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Inovace a SC
patří k sobě
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komunikovat

Ocenění
nejlepším

Tři nejlepší mají po šesti přijatých,
mezi autory jsou i ženy

Psycholog vedoucím na kurzu:
vše vysvětlovat, a také chválit!

V Karviné oceňovali ty,
kteří působí dobro v celém regionu

Bezpečnostní heslo měsíce: „Největším rizikem při práci je rutina a lenost!"

vedoucí odboru
ochrany
a kontroly OKD

Vážení zaměstnanci,
v kontextu událostí posledních
týdnů, které se dějí napříč
Evropou, ať už se jedná o příliv
běženců z Afriky, různé teroristické
útoky, kterým padly za oběť již
stovky lidských životů (mám tím
na mysli třeba bombový útok
na ruské letadlo, v němž bylo takto
zavražděno více než 200 turistů
vracejících se z dovolené v Egyptě,
anebo teroristický útok v Paříži,
kde několik vycvičených a centrálně řízených skupin zaútočilo
ve stejnou dobu na několik
různých cílů a jehož výsledkem
je více než 100 obětí na životech
a několik desítek těžce zraněných),
je třeba se zamyslet, jestli podobné nebezpečí bezprostředně
nehrozí také nám v našem prostředí, které tak důvěrně známe. Jsem
přesvědčen, že v této chvíli ne, ale
je nutné, abychom byli připraveni
na to, že se situace může změnit.
Vždyť kdo by ještě před měsícem
věřil tomu, že je možné provést
na území Evropské unie teroristickou operaci v takovém rozsahu,
jaká byla provedena v Paříži.
Vývoj událostí ukazuje, že jsme
se v rámci OKD vydali správnou
cestou, když jsme na začátku
roku 2015 provedli rozsáhlou
analýzu zabezpečení klíčových
objektů a na základě této analýzy
byl zpracován dlouhodobý projekt
zvyšování úrovně bezpečnosti
zaměstnanců a majetku OKD.
Tento projekt zahrnuje soubor
opatření, ze kterých již byla část
realizována. Například zvýšená
kontrola a poučování návštěv
vstupujících do prostor OKD,
následovat bude stejná evidence
u řidičů vjíždějících do prostor
OKD, tak aby nedocházelo
k tomu, že řidiči, kteří byli zadrženi
s odcizeným materiálem, mohli
znovu vjíždět do objektů OKD.
Na tato již provedená opatření by
měly navazovat další kroky spočívající v technickém zabezpečení
klíčových objektů důležitých pro
provoz OKD. Zejména těch, jejichž
vyřazení z provozu by mohlo
ohrozit životy a zdraví zaměstnanců OKD, a dále prostor užívaných
vedením OKD.
Závěrem chci jen zmínit, že
každý z nás může pro zvýšení
bezpečnosti své i bezpečnosti
OKD přispět svým dílem. Stačí se
jen dívat kolem sebe a všímat si
například toho, jestli se na pracovišti nepohybují osoby, které tam
nemají co dělat, nebo neobjevují
předměty, které tam nepatří.
Nebuďme nevšímaví ke svému
okolí, protože právě nevšímavost
a lhostejnost je to, co umožňuje
páchání trestné činnosti.

Boj s časem zvládli na jedničku
Velkokapacitní porub
40 903 v lokalitě Darkov
Důlního závodu 1
vybavovali z obou stran
najednou

ročných podmínkách co nejvíce
zkrátili termín dokončení prací,
rozhodli jsme se vybavovat porub ze dvou stran – po výdušné
i těžní třídě. Nepostupuje se tak
příliš často, zvláště ne u této rozměrné technologie. Její sekce dostaly ve starém porubu 40 900,
kde byla mimořádná vlhkost, pořádně zabrat. Zkorodované či
poškozené díly musely nahoru
do Závodu servisních služeb, kde
byly opraveny a znovu dopraveny
do dolu. Tam byly zpět namontovány. Šlo o značně náročnou logistickou záležitost.”

KARVINÁ – Už v létě v Důlním závodě 1 věděli, že je třeba se dobře
připravit na náročný závěr roku.
Proto už v srpnu jeden z razičských kolektivů připravil pracoviště pro vybavení nového velkokapacitního porubu. Jeho číselné označení je 40 903 a nachází se
v 9. kře lokality Darkov. Kdy začne
dávat první tuny, však už záleželo na šikovnosti kolektivu vedeného směnovým technikem provozu
vybavování lokality Darkov Petru
Foltynovi. A ten to zvládl na výbornou!

Vybavovači převzali od přípravářů
oblast v dobré kvalitě
„Moc dobře jsme věděli, že
na spuštění porubu 40 903 s až
pětimetrovou mocností se netrpělivě čeká, že bude jedním
z rozhodujících ke splnění ročního plánu těžby celého závodu 1. Vždyť denně má dávat víc
než 3500 tun uhlí. Čím dříve
bude spuštěn, tím vzniknou větší předpoklady k realizaci hlavního ukazatele plánu,” začíná
Foltyn s líčením boje vybavovačů s časem. „Přípravné práce jsme zahájili už v srpnu a musím říct, že raziči předali oblast
pro nákliz potřebné technologie
v dobré kvalitě. Hodně k tomu
přispěl fakt, že prorážku zasvorníkovali dlouhými lany. Zbytek
byl už na nás,” říká směnový

