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Jaké bylo 15. setkání horniclcých měst v Chodově?

Registrováno bylo 53e horníkťr ze 49 delegací spollnl, měst a obcí.
Celkem se zťrčasbrilo více jak 4 ooo diváků.

Naše delegace byla vidět, celkem 44 členů našeho klubu a g Nadace
Landek představoval o 8 16 50Á pochodujících.

Při pozorování přihlížejících na chodníku leckterým ukápla slziěka,
ať to byli muži nebo žetty. Prostě hornictví v tomto krqii je na prvním
místě a mnozí z nich také dělali na šachách v OKR a bydleli i v našem

kraúi. Ostrava a Havířov byly často pozdravovány diválcy a my jsme
opětovali. Uvaděě pochodu dobře se ďrostil popisování všech delegací.
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V odpoledních hodinách podle programu proběhlo v místrrím kostele sv.
Vavřinceo který patří městu, předávání Permonů. Pro nás bylo velkou ctÍ,

že Permon získal za podporu a znovu oávení hornicko - hutriclcých
památek v Ostravě včetně Horrrického muzea pod Landekem v Ostravě-

peřkovicích Generální ředitel Vítkovic p. Ing. §větlík, který věnuje
maximální ú§ití pro celý komplex bývalých železátenVítkovic a Dolu

Hlubina včetrě Landek parku, kde je Honrické muzeum Dolu Arrselm.
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Vždy den předem bývqií přivítáni představitelé měst a obcí a delegací
spolků. Zde bylo také svěcení praporu města Chodov biskupem

Plzeňslcýrn. Zanáš klub předal kilofu městu Chodov předseda klubu Mgr.
Rodan Broskevič starostovi města Ing.Josefrr florovi.
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Na závěr našeho pobytrr v neděIi v dopoledních hodinách pro nás
představitelé města, povrchových dolů na uhlí i kaolin za podpory

sponzorů připravily exkurze na povrchovolt šachtu i povrchový důl na
kaolin kde bylo bohaté občerstvení věetrrě hudby. Zata patří pořadatelům

náš dík a určitě máme na co vzlrominat.

Přejeli jsme na kaolin. ZÁelňpočasí nepřálo.
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Toto ložisko kaolinu je na světě jedinečné a další jeho těžba §e pře§une na
Chebsko do §kalné, kde jsouještě lepší zásoby.

Zpracoval jeden z účasfiríků Ing. Jaroslav Minka.

7ÁaŤ Bůh!
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ťámpane starosto fumaní.ďe nóš,

ťán fomaráúůn zabženéfr.o afu6u,

aoďEftgváttí z4 íásfu a péa {terou jstl nóm věnwafr,

9{án v š en &pttwr,áďůn z naš e fr o c e c fr.u ra.ďo s t j ste uft k fr !

ť fr tu6o dm, ďoj etí zůsUnot vzparuínfty;

rDífrpatřívšem sporzarťnn. atlšen co se oůětcvafr,

ťše §,{apafo io{prr*l cí,ětaué fr"ď*b,
Zttatru neke jhw§u než a67cfr.on ýfun všen poďěfuwafrl

ilařBůfr!
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Wilfrí Ostrava - Petř§grvice
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Není íarářjako farář!

Není farář jako farář,
není slovo jako slovo,

to bylo člověčí, co i otrlého rozbrečí,
to byl rajský proud, co začalo z lásky dout!

Stalo se l. p. 2a11 v Chodově v kostele sv, Vavřince,
ten nejvyšší pán na nebesích má své prince,

Ta slova rozehřála naši krev v žilách,
za to se kamarádi faráři nemusí stydět,

že budeme opět nerosty vynášet v ki]ách,

náš cech a jeho činnost bude opět vidět!

když srdce o historii dobývání hovoří v kostele,

pak druhé srdce o pevnosti svazku havířů, zodpovědnosti za život druhého apeluje.

§



setkávání h kých měst,

pro krásu našich měst,
pro oslavu našeho cechu,
pro naší havířskou čest,

pro kamarádství neztrácej dechu!

Každý rok se těšíme,
každý z nás má radost,
když se opět vidíme,

kdyžz nás spadne starost!

Tak přišel opět ten den,
tak znovu vezmeme náš kroj,

tak opět bude každý svoboden,
tak opět v ulicích bude havířů rojl

Přišlo pozvání kamarádů z Chodova,
s radostí jsme je přijali,

z různých měst i vísek našeho domova,
havířivyjeli, aby se opět objali.

Náš kamarád starosta
Hrabě de Pejrák,

nás překvapil dočista,
to je prostě města pašák!

Patnácté setkání hornických měst
vejde do historie našich srdcí i kronik;

starostovi ivšem co mu pomáhali všechna čest,
oslava v kostele, to byl nový setkání průnik!

