velkou
konkurenční nabídku zákazníci ocení. Motivuje nás to a zároveň nám
to dává zpětnou vazbu, která vede ke stálému rozšiřování portfolia,“
říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Nedávno soubor získal
prestižní ocenění Správná hračka, které udělují odborníci. To je
důkazem kvality, estetického zpracování i výchovných funkcí“, dodává
Kotík.
„Hry mohu směle doporučit všem, kteří chtějí s dětmi rozvíjet logické
myšlení, paměť, slovní zásobu, prostorovou představivost, jemnou
motoriku, fantazii, ale i trpělivost a spolupráci s ostatními,“ říká PhDr.
Katarína Filasová, psycholožka z Centra zvyšování psychické odolnosti.
V období, kdy si děti začínají hrát a projevují zájem o svět kolem sebe,
je velmi důležité je v tomto poznávání podpořit. Každý rodič se může přidat k nim,
nebo je nechat, ať objevují svět samy. Důležité je děti navést správným směrem a zvolit k tomu
vhodné edukativní prostředky. Moje první hry jsou v tomto ohledu správnou volbou pro děti
od 3 let až po předškoláky. Ucelený soubor her, které udělají zaručeně radost všem dětem a umožní
rodičům strávit pěkné a podnětné chvíle se svými potomky, jsou k dostání v nejznámějších obchodech
s hračkami jako je Bambule, Dráčik, Pompo, Wiky a v dalších nezávislých hračkárnách.

Panorama

g Cupu 2014 je známo
Z HERNY VE FRÝDKU MÍŘÍ
DO FINÁLE STAŘÍ ZNÁMÍ

neobhájí

Se čtyřicítkou nastoupili členové party říkající si „Gama“ tvořené
Jardou Dvořákem (kapitán), Milošem
Lipkou, Honzou Capem a Jurou
Mičánkem. „Hráváme naši frýdeckomísteckou ligu, jsme ale spíše průměr.
Dneska to taky bylo slabší,“ poznamenal Mičánek, jenž se vyučil pro šachtu, kopal uhlí ve Sviadnově, mistroval

FOTO: Radek Lukša

FRÝDEK-MÍSTEK – Samí staří známí si
vybojovali v prvním kole HBC ve frýdecké herně Růžový pahorek postup
do ﬁnále. Z prvního místa s 1080
body družstvo číslo 36 s kapitánem
Milanem Rozmarinem, z druhého
s 1057 body družstvo číslo 34 pracovníků paskovské šachty s kapitánem Miroslavem Novákem, a ze třetí-

veškerou snahu nezvládli podat svůj obvyklý výkon a skončili v poli poražených.
Své loňské vítězství tedy obhajovat ve ﬁnále nebudou.
Čistě dámský tým č. 38 tvořený manželkami bývalých pracovníků šachet.
S úplně jinými úmysly dorazili
učňům na Staříči a dělal tam také ruk Albertovi hráči družstva č. 7 kapitána ho pak s 1038 body družstvo číslo 35
báňového směnového předáka.
Radomila Ociska. „Ano, hrajeme rádi s kapitánem Dušanem Krykou.
Raritou na „Růžáku“ pak byl tým
Zatímco Mirek Novák ze čtyřiata pravidelně – každý rok tady na turnačíslo 38 v kompletně dámském obsaji,” smáli se chlapi mezi pivem a skle- řicítky patřil tradičně k nejhlasitějzení. Marcela Janková je ženou něničkami něčeho tvrdšího. „Je nám tady ším hráčům, jeho jmenovec z pětatkdejšího předáka z Dolu Lazy, Eva
vždycky moc fajn, takže příště dorazíme řicítky si připsal osobní rekord v pozase.” Tito rozšafní frajeři si však na dráMužský rekord vytvořil ve F-M Miroslav Novák z týmu
ze nepočínali až tak špatně – nahráli 838
bodů a obsadili hezké 22. místo.
č. 35 – naházel 207 bodů, ženský pak zaznamenala
Prostě každý se v sobotu bavil
po svém. Důležité je, že dohromady vyMarcela Janková z týmu č. 38 – 187 bodů v jedné hře.
tvořili skvělou atmosféru. Pochvalovali
Mazurová ženou bývalého mistra
si nejen tu, ale také dobrou organizaci době nejvyššího počtu jednotlivcem
učňů Dolu Ostrava, Jindra Chladilová
turnaje.
Josef Lys dosažených bodů – naházel jich 207.
ženou vysloužilého střelmistra Dolu
„Ve dvou blocích, ranním a odpoledPaskov a Ludmila Šprcová penziononím, se utkalo šestnáct týmů. Úroveň
vaného havíře z rubání Dolu Staříč.
byla standardně vysoká, stejně jako
Časový harmonogram finále
Janková, kapitánka, navíc naházela
nasazení zúčastněných,“ informovaženský rekord – 187 bodů!
la
Inka
Weissová,
turnajová
rozhodčí.
uzi
18. 10. 2014 – Bowling SKY Ostrava
OPEN turnaj
8.30 – 9.00 – registrace Open – 9
družstev
Pod záštitou
Hlavní partneři
Produktový partner
9.00 – 12.00 – hra ﬁnále Open
12.30 – 13.00 – vyhodnocení a předání
cen ﬁnále HBC 2014

VIP turnaj
13.00 – 13.30 – registrace VIP družstev
13.30 – 15.30 – hra VIP
15.30 – 16.00 – vyhodnocení a předání
cen VIP

Partneři

Minova Bohemia s.r.o.
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Výsledková listina I. kola
Karviná: Herna Albert
Pořadí Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