Po upnutí poslední sekce
stěna prakticky okamžitě
najela

Česlav Lincer (vlevo) s Petrem Foltynem u důlní mapy ukazují na nově vybavený porub 40 903.
technik provozu vybavování,
a myslí při tom na čtyři kolektivy, které tvořily jím vedený jednotný celek kompletně zabezpečující složitou operaci mezi starým a novým porubem.

raulické výztuže. Přitom v některých úsecích bylo stoupání až

16 stupňů,” líčí začátky Foltyn
a pokračuje: „Abychom v ná-

Čtyři kolektivy podílející se na překlizu
 Kolektiv vedený Jiřím
Macháčkem, vedoucím strojního úseku DZ 1, lokalita Karviná
Zajišťoval především přepravu
a opravu hydraulických výztuží
 Kolektiv vedený Lubomírem
Kokošínským, vedoucím strojního úseku DZ 1, lokalita Darkov
Zajišťoval kompletaci, vybavení
a zprovoznění celé technologie
v novém porubu 40 903

Porub vybavovali
ze dvou stran
Pro představu uveďme, že šlo
o překliz technologie z vydobytého porubu vzdáleného přes kilometr. Rukama vybavovačů prošlo zhruba 5850 tun železa, a to
několikrát. „Nejdříve jsme museli připravit 1200 metrů závěsné drážky ZD24 D130, po které
jsme přesouvali 40tunové hyd-

 Kolektiv vedený Michalem
Krčmářem z dodavatelské ﬁrmy
CZ Bastav
Odváděl vysoce profesionální
práci při demontáži a výklizu
sekcí z porubu 40 900
 Kolektiv vedený Romanem
Sabalem z dodavatelské ﬁrmy
Carbokov
Instaloval odtěžení z porubu
40 903

Nadace OKD už pošesté udělovala ceny
Slavnostní akce se
konala v obřadní síni
domu kultury v Karviné
také proto, že šedesát
procent žadatelů
a příjemců podpory
pochází z tohoto města
a jeho okolí
KARVINÁ – Originální adventní kalendář z dílny někdejšího člena
nadačního týmu Nikoly Vavrouse,
věnujícího se grafﬁti-artu, dominoval v úterý 24. listopadu obřadní síni Městského kulturního
domu v Karviné. Z jeho políček referentka Zuzana Macháčková postupně vytáhla obálky se jmény vítězů letošních Cen Nadace OKD.
Do programu se zapojili partneři. Orlovský kulturní dům vyslal ředitelku Izabelu Kapiasovou,
která večer moderovala. Obecně
prospěšná společnost Spirála přichystala workshop s výrobou ad-

ventních věnců a vánočních ozdob, Střední škola techniky a služeb Karviná se postarala o občerstvení, Iniciativa Dokořán
o hudební doprovod.
„Jménem všech dětí, seniorů,
hendikepovaných a vlastně vůbec
všech podpořených subjektů děkuji našim dárcům, bez nichž bychom nemohli podat neziskovým
organizacím pomocnou ruku.
A samozřejmě horníkům a dalším
zaměstnancům OKD, stejně jako
Green Gas DPB, RPG, NWR,“
řekla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Ta připomněla, že Nadace
OKD za necelých sedm let existence podpořila skoro dva tisíce chvályhodných projektů.
Rozdělila na ně okolo 292 milionů korun. „Není žádným tajemstvím, že šedesát procent žadatelů
a příjemců grantů je z Karvinska.
I to bylo důvodem přestěhování nadace do Karviné,“ uvedla
Preisingerová.
Ta společně s předsedou
správní rady Nadace OKD Leo

Nakonec v porubu 40 903 skončilo 115 mohutných sekcí. Z jedné
strany, výduchu, jich chlapi do porubu vpravili 46, z té druhé, těžní třídy, dalších 69. Ne všechny
však pocházely z bývalého porubu. Z povrchu putovalo 46 výztuží. Nešlo však pouze o tyto kolosy.
Přepravován byl samozřejmě dobývací kombajn či podporubový
dopravník. Chlapi také museli instalovat 810 metrů pásových dopravníků. V závěrečné fázi se technologie oživovala. Díky skvělé koordinaci prací vše klapalo podle
předpokladů a ve výborné kvalitě.
Nakonec to potvrzuje fakt, že začátkem listopadu byla technologie
zprovozněna a po uložení a upnutí poslední sekce stěna prakticky
okamžitě najela. Do pěti dnů začal
porub 40 903 s hlavním předákem
Tadeuszem Czajou z dodavatelské
ﬁrmy Alpex těžit předpokládané
množství uhlí.
Pokračování na straně 2
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Jan Jurásek
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Editorial

Leo Bayer gratuluje metalovému kytaristovi Ivanu Jekielkovi pořádajícímu
Rocktherapy.
Bayerem předala ceny v kategoriích Pro zdraví, Pro radost,
Pro budoucnost a Sídliště žije
a rovněž nejlepšímu Srdcaři
či Osobnosti neziskové sféry.
„Neziskový sektor je jedna vel-

ká rodina, navzájem si pomáhá
a dělá dobré skutky. Je důležité mu takto poděkovat,“ dodali
představitelé nadace.
(Více na straně 6 a 7)
Radek Lukša

