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JUBILEUM HÁZENÉ V PASKOVĚ
HNED SE DVĚMA SRDCOVKAMI

Karvinská SŠTaS jako
brána do světa řemesel

PASKOV – Prosincovým turnajem
o „Vánočního kapra“ završili
za účasti místních týmů A i B a hostů
z Místku a Krmelína házenkáři
jednoty Orel rok 2014. Ten pro ně
znamenal několik zásadních událostí. A to oslavy 60. výročí prvního
mezinárodního zápasu a získání
hned dvou Srdcovek z těžařské nadace, zaručujících, že tradice tohoto
sportu v Paskově pokračuje nadále!

Budoucí důlní pracovníci
se zde připravují
v celkem deseti třídách
včetně „žáků“ večerního
studia ze šachet

Všichni u DPB, jen manžel fárá
Renáta Kubánková pokračuje jako
strojnice odsávací stanice v „rodinné“ tradici u Green Gas DPB, stejně
jako dříve její táta a máma a stále
i bratr Pavel, mistr elektrikářů
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Ředitelka SŠTaS Iva Sandriová v hornickém zahájila akci Brána řemeslům otevřená.

Pro žáky a výchovné
poradce připravili
dopolední program,
odpolední část pak
byla určena i pro rodiče
potenciálních studentů.
Jejich třídy – zámečnické tříleté
i maturitní a elektrikářské – má teď

SŠTaS v prvním, druhém i třetím
ročníku. Celkový počet deseti tříd
doplňují večerní studenti z OKD, ti
mají letos před maturitou. „Úroveň
žáků důlních oborů je slušná a jejich hornické povědomí se s postupující přípravou stále zvyšuje. Zejména u budoucích techniků
ve čtyřletém studiu, kde mají odborné předměty, jako je ražení důlních děl, důlní bezpečnost, hornická a technická mechanika nebo trhací práce,“ popisoval Pavelka.
Brána řemeslům otevřená ukázala i ostatní obory karvinské školy. „Na stanovištích praktického
vyučování se s nimi mohli deváťáci seznamovat opravdu na vlastní

kůži. Rovněž odborné ﬁrmy poptávající kvaliﬁkované pracovníky zde měly prezentace, snažily se
podnítit v mladých lidech zájem
o řemesla,“ nechala se slyšet ředitelka SŠTaS Sandriová.
Odpoledne navázal Den otevřených dveří, jehož se zúčastnilo na 260 návštěvníků. Dorazili už
i rodiče zajímající se o volbu povolání svých potomků. „Od 13
do 17 hodin spolu s pedagogy procházeli třídami, kde probíhaly
ukázkové hodiny, navštívili i prostory školy pro praktickou část výuky. Ty rodiče i potenciální žáky zajímaly nejvíce,“ dodala Sandriová.
Radek Lukša

Nechyběla ani HGF z VŠB-TUO

Představila se Hornicko-geologická fakulta z VŠB-TUO se svým zajímavým robotkem.

V hornických uniformách dorazili na SŠTaS Karviná i zástupci
Hornicko-geologické fakulty
Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava, aby připomněli,
že „důlní“ maturitou vzdělávání
v tomto oboru zdaleka nekončí.
„Žáci základních škol se dozvěděli, co všechno se dá u nás

absolvovat, připravili jsme jim
slosovatelnou dotazníkovou soutěž, promítli záznam ze skoku přes
kůži,“ informovala koordinátorka
propagačních aktivit Kateřina
Polínková. Ta s kolegy přivezla
i robota, jímž demonstrovala
zajímavé výsledky HGF v oboru
řídicí techniky.

Napodruhé to vyšlo, školáci už lyžovali
I nezkušené městské děti
dělaly na svahu v Bukovci
slušné pokroky –
v pondělí skoro nevěděly,
co s nohama, a ve středu
šly na velký vlek

lyžařské kurzy najednou. Letos
vání bot a dalšího vybavejsme tam byli sami a měli
ní. V půli týdne si trouvíce prostoru i klidu.
fali školáci, zařaA děti šanci se více nazení
počátkem
učit, čehož také využikurzu do nejslably,“ líčila vychovatelšího družstva,
Celkem tolik dětí se zú
ka fryšátské polské
už i na velký vlek.
častní lednového ozdravn
Szkoły Podstawowej
Pochvalovali si je
ého
pobytu a lyžařských ku
i Przedszkoly Dr.
samotní lektoři
rzů
trvajících až do
Olszaka
Ksenia
lyžování.
Stuchlik, jejíž šva„Vloni se na sjezbřezna.
gr Tadeusz Swed je hlavdovce promíchaly tři
ní předák špičkového rubáňového kolektivu na ČSA. „Na lyžák s námi jely i děti zaměstnanců OKD, namátkou Romana
Cichého či Pavla Šmatlavy,“ podotkla Stuchlik s tím, že příznivé účinky měl na městské školáky
rovněž beskydský vzduch.
„Pobyt na zdravém vzduchu
je jeden z důvodů, proč město lyžařské kurzy či ozdravné pobyty v přírodě pro děti prosazuje,“
nechala se slyšet mluvčí radnice.
Karviná už ostatně zkraje roku
poslala osmadvacet dalších dětí
na čtyřtýdenní lázeňskou rekreaci do Metylovic. A v březnu pojedou lyžovat kluci a holky z mateřských škol, kterým to nevyšlo vloni v prosinci.
Karvinské děti vyrazily díky NOKD na lyžařský kurz.
Radek Lukša