Body

1

16

Wizur Stanislav

Čerevka Stanislav, Vašíček Vladan, Polák René

1067

2

23

Redzina David

Ručková Kateřina, Žák Stanislav, Hejda Jiří

1059

3

20

Janusz Radim

Wilczek Jiří, Mišík Jan, Hefner Bohdan

1015

4

4

Horák Ladislav

Rejda Milan, Balarin Jarda, Bařina Václav

1003

5

5

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszulik Radek

981

6

8

Szotkowski Jaroslav

Szotkowski David, Struppel Antonín, Mada Luboš

980

7

25

Novák Křišťán

Coural Jaroslav, Dworok Vladimír, Mojak Wladyslaw

974

8

3

Filip Ladislav

Micza Miloš, Špalek Břetislav, Kopecký Lubomír

946

9

21

Czyž Jan

Novák Jiří, Plesl Emil, Plešivka Milan

945

10

2

Ivan Ivo

Lysek Petr, Klus František, Varhaníček Pavel

935

11

6

Stašová Eva

Stašová Lucie, Staš Petr, Prachniar Martin

927

12

10

Fierla Petr

Klimša Oldřich, Karas Eduard, Sosnová Táňa

926

13

26

Gaszczyk Miroslav

Karas Miroslav, Dawid Josef, Szamaranský Petr

918

14

15

Rymorz Miroslav

Gvuzd radek, Jung Jindřích, Wanecki Zdeněk

913

15

27

Kuchyňka Vlastimil

Moldřik Roman, Ochodek Libor, Kokavec Petr

912

16

12

Dubiel Eugen

Lepka Václav, Kolodziej Zbyszek, Štefek Jiří

905

17

22

Ponczová Dáša

Vašíček Jarmil, Valíček Petr, Bittala Petr

876

18

1

Kalousek Libor

Ščerba Jiří,Pokorný Miroslav, Baron Ladislav

863

19

19

Duch Tomáš

Owczarzy Zdeněk, Židek Tomáš, Kopel Vladislav

861

20

13

Červený Milan

Slanina Václav, Zorychta Miloš, Lukosz Miroslav

857

21

17

Šulc Miroslav

Rac Ivan, Staš Slavomír, Klučinec Martin

846

22

7

Ocisk Radomil

Jozífek Michal, Loder Vilém, Stadtherr Tomáš

838

23

9

Kompan Miroslav

Wojcik Pavel, Hruška Petr, Zeman Vít

832

24

24

Mazáč Lukáš

Kempný René, Mazáč Martin, Lincer Jiří

812

25

11

Kubala Vlastimil

Sajko Lukáš, Neuwert Michal, Úradník František

788

26

18

Mazáč Břetislav

Lincer Jiří, Hanák Zdeněk, Lincer Tomáš

762

27

14

Kubíček Radim

Škuta Roman, Šimorda Václav, kux Vítězslav

742

DISK.

28

Oprchal Martin

Kasztura Josef, Byrtusová Petra, Kabuthová Lenka

0

Frýdek-Místek: herna Růžový pahorek
Pořadí Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

Body

1

36

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danuše, Klusáček Jiří

1080

2

34

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazděra Jaroslav

1057

3

35

Kryka Dušan

Muller Vladimír, Novák Miroslav, Zmeškalová Jana

1038

4

30

Macko Dalibor

Mihalcsak Silvestr, Mihalcsak Kalman, Babinec Michal

930

5

37

Gregor Zdeněk

Macháček Pavel, Bělunek Miroslav, Uherek Ján

927

6

32

Pospěch Jan

Jurečka Libor, Pavič Michal, Lowak Radovan

919

7

44

Prokop Zbyněk

Marek Evžen, Poprocký Michal, Strasser Ján

906

8

38

Janková Marcela

Mazurová Eva, Chladilová Jindra, Šprcová Ludmila

891

9

29

Knebl Mojmír

Vavrečka Oldřich, Pavlíček Pavel, Pastrňák Petr

883

10

40

Dvořák Jaroslav

Lipka Miloš, Mičánek Jiří, Cab Jan,

846

11

42

Lesniaková Milena

Dovhun Dušan, Urban Jaroslav, Zářecký Vlastimil

826

12

43

Závodný Michal

Harapko Robert, Strakoš Josef, Kmošťák Lumír

817

13

31

Holaň Daniel

Sedlář Tomáš, Dostál Martin, Kučera Tomáš

712

14

33

Chalupa Tomáš

Nogol Roman, Macko Petr, Síbrt Marek

703

15

41

Grendziok Marek

Jakubowski Radim, Pokluda Tomas, Pokluda David

695

16

39

Vlach Zdeněk

Nekoranec Zdeněk, Vlach Lukáš, Vlachová Olga

610

Nejstarší hráč turnaje
Oldřich Klimša, 82 let

a mnoho let.

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Nejstarším účastníkem
Horník Bowling Cupu, a to opakovaně, je bývalý zaměstnanec OKD
Oldřich Klimša z Orlové-Lutyně (družstvo č. 10, kapitán Petr Fierla). A není
to žádné ořezávátko. Vždyť ještě vloni
měl největší zásluhu na tom, že jeho
tým vybojoval v karvinském Albertu
postup do ﬁnále. Klimša tehdy nahrál
204 a 195 bodů.

Oldřich Klimša v herně Albert.

Letos to sice bylo slabší, nicméně
tento bývalý koksař z Lazů a pracovník úpraven na dole Doubrava,
který v revíru dělal 42 let, s bowlingem
zdaleka nekončí. Trénovat chodí každý
měsíc a fyzičku udržuje v horách při
sběru hub. Vyjede si za nimi svým
autem nejen do Beskyd, ale také třeba
na Skřítek v Jeseníkách. Letos prý
houby rostly jako divé. „Letos nám to
nevyšlo, takže to zkusíme zase za rok,”
řekl nám sympatický čipera. Josef Lys

Po šichtě
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Bez dlouhého přemýšlení
přerušíte kontakty s osobou,
která vám neustále něco
slibuje. Nic jste nedostali,
naopak jen dáváte. Nároční
budete i na své okolí. Stanete
se hnacím motorem všech
významnějších událostí.
Jasně víte, co po svém
partnerovi požadujete,
ale jak mu to sdělit...?
Setkání s přítelem z mládí
vás rozruší. Překvapí vás,
čím prošel, jaká ho potkala
životní krize. Možná vás to
přivede k úvahám, na co jste
dosud ani nepomysleli. Vše,
co vás dosud tížilo a svazovalo, jakoby zázrakem
zmizelo. Příznivý obrat
nastane v partnerském vztahu.
V jisté situaci nastane zvrat,
objeví se neočekávaná
překážka a vy se dostanete
do začarovaného kruhu.
Vyposlechněte rady kolegy,
který to s vámi vždy myslel
dobře. Najdete inspiraci
a získáte nový elán. Po menším vykolejení s milou
osobou uvítáte domácí
stereotyp.

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.

Zajímavá nabídka zažene
chmury z čela. Budete-li
ji chtít využít, pořádně se
zapotíte. Ale ﬁnanční efekt,
který je na dosah, vás přiměje
ke koncentraci a zvýšené úsilí
přinese úspěch. Valí se na vás
spousta povinností, lidé vás budou
bombardovat svými
požadavky, ale dáte to!

Využijete příležitost
a předvedete šéfovi, že jste
v daném oboru nejlepší.
Vaše pozice se upevní,
stanete se jedním z oblíbenců. Zároveň výrazně klesne
počet kolegů, kteří k vám
budou otevření. Pozitivní
energie z vás bude
sálat, zasáhne i osoby
ve vaší blízkosti.
Před vámi jsou povinnosti,
které prověří vaši fyzickou
kondici. O volném čase byste
proto neměli jen vysedávat
u televize nebo s knihou
v ruce. Někdy se situace tak
vyhrotí, že budete i běžné
problémy řešit s horkou hlavou. V případném soudním jednání
dopadnete skvěle.
Ve vzduchu visí změna. Je
na vás, jak se s ní vyrovnáte.
Zároveň po ní toužíte, ale
i s jistými obavami. Planety
vás posunou dopředu.
Intuitivně víte, kdy mlčet
a kdy se ozvat. Fyzický vzhled
a kondice nejsou zanedbatelné. Díky opačnému
pohlaví jim začnete věnovat více pozornosti.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Dohodnuté plány a termíny
neměňte. Ztratili byste dobrou pověst a narušili vztahy
s mnoha lidmi. Neočekávejte,
že se vám někdo přizpůsobí
– přinejlepším dojde ke kompromisu. Nové úkoly nepřijímejte, dokud se nevyrovnáte
s těmi starými. Trápí-li
vás něco, nechte si to
pro sebe.