Rezignoval děkan
HGF VŠB-TUO
OSTRAVA –
Prof. Ing. Vojtech
Dirner, CSc., děkan
Hornicko-geologické
fakulty Vysoké školy
báňské – Technické
univerzity Ostrava (VŠB-TUO), rezignoval od 1. prosince 2015 na tento post.
Svoje rozhodnutí oznámil den poté,
co se ho z funkce snažil odvolat přímo
akademický senát fakulty. Týdeníku
Horník to potvrdila tisková mluvčí vysoké školy Klára Janoušková. Vojtech
Dirner v minulosti vedl Institut environmentálního inženýrství a současně
stál v čele akademického senátu HGF
jako jeho předseda. Po fakultních
volbách na konci roku 2013 se od 1.
února. 2014 stal děkanem fakulty, kdy
ve funkci vystřídal profesora Vladimíra
Slivku, uznávaného odborníka,
specialistu na geologii a dlouholetého
pedagoga školy. Po necelých dvou
letech Vojtecha Dirnera v čele fakult
vystřídá proděkan pro legislativu
JUDr. Alexander Király, Ph.D. který byl
dočasně pověřen jejím řízením.
red
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Panorama

Těžařská nadace poděkovala n
Prezidiální tablice 3. šachťáku Závodu úpraven.

Třetí úpravárenský šachťák
Přísahám dnes pivní zákon ctíti
a po šachťák celý dobrou náladu
míti! (pivní přísaha)
HORNÍ SUCHÁ – Třetí skok přes kůži
Závodu úpraven se konal 26. listopadu v sále Dělnického domu v Horní
Suché. Svým průběhem si v ničem
nezadal se šachťáky důlních závodů.
Do role Slavného, vysokého
a neomylného prezídia se opět
jednomyslně a jednohlasně zvolil
manažer odbytu Závodu Miroslav
Mencner, funkci Slavných a vysokých
adlátů přijali ředitel Závodu úpraven
Václav Kabourek, technický ředitel
Václav Kopta, profesor VŠB-TUO

Kantora, Nadlišáka a náčelníka Pivní
policie se znovu zaskvěli „profesionál“
Josef Grim, výrobní náměstek Závodu
úpraven Jiří Pospíšil a velevážený
šachťákový matador, šéf PiPo Jan
Huplík.
Osvědčenou Hudební smečku
vedenou kapelníkem Milanem Kupkou
nebylo možné přeslechnout, a tak
hlasivky všech přítomných musely
sáhnout až na dno svých sil k naplnění litery pivního zákona: „Každý je
povinen při všech písních kolových
a refrénech spolu zpívati dle svých sil.“
Na programu byly soutěže v netradičních disciplínách, inspirované
nejen šachťákovými zvyklostmi, ale

Ondrášku a jeho péči se dostává
stále většího uznání veřejnosti
rovolníků, sociální pracovnice či
OSTRAVA – Kolem ostravskélékaře. Jejich práce není jednoduho Mobilního hospice Ondrášek
chá – nevyléčitelně nemocným za(MHO) se v poslední době dějí
jišťují zdravotní a sociální podpověci. Od přestěhování neziskovky
ru, psychickou i duchovní pak jedo Zábřehu, kde otevřela i dětský
jich blízkým.
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života. Pomáháme umírajícím odejít v prostředí jejich domova,“ uvedla Bronislava Husovská, ředitelka
MHO, jenž letos v prosinci vstoupil
do jedenáctého roku své činnosti.
V týmu má pět sestřiček, šest dob-

20. 12.
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FOTO: Adam Januszek

Na šesté vyhlašování Cen Nadace OKD se dvacet
nominovaných – viz rámečky – sešlo
v obřadní síni Městského domu kultury Karviná,
kde se v komorní, takřka rodinné atmosféře
dozvěděli, komu dala správní rada nejvíce hlasů

Zuzana Macháčková vytahovala jména oceněných z originálního adventního kalendáře.

Velikonoční cvičení zaujalo

Pro zdraví

FOTO: Adam Januszek

 Komplexní péče o umírající v jejich domovech (Mobilní hospic
Ondrášek)
 Máme co nabídnout II aneb
Jak propojit sociální službu
se zaměstnáváním duševně
nemocných (Spirála)
 Aktivitou proti stárnutí
(Statutární město Karviná)

Workoutové cvičiště v karvinském lesoparku Dubina.
Ředitelka MHO Bronislava Husovská.

Nadlišák Jiří Pospíšil (vpravo) se svými fuksy – úpraváři (zleva): Czeslaw Szturc,
Jolana Mrázková, Michael Šoller, Martin Komínek a Marek Pospíchal

Předání sbírky Barborce.

Pavel Prokop, ekonomicko-personální
ředitel OKD Jan Jurášek a ředitel
ředitelství služby pořádkové policie
Policejního prezidia České republiky
Martin Hrinko.
Kontrárii tablic – Darkovské,
Lazecké, Paskovské – byli jmenovaní vedoucí příslušných provozů
a za ČSMáckou zástupce vedoucího:
Jiři Waclawik, Radim Pavlik, Marcel
Thibaud a Ladislav Dorotík. V rolích

