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Ostravští ﬁlmaři natáčeli v ZÚJ
scény pro dokument Dukla 1961

Srdcovkoví frýdečtí hasiči,
stříbrní z požární olympiády

OSTRAVA – V lokalitách Chlebovice
i Staříč v Závodě Últum – Jih se během
předposledního srpnového týdne
natáčely scény do nového dvojdílného
dokumentu České televize s názvem
Dukla 1961. Tvůrci hraného ﬁlmu jsou
z jejího ostravského studia a inspirovali se největším důlním neštěstím
v poválečné československé historii, při
němž na Dole Dukla v Dolní Suché přišlo
o život 108 horníků.
„Nejprve si ﬁlmaři vytipovali vhodné
prostředí, které jim vyhovovalo z hlediska dobového vzhledu, například
kachličkami či dlažbou. Pak natáčeli
na chlebovickém fáracím mostě, u výdejních okének, v lampovně, řetízkových šatnách, vestibulu, kancelářích,
ale i v kolejišti před jámou, kde jsme
jim přistavili i důlní vozy. Ve staříčské
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Milan Žabčík upozornil,
že činnost ve sboru
nekončí tréninkem
a sportovními
soutěžemi, dělají totiž
i běžnou zásahovou
činnost včetně hašení
či likvidace následků
dopravních nehod
FRÝDEK-MÍSTEK – Požární technik
HBZS Milan Žabčík byl součástí mužského družstva Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Frýdek, který startoval na červencové XVI. Mezinárodní
hasičské olympiádě CTIF ve Villachu
v Rakousku. Deset jeho členů zde pod
vedením Jiřího Mechla a v dresech
pořízených ze srdcovkového programu vybojovalo stříbrný výkonnostní
odznak.
„Byla to moje pátá olympiáda
za posledních dvacet let a tak jako ta
předposlední v roce 2013 byla podpořena z Nadace OKD,“ uvedl Žabčík,
jenž podle svých slov na frýdecké hasičárně doslova vyrostl. Poprvé se zde
objevil ve svých pěti letech, teď je mu
šestatřicet, má za sebou odborné hasičské vzdělání a ve SDH působí i jako
trenér týmu mužů a velitel družstva
výjezdové jednotky.
„Na olympiádě jsem sestavoval savicové vedení a absolvoval běh k rozdělovači. Naše časy by byly v rámci Česka nejlepší, v Rakousku jsme
ale získali trestné body. Rozhodčím

Milan Žabčík (první zleva) s hasičským družstvem v Rakousku.
se nelíbilo vytvoření levého útočného proudu,“ líčil Žabčík. V požárním
útoku muži SDH Frýdek zaběhli kvalitní čas 37,63 sekundy, ale patnáct
trestných bodů je posunulo do druhé
třetiny výsledkové listiny.
„Naše štafeta si vedla o poznání lépe a vytvořila si časem 55,27
sekund osobní rekord. Díky tomu
máme stříbrný výkonnostní odznak,“
vysvětlil Žabčík. Vyzdvihl i frýdeckého kolegu profesionálního hasiče Kamila Bezruče, který ve Villachu
obsadil 21. místo v běhu na 100 metrů překážek a osmé místo ve zdolávání věže. Ve dvojboji tak skončil celkově třináctý a k tomu přidal navíc ještě olympijský rekord ve štafetě – běžel
její první úsek zvaný domeček – s časem 54,24 sekund.
Olympiáda CTIF byla, jak Žabčík
poznamenal, velkým svátkem ha-

Tým SDH Frýdek v akci na hasičské olympiádě ve Villachu.

sičského sportu. Dorazilo na ni okolo 3500 hasičů ze všech koutů světa.
Česká výprava čítala na 350 účastníků od dětí, přes ženy až po muže.
„Činnost u dobrovolných hasičů však není jen o požárním sportu. Držím také službu v naší výjezdové jednotce a do pěti minut od přijetí SMS výzvy musím být na hasičárně připravený k výjezdu. Těch SDH
Frýdek mívá okolo dvou set ročně,“
upozornil Žabčík. Svému koníčku
u dobrovolných hasičů věnuje spoustu hodin – když má čas a prostor bývá
v požární zbrojnici denně.