Dostanete se do špatného
světla zveličováním svých
zásluh a chlubením se vlivnými známostmi. Hlídejte si,
co říkáte. Více přemýšlejte.
Pozor na společenských
akcích s alkoholem. Budete
jako na trampolíně, nahoru
a dolů. Zatím nechte
za sebe jednat
partnera.

Pár věcí, které dosud nedávaly smysl, pochopíte v širších
souvislostech. Dosáhnete
svého a skoro byste věřili
na čáry a kouzla. Blízký člen
rodiny nadělá starosti – začne vás omezovat pro vlastní
cíle, s vaším přispěním. Vztah
čeká náročná zkouška,
ale patříte k sobě a nic
vás nerozdělí.

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.

Nudit se budete na poradách a návštěvách. Odejít je
ale naprosto vyloučené – co
byste museli vyslechnout, to
nestojí za to. Jisté pozitivum se však najde, zkusíte
převést některé povinnosti
na spolupracovníky, snad se
nezmůžou na odpor.
Špatná domluva
rozčílí partnera.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Holly a Nicole byly na táboře s krásnou, ale rozmazlenou
Lexi, které se za povýšené jednání pomstily. Nikdy by je
nenapadlo, že jejich čin bude mít dohru. Po dvaceti letech
je osud svede zase dohromady. Holly žije v přesvědčení,
že pravé štěstí je nosit šaty o pár čísel menší, Lexi ho vidí
v bohatství a Nicole v obdivných pohledech mužů. Co
všechno jsou ochotny udělat, aby byly spokojené?

Křížovka o knihu

Horoskop na týden od 16. do 22. října

K vážnému zamyšlení vás přivede, že se do čela ﬁrmy dere
osoba, která by vám nedopřála chvíli klidu. Zachovejte
chladnou hlavu, ke konci
roku bude podivných zpráv
více. Vše ustojíte, pokud
na sobě více zapracujete.
Zjistíte, že to ani moc
nebolelo. Partnera
pozvěte do divadla.

Manželka si prohlíží reklamní časopisy a manžel sleduje
televizi. „To jsou krásné hodinky,“ ozve se najednou manželka. „Ty bych chtěla mít !“ – „Jó, tak… (viz tajenka).“

Pomůcka:
Arta, ATA,
PME.

Slovenská váhová jednotka

Odvětví

Stanovisko

Domácky Orest

Dvanáct
měsíců

Ohnutí

Setřít

Násada sekery

Číše
(v ruském
prostředí)

Seník pro lesní
zvěř

Církevní
skladba
Vylíčiti (děj)

Travnatá step

Autotábor

Kozácký
náčelník

Sladkovodní
ryby

Vyhnanství

Svity

Kód letiště
Portsmouth
Jméno herce
Ventury

Slovensky
polibek
Slovensky dvůr

Starořecké
město

Zkratka tiskové
agentury
Albánie

Značka
doutníků
Mládě kura
domácího

Zákl. organických barviv
Domácky Alois

Výčnělek

Kingův horror

Anglicky starý
Praobyvatel
Itálie

Který
(zastarale)
Myslivecká
fanfára

Ankovo jméno
Bojový chemický plyn

TAJENKA

Značka astatu

Kvas

Sarmat

Pět tuctů
Značka
dlaždiček

Španělská
exkrálovna
Napadení
Záchrana
(zastarale)
Skandinávec

Vazká kapalina
Souhlas

Jméno zpěvačky Pavone
Popěvek

Pražské lázně
MPZ českých
letadel

Ne

Cizokrajný
ještěr

Přesně

Formy k odlévání kovů

Tajenka křížovky č. 35: „. ..podnikám kroky, abych neumřel hladem.” Výherce křížovky č. 35 je Marie Kollárová z Orlové-Lutyně.
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
Dva krupiéři líně sedí v kasinu, když náhle do sálu vtrhne
nádherná, vysoká blondýna v minisukni, která vsadí 200 000 Kč
na jediný hod kostkou.
„Doufám, že vám nebude vadit,
když u toho budu nahá, protože
cítím, že mi to přinese štěstí,”
řekne dívka zkoprnělým mužům.
Začne si stahovat zip, sundávat
šaty, punčochy a spodní prádlo.
Svíjí se přitom jako had, a pak
hodí kostkou. Chvíli se napjatě
kouká a pak začne jásat:
„Jóóó, vyhrála jsem!”
Obejme krupiéry, sebere výhru,
šaty a zmizí. Oba muži se na sebe
chvíli koukají a jeden pak řekne:
„Viděls vlastně, co padlo
za číslo?”
„Ne, myslel jsem, že se díváš ty!”

Mladík v uniformě si kupuje
novoroční pohledy. Něco
pro rodinu, něco pro děvče.
S uspokojením si vybral pohled
s nápisem:
„Mé jediné lásce!”
A vzal si jich pětadvacet.
Lékař vyšetří pacienta a ptá se:
„Co máte raději? Ženy, nebo
víno?”
„To záleží na ročníku, pane
doktore!”
Jaký je rozdíl mezi autem
a nočníkem? V autě sedí čtyři
a vezou se, kdežto na nočníku
jeden a tlačí.

Górnik
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Osunięcie się lub oberwanie skał jest w OKD przyczyną co czwartego wypadku przy pracy!

Rozszczepianie pokładu przystopowało tylko tymczasowo

STARZYCZ – Firmy zewnętrzne, ale
górnicy nasi! Tak myślą w Zakładzie
Kopalni Pasków o pracownikach ﬁrmy Carbokov dowodzonych przez głównego przodowego
Tomasza Szadziewicza i kierownika odcinka Pawła Maćkowiaka. Ich
brygada aktualnie fedruje w wyrobisku 080 211 w ruchu starzyckim,
gdzie we wrześniu udało im się osiągnąć najlepsze średnie wyniki w
ogóle i drugi wpis na skórę wydawał
się być na wyciągnięcie ręki.
„Wydobycie
w
wyrobisku
080 211 za okres września oscyluje około trzynastu tysięcy
ton. Wygląda na to, że brygada
Szadziewicza przekroczyła reżym
techniczny wydobycia i spełni parametry wyniku limitowego,“ oznajmił w przedostatnim dniu września
paskowski kierownik produkcji
Marek Červenka dodając, że zespoły Carbokovu stosują do fedrowa-

FOTO: Radek Lukša

Górnicy Szadziewicza
osiągnęli we wrześniu
na Paskowie najlepsze
wyniki z wszystkich pięciu
tutejszych brygad
ścianowych

Główny przodowy Szadziewicz (z lewej) i kierownik odcinka
Maćkowiak.
nia strug węglowy PL 730 oraz stojaki IHV.
W wymienionym wyrobisku
pracują od wiosny, z tym że w lipcu odnotowali historyczny sukces
– pierwszy paskowski wyniki limitowy osiągnięty przez ﬁrmę zewnętrzną. W sierpniu traﬁli jednak
na rozległy cios szczepiący cały pokład od jego podstawy aż do góry.
„W sierpniu osiągnęliśmy 57,5 metrów prostopadłego postępu, nakopaliśmy 10.661 ton węgla i nauczyliśmy się pracować z rozszczepianiem pokładu,“ mówił Červenka.
W ostatnich tygodniach górnicy Szadziewicza wykonywali jedną trzecią fedrunku za pomocą ma-

Pękanie i odspajanie skał w wyrobisku ścianowym
080 211, gdzie pracują górnicy z Carbokovu.