také specifikou prací na úpravnách.
Z uhlí se vybíraly cizí předměty,
tentokrát nazvané „diamanty“,
nebo se nahrazovalo porouchané
„skipové odtěžení“ lidskou silou
a důmyslem.
Při tradiční ceremonii skoku přes
kůži přijali úpraváři do řad Slavných
semestrů pět adeptů úpravárenského
řemesla a také pět s úpravárenstvím
a hornictvím spřízněných přátel.
Nechyběl slavnostní obřad
Salamandr, jímž Slavná sese uctila
památku horníků, kteří už budou
navždy nepřítomni. Na něj navazovala
sbírka na Spolek svatá Barbora, které
pomáhá hornickým dětem bez otců.
Od tablic se vybralo 40 410 korun
českých. Vybraná částka byla následně předána zástupkyni Spolku svatá
Barbora Monice Němcové.
Za zpěvu semestrovské se nejstarším semestrem šachťáku stal Karel
Rašík (113 semestrů) a následně
SVANP a vrchní perkmistr ZÚ poblahopřál vítězné tablici Lazecké a jeho
Kontráriu Radimu Pavlíkovi vřelým
objetím a předal vítězný symbolický
vagón plný černého zlata .
„Šachťák se vydařil, šachťák ex!“

Výstava v Karviné
k 60. výročí Havířova
KARVINÁ – Zaměstnanci Státního
okresního archivu v Karviné připravili expozici pod názvem Havířov –
60 let a pořád nejmladší. Výstava
potrvá jeden rok a její slavnostní
vernisáž je naplánována na čtvrtek
3. prosince od 17 hodin v budově
archivu.
Expozice je členěna do dvou
částí, z nichž první tvoří převážně
archivní dokumenty z jednotlivých
obcí, na jejichž katastru Havířov
vznikal. „Návštěvníci v ní tady najdou
dobové pohlednice a fotograﬁe,
mapy a plány, ale také obecní kroniky
či informace o prvním předsedovi
havířovského národního výboru,“

přiblížila ředitelka karvinského archivu Irena Hajzlerová.
Druhá část výstavy vznikala
s přispěním jednotlivých odborů
nynějšího magistrátu. Autoři se totiž
rozhodli v této části zhodnotit úspěchy nejmladšího města za posledních
dvacet let. „Je tady například průřez
toho, co město dělá v sociální oblasti,
jak se stará o seniory nebo postižené
děti. Návštěvníci mohou zhodnotit
novou výstavbu a realizaci různých
zajímavých projektů, úpravu volných
ploch nebo náměstí a nezapomnělo
se ani na prezentaci kultury a sportu
a mnoho dalšího,“ dodala Hajzlerová.
aja

KARVINÁ – Náměstek primátora statutárního města Lukáš Raszyk přišel na pódium v obřadní síni MěDK
dvakrát. Za sídlištní program si sice
cenu neodnesl, ale v kategorii Pro
budoucnost se už dočkal. Těžařská
nadace vybrala jako nejlepší projekt
s názvem Workout Karviná.
„To už si tam fakt musím jít zacvičit! Zatím jsem se byl do lesoparku
Dubina na workout jen podívat…“

Pro budoucnost
 Obnova včelařství (Aktivní život
od A do Z)
 Workout Karviná (Statutární
město Karviná)
 Školní zahrada jako ekologická učebna pod širým nebem
(Havířovská mateřská škola
na Šumbarku)

Mobilní hospic Ondrášek má i dětský stacionář.

Rocková terapie v Orlové
má impulz do budoucna
ORLOVÁ – Dlouhovlasé máničky
v černém poslouchající rockovou
a metalovou muziku má veřejnost
bohužel za, slušně řečeno, baraby.
Což je špatně, jak veřejně upozorňoval Ivan „Jeki“ Jekielek při vyhlašování Cen Nadace OKD. Přebíral
ocenění v kategorii Pro radost
za pořádání charitativního festivalu
Rocktherapy.
„Spousta lidí si myslí, že rockeři jenom poslouchají hlasitou muziku, chlastají či dělají problémy. My
dokazujeme, že mají velká a dobrá
srdce. Vždyť za posledních šest let
na našem festivalu věnovali v rámci veřejných sbírek přes 400 tisíc korun. Ty jsme rozdělovali hendikepovaným, kteří se stávali tvářemi projektů,“ líčil.
Léčba rockem a metalem v letním kině v Orlové má podle něj takový ohlas, že týdně dostává čtyři, pět emailových nabídek od skupin usilujících o zařazení do seznamu účinkujících. „Ani jedna nehraje
za plný honorář. Muzikanti vědí, že

to děláme pro dobrou věc,“ pokračoval „Jeki“, kytarista heavymetalové pětice Ahard.
Ocenění bere jako poctu pro organizátorský tým. „Ten tvoří i ředitelka DK města Orlová Izabela
Kapiasová, holky z kulturáku, kluci z kapely,“ podotkl Jekielek s tím,
že pouze několik hodin před vyhlášením Cen Nadace OKD si sedli nad
tím, komu pomoci v příštím roce.
A shodli se, že pacientům s roztroušenou sklerózou.

Úžasná proměna zanedbaného
plácku v softballové sportoviště
OSTRAVA – Zpustlé místo na okraji panelákové zástavby navštěvovali ještě tak feťáci a bezdomovci.
Tak to vypadalo v Žižkovské ulici na Dubině předtím, než požádal Softballový klub (SK) Slávie
Ostravská univerzita Nadaci OKD
o příspěvek na renovaci hřiště.

