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Hornické slavnosti OKD
v konkurenci akcí i předp
certu se začaly objevovat avizované dešťové přeháňky.
Závěr Hornických slavností patřil ostravským bardům, kapele Buty. Jejich vystoupení si účastníci sice užívali už v mokru, ale
přesto s nadšením. „Tata! Tu písničku jsme
už dva roky nehráli,“ uvedl frontman Radek
Pastrňák jeden z přídavků, jež program letošních Hornických slavností definitivně
uzavřel.
Jako tradičně se v rámci programu slavností představila Nadace OKD

FOTO: Petr Chodura

Dokončení ze strany 1
„Už začínají chodit!“ poznamenávala předsedkyně představenstva těžební
společnosti Vanda Staňková k návštěvníkům po druhé hodině odpolední, kdy zpoza mraků vycházely i sluneční paprsky.
Program, nabitý hudebními hvězdami, zahájila Anna K., která ani nemusela karvinské publikum moc povzbuzovat, aby přicházelo k pódiu. To po ní patřilo zpěvačce
Tereze Maškové, skupině Nebe či zpěváku
Petrovi Bendemu, v průběhu jehož kon-

Hornická dechovka v čele průvodu přes hlavní karvinské náměstí.

Slovy předsedkyně představenstva
Přišli jsme sem dnes, abychom věnovali vzpomínku a vzdali
úctu těm z nás, kteří při své práci obětovali to nejcennější.
Povolání horníků je, i přes všechna moderní zařízení a bezpečnostní opatření, nesmírně těžké a nebezpečné. Den
za dnem jdou do práce, vstoupí do klece a jedou kilometr
pod zem. Mají můj velký obdiv a úctu.
Seznam těch, kteří se z práce nikdy nevrátí, je smutný. Už nikdy nepřijdou domů, neobejmou svou ženu, neuvidí vyrůstat

svoje děti ani vnoučata. Nezajdou si „na jedno“ po práci.
Éra těžby černého uhlí se pomalu chýlí ke konci. Zelená evropská nálada, povolenky, restrikce, umocněné tím vším, co
se dělo kolem nás minulý rok, to všechno ještě více uspíšilo
budoucí útlum.
Nesmíme ale zapomenout na to, že stovky let jsme díky lidem
v dole měli čím svítit, topit si a žít své pohodlné, bezpečné
životy. Vzdejme úctu horníkům i jejich rodinám!

Petr Bende.

Pietní akt v doprovodu Akorďanky.
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Vedení firmy uctilo památku hornických obětí.

Hornické slavnosti začaly pietním aktem na Univerzitním náměstí.

HBZS je tradičním partnerem Hornických slavností.

I letos se vydávaly km

ANNA K.

Petr Harazin frontma
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2021 obstály
povědi počasí

Nadační městečko v obležení
ještě před oficiálním začátkem

a HBZS Ostrava. Nadační městečko vítalo po celé odpoledne děti různých věkových kategorií. Velký zájem byl mezi
návštěvníky také o techniku HBZS
Ostrava, která na prostranství před amfiteátrem představovala některé ze svého
zásahového vybavení.
Cestu si na ně našlo dostatek lidí na to,
aby byli pořadatelé – společnost OKD – spokojeni. Vždyť v regionu se v tento den konalo mnoho dalších akcí, včetně Dnů NATO
v Mošnově.

Obrovská skládačka uprostřed městečka.
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Na slavnostech nechyběl ani tanec.
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Program Nadačního městečka připravily partnerské neziskové organizace.

Radek Pastrňák ze skupiny BUTY.

Jeřábník dorazil
hned po ranní šichtě

KARVINÁ – Samozřejmě na nějaké to
pivo, ale taky na koncert Anny K. Tak
vysvětloval Štefan Zaviatič, proč se
objevil v sobotu 18. září ve fryštátském
parku mezi nejčasnějšími návštěvníky
Hornických slavností OKD 2021.
„Jedu přímo z ranní šichty,“ pokračoval Štefan pracující na nádvoří Dolu
ČSM-Sever jako jeřábník v povrchových provozech. Cestou ještě přibral