Do wydobycia pozostaje około 660
teriałów wybuchowych. „Warunki
metrów.
zmuszały ich do odpalania na dzieSzadziewicz & komp. prawięciu z dwudziestu ośmiu
na paskowskiej kowalcóws. Wiercili po
cują n
palni od roku 2000,
czterdzieści do pięć-paln
kierownictwo
mówi
dziesięciu otworów
ki
o nich jako o solidpod wiązki matenym, zgranym zeriału wybuchospole. „W dzisiejwego na pokos,“
ynik
dzienny w
szych czasach, gdy
sprecyzował kiey
tn
ę
ci
e
rz
To p
iu
śn
e
z
zespołów werownik produkcji.
rz
w
e
zespołu w
wnętrznych odchoBrygada składająw
ch.
a
tr
e
m
w
podany
dzi szereg doświadca się z pracownidz
czonych pracowników,
ków kilku narodowooczon
ści ma jeszcze do wydoekipy ﬁrm zewnętrznych
są stabilne. Dodatkowo długobycia przodek o długości 127
terminowo pracują zgodnie z remetrów, gdzie grubość złoża oscygułami paskowskimi, dostosowaluje w granicach jednego metru.
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li się do naszego systemu zarządzania. Nie trzeba ich prowadzić jak
żółtodzioby za rączkę,“ podkreślił
Červenka, jednocześnie przesyłając słowa podzięki dla Carbokovu
za profesjonalne podejście, przede
wszystkim dla kierownika Václava
Jůchy, który dzięki swoim umiejętnościom kierowniczym wykreował
zespół na aktualny poziom.
Osiągając średni dzienny wynik
3,1 metra zespoły Szadziewicza
wyprzedziły we wrześniu wszystkie pozostałe – brygadę ALPEXu
Janusza Siwka z odcinka Dariusza
Hetmana w wyrobisku 063 608
eksploatowanym za pomocą kombajnu, górników Martina Majsa
z odcinka Michala Hykla w ścianie 080 203, górnika Petra Zemana
z odcinka Pavla Balona w wyrobisku 063 607/1. Jeżeli chodzi o wydobytą powierzchnię, to uplasowali
się tuż za brygadą Petra Pospíchala
z odcinka Jiřího Drábka w ścianie
112 404/2.
Radek Lukša

Nasi jubilaci
W październiku obchodzą swe
zacne jubileusze podani poniżej
pracownicy ﬁrm zewnętrznych:
ALPEX, s. r. o.
Haraf Wacław
Klapuch Sebastian
Klimek Marek
Mankiewicz Mirosław
Nowak Wiktor
Kempner Marian
Purgal Czesław
POLCARBO, s. r. o.
Nowak Franciszek
Skorupa Józef
Górski Piotr
Płaczek Andrzej
Schrubka Tomasz
Władze spółki składają wszystkim Zacnym Jubilatom życzenia
przede wszystkim zdrowia,
szczęścia, pomyślności na całe
lata w życiu zawodowym i osobistym. Do życzeń dołącza się także
redakcja naszego tygodnika. jk
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AUTO-MOTO
Prodám Škoda Octavia Combi
1,9 TDI, 81kW, r. v. 1999, 270
tis. km, stříbrná. Po STK-interiér
kompletně vyčištěn. Předěláno
na čirou optiku, nový olej, filtr,
kab. filtr ve 270 tis. km, nové
rozvody, generálka brzd, lanka
ruční brzdy, komplet tlumiče,
pružiny vzadu ve 265 tis. km.
Výbava: man. klima,vyhřívání
předních sedaček, zrcátek,
tempomat, střešní okno, denní
svícení, okna v el., centrální
zamykání, loketní opěrka, dvojitá podlaha v kufru, autorádio
Pioneer(MP3-USB+AUX, bluetooth), letní elektrony(R16)+zimní plecháče(R15)-sady
Michelin. Auto nepotřebuje
žádné okamžité investice a je
ve velmi zachovalém stavu.
Cena: 70 000 Kč. Kontakt:
+420 602 608 692, ivo.sal@
seznam.cz

VZPOMÍNÁME
„Čas ubíhá
a nevrací, co
vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.“
Dne 18. 10.
vzpomene 24. smutné výročí, kdy
tragicky zahynul při výkonu svého
povolání na dole Barbora pan
Jozef Szamaránzský z Karviné.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
prosím, vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Marta, synové Josef, Petr,
Lubomír a dcera Katka s rodinami.
BYTY
Opouštím byt RPG v OstravěMoravské Ostravě, 2+1 s balkonem, po celkové rekonstrukci
a revitalizaci domu, včetně zařízení – nutno vidět. Kompenzace
veškerého nábytku – dle dohody.
Inf. na tel.: 734 106 980.

Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 36
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

4694

Samostatná výběrová řízení

4710, 4719

Společná výběrová řízení

4709, 4714, 4717,

Opravy stavební (OSTAV)

19, 71

Opravy strojní (OSTR)

27, 120, 142, 182, 248, 284, 625

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)

3

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

Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:

Stabilní, celorepublikově působící
ﬁnanční společnost hledá nové
spolupracovníky na ŽL, kteří by
rozšířili současný kolektiv.
Vhodné pro zaměstnané,
ženy na MD, invalidní či starobní
důchodce.
Bližší informace:

36/36-X/14

84O 111 177

SMART Půjčka

tel.: 732 829 149, e-mail: renata.
pavlikova@okd.cz

Katastr nemovitostí je třeba
zkontrolovat do konce roku
PRAHA – Vyznat se v záplavě
právních změn, které přinesl
nový občanský zákoník a doprovodná legislativa k 1. 1. 2014, je
obtížné i pro odborníky. Je se tudíž na místě důvodně se obávat,
že řada ustanovení unikne pozornosti veřejnosti, pro kterou
tato pochopitelná, leč právně
neomluvitelná neznalost zákona může mít závažné důsledky.
Uplynutím lhůty jednoho roku
se totiž účinky tzv. materiální
publicity a domněnka správnosti údajů v katastru nemovitostí začne vztahovat i na práva zapsaná v době před účinností nového zákoníku.
Již bylo v minulosti v médiích
probíráno, že nová právní úprava předpokládá u majitelů nemovitostí vyšší bdělost pokud jde
o případné změny v právech zapsaných v katastru nemovitostí. V zásadě se očekává, že si každý vlastník nejméně jednou za tři
roky zkontroluje stav zapsaný v katastru nemovitostí, přičemž v opačném případě riskuje, že na sebe jeho nemovitost nechá bez jeho vědomí přepsat podvodník, který ji obratem převede
na třetí osobu. Ta následně bude
mít dle nového zákoníku právo
bránit se tím, že nemovitost nabyla v dobré víře ohledně správnosti údajů zapsaných v katastru.
Vlastník nemovitosti by totiž měl dle nové právní úpravy
nechat do katastru nemovitostí poznamenat spornost zápisu
do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se o zápisu dozvěděl, respektive nejpozději do tří let, pokud nebyl o zápisu řádně vyrozuměn. V opačném případě se
může dožadovat zrušení zápisu
pouze vůči tomu, komu je schopen prokázat, že nejednal v dobré víře. To nemusí být možné, pokud podvodem zapsaná osoba
stihla nemovitost převést nic netušící třetí osobě.
„Nová právní úprava tento
přísnější režim do značné míry
kompenzuje možností zažá-