Pro radost
 Rocktherapy – na pomoc lidem
s diabetes mellitus (Dům kultury
města Orlové)
 Orlovské múzy (Sociální služby
města Orlová)
 Brána řemeslům otevřená
(Střední škola techniky a služeb
Karviná)

prohlásil Raszyk, podle něhož se
tímto způsobem dočkali ocenění i mladí nadšenci do sportu, kteří vlastně s projektem venkovního
souboru cvičebních nářadí radnici
oslovili.
První karvinský workoutový plácek funguje od loňska, před několika týdny ho – znovu díky grantu z Nadace OKD – rozšiřovali (viz
Horník 41/2015). „Těší se to tam
slušné návštěvnosti. Mladí i starší.
Stává se, že někdo běží okolo, zastaví se, zacvičí si a pokračuje dál,“
uvedl Raszyk.
S nápadem „venkovní posilovny“
klub Workout Karviná je svými kořeny spojen i se Střední školou techniky a služeb Karviná. Ke členům
patří i horničtí učni, respektive vyučenci. „Nové prvky, které jsme letos přidali, umožní cvičit i hendikepovaným,“ zdůraznil náměstek
primátora.

Softballové hřiště SK Slávia OU na Dubině.

Proměna dopadla tak dobře, že je
z toho cena v kategorii Sídliště žije.
„Nový areál slouží od jara loňského roku. Uskutečňují se zde regulérní zápasy našich kadetů v oblastní lize, softballové kempy s běžně více než stovkou zájemců, víkendové akce pro veřejnost s podobnou

Panorama
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neziskovému sektoru
KARVINÁ – Bez nich by to opravdu
nešlo! Kdo vlastně jsou? Lidé, kteří
po práci v šachtě společnosti OKD
či u dárcovských ﬁrem těžařské nadace věnují volný čas malým sportovcům, hendikepovaným či seniorům – Srdcaři. Nesnadné rozhodování měla správní rada při vybírání
toho „nej“.
„Však je to také největší ocenění, jakého jsem se v životě dočkal,“ radoval se Jozef Kovács
z Důlního závodu 1, lokality ČSA.
Je závodním inspektorem bezpečnosti práce a šéfem pravicových
odborů. Na šachtě je od poloviny
70. let minulého století, byl i razičem u VOKD, provozním elektromontérem, strojníkem těžního zařízení v Dole Doubrava.
A je tátou, jehož dcera Elvíra
(nyní již dávno dospělá) musela nastoupit kvůli postižení zraku do tehdejší Zvláštní školy
v Komenského ulici. „Se školou
spolupracuji skutečně už dlouho.
V 90. letech jsem se zapojil do petiční akce proti jejímu zrušení. Byla
úspěšná,“ přiblížil s tím, že v sou-

účastí, tréninky, soutěže v takzvaném B-Ballu,“ sdělila hornická
vnučka Lucie Kaplarczyková, členka výboru softballistů SK Slávie.
Ta neskrývala překvapení poté,
co zaslechla, že vyhrál právě jejich
projekt. „Nečekala jsem to a mohu
za klub říci, že si toho velice vážíme.
Stejně jako grantu z těžařské nadace, bez něhož bychom rekonstrukci
nerealizovali,“ připustila. Od otevření hřiště se oddíl rozrostl o dvacítku dětí ze sídliště a spolupracuje
i s místní charitou pro mladé.

časné době pomáhá hlavně s akcí
nazvanou Abilympiáda.
Tato soutěžní přehlídka zručnosti a dovednosti hendikepovaných dětí se v nynější MŠ, ZŠ a SŠ
Komenského uskutečnila letos podruhé. Žáci z Karviné, Orlové,
Českého Těšína a Třince procházeli devíti stanovišti a plnili úkoly
– mimo jiné i u školníka, bývalého
kombajnéra z darkovského rubání
Petera Adamce. Kovács se objevil
jako porotce.
„Cenu beru do školy, ukážu ji
paní ředitelce Marii Filipcové a věnuji dětem, pro ty to dělám,“ vzkázal Srdcař.

Miroslav Smaha u své železnice, kterou na zámku Fryštát instaloval poslední listopadový pátek.

Srdcařské nominace
 Pavel Makovec (TJ Sokol Dolní
Lutyně)
 Karolína Pachotová (Voltiž
Duha)
 Jozef Kovács (MŠ, ZŠ a SŠ
Komenského, Karviná)
 Ĺubomíra Amruzová (ADRA)

 Dobrý den, pojďte ven
(Sdružení obyvatel Spořilova,
Frýdek-Místek)
 Softballem na hřišti ke sportovní radosti (SK Slávie OU)
 S chutí do toho, půl je už hotovo! (Statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba)
 Regenerace panelového sídliště
Karviná-Hranice, část centrální
park (Statutární město Karviná)

Zimní sezonu obohatí
v přízemních prostorách
dvě výstavní expozice
soukromého sběratele
Miroslava Smahy z Velvar

až do 2. února 2016 vždy od úterka do neděle 10–17 hodin, vstupné
na výstavu je 30 korun pro dospělé,
polovinu zaplatí děti do 15 let, senioři a hendikepovaní, děti do 6 let mají
vstup zdarma,“ informovala karvinská mluvčí Šárka Swiderová a doplnila, že víkend těsně před Vánoci
pak bude na zámku opět patřit svátečnímu tématu v rodinách šlechty,
měšťanstva i venkovské společnosti.
„To vše a ještě mnohem víc v rámci prvního prohlídkového okruhu
v půlhodinových intervalech od 10
do 16 hodin. Zájem je vždy velký,
proto je možnost si místa rezervovat,“ dodala mluvčí. Jak? To najdete
v rámečku…
aja