KARVINÁ – Zatímco posezení u pivních
stanů, nemluvě o prostoru pro publikum
před hlavní scénou, se plnilo v parku B.
Němcové na HS 2021 od druhé hodiny
odpolední pozvolna, v Nadačním městečku už bylo živo..
„Měli jsme vše postaveno v jednu a prakticky hned začalo chodit
spousty lidí s dětmi,“ uvedla Karolína
Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.
Ta byla s projektovou manažerkou
Silvií Balčíkovou v moravském lidovém
kroji, městečko totiž letos vzniklo
pod heslem „Letem světem“ a dámy
z NOKD představovaly zástupkyně naší
republiky.
O program – soutěžní stezku pro děti
s odměnami za splnění všech úkolů – se
hlavně staraly neziskovky a další těžařskou nadací podporované či s ní spolupracující organizace. U hasičů z KarvinéHranic se například montovaly hadice,
u mažoretky Michelle dělaly kotouly

přítelkyni, se kterou se domluvil
na společném programu – firemní
a hornické oslavě.
„Nejprve pro poukázky,“ hrnul se
ke stánku s logem těžební společnosti,
kde, jak se stalo už tradicí, dávali kmenovým i dodavatelským zaměstnancům po předložení ASEP karty poukaz
na bezplatný odběr dvou nápojů. Pak
s pivem pod pódium!
Nadační městečko se zaplnilo jako první.
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menovým a dodavatelským zaměstnancům nápojenky.

an skupiny NEBE.
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Štefan, jeřábník z nádvoří severní lokality stonavské šachty na HS 2021.

Představitelky NOKD v lidových krojích.

a salta, u spolku ADAM – autistické
děti a my skákalo v pytlích, Regionální
knihovna Karviná a SŠTaS připravily
testy znalostí a zručností, horolezci z TJ
Baník Karviná umožnili výstupy na lezeckou stěnu, fotbalisté z MFK Karviná
nechávali kopat na branku …
„Měli jsme fotokoutek, kreativní
dílničku, pletly se copánky, malovalo
na tvářičky, skákalo a dovádělo na nafukovacích atrakcích,“ popisovala dále
Preisingerová. Nechybělo z podobných
akcí známé puzzle s motivem Nadace
OKD a hornického regionu. A spousta
heliem plněných barevných balonků,
které se víceméně staly jakýmsi symbolem letošního nadačního městečka.
Jeho zřízení podpořily i společnost
OKD a Prisko. „Chci jim nejen za nadaci,
ale taky za naše partnerské neziskovky
a hlavně malé i velké návštěvníky městečka, kteří si užili moc hezké odpoledne, poděkovat,“ doplnila Preisingerová.
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Den horníků si připomněly i spolky a to nejen v regionu

Klub z Františka oslavoval s jubilanty v Horní Suché.
KARVINÁ – Zářijový hornický svátek
se stal příležitostí pro uspořádání
společenských či vzpomínkových
akcí i pro organizace sdružené
v Koordinačním výboru důchodců (KVHD) OKD. Který na aktivity těchto spolků přerozděloval
podporu získanou od těžařské nadace.
„Den horníků 2021 v různé podobě avizovaly kluby bývalých
zaměstnanců šachet František,
Lazy, Dukla, Odra...“ oznámila
Silvie Balčíková, projektová manažerka Nadace OKD. KKH Dolu
František byl v tomto ohledu jedním z nejaktivnějších: Nejprve měl
zájezd na tři dny do Telče, Českých
Budějovic, Českého Krumlova
(včetně fárání do starého grafitového dolu) a na Hlubokou. Pak
dělal v Horní Suché oslavy profesního svátku a při jednom po-

Zástupci našeho kraje na celostátním setkání v Mostě.

přál svým jubilantům k 70., 75.,
80., 85., 90. či 95. narozeninám.
Klub samotný si ostatně připomenul i sté výročí vzniku a obdržel od radnice vlajku Horní Suché,
aby s ní reprezentoval domovskou
obec.
Tento prapor se objevil – spolu s logy Nadace OKD, Nadace
LANDEK a jiných regionálních
havířských organizací – v Mostě,
kde se uskutečnilo celostátní 25.
Setkání hornických měst a obcí.
1. ročník mělo naopak Setkání
ostravsko - karvinských pamětníků k výročí Dne horníků. To
v Ostravě zorganizoval Alexandr
Zaspal, ředitel historické, chráněné šachty Michal. „Věřím, že se
z něj stane nová tradice,“ nechal se
slyšet. Vzdát hold havířskému povolání a uctít také jeho oběti přišli
zástupci spolků, VŠB i HBZS.

Minuta ticha za oběti důlních neštěstí na Dole Michal.