dat si o službu sledování změn,
kdy katastrální úřady v zásadě
za symbolický poplatek upozorní majitele přes datovou schránku, e-mailovou adresu či SMS.
Podvody spáchané údajným
zmocněncem disponujícím padělanou plnou mocí má za cíl
omezit také ustanovení § 18 odst.
2 nového katastrálního zákona, podle kterého má katastrální
úřad vyrozumět o provedeném
vkladu přímo účastníka řízení,
jehož práva k nemovitosti podle zápisu zanikají nebo se omezují, a to i v případě, kdy byl v řízení zastoupen zmocněncem,“
komentuje situaci JUDr. Ondřej
Načeradský z Občanské poradny, o.,s., Společnou cestou.
Ať již se lidé rozhodnou nové
riziko „krádeže“ nemovitosti řešit objednáním takovéto služby sledování změn, spolehnou
se na doručení rozhodnutí katastrálním úřadem podle příslušných procesních předpisů či si
dají předsevzetí pravidelně kontrolovat stav zapsaný v katastru
nemovitostí, neměli by přehlédnout v úvodu zmiňované přechodné ustanovení, podle kterého nová právní úprava dopadne i na dříve zapsaná práva, a to
s účinností k 1. 1. 2015. Výše
zmíněné lhůty se sice počítají až
od tohoto data, nicméně to nic
nemění na skutečnosti, že osoby
se budou moci již dovolávat nové
právní úpravy i ohledně práv zapsaných za starších a méně bezpečných procesních pravidel,
což může situaci pro vlastníka
notně zkomplikovat. Pravidelný
cyklus kontroly právního stavu
svých nemovitostí by tudíž měli
majitelé zahájit ještě před koncem tohoto roku, a to s dostatečným předstihem, aby v případě
potřeby měli možnost vyhledat
pomoc advokátní kanceláře a zahájili kroky k nápravě zjištěných
závad.
Andrea Bézová
Asociace občanských poraden
www.obcanskeporadny.cz

Tipy Horníka

kroniku zážitků jedné dámy dávají
od 19 hodin a děti ani mládež pod
patnáct let na ni nepustí.

KARVINÁ
Beseda
Zaniklé město – Karviná Doly. Tak
nazvala historička Libuše Kolková
besedu pro veřejnost, která se koná
v úterý 21. října v 15.30 ve společenském sále rehabilitačního sanatoria
v Lázních Darkov v Hranicích.
Divadlo
Divadelní agentura Familie přiveze
do městského kulturního domu
britskou komedii Lháři o citlivých policistech, které dělí od vytoužených
vánočních svátků jen poslední, ale
zato velmi choulostivý úkol. V hlavních rolích se v pondělí 20. října
od 19 hodin představí Václav Kopta,
Roman Šabrňák a Vojta Záveský.
Kino
Erotické drama dánsko-německo-francouzsko-britské produkce
„Nymfomanka 2“ promítají
v pátek 17. října v kině EX. Snímek
s délkou 180 minut je režisérskou
verzí s odvážnějším pojetím lechtivých scén, novými epizodami
i dialogy. Divokou a poetickou

ORLOVÁ
Koncert
Nejprve v 17.30 promítání ﬁlmu
„Punk Syndrome“ o čtyřech kamarádech bořících hudbou hranice
normality, a pak v 19 hodin koncert
sludge-doom metalových skupin
Mushrooms of Yuggoth z tuzemského Valašska a Biipiigwan z kanadské Ottavy. Takový je program
klubu Futra na neděli 19. října.

FRÝDEK-MÍSTEK
Koncert
V klubu Stolárna se v sobotu 18. října
v rámci projektu „Folklore to Jazz“
představí přední interpreti tradiční
jihomoravské hudby – cimbálovka
Musica Folklorica. K cimbálu usedne
jeden z nejvýraznějších hráčů na tento nástroj, Petr Pavlinec. Jako host
vystoupí slovenský altsaxofonista
Radovan Tariška se spoluhráči mj.
z Venezuely či USA.
uzi

MINERALOGICKÁ BURZA
SE ROZROSTLA NA 230 m2
OSTRAVA – Dlouho před podzimním
termínem tradičního a oblíbeného Mineralogického setkání
v Ostravě-Porubě měli organizátoři z Hornicko-geologické fakulty
VŠB-TUO jasno: atrium v přízemí
ani první patro Nové auly stačit
nebude. Na sobotu 18. října tedy
přidali prostory!
„Zájem vystavovatelů je obrovský
a podle našich zkušeností tomu odpovídá i návštěvnost,“ vysvětlovala
za pořadatele Martina Polášková
s tím, že pro burzu vyčlenili celkovou
plochu 230 m2 a počítají s obsazením velkého sálu auly. V té se
milovníci neživé přírody setkají od 9
do 14.30.

Doslova z celého světa se tam
objeví minerály, fosilie a další
přírodniny. Zkrátka by neměli přijít
ani sběratelé hornických relikvií,
na burze jsou pravidelně staré důlní
svítilny, havířské kylofky, odborné
knihy, známky i pohledy s danou
tématikou. Dámy pak jistě potěší
šperky z přírodnin.
Hornicko-geologická fakulta se
představí návštěvníkům mineralogického setkání přímo u vstupu na svých
plakátech. „Po celý den také zpřístupníme sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného naproti aule.
Pavilon jsme nedávno otevřeli po roční rekonstrukci,“ řekla Polášková.
uzi

www.kia.com

Kia Sportage akční model
FIFA s programem 777
se zvýhodněním
až 165 000 Kč

Financování podle vás

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz
13/36-X/14

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

8/36-X/14
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Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

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

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nadace

OKD

16. října 2014 číslo 36 ročník 44

www.nadaceokd.cz

OSTRAVA – Už bezmála šest desítek hendikepovaných lidí, kteří
jinak na volném trhu práce nejen
v tomto regionu a nejen v krizové době nacházejí řádné uplatnění
doslova jen se štěstím, zaměstnává Charita sv. Alexandra. Zlepšení
pracovních podmínek umožnila těžařská nadace, když opět poskytla grant na další vybavení
chráněných dílen v bývalé šachtě
Alexander v Kunčičkách.
„Předpokládali jsme, že letos
vytvoříme jedno nebo dvě mís-

ta pro osoby se sníženou pracovní schopností, a už to znamená v současných podmínkách
úspěch. Skutečnost? Novou práci jsme zajistiti pěti hendikepovaným!“ pochlubil se Pavel
Folta, ředitel charity působící
od roku 2003 v areálu chráněné industriální památky. Jámy
na Dole Alexander byly zasypány po ukončení těžby uhlí v roce
1992.
Administrativní budovu šachty tak nyní Charita sv. Alexandra
využívá k chráněnému bydlení,
v současné době pro devět uživatelů. Kočárovna slouží ke třídění a drcení plastových odpadů. A v kovárně má dřevařskou
a textilní dílnu plus kanceláře
vedení. „Pomoc Nadace OKD

Formátovací pila, na níž dělají první technologické kroky při zpracování dřeva.