a soupravy plechových vláčků, hrací
dětskou dopravní kancelář ČSD vybavenou kleštěmi průvodčího a razítky, ukázkami železničářských svítilen, ručních návěstí i značek z doby
parostrojní železnice. Součástí prohlídek bude ukázka jízdy – kolejiště
zabere téměř 20 čtverečních metrů.
Druhou expozicí jsou vyřezávané
a ručně malované betlémy z oblasti podhůří Jeseníků a Orlických hor.
Nejstaršími ﬁgurkami jsou postavy tří králů z 19. století. Další typy
starých betlémů jsou vyrobeny z tlačeného a potištěného papíru – skládací nebo reklamní kousky z období první republiky. Vše je doplněno kolekcí dobových vánočních pohlednic, ozdob, formiček na cukroví
a historického stromku s osvětlením
z doby první republiky. „Betlémy
mám dokonce i z rodinné pozůstalosti. Figurky pro betlémy stále dokupuji a doplňuji,“ doplnil Smaha.
„Obě expozice budou otevřeny

Jak rezervovat Zámecké Vánoce
 na telefonu 596 387 340
 na emailu zamek.frystat@
karvina.cz

Bez nich by to nešlo – srdcařské trio Pavel Makovec, Karolína Pachotová a Jozef
Kovács.

KARVINÁ – Není v Karviné momentálně většího a úspěšnějšího pořadatele veřejných akcí – vyjma příspěvkové organizace městského
kulturního domu – než Iniciativa
Dokořán. U jejího zrodu a donedávna i v čele stál Daniel Cieślar,
který zanechal takové stopy, že si
jich nemohla nevšimnout těžařská
nadace. A máme tu Osobnost neziskové sféry!

Sídliště žije

Betlémy a vláčky na zámku
KARVINÁ – Spolu s kolegy založil
Muzeum technických hraček a s exponáty jezdí vystavovat po celé republice. Řeč je Miroslavu Smahovi,
jenž karvinským návštěvníkům zpříjemní před i povánoční čas (1. 12. až
2. 2. 2016) výstavou historických betlémů z let 1850-–1938 a velkým modelem historické železnice, kterou
budou obdivovat především tatínkové se svými chlapeckými ratolestmi.
„Model vláčku a železnice byl sestaven postupně v letech 1920–1960.
Právě železnici jsem začal sestavovat
ještě během vysokoškolských studií,“ řekl Miroslav Smaha, který zájemcům představí historické modely

Osobnost patří k Iniciativě Dokořán

Překvapená Lucie Kaplarczyková.

FOTO: Milan Haluška

Srdcařem roku je Jozef Kovács z ČSA

„Nadace OKD je klíčovým
partnerem. Naše Iniciativa
tady začala něco podnikat
ještě před jejím vznikem.
Dělali jsme, co bylo
v našich schopnostech,
rozvíjeli činnost. A v ten
pravý čas se objevila
těžařská nadace,“ vzkázal
Daniel Cieślar.
Svým nakažlivým nadšením i organizátorskými schopnostmi strhl
ostatní. Sjednotil mladé lidi se stejným názorem a chutí pořádat zajímavé koncerty, přednášky a další aktivity. Vybudoval tým odborníků zajišťujících kulturní podniky nejen v Karviné. Svou sílu

zaměřuje na obnovu komunitního centra Agape. Tolik zdůvodnění
Cieślarova ocenění.
„Pohlížím na něj tak, že někdo sledoval, čeho se snažím dosáhnout, a dospěl k přesvědčení, že to dělám dobře,“ poznamenal Cieślar, který předsednictví
v Iniciativě Dokořán, organizující
v roce čtyřicet až padesát různých
akcí, nedávno přepustil kamarádovi Jakubu Bordacsovi. Což neznamená, že by se přestal v této neziskovce angažovat.
„Nejsem z Karviné a můj otec
není horníkem, nýbrž evangelickým farářem. Spolupracuji proto s evangelickou církví, v jejíchž
prostorách je také komunitní centrum Agape. To jsme opět díky nadačnímu grantu letos vybavili dalším zařízením. I kytara, na kterou
jsem na Cenách Nadace OKD hrál,
je pořízená z tohoto příspěvku,“
konstatoval.

Cyklostezka k Žermanické přehradě
HAVÍŘOV – Úsek dlouhý 1,6 kilometru začínající u lávky přes
říčku Lučinu, který vede podél Mezidolního potoka po ulici
Mezidolí, kde se napojuje na stávající komunikaci, je otevřen.
Výstavba prvního úseku cyklostezky, která by měla v budoucnu
spojit Havířov s rekreační oblastí v okolí Žermanické přehrady, si
vyžádala investici šest a půl milionu korun. Město na realizaci získalo dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

novou cyklostezku nevyužívali,“
uvedl hospodářský náměstek havířovského primátora Ivan Bureš.
Město chce příští rok v budování trasy k Žermanické přehradě pokračovat další etapou, která
by měla zahrnovat stavbu nového
mostku přes Lučinu. Cyklostezka
bude v budoucnu procházet
Havířovem, Horními Bludovicemi
a Žermanicemi. Předpokládané
náklady na její výstavbu a trasování jsou vyčísleny na 63 milionů korun.
aja

v maximální výši 85 procent výdajů.
„Požadovali jsme živičný povrch, kvalitní a bezpečný pro
cyklisty i pro in-line bruslaře.
Snadnější by také byla jeho údržba. Výjimka městu udělena nebyla,
protože ekologové a ochránci přírody byli proti. Povrch cyklostezky
bude proto nutné v nejbližším období válcovat a sypkou horní vrstvu dosypávat. I kvůli tomuto apelujeme na jezdce na koních a majitele tříkolek, aby ke svým vyjížďkám

Tipy Horníka

KARVINÁ
Sv. Barbora
Povídání o hornické patronce sv. Barboře chystá
na její svátek v pátek 4.
prosince Muzeum Těšínska
do Interklubu. Svou účast je
nutné nahlásit předem na telefon 596 311 425 či přes email
karvina@muzeumct.cz.