Srdcař během
soutěží i hasil
SDH Frýdek pořádal za minigrantové
podpory i čtvrtý ročník Velké ceny
v požárním útoku o pohár Nadace
OKD. Patronem projektu byl Petr
Soukup, který přešel z Paskova
na ČSM jako přípravářský úsekový
zámečník. „Sám jsem nestartoval,
nebyl na to čas. Podílel jsem se totiž
na kompletním zajišťování soutěže.
A protože jsem měl ten den zároveň
hasičskou službu, byl jsem jako
velitel družstva a vozu i na třech
výjezdech včetně hašení požáru
rodinného domu,“ upřesnil Soukup,
jehož k hasičům zlákal před pěti lety
kamarád ze šachty. Velkou cenu
letos vyhrály hasičky z Metylovic
a hasiči z Oprechtic. Domácí frýdečtí
hasiči tentokrát slavili úspěch jen
coby pořadatelé.

lokalitě se točila jedna scéna v koupelnách mužstva, kde jsme kvůli tomu
museli měnit pákové baterie za dobové
ventily,“ upřesnil specialista ochrany
a kontroly Jiří Jurčík. Kromě něj se
o štáb ČT starali bezpečáci ZÚJ Zdeněk
Potenský a Ladislav Laník a báňští
záchranáři Marek Michalčák a Tomáš
Zrun. „Máme k hornictví vztah a jsme
rádi, že jsme mohli pomoci při tvorbě
ﬁlmu, který vzpomíná na kamarády
z Dukly,“ uvedli.
Dokument ČT natáčela i v areálech, které už byly z OKD převedeny
do vlastnictví státního podniku DIAMO –
na šachtách Barbora a Žoﬁe v karvinské
části revíru. DIAMO ﬁlmařům kromě
pronájmu techniky, zajištění elektřiny
a vody poskytlo i pracovníky obsluhující
těžní stroje a dbající na bezpečnost.

Nová šichta: Od září je změna
provozní doby v lokalitě Staříč
STAŘÍČ – Nová šichta (NŠ) změné
provozní dobu svého Poradenského
centra v lokalitě Staříč v Závodě
Útlum – Jih. Od září zde nabídne
služby jen ve středy vždy mezi 6. až
14. hodinou. Konzultantky programu pomáhajícího zaměstnancům
odcházejícím z OKD hledat nové
uplatnění na trhu práce sídlí nově
v kanceláři číslo 117 v prvním patře.
„Situace v Nové šichtě byla v průběhu prázdnin klidná, kromě nových
registrací jsme se zaměřili hlavně
na aktualizaci stavu současných
klientů,“ informovala manažerka NŠ
Markéta Klopcová. „Převažují dobré
zprávy, velká část bývalých zaměstnanců si již novou práci našla, nebo
čeká na výsledky pracovních pohovorů. Další absolvují rekvalifikační
kurzy, či jsou v pracovní neschopnosti a s procesem hledání práce

jsou teprve na začátku. Postupně
však všechny vybízíme, aby o sobě
dali vědět a všem, kteří mají zájem,
rádi pomůžeme,“ doplnila.
Telefonické spojení na konzultantky NŠ je na číslech 725 756 827,
558 492 323 a 558 492 280.
V lokalitě Staříč bude za Věru
Procházkovou poskytovat služby
Lucie Citnarová.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
„Dotlouklo srdce drahé
maminky, odešlo
na věčnost spát. Maminko
zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.“
S bolestí v srdci oznamujeme všem

příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 8. srpna 2017 opustila po krátké nemoci ve věku 77 let naše milovaná
maminka, babička, prababička, tchýně
a sestra, paní Edeltruda Trňáková ze
Stonavy.
Zarmoucená rodina

25/09-VII/17

Při příležitosti Dne horníků
děkujeme všem našim
zaměstnancům za poctivě
odvedenou práci. Do příštího
hornického roku jim přejeme
zejména zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i pracovním životě.
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