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a báňští záchranáři zvláště si v pondělí
3. května 2021 připomenou čtyřicáté
výročí od mimořádné události ve 40.
sloji Prokop ve 4. dobývací kře na závodě Barbora. O život přišli Karel
Hodeček (velitel čety), Petr Grác, Jan
David a Lubomír Turovský z HBZS
Ostrava, Władysław Wojtowicz ze
ZBZS Dolu 1. máj, Leopold Sikora
ze ZBZS Dolu President Gottwald
a Rudolf Staňa, ředitel Dolu 1. máj.
Výstupy kouře z chodby 40 360a
hlásil v neděli 3. května 1981 fárající revírník hned po ránu. Okolo sedmé tam zasahovali a hasili požár chlapi ze ZBZS Dolu Barbora, až po jedenácté byla volána HBZS a merkaptanovou signalizací byla odvolávaná
ranní směna z podzemí. Profesionální
záchranáři před polednem zjistili ve spodní lávce, nedlouho před tím
uzavřeného rubání 40 304, výstupy
oxidu uhelnatého a také přímo otevřený oheň.
„Přímý hasební zásah H2O se ukázal jako neúčinný, použití pěnového generátoru Turbex jako neefektivní. A co hlavně v požárním vodovodu - potrubí chyběl tlak. O víkendu
byly uzavřeny hlavní ventily,“ komentovali to pamětníci. Vzhledem k šíření požáru chodbou 40 360b tak padlo rozhodnutí - výbuchuvzdorně uzavřít oblast porubu i přiléhající chodbu sádrovými hrázemi. Při stavbě H1
však došlo v 16:58 k prvnímu výbuchu – zasáhl šestadvacet ze šestapadesáti báňských záchranářů nacházejících se tehdy v dole a též ředitele šachty. Druhá exploze následovala
v 17:31. Výsledek. Tři mrtví na místě,
dvaadvacet zraněných: jedenáct těžce
a čtyři zemřeli v nemocnicích! O pře-
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HORNÍ SUCHÁ – Hornická veřejnost

Parte obětí důlního neštěstí v dobovém periodiku.
živší se starali zdravotníci v Karviné,
Havířově i Ostravě včetně personálu tehdejšího popáleninového centra
v městské části Zábřeh.
Do zdolávání následků havárie se
zapojili dokonce báňští záchranáři
z Bytomi v Polsku; měli totiž ve výbavě k dispozici paroplynový generátor GAG-2. Díky jeho nasazení se
– brzy ráno v pondělí 4. května – podařilo postupně snižovat koncentrace
plynů. Teplota v postižené oblasti nicméně dosahovala až 40 stupňů Celsia.
Stavba uzavíracích hrází byla dokončena až v úterý večer 5. května. V následující noční směně se předfárávaly

všechna pracoviště, na ranní ve středu 6. května obnovoval provoz Dolu
1. máj.
„Chlapi ze všech šachet revíru tam
odpracovali 22 616 hodin,“ popisoval Miroslav Kolpák z HBZS Ostrava.
Dvanáct záchranářů za to také dostalo od prezidenta tehdejší ČSSR
medaili za odvahu. A těžaři v reakci na tuto tragédii zpřísnili předpisy
týkající se mimo jiné kontrol rozvodů požární vody či vstupu osob při likvidaci mimořádné události do dolu.
HBZS pořídila rovněž paroplynový
generátor a začala více používat ohnivzdorné fáračky „šlehovky“.

MŠ Pohoda Sviadnov: Cesta
za poznáním i hravé rozvíjení
cházky syna Honzy působí Dita
Hamalčíková ve spolku rodičů a přátel sviadnovské mateřské školky Pohoda a zajišťuje pro ni coby
Srdcařka z Green Gas DPB Paskov
hned dva minigranty. Nadace OKD
přispívá na cesty za poznáním a rozvoj malých osobností prostřednictvím her a hraní.
„Kluk už začal chodit na základní
školu, ale jsem stále ráda za mou pomoc školce. Je na naši obec s necelými
dvěma tisícovkami lidí docela velká,
má čtyři třídy s šestadevadesáti dětmi, a chtějí do ní své potomky dávat
i rodiče z okolí,“ uvádí asistentka managementu v Green Gas DPB Paskov
(dárcovské firmě těžařské nadace).
První projekt „Cesta za poznáním“
zahrnuje návštěvu koňského ranče
ve Sviadnově či ZOO v Ostravě. „Děti
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SVIADNOV – Během předškolní do-