Připravil Radek Lukša

Nominované osobnosti
 Daniel Cieślar (Iniciativa
Dokořán)
 Marie Gerdová (ADAM –
Autistické děti a my)
 Blažena Monczková (ONKO
pomoc Karviná)

HAVÍŘOV

Spirála připravila tvůrčí dílničku s výrobou vánočních ozdob.

Osobnost neziskové sféry Daniel Cieślar (vlevo) při hudební produkci Iniciativy
Dokořán.

51/41-X/10

Galakoncert
Ruský armádní soubor
Alexandrovci se 120 účinkujícími vystoupí u příležitosti 60.
výročí založení Havířova ve víceúčelové hale. Galakoncert
je v pátek 4. prosince od 19
hodin.
Metal
Americká skupina Lich King
produkující thrash metal staré
školy se premiérově představí
v Česku. Ve středu 9. prosince
hraje v My-Rocket klubu v ulici
Vrchlického 1b/1630.
uzi

Nadace

OKD

3. prosince 2015 číslo 42 ročník 45

www.nadaceokd.cz

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

PÁTÁ SRDCOVKOVÁ VÝZVA!

Sedm havířských hrobů
dostalo důstojný vzhled
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Na hřbitově „na Slezské“ rekonstruovali postupně sedm hornických hrobů.

Původní stav jednoho z hrobů.

nostních podmínek narušilo stav
hrobu s oběťmi havárie na šachtě Emma. Propadal se, neizolovaná zídka z podmáčených cihel budovaných bez základů hrozila zřícením. Oprava se neobešla bez
terénních úprav. Na většině rekonstruovaných pomníků se činili
i kameníci, sekali, brousili, čistili,
obnovovali nápisy…
„Granty z těžařské nadace znamenaly pro obvod mnoho. Díky
nim jsme zachovali hornickou památku, obnovili pietu hrobových
míst, vytvořili estetičtější prostředí pro pozůstalé a vůbec návštěvníky hřbitova,“ shrnula Ivana
Zádrapová ze slezskoostravské
radnice. Ta by ráda ještě renovovala i dva pomníky horníků zastřelených při stávkách.
Radek Lukša

Společně uložené oběti

společnosti OKD – i jednotlivých
dárců. Ale také jsme si vědomi
potřeb neziskové sféry a nutnosti
podpory lidí zabývajících
podpo
se ppo své práci dobrovolně, bez nároku
rov
na odměnu a převážně i na vlastní
vá
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ve prospěch různých
spolků. Mohu
sp
ujistit, že z minulých let
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uschované
uschovan právě k podpoře
těchto projektů,“
informovala
proje
ředitelka Nadace
Nada OKD Karolína
Preisingerová s tím
tím, že Srdcaři mohou žádosti podávat až do 15. ledna
2016.
uzi

FOTO: ME Gymnastika Havířov

OSTRAVA – Část historie, která
k našemu městu navždy patří. Tak
hledí i na radnici obvodu Slezská
Ostrava na místa společného věčného odpočinku obětí neštěstí na zdejších šachtách z 19. a 20.
století. Těžařská nadace je stejného mínění – na opravu hornických hrobů přispěla totiž už třikrát. A všech sedm dostalo opět
důstojný vzhled!
„Patří to k odkazům minulosti, památkám, které bychom měli
udržovat. Kdo viděl stav hrobů
před rekonstrukcí, mi bezesporu dá za pravdu,“ nechala se slyšet Nataša Lukášová. Ta jednak
sama pochází z havířské rodiny,
a na třetím největším tuzemském
hřbitově – jemuž Ostraváci neřeknou jinak než „na Slezské“ – působí jako správkyně.
Míst k uložení nebožtíků zde

FOTO: Radek Lukša

Na třetím největším
českém hřbitově
za posledních sedm let
postupně zrekonstruovali
všechna místa, kde
společně sní věčný sen
oběti důlních požárů,
výbuchů či závalů

KARVINÁ – Svátek hornické patronky
svaté Barbory – pátek 4. prosince –
je dnem, kdy Nadace OKD opět
vyhlašuje výzvu
vu pro Srdcaře. O minigranty se mohou
ohou
ucházet pracovníci OKD,
HBZS, NWR
a Green Gas
DPB věnující
se ve volném
čase veřejně
prospěšným
aktivitám. Na ty
mohou „jejich““ neziskovky dostat pět až třicet
tisíc korun!
„Uvědomujeme si nelehkou
současnou situaci zřizovatele –

Děvčata z ME Gymnastika Havířov trénují na nové podlaze.