„Obnova vybavení dílen
pro nás znamená udržení
konkurenceschopnosti,“
zdůraznil ředitel charity.
jako jednoho z našich klíčových
partnerů je vidět v každé z těchto budov. Těšíme se její pravidelné podpoře,“ uvedl Folta.
K hlavnímu sortimentu chráněné dílny patří výrobky ze dřeva
včetně nábytku produkovaného
i na míru podle přání budoucích
uživatelů. „A základem každého dřevozpracujícího provozu je
formátovací pila, na které se provádějí první technologické kroky

Textilní dílna v patře někdejší kovárny šachty Alexander, šičky mají nové židle.

s materiálem. Jednu jsme měli, ale
z 50. let minulého století. Mívala
poruchy a chyběly jí dnes standardní bezpečnostní prvky,“ popsal ředitel.
Formátovací pila se tak při využití grantu z Nadace OKD stala
položkou číslo 1. Kromě ní pořídili také přímočarou pilu, horní
frézu či stříkací pistoli (do lakovny hotových výrobků). Do textilní dílny pak zajistili nové židle k šicím strojům. „Modernizace
vybavení je pro nás velmi významná, jak pro vlastní kvalitu
výroby, tak i udržení konkurenceschopnosti,“ nechal se slyšet
Folta.

Memoriál Michala Pětroše je charitativním během ve prospěch Ondrášku.

FOTO: Maraton Klub Seitl Ostrava

OSTRAVA – Mobilní hospic
Ondrášek, který se za pravidelné podpory Nadace OKD stará o nemocné v posledním stadiu života, dostala či dostane šanci poznat v průběhu října
spousta lidí. V sobotu 11. se konal v Hošťákovicích charitativní
Memoriál Michala Pětroše, kde
běžci přispívali na jeho provoz.
Na pátek 17. zve tato nezisková
organizace na Den otevřených
dveří do svého sídla v Horní ulici
288/67 na Dubině.
„O MUDr. Michala Pětroše
jsme pečovali jen jeden den. I tak

krátké setkání ovšem umožnilo vzniknout něčemu, co je velmi vzácné a obdivuhodné. Jeho
žena Zuzana s Petrem Jemelíkem
a Davidem Koudelkou založili
sdružení Běžím s Majklem, jehož
cílem je pomáhat Ondrášku. To,
co pro nás celoročně dělají, znamená velkou pomoc, ale i lidskou
podporu. Spolupráce s těmito lidmi je výjimečná a je pro nás velkým povzbuzením,“ uvedla k pořádání závodů ve prospěch mobilního hospice asistentka ředitelky
Irena Malošíková.
Do třetího ročníku běžeckého závodu v Hošťálkovicích se zaregistrovaly bezmála dvě stovky
účastníků, od sedmiletých dětí až
po seniory. „Ze startovného šla
stokoruna Ondrášku, dalšími penězi přispěli partneři,“ líčili pořadatelé. Ti pro zdatné připravili de-

Sestřičky a dobrovolníci mobilního hospice na závodě v Hošťálkovicích.
setikilometrovou trasu (s časem
35:00,20 zvítězil Jiří Pytlík z MK
Seitl Ostrava) a pro ostatní běžce pětikilometrovou trať (s časem
23:25,40 vyhrál Jaroslav Navrátil
z MT Ostrava).
Poznat mobilní hospic z jeho
pracovní stránky bude možné

„Bez dobrovolníků
bychom se neobešli,
máme jich okolo dvou
desítek, nedávno nám
tuto pomoc nabídl
i kaplan z nemocnice
na Fifejdách,“ uvedla
Irena Maloštíková.

ZÁCHRANÁŘSKÉ BATOHY
PRO TÝM ČČK KARVINÁ
KARVINÁ – Nikoliv pro okrasu
vyrážejí dobrovolníci Záchranného
týmu Oblastního spolku Českého
červeného kříže (ČČK) Karviná asistovat na kulturní akce či sportovní
podniky, a to nejen v domovském
městě. Vloni jim minigrant od těžařské nadace pomohl dovybavit
sanitní vozidlo Renault Master, letos
díky němu pořídili dva záchranářské
batohy.
„Colours of Ostrava? Kolapsy,
odřeniny. Havířovské slavnosti?
Pořezaná ruka, úraz hlavy. A fotbaly?
Podvrtnuté nohy a drobná chirurgická
ošetření vyžadující případy jak hráčů,
tak diváků,“ popisoval Dalibor Turinič
některé zásahy z nedávné doby.
V aktuální sezoně trvající od jara
do podzimu byl Záchranný tým v akci
přinejmenším jednou za každý víkend.

v pátek 17. října od 9 do 16 hodin přímo v kancelářích nad
hornickou restaurací Hajcman
na Dubině. „Každým rokem
chceme přiblížit lidem smysl naší
práce, ukázat a vysvětlit, co děláme a jak se nám to daří. Chodívají
zájemci o poskytnutí hospicové
péče, zástupci úřadů, zdravotnický personál, ale i lidé, kteří ztratili svého blízkého. Přijdou se podívat, popovídat si, poděkovat,
že jsme jim byli nablízku v těžkých chvílích. Chtějí se vidět se
sestřičkami Faustýnou, Jelenou,
Žanetou, Janou, Ivanou, Broňou,
ale i se sociálními pracovníky Alešem a Sabinou a obětavou
dobrovolnicí Radkou, která organizuje schůzky pozůstalých.“ zakončila Malošíková.“
Radek Lukša

Posláním dvacítky jeho příslušníků – půl napůl mužů a žen ve věku
od osmnácti do šedesáti let – je
zjednodušeně řečeno „poskytování
neodkladné předlékařské péče“.
„Kromě mne je z OKD členem také
Roman Benda, havíř na Darkově,“
pokračoval Turinič, pro něhož
dobrovolnictví v ČČK znamená být
užitečný a pomáhat druhým. A jeho
rodina pro to má pochopení.
Protože záchranáři nepobývají pouze u svého automobilu, ale provádějí
i pěší zdravotnický dozor, potřebují
speciální batohy s náležitým vybavením. „Od ambuvaků, což jsou přístroje
na podporu dýchání, až po obvazový
materiál. Prostě s věcmi na poskytnutí
první pomoci,“ uvedl Turinič. Díky minigrantu, jejž zařídil, se tak počet batohů
v týmu zvýšil na sedm.
uzi

Huťař, voják, zdravotník…

Radek Lukša

Dva říjnové víkendy s Ondráškem
Po charitativním běhu
pořádá mobilní hospic
Den otevřených dveří
ve svém sídle na Dubině

Záchranářské batohy, které mají díky minigrantu NOKD dobrovolníci k dispozici.

Dalibor Turinič z darkovské šachty vyřídil
pro ČČK Karviná už druhou Srdcovku.