Rocktherapy 2021: Dominik, Michal
a Kamila získali celkem přes sto tisíc
–

Perseus, SolarSystem,
Singum Regis, Within Silence,
Forrest Jump, Ahard, XIII. Století,
Gate Crasher, Bastard, to byly tvrdé rockové a metalové skupiny, jež se
koncem srpna postaraly o zlepšení života tří handicapovaných dětí. Na festivalu RockTherapy se pro ně totiž vybralo dohromady 106 300 korun.
„Rozdělily se rodinám dvanáctiletého Dominika Kovaříka, čtrnáctiletého Michala Ondrůše a patnáctileté
Kamily Fábryové. To byly tváře letošního – již dvanáctého – ročníku zaměřeného tentokrát na děti s mentál-
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ORLOVÁ

Na dobrou věc přispěly i zúčastněné
kapely ze svých honorářů.

ním postižením,“ informovala Silvie
Balčíková za Nadaci OKD. Ta opět
dobročinný festival podpořila.
„Jeho smyslem bylo návštěvníky
nejen pobavit hudbou a poskytnout
jim i bohatý doprovodný program,
ale také přilákat co nejvíce lidí, kteří
přispějí do veřejné sbírky,“ upřesnila
nadační referentka. Výtěžek z tohoto ročníku, jak dodala, využijí rodiny Dominika, Michala a Kamily například na různé zdravotní pomůcky
do domácností, pořízení tabletu, kočárku či tříkolky a zaplacení lázeňského pobytu.

Uctění obětí z Barbory, bude
mše i odhalení pamětní desky
KARVINÁ – Kroužek krojovaných horníků
(KKH) Barbora s bezmála ročním zpožděním zapříčiněným epidemiologickou
situací odhalí pamětní desku u příležitosti třicátého výročí velkého důlního
neštěstí na této šachtě. Stane se tak
v neděli 3. října.
„Původně jsme měli slavnostní akt
odbýt vloni, přesně v den, kdy jsme si
smutné jubileum připomínali, ale z důvodů pandemie covid-19 jsme ho museli odložit a přesunout,“ říká Jan Kavka,
předseda KKH Barbora. Ten na první
říjnovou neděli chystá nejprve bohoslužbu od 10:30 v „křivém“ kostele sv.
Petra z Alkantary. Po ní bude následovat

přesun na Důl Barbora, kde dojde
v památkově chráněné kompresorovně
k odhalení pamětní desky. „Nakonec
zveme účastníky do naší klubovny
na nám. Budovatelů 1420 v Karviné,
kde si společně prohlédneme klubové
kroniky a zavzpomínáme na hornické
kamarády,“ popisuje Kavka.
Horníci a další zaměstnanci z Barbory
si tak připomenou 18. říjen 1990, kdy
v 16:10 došlo ve 40. sloji Prokop v 5. kře
mezi 8. a 9. patrem k výbuchu metanu.
Nepřežilo třicet chlapů a dva byli vážně
zraněni. Nad přesnou příčinou stále visí
otazníky – skrytý zápar nebo mechanická jiskra?

Útěk v řetězech v Havířově pod
hlavičkou Nadace OKD
HAVÍŘOV – Horolezecký oddíl Tatran

Havířov pořádá v domovském městě
v sobotu 16. října již po dvanácté
sportovně-kulturní akci Útěk v řetězech.
Její název není vybrán jen tak, protože
soutěžící dvojice skutečně budou muset
spěchat do cíle a cestou plnit deset
úkolů připoutáni jeden ke druhému!
„Prozradit můžeme pouze to, že
registrace je už v sedm hodin ráno
na Náměstí Republiky naproti Elánu,
v osm odvezeme přihlášené na tajné
místo, kde v deset odstartují, tajná je
i trasa,“ uvádí Jan Chrápek, závodní
báňský záchranář z Dolu ČSM-Sever,
dobrovolník v oddíle a srdcovkový
patron akce.

„Přihlásit se může kdokoliv starší
osmnácti let, mládež nad patnáct pak se
souhlasem rodičů. Maximální kapacita
je třiatřicet soutěžících dvojic,“ říká Milan
Zupko za organizátory. Ti pro tento ročník
vymysleli téma dvanácti znamení zvěrokruhu pod heslem „Osud máš ve svých
rukou“. Překvapením budou i úkoly.
Jistý je každopádně doprovodný
program trvající od 9 do 18 hodin.
Představí se mj. místní sportovní
a zájmové kroužky, tanečníci, hudební
kapely včetně AV Bandu, vystoupí
známý silák Železný Zekon. V souladu
s osvětovou a preventivní tradicí Útěku
v řetězech nebude chybět protidrogové
kontaktní centrum.
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