Ta krásná řeě, co havíř jest,

to báseň našich srdíěek,
to vše hluboko v hlavách jest,

to nás zavazuje, to byl náš budíček!

zoar Ě gůnr

ornlc
,§
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Město chodov
Stadt Chodov l Th. Town of Chodov

První písemné zmínky o obci Chodov jsou doložen.v z 1tonce 12, století. Významným meznikem eko-

nomlckého a společenského význanu b/o por,ýšení Chodova cisaiem Františken ]osefem l. na město de-

kretem ze dne 30, záií 1894, Následně b,vl cisařem nrěýu udělen městský znak, který symbollzuje člnnost1
tehdy pro město l,vpické výrobu porcelánu, téžbu uh]í, pror,oz železnlce a zemědě]ství, Dnešní Chodov
je domovem cca 15 tisícům obyvatel. Hlstorlcké centrum městaje po rozsáhlé rekonstrukci piljemným
místem pro setkávání při řadé kulturních akc1, li nákupům a odpočinlru, Dominantou mésta 1e barolalí
kostel sv, vai,iince, vjehož blizkosti a na náměst1 staroměstské ulice hlstorii mésta připominají kulturní
památky , Boži iluka, Socha s,, Sebaýiána a Mariánský sloup,

Die ersien schriftlichen, urkundlich belegten Irli,áhnungen der Ortschaít Chodor, (Chodau) stamrnen
vom Ende des 12. ]ahrhunderts, Iin \\iendepun]<t von ókonomischer und gesellschaftlicheL Bedeutung
rvar die Erhebung von Chodov zur Stadt durch das vom l(aiseL Franz Joseí L erlassene Dekret vom 30,

September 1894, Nachfoigend erhjeit die Stadt vom I(aiser ein Stadtrvappen, das die íúr díe Stadt darnals
typischen Tátigkeiten symboiisierte - die Porzellanherstellung, die l(ohlenfórderung, den lisenbahnveL,
L<ehr und die Landlvirtschaft. Heute behejmaiet Chodol,ca. l5 Tausend Elnlvohner. Das historische Stadt
zentrum ist nach umfangreichen Rekonsttuktlonen ein angenehmer Ort fůr Begegnungen bei eLner Reihe
von kulturellen Veranstaltungen, es dient zum linliauíen und zur lrholung, Die Dominante der Stadt ist
die Barockkirche des hl, Laurentius, In ihrer Náhe und auídem plalz der straBe staroměstská erinnern
I(ulturdenkmá]er an die Stadtgesclrichte - ]v{arter]n, die Statue des hl, Sebastian und die ]vlarlensáule.

The 1irst rvritten reference of the comrnunity oí Clrodov dates to late 12" century, A remarkable step

of econonic and social importance represents 30'l' Septenber 1894 when the decree oí lmperot Franz

.Ioseph i granted Chodol the town pr1l 1Leges, Next the Emperor au,arded the tot,n its coat of arms lvhlch

depicts the activities t,vpical íor the town at thai tjme, the porceLairr manufacturing, the coal mining,

raihvay operation and agriculture. TodayChodov is the hometown oíabout l5 thousand citizens, After an

extensive renor,ation its hislorical torvn center is a pleasant gatherlng place tvhere people can enio,v culture

events, shopping or their lelsure tine. ]tre major sight oí the toiln is tlre baroque style Si. Lawrence!
church, Tn the vicrnitv oíthe churclr and 1n the Staroměstská St, Squate the teminders oíthe townt histor,v

can be seen - they ate the u,a,vside chapel, státue ofSt, Sebastian and the Marian Co]urrrn,

I(ultura
I(ultur I Culture

I(ulturní a společenské středisko Chodoli s . r. o .

Památky
Sehenswúrdiglteiten I Sights

nám, čSN{ 1022,357 35 Chodov.,, ,, ,

e_ma11: kass_chodoi,@r,olny,cz ,, .,, ,, ,, ',
Městská galerie
l .>or; 2oJ ]j- ?i r |,odor, , , ,

e,maii: ddm_chodor,@mybox,cz
Nlěstská knihovna a siň historie města
.ta"o-é. cl a 5], ]j- ]5 t 1.odor

e-m"il, mel thod",@i6 r.,
Iníocentrlm (piedpro de1 nístmek, l,stup enek|,
e,mai1: infocentrum@mestochodov,cz
Základní,umělecká škola a I(ruh přátel hudb,y