Na šachtu přišel syn horníka
v rubání z ČSA a vyučený huťař
Dalibor Turinič z Karviné po vojně absolvované na přelomu
80. a 90. let minulého století.
Už v armádě se specializoval
na zdravotnickou péči a věnuje
se jí též v aktivních zálohách
AČR, k nimž patří od roku 2000.
V havírně byl na 9. květnu
zámečníkem strojního úseku či
razičem na čelbě, nyní pracuje
na Darkově v úseku degazace
vedoucího Lezska Gemzy.

LYŽOVÁNÍ KARVINSKÝCH
DĚTÍ S NOKD POKRAČUJE
KARVINÁ – Svahy pro začátečníky
a sjezdovky pro zdatnější v beskydském Bukovci opět čekají na děti
z Karviné, které vyrazí lyžovat v rámci ozdravných pobytů. Ty nabídla
radnice rodinám už potřetí, přičemž
každý ročník oblíbených kurzů
podpořila i těžařská nadace ve svém
programu Pro zdraví.
„První dva ročníky se těšily
obrovskému ohlasu dětí a spokojenosti jejich rodičů. Rada
města proto schválila termíny i pro
nadcházející zimu s tím, že opět
půjde o týdenní cykly. Vyjíždět
se bude každý den z Karviné

a po celodenním programu vracet
domů,“ sdělila mluvčí radnice
Šárka Swiderová s tím, že rodičovský podíl činí pouze pětistovku.
Nemají-li zájemci vybavení, lze ho
zapůjčit.
„Očekáváme, že do Bukovce
v zimě pojedou zhruba čtyři stovky
dětí z mateřských škol i žáků prvních
stupňů základních škol. V minulých
letech je absolvovalo už asi tisíc
malých obyvatel Karviné,“ doplnila
Swiderová. „Město tím zvyšuje
zájem dětí o pohybové aktivity
a umožňuje jim pobyt v čistém
prostředí.”
uzi

FOTO: Radek Lukša

V areálu někdejší šachty
Alexander v Kunčičkách
je znát nadační podpora
takřka na každém kroku

FOTO: Radek Lukša

Moderní a bezpečné stroje
do charitní chráněné dílny

FOTO: Adam Januszek

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

Karvinské děti vyrazí tuto zimu díky Nadaci OKD opět na hory na lyže.
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Ragbisté musí zase do Ostravy

HÁZENKÁŘI ZVLÁDLI DERBY
Před fantastickou diváckou
kulisou porazila Karviná
hostující Frýdek-Místek 28:27

Regenerace trávníku
u havířovské Městské
sportovní haly totiž
neprobíhá ideálně

Proč vůbec takové komplikace? Jedním z důvodů bylo konání Havířovských slavností, které
proběhly na začátku září. Ty pažitu vůbec nepřidaly, spíš naopak.

Pavel Kozubík (uprostřed v přilbě) v utkání s RK Praha-Petrovice položil 2 pětky.
Gamana však vedení klubu nečeká zázraky. „Prozatím jsme
na domácím hřišti v Ostravě zdolali Iuridicu 10:5, a především
Petrovice 20:0. Ale přišla i prohra, hned na úvod s Přeloučí
10:22. Naopak venku je to prozatím o poznání horší. V BrněBystrci prohra 0:40 a naposledy
v Praze s béčkem Tatry Smíchov
0:31. Kvalitnější a zkušenější hráči hrají extraligu, proto z dosavad-

„Některá místa byla úplně vyšlapaná. Firma Zelený pažit postižená místa opravila, navezla substrát a trávu znovu zasela. Po kontrole, kterou jsme provedli v minulém týdnu, jsme došli k závěru,
že na tom opravdu hrát nejde.
Po prvním přeběhnutí bychom
trávu znovu zničili,“ líčil Gaman.
Prvoligový tým má za sebou
už pět utkání. Dvakrát vyhrál
a ve třech odešel poražen. Podle

Pět zápasů mají prvoligoví ragbisté za sebou.

Martin Olšanský (úplně vpravo) pracuje na Závodě Důl ČSM.

ních výsledků neděláme žádnou
tragédii, vždyť jsme jakési béčko
extraligového účastníka,“ podotkl
Karel Gaman.
Nabízí se otázka, jestli si nevypomoci hráči z extraligy i v některých utkáních o třídu nižší úrovně.
Podle havířovského viceprezidenta a zároveň sekretáře to je obtížné. „Kluky z extraligového týmu si
pomáháme jen opravdu výjimečně. Ragby je velmi náročný sport
a mezi jednotlivými zápasy na top
úrovni je i několik dní pauza. Není
proto takřka možné, abychom my
chtěli po některých hráčích super
výkon dva dny po sobě,“ vysvětlil
logiku věci sekretář klubu.
Po utkání se Zlínem cestují
Havířovští dvakrát na hřiště soupeře. Nejprve do Olomouce a následně do Přelouče. Poté bude
následovat týdenní pauza a hned
po ní už zmiňovaný domácí zápas s Bystrcí. „Ten už téměř jistě
v Havířově,“ doplnil rázně Karel
Gaman.
Adam Januszek

Ligové dorostence MFK OKD čeká náročný měsíc pravdy

KARVINÁ − Jedou jako dobře namazaný stroj. Loni byli karvinští starší dorostenci nováčkem
nejvyšší soutěže a hlavním cílem byla záchrana. Nejinak tomu
mělo být i tuto sezonu. Jenže
po třinácti zápasech jsou stále v čele tabulky s neskutečnou
bilancí 11 výher, jedné remízy
a jedné porážky.
„Druhá sezona bývá nejtěžší, nicméně vstup do soutěže nám
vyšel opravdu nad očekávání.

Reprezentant Ondřej Lingr v akci.

Snažíme se hrát hodně ofenzivně, neustále každého
soupeře napadat a tím ho
dostávat pod tlak. Prostě
– v 11 hodin začín
tak, aby se na trávníá
na Bažantnici zá
ku pořád něco dělo,“ vypas
světlil trenér U19 Roman
proti Spartě Prah
a
West s tím, že samotného jej překvapuje, kolik lidí
na domácí zápasy chodí. „Je to
příjemné překvapení a jsme za to
všichni strašně rádi. Snad se jim
náš styl líbí,“ pousmál se mladý
kouč.
Jedním z důležitých faktorů
úspěchu je stabilizovaná sestava,
do které příliš nezasahuje. „To, že
je naše sestava z 90 procent stabilizovaná, má na hru a její automatisAni olomoucká Sigma si na karvinské mladíky nepřišla a odjela s prázdnou.
my prvořadý vliv. Může se ale stát,
že do ní sáhnu třeba kvůli zdravot-

Pátek 17. 10.