KARVINÁ – Austria, Barbora, Důl 1. Máj,
ale též Důl Darkov, závod 1. Historii této
šachty nyní prostřednictvím nové knihy
připomíná Kroužek krojovaných horníků
(KKH) Barbora. Brožura vzniká z popudu
jeho předsedy Jana Kavky, autorem je
historik, archivář a kastelán karvinského zámku Radim Kravčík.
„Kvůli pandemii koronaviru jsme
museli některé akce odložit a některé
úplně zrušit. Patřilo k nim i slavnostní
odhalení pamětní desky ke třicátému
výročí výbuchu na Barboře, při kterém
přišlo 18. října 1990 o život třicet horníků,“ uvádí Kavka, vysloužilý směnový
předák příprav s téměř dvacetiletou
havířskou praxí.
KKH Barbora podle něj své aktivity
v žádném případě nezastavuje, na činnost mu přispívá i Nadace OKD v rámci
svého programu na podporu montánních
tradic. „Paradoxně nám však přestávka
v pořádání veřejných akcí umožnila dokončit spoustu věcí spíše administrativního charakteru,“ nechává se slyšet Kavka.
Dva měsíce například trvá příprava
vydání brožury v tištěném formátu A4
a také elektronické formě v souboru pdf
s názvem „Důl Barbora v Karviné 1907
– 2002“. „Výsledek je, myslím, velmi zdařilý. Reakce veřejnosti jsou rovněž velmi
pozitivní a jsme za ně rádi,“ říká předseda
KKH Barbora s více než 130 členy.
Knížka je druhým vydavatelským
počinem kroužku, první představuje
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Čtyřicet let od neštěstí s úmrtím šesti KKH Barbora má knížku
báňských záchranářů i ředitele šachty o historii domovské šachty

Brožura vydaná KKH Barbora.

almanach z roku 2017 ke stoletému
výročí vzniku KKH Barbora. „Máme
několik historických kronik, připravujeme i jejich digitalizaci. Což ale bude
proces na delší dobu a bude finančně
náročnější, ale věříme, že to dotáhneme
do konce,“ líčí Kavka.
Ten je bývalým horníkem z Františka
a Lazů a ze své pozice předsedy KKH
Barbora vyzývá případné zájemce
o vstup do jejich řad. „Kroužek funguje
a bude fungovat stále, i s určitými
dočasnými omezeními. Hornictví v kraji
už sice pomalu umírá, ale nikdo ho ze
srdcí lidem a pamětníkům nesebere,“
dodává Kavka.

Karvinské běhy pro zdraví
nezastavil ani koronavirus
KARVINÁ – I když prší, i když sněží, atlet

na stadion běží! To je motto sportovního oddílu TJ Jäkl Karviná, které by se
v dnešní době dalo doplnit o to, že ho ani
koronavirus nezastaví. Běhy pro zdraví
konané nepřetržitě od roku 2017 totiž
pokračují i v roce 2021, byť virtuálně.
Ten první dubnový vynáší navíc skoro
osm tisíc korun pro handicapovaného
Páťu.
„Běhy pro zdraví prospívají jejich
účastníkům a pomáhají potřebným.
V konkrétním případě chlapci se
vzácným Costello syndromem, aby
jeho maminka nemusela doplácet tolik
peněz na pomůcky, rehabilitace, lázně,
léky a mnoho dalšího,“ popisuje Michal
Broda za TJ Jäkl. První závod má čtyřiasedmdesát přihlášených, ti si sami
stopují vzdálenost a čas na tříkilometrovém okruhu ve fryštátském Parku B.
Němcové a organizátorům poté posílají
své výsledky a fotky. Letos se uskuteční
ještě dalších šest těchto běhů, a to 13.
května, 10. června, 8. července, 12.
srpna, 9. září a 7. října. „Ten květnový
může být opět virtuální,“ říká Broda.