\411pc11 f\\l 60 l, l:- ]5 í hodor,
e,mail: zuschod6voLnv,cz

Te],: +420 352 665 291, 352 665 893

,,,,,,,,http:/iwwl^lvoirr,v.czlkass chodov

,, Tel,: +420 352 665 221

,.,.,.,. ,, Tel,: +420 352 665 598, íax: +420 352 665 163

,,, .,,,,, http:/Al,rvrv,volny,czlmkcliodov
.,.,.,, Te],: +420 357 665 305

Te],: +420 352 665 330

Gongy z původního stroje věžních hodin koste-

la sv. vaviince
byly zhotoven,v v roce 1878, dnes jsoLL vvstaven,v

v síni historie měsťa,

Gongs aus dem urspriinglichen Uhrwerk der
Turmuhr der I(irche des hl. Laurentius

wurden im Jahre 1878 angeíertigt, heute sind sie

- Saa do 5radr3ot, h]chte Ju§Be§leIh,

Gongs oí the clock mechanism originally in-

stalled in the tower ofst. Lawrence's church
made in 1878, exhibited in the Town History Ha]]

--t

panátnik obětem válek
stojí r, ivléstslrém parku u evangelického kostela,

I(riegsopferdenkmal

steht im Stadtpark nahe der evangeLlschen I(1rche,

war victims Memorial
in the town parli near the Evangelic Church

Sport a volný ca§

]e],: 158

Tei,l 156

Tel,; 150

Te],: 155

Te],; 1]2

ť- §_-"ě f,} m ď}\"* E š c*J E-F \_J
1(omenského L(]ii 357 35 Chodov

+420 352 352 111 . Faxl +420 352 665 988

E,maiL: rnfo@mestochodor,,cz

}rttp:/Alli,lr,,mestoclrodov,cz

Socha sv. Sebastiána - z polovin1, 18. sto]et1,

r"lder" iu,, odldoIo.Le|". \.,- .c
Statue des hl. Sebastian - sta]nmt aus der j\,{1tte

des 18, Jahrhunderts und iý am Eingang zur I(ir,

che des lr], Laurentius zu 1inden,

Statue of St. Sebastian - oí mid 18'' cerrtuq,, b.v

tlre entLance oí st, Larvrencet chutch

Dnešni městská knihovna
byla postavena jako Lékárna U z]atého kříže
v roce 1911

Die heutige Stadtbibliothek
wurde ebenso lvie dre Apotheke Zum golclenen

I(reuz im Jalrre 1911 erbaut.

Public Library
bul]t as the former Golden cross pharmacv

tn 1911

Sport und Freizeit I Sports and Leisure Time

Tei.: +420 352 665 221, +420 602 944 989

Te],; +420 602 459 734

pralitické informace
Hilfreiche lnformationen I Useful Contacts

Policie Polizei I Police , ,,,,,,,,,,
Městská policie ] Stadtpolizei muni.iput loii..
Hasiči Feuerwehr FireDepartment.,,.,,,,.,.
První pomoc Notartz First Aid, , .

Tísňoriévolání Notruf Emergencyéails

Dům dětí a mládeže Bludiště
Husova 263,357 35 Chodov,, ,.
e,mai]: ddm-chodovr?mvbox,cz

Skolní atletický klub Chodov ,

rvrurv,sa l<-chodor,,cz

TI Spartak Chodov (kopdná, vokjbal, beachlloLejbal, košíková, siLovy trojboj,

šachl,ASPV,rekreačnísport),,,, ,,.,.,,,,Te],: +42a352665436
T) Batesta Chodov |,w inikošíková, tenis, stolní tenis, ASPV) . . , , , tel, +420 352 675 787

TJ Plamen Chodov (clr klktik(l) . . , , , , tel, +420 352 465 864

e,mai1: hranicka@centrum,cz
I(arate klub Gorenje Chodov ,., ,. , Tel,l +420 777 976 288

FutsalklubTitanicChodov,,,,,, ,,,Te],:+420604851534
Žíla Chodov íjll,t],/, Tel,: +420 352 675 70l, +420 724 008 363

Ceskýsvazochráncůpiírody,, ,,,,,,,,Te],:+420352665909
Ceskýsvazchovatelů,,,,,,,,, ,,.,,,,, Te],: +42a352665 t-69

Iunák(skauti),, ,,.,, Te],: +42072B074099, +420352666132
(ynologický klub Chodov
I(lTklubChodov.,,,,,,,

Tel,: +420 352 666 698

Te],: +420 352 625 351

Barokní kostel sv. vavřince
b,vl postaven v letech 1725,1133.

Barockkirche des hl, Laurentius
lvurde in den lahren 1725-1733 erbaut

St. Lawrence's Church
bul]t 1n 1725-1733 in baroque style

Boží muka - pískovcová, pozdně rerresanční plas-

tika z roku 16i2, stoji pobiíž koste]a sv, Vavřince,

Das Nlarterl - ist eine der spáten Renaissance

entstammende Sandst€inplaýiL( aus dem .|ahLe

1672, die in der Náhe der I(irclre des h], Laurerrtius

ýeht.