FOTO: MFK OKD Karviná

Mládežnické špičky
českých klubů čekají v říjnu
a na začátku listopadu
na současného lídra
I. dorostenecké ligy

„Dosavadní umístění, počet vítězství i bodový zisk
jsou až neuvěřitelné. Ale stále je před námi mnoho
utkání,“ je při zemi trenér Roman West.

nímu stavu, aktuální formě, reprezentační pozvánce či kvůli potřebám našeho A týmu. Ale to je normální,“ říká Roman West.
Říjen se dá zcela určitě označit za prubířský kámen. Tým U19
postupně vyzve Spartu, Příbram,
Slavii, Hradec Králové a Jablonec.
Tedy všechno týmy s dobrými ročníky a s aktuálně vynikající formou. „Všichni jsou v tabulce nahoře. Příbram, Sparta a Slavia dokonce hned za námi. Myslím si, že
se proti nám budou chtít prosadit

kombinačním fotbalem, a to nám
bude vyhovovat. Pokud z těchto pěti zápasů třikrát nebo čtyřikrát vyhrajeme, tak by to byl alibismus stále opakovat, že naším cílem je záchrana, protože v takovém případě bychom deﬁnitivně
hráli o nejužší čelo a možná i korunu podzimního mistra. Ale to je
strašně daleko,“ podotkl na závěr
Roman West a tím i pozval všechny fanoušky na páteční lahůdku v podobě střetnutí s pražskou
Spartou.
Adam Januszek

HCB OKD Karviná

První zatěžkávací
zkouškou projde hřiště
o víkendu 25. a 26.
října při dvou
žákovských turnajích.

FOTO: RC Havířov

HAVÍŘOV – Plánovali, že v půlce října konečně sehrají domácí zápas
doma v Havířově, ale všechno je jinak. Prvoligoví ragbisté společenství Mariánské Hory/Havířov budou v neděli o třetí výhru v sezoně
usilovat opět v Ostravě.
„Bohužel hřiště stále není v takovém stavu, aby se na něm mohlo hrát. Tráva je slabá a řídká,“ informoval sekretář havířovského
ragbyového klubu Karel Gaman.
Podle posledních zpráv by ragbisté měli nový trávník otestovat na prvním tréninku až v úterý
21. října, tedy dva dny po mistrovském utkání se Zlínem. Lehce se
tedy dá dopočítat, že domácím fanouškům se celý tým představí až
při podzimním loučení 16. listopadu s Bystrcí.

KARVINÁ – Bez nervů by to už
opravdu nešlo! Házenkáři HCB OKD
zdolali v televizní předehrávce rivala
z Frýdku-Místku o jediný gól. Hlavní
postava utkání? Domácí bombér
Radim Chudoba, jenž zaznamenal
neuvěřitelných 16 přesných zásahů.
„Vyhrál šťastnější tým. Naštěstí
jsme měli Radima Chudobu, který
zastoupil i Luboše Veřmiřovského, jemuž zápas nevyšel. Ale to se stane,“
prohlásil po zápase kouč Jaroslav
Hudeček. Ten mohl poprvé v sezoně
aspoň na pár minut využít služeb
Slavomíra Mlotka na rozehrávce.
„Slávek s námi začal trénovat teprve
v úterý. Nesmíme nic uspěchat,“
podotkl zkušený karvinský trenér.
Zápas se hrál ve vysokém tempu,
ale Karvinští od samotného začátku
tahali za kratší konec. Spolehlivě

chytal hostující Pyško, naopak
Schamsovi v domácí bráně se příliš
nevedlo. Ve druhé půli pokračovala
přetahovaná o každý gól, nicméně
Karvinští se nedokázali utrhnout
alespoň na tříbrankový rozdíl, a tak
to v bouřlivém prostředí byly nervy
až do konce.
V samotném závěru navíc chyboval muž zápasu Radim Chudoba,
když 15 vteřin před koncem odevzdal v útoku míč, ale hosté odehráli
zbytek partie netakticky a nezískali
nakonec ani bod. Hostující trenér
Aleš Chrastina si zoufal nad špatnou
koncovkou svých svěřenců. „Kvůli
tomu jsme prohráli. Je to škoda.
Podali jsme velmi dobrý výkon, ale
tentokrát zvítězil šťastnější tým,“
rekapituloval.
Domácí házenkáři se tak po těsné
výhře na svého soupeře bodově
dotáhli a potvrzovat tyto dva body
budou už v neděli na palubovce
Přerova.
aja

V duelu s FM se na palubovku po zranění vrátil Slavomír Mlotek (s míčem).

Pozvánka

ZÁJEZD NA DERBY DO FRÝDKU
KARVINÁ – V nedělním utkání
prohráli fotbalisté MFK OKD
ve Varnsdorfu 1:3, byť v poločase
vedli! O to víc budou potřebovat
podpořit v sobotním derby na půdě
Frýdku-Místku. Vedení klubu tak
na tento ostře sledovaný duel vypravuje fanouškovský autobus. Cena je
lidových 50 korun včetně vstupenky.

Zápas začíná ve Stovkách v sobotu
18. října v 15:30 hodin. Autobus
bude přistavený u Sportbaru v areálu Městského fotbalového stadionu
v Karviné-Ráji ve 14 hodin. Vlajky,
bubny, hlasivky a dobrá nálada
s sebou! Více informací na klubovém webu nebo na telefonním čísle
734 225 346.
aja

POMOC SPORTOVNÍM ODDÍLŮM
HAVÍŘOV − Nové hokejové šatny pro
nadějné mladé hokejisty místního
AZetu, rekonstrukce sportovně
rekreačního areálu v Dolní Datyni
nebo nově vznikající ubytování pro
sportovce v prostorách hlavní tribuny Městského fotbalového stadionu
v Prostřední Suché. To jsou tři novinky, které zajisté udělaly sportovním
oddílům v Havířově velkou radost.
„Naše děti a junioři si to zaslouží.
Mají kvalitní zázemí pro sportování,
kterého si opravdu velmi váží,“ prohlásil prezident hokejového klubu
Jaroslav Mrowiec. Staré původní
šatny ve Víceúčelové sportovní hale
bylo nezbytně nutné opravit. Mladíci
tak získali šest nových šaten splňujících nároky kladené na hygienické
a prostorové zázemí. Město přestavbu ﬁnancovalo z Fondu veřejně
prospěšných aktivit a náklady si
vyžádaly přes pět milionů korun.
V Dolní Datyni skončila první
etapa přestavby části sportovně-rekreačního areálu. Prozatím vznikla
nová příjezdová komunikace včetně
parkoviště s odlučovači ropných
látek. V areálu, který převážně využívá místní fotbalový klub, přibylo
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multifunkční hřiště s osvětlením
a úpravou prošlo i tréninkové hřiště
včetně zavlažovacího systému.
Celkově je areál navíc nově osvětlen
a oplocen. „K dispozici je nejen
sportovcům, ale i veřejnosti,“
uvedl havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk s tím, že areál hojně
využívají děti z nedaleké mateřské
školy. Další etapa, během které
projde rekonstrukcí správní budova
se šatnami a společenským sálem,
je naplánována na příští roky.
A do třetice novinka. Postupnou
proměnou prochází také prostor
tribuny Městského fotbalového
stadionu v Prostřední Suché, kam
ke zkušebně hudebních kapel
a veřejné herně stolního tenisu
přibývá ubytování pro sportovce. „Vytvořili jsme skromné, ale
nanejvýš vyhovující ubytování pro
sportovní oddíly, které do Havířova
přijedou,“ vysvětlil ředitel Správy
sportovních a rekreačních zařízení
Havířov Václav Wicher a doplnil, že
ve druhém podlaží vzniká 11 dvoulůžkových pokojů včetně hygienického zázemí, společenské místnosti
a kuchyňky.
aja
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