„Hodinka na svahu pod dohledem instruktorů, dvacet minut na svačinku a teplý čaj v chatce u ohřívače, a pak další hodinka lyžování. Počasí málem
jarní, perfektně upraveného sněhu dost,“ popisovala učitelka
Gabriela Buriánová, která jezdila
s 21 žáky prvních až pátých ročníků ZŠ U Studny v Mizerově.
Lehce to podle ní zadrhávalo snad
první den, než „vyřešili“ půjčo-
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BUKOVEC – V pondělí dokázaly
sotva udržet rovnováhu na malém svahu, ve středu už šly samy
na pomu a hurá na kopec! Tak si
vedly děti ze dvou karvinských
základních škol, které jako první vyrazily na další ročník lyžařských kurzů probíhajících za podpory Nadace OKD. V beskydském
Bukovci jim ve třetím týdnu ledna
vyšlo počasí i sněhová nadílka.
„Kvůli nedostatku sněhu jsme
museli odvolat první běh v prosinci. Zájem o kurzy lyžování je tradičně obrovský, kapacita se naplnila prakticky hned po jejich ohlášení,“ informovala Šárka Swiderová
z karvinského magistrátu. Díky
jeho penězům i příspěvku těžařské
nadace rodiče dopláceli za pět přibližně půldenních výjezdů na hory
jen pětistovku na jedno dítě.

v této ﬁrmě. Na stejné pozici jako
ona pracuje na degazačce rovněž
nejstarší dcera Markéta. A manžela
má Srdcařka na staříčské šachtě –
je elektrikářem ve strojním úseku.
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FOTO: Orel jednota Paskov

KARVINÁ – Sama ředitelka Iva
Sandriová oblékla ve středu
14. ledna hornickou kytli, aby
podtrhla spojitost Střední školy techniky a služeb (SŠTaS)
Karviná s touto profesí a revírem
OKD. Všechny obory pak s kolegy pedagogy představila soutěžní formou na akci podporované
těžařskou nadací – Brána řemeslům otevřená i na tradičním Dni
otevřených dveří.
„Celkem 230 žáků devátých
ročníků z dvanácti základních
škol z Karviné, Orlové a Petrovic
u Karviné se svými výchovnými poradci dorazilo na dopolední
část programu. Dozvěděli se, že
řemeslo má stále zlaté dno a tradice o zlatých českých ručičkách
ve světě stále platí. Jen je ji zapotřebí pozvednout,“ upřesnil pedagog Viktor Pavelka, připravující
také hornické učně.

na zajištění provozních záležitostí
oddílu.
A zatímco Kubánková se
na vánočním turnaji objevila jako
zapisovatelka, rozhodčího jako už
obvykle dělal druhý srdcovkový
patron Radomír Kuča. „Házené jsem
se věnoval snad od třetí třídy, s aktivní kariérou jsem sekl nedávno.
Což však neznamená, že bych u ní
nezůstal – mám totiž licenci pískat

Renáta Kubánková jako zapisovatelka na vánočním turnaji.

„V roce 1954 paskovští muži
a dorostenci sehráli historický
zápas na hřišti u Orlovny, a navíc
se Paskov také stal
přeborníkem kraje,
naposledy v historii
české házené.
Rokem 1955 začalo
s mezinárodními
pravidly nejslavnější
období házené v naší
obci. Ve druhém ročníku
vznikla družstva žen, dorostenek a žaček. Ve třetím muži vyhráli
s náskokem deseti bodů druhou
ligu. V ročníku 1958–1959 bojovali
v nejvyšší, první lize, byť bohužel jen
jednu soutěžní sezonu, což je velká
škoda,“ uvedl Jiří Štefek, jednatel
Orlů, působících ve sportovní nafukovací hale.
Tu má doslova přes cestu
Renáta Kubánková, která zařídila
jednu ze Srdcovek. „Hrávala jsem
házenou od mala, věnovala se jí
také dcera Kateřina a nyní mám
v žákovském týmu sedmiletá dvojčata Honzu a Jirku,“ vysvětlovala
s tím, že v jednotě se zabývá právě
přípravou dětských házenkářů. Její
minigrant využili Orli především

celostátní druhou ligu,“ prohlásil
Kuča, jehož minigrant zajistil nové
míče.
Orel jednota Paskov
momentálně vysílá
do soutěží pořádaných
Oblastním severomoravským svazem házené
Ostrava čtyři družstva.
Muže na úroveň kraje, ženy
do druhé ligy pro Moravu,
Slezsko a východní Čechy, žáky
a minižáky do moravskoslezské ligy.
V klubu funguje rovněž přípravka pro
nejmenší. A od otevření paskovské
nafukovací haly letos Orli slaví
10. výročí.
Radek Lukša

Dlouholetý báňský záchranář
Radomír Kuča se vyučil důlním
elektrikářem a v roce 1987
nastoupil na tehdejší Důl
Paskov. Po jeho uzavření přešel
na šachtu v Chlebovicích, kde
záhy přešel k záchrance. U ZBSZ
současného Důlního závodu 3
vedené Vojtěchem Trchalíkem
působí přes dvacet let.

Radomír Kuča zápasy (nejen) paskovské házené soudcuje.