SRDCOVKOVÉ GYMNASTKY
SKLÍZEJÍ APLAUS I MEDAILE

 Jáma Emma (1884)
 Jáma Zvěřina (1888)
 Důl Trojice (1891)
 Důl Hermenegilda (1896)
 Jáma Salma (1905)
 Jáma Salma (1919)
 Důl Trojice (1936)

HAVÍŘOV – Cvičební náčiní včetně
žíněnek sloužících k tréninkům
i veřejným vystoupením pořídili
v oddílu ME Gymnastika Havířov
z minigrantu zařízeného Michaelem
Alló. Provozní elektrikář v rubání
darkovské šachty takto pomohl
podruhé.
„Naposledy jsme se úspěšně
představili na velké městské
show Havířov v pohybu,“ oznámila
manželka patrona projektu Eva Alló.

Dříve patřila k aktivním sportovním
gymnastkám, teď se věnuje dětem
jako trenérka a je předsedkyní
podpořeného klubu.
Spolu s Mirkou Henzlovou dokázaly malé gymnastky připravit tak,
že se staly na Mia Dance Festivalu
v Praze ve formacích mistryněmi ČR.
„Děvčat od tří do šestnácti let máme
v oddíle okolo šedesáti,“ doplnila
Alló s tím, že k nim patří i její dcera
Anička.
uzi

Rock, rap i romská hudba – to je BURÁRUM

FRÝDEK-MÍSTEK – Partička s názvem Gypsy Axton produkuje romskou muziku. Se zpěvačkou říkající si Míša ve frýdeckém
nízkoprahovém zařízení Prostor
měla poslední podvečer v listopadu ﬁnální zkoušku na veřejnou premiéru. Tou bude v pátek
3. prosince v místeckém areálu Sokolík multižánrový festival
BURÁRUM.
„Stejně jsme pojmenovali i náš
projekt účelného trávení volného
času mládeže, na který jsme dostali letošní grant z těžařské nadace. Z části se pořídily instrumenty
do zkušebny – kvalitní reprobedna, baskytara, elektrická i akustická kytara – a zbytek posloužil prá-

FOTO: Radek Lukša

Začínající muzikati zkoušející
v nízkoprahovém klubu
Prostor vystoupí 4. 12.
v areálu Sokolík, festival
začíná v 18 hodin, vstup je
i díky těžařské nadaci volný

Gypsy Axton se chystají na koncertní premiéru na festivalu BURÁRUM.

„S naší skupinou Trochumoc jsme se mimo
jiné představili vloni v Karviné na hornických
slavnostech,“ upřesnil Rostislav Hekera,
koordinátor projektu z městského úřadu.
vě na uspořádání této přehlídky,“
uvedl Rostislav Hekera z radnice.
Rostislav, vedoucí oddělení sociální prevence a poradce

pro národnostní menšiny, pracuje s dospívajícími a má i velmi blízko k hudbě. Hraje na kytaru a zpívá v rockové skupi-

ně Trochumoc. „Abychom začínající muzikanty podpořili
a umožnili jim užít si atmosféru pravého festivalu, vystoupíme na jednom pódiu s nimi,“
vysvětloval.
Šanci ukázat, co v nich je,
dostanou kromě Míši a Gypsy
Axton z Prostoru též rappeři Garden Street či kytarové trio
Jeshita Band. „Vloni se v nízkoprahovém klubu střídala spousta amatérských souborů a podle toho nástroje vypadaly. Jejich
obnovou jsme posunuli možnosti
začínajících muzikantů výš,“ líčil
Hekera.
Prostor podle něj navštěvuje klientela rekrutující se zejména z dětí a mládeže z ekonomicky a sociálně znevýhodněných
podmínek. Je jim nejčastěji mezi
patnácti a dvaceti lety. Že to někteří myslí s hudbou vážně, dokládá to, že někdejší návštěvníci jsou už mezi účinkujícími
na BURÁRU – rockeři Spider X
s vlastní tvorbou.
Radek Lukša

Veřejná vystoupení srdcovkových gymnastek mívají úspěch.

ANDĚLSKÝ ADVENT V GONGU
OSTRAVA – ADAM – Autistické děti
a my, Prapos, Klíček, Mens Sana,
Centrum pro rodinu, Bílá Holubice,
S.T.O.P., Charita Český Těšín,
Podané ruce, Centrum pro dítě
s diabetem. Tyto neziskovky s projekty přihlášenými do jubilejního
10. ročníku dobročinného Adventu
plného andělů rozvíjely či stále
rozvíjejí své aktivity také za přispění
těžařské nadace.
A právě některé z nich přiřkne
veřejnost deseti- či pětitisícovou
podporu: hlasuje se na webu
www.adventplnyandelu.cz, a to až
do čtvrtečního poledne 3. prosince.
Týž den od 15 do 22 hodin bude

neziskovkám, jejich partnerům, příznivcům a hostům patřit multifukční
hala Gong v bývalém plynojemu
v Dolní oblasti Vítkovice. Připraven
je bohatý program.
Všichni účastníci zapojení
v projektu se představí, případně
vystaví a do dražby nabídnou své
výrobky. Proběhnou kreativní dílny,
odborné semináře, besedy, prodej
adventních a vánočních dárků a ozdob včetně těch vyprodukovaných
v chráněných dílnách, vystoupení
regionálních skupin a mladých
umělců i slavnostní večer a koncert
k 10. výročí andělského adventu.
uzi