S tím, že je třeba sledovat web http://
www.atletika-karvina.mzf.cz.
Karvinské atlety z TJ Jäkl – jejichž
komunita čítá přes dvě stovky běžců
od dětí po veterány – podporuje zároveň
dlouhodobě Nadace OKD v jejím programu Pro region. „Pomáhá nám to hlavně
při pořádání akcí pro veřejnost. Dotací
v této oblasti totiž dnes moc není,“
vysvětluje zástupce oddílu. K největším
závodům pod jeho taktovkou patří
vyhlášený letní Městský běh Karvinou
na deset kilometrů, těžší Běh na Lysou
Horu či spíše relaxační Silvestrovský
běh. A samozřejmě i seriál nenáročných
dobročinných Běhů pro zdraví.
„A 22. května - předposlední sobotu
v měsíci –bychom rádi uspořádali v Parku
Boženy Němcové Jäklackou hodinovku
se startem v 10 dopoledne,“ upozorňuje
Broda na akci, jejímž smyslem je otestovat výdrž. Počítá se, kolik kilometrů
běžec zvládne za šedesát minut. TJ Jäkl
Karviná kromě činnosti ve „výkonnostní“
atletice cílí i na rekreační běžce, podporu
zdravého životního stylu obyvatel a jejich
aktivní přístup k životu.

Berdík, kompostér a květináč v jednom, v MŠ Pohoda.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

poznaly život koníků a samozřejmě
se mohly i povozit. Seznámily se pak
také se životem zvířat v Beskydech,“

OZNÁMENÍ

Cesta za poznáním, návštěva koňského ranče.

popisuje Srdcařka. MŠ Pohoda také
z minigrantu pořizuje obrázky zvířat
či dětské nářadíčko do dvou tříd.
Druhý projekt „Hravé rozvíjení ekologického, technického a vědeckého myšlení malých dětí“ počítá s aktivitami spojenými s ekologickým a „bio“ pěstováním rostlin.
„Na zahradě tak mají velký květináč
a kompostér v jednom pojmenovaný
Berdík, v tom žížaly recyklují bioodpad z kuchyně školky vhodný pro
rostlinky,“ pokračuje.
Srdcovku považuje Hamalčíková
za úžasnou věc. „Velmi jednoduché podání žádosti, chytila jsem navíc už období, kdy se to vyřizuje elektronicky.
Přímočará spolupráce s Nadací OKD,
nabyla jsem dojmu, že jejím cílem je,
abychom se srdcovkovými projekty
uspěli. Mají zájem pomáhat patronům
podaných projektů,“ zakončuje.

Oznamujeme všem
známým havířům, že
nás dne 17. dubna
2021 náhle opustil
ve věku 69 let Miloš
Schaffelhofer,
kamarád, horník,
dlouholetý
pracovník Dolu Odra (závodu 1)
a průvodce v Hornickém muzeu
na Landeku v Ostravě. Celý život
zasvětil havířské robotě, zkušenosti
a zážitky posléze předával návštěvníkům v hornickém skanzenu s dolem
Anselm. Mnohým se vryl do paměti coby
tvůrce expozice historického osídlení,
mamutů a zvětšeniny Petřkovické
venuše. Posledního mamuta Bruna
v životní velikosti ale dodělat nestihl,
Landek Park ho chce dokončit a uctít
tak památku Miloše Schaffelhofera.

VZPOMÍNÁME
Dne 9. května 2021 si
připomeneme sedmé
smutné výročí, kdy
nás navždy opustil Ing. Jaroslav ŠEBESTA,
dlouholetý zaměstnanec
a bývalý hlavní inženýr Hlavní báňské
záchranné stanice v Ostravě –
Radvanicích. Kdo jste ho znali, věnujte
mu společně se mnou tichou vzpomínku.
„Scházíš nám, ale
v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.“ Dne 16. dubna
2021 by se dožil 48 let náš
manžel, švagr a zeť pan
Luboš Mieres, který zemřel
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen. Za tichou
vzpomínku děkují Táňa s Matym, rodina
Bőhmová a Hrdinová.
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