Wayside Cros - Late renalssance style sculplure

made of sandstone in 1672 standing nearby the

St, Lau,rence's Church

Mariánský sloup - z roku 1675, zdob1 nárněst1

staroměstské ulrce,

Mariensáule - stammt aus dem Iahre 1675 und

ziert den P]atz der Stra]Je Staroměstská,

Nlarian Column - erected in 1675 adorning the

StaLoměstská St, Square
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pět kilometrů dlouhá stezka.
14 zastavení s g6 - ti informačními tabulemi.
Odpadkové koše, lavičlq7 pro odpočinek.
Přísřešlcy s lavičkami a stoly pro posezení.
Geologické a přírodní zajímavosfi.
14. zastavení je u výchozu uhelných slojí.

Nákladyz 4r5 milionu korun stála revitalizaee landecké stezky.
Na ťrhradě finančrrích nákladů se podílely:
Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí.
5oo tisíc jako povinnou spolu účast pfispěla Nadace OKD,
městslcý obvod Ostrava-Peřkovice, Lesy ČR a soukromé firmy.
V přípravě projektové dokrrmentace pomohla Nadace l,arrdek.



f)ědictví nejenonr četné, a|e i zelené
Nadace OKD podpo ila vl stavbu naučné stezky na Landeku, Nabízíčtrnáctzastavení, hodně informací ahezky odpočinek

OSTRAVA - Neienom četné, ale i ze-
lené dědictví Ostrar,y podporuje
Nadace OKD, I proto p ispěla část-
kou 300 tisíc korun na realizaci
projektu l(rrbu p átel Hornické-
ho muzea v ostravě na obnovení
a zye],ebeni naučné stezky na ize-
mí Národní p írodní památky Lan-
dek v pet kovicích.

,,Nerrí nárn 1l-rclstejné, co se oko-
1o rrás děje, a Landek je jednírn
z nríst, které má opravdu svťrj ge-

nius loci - zr4áštrrí kouzlo, které je
s tímto místem spojerro a jež jinde
nenajdete. Ať už se jedná o samot-
nou p íroclní památku, nebo o p;r-

mátkovlí Dlrl Alrselm op),Ývající
stále bohatším živatem. P itahuje
rlávštěvrrík1,, cožje vidět na akcíclr,
kter,ó se tacly konají," r,ysvětlil edi-
tel NOKDJi í Suchánek.

,.;
Rcr,"ita]izace naučnó stezky

na Landeku spojuiící t i dosavacl-
ní siezky - }rornickou, pieologiickou

;i p írodověclriou , do jedné souvis-
1é pětikilometrové tras1,, započala
na ia e tohoto roku. V ránrci proiek-
tu došlo na základrrí oprar,ykomuni-
kací a odsh,anění irrvazní k ícllat\,
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stezky b5.1o r,ybudováno 14 zastave_
ní se sprejrim oilolávrrjícínri iníbr-
mačríni tabrricnii, Ty seznamují
návšiěr,rríky s historií a $eolo ick;i-
mi i p írodními zvláštnostmi toho-
to místa. {,T cestiček slorr:iír:ích steinč:

tak doll e k pěšínr procházkánrjaktl

ryjlžďkám na kole by1 osazen nov_Ý

rnobiliái,, to znamená 1avičky, od-
padkové kclše a da]ší vybavení. Je si
kcle sednout, odpočinout a clozvědčt
se rrěcrl rrového a zaiírnavélro.

|[lavni čisl nakladr_l ttl rt,r,i-

tallzaci iandecké naučné stez,k;,,

li
}
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Evropská unie z Operačrrího pro-
grarrru Životní prosti,ení. Na po-
virrnou 500tisícovou spoluričast
p ispěl veclle Nadace O](D nrčst-
sk11 obvod Ostrava-Pet kovice, dále
Lesy ČIt a souklorné íirmy. V p í-
pravě projektové c]oktrrnerttace p0-
nrohla Narlace l,arrdek ()strava.

V ritery 8" listopacllr se z;ístupci
těchto subjektrj z častnili s]avnost-
nr'lro oteťerrí stezk;r 3 prolrlédli si
.iejí jedrrotlivr1 stanoviště. S tispo-
kojenírn p iiali triištělrí p edsedy
Klubrr p áte1 Hornicl<ého muzea

vynasnaží nejenom stezku udržet,
ale bude se zasazovat i o její další
tozvoj. ,,Chceme nastaťtovat spo-
lupráci s městem a Lesy ČR ;ut o
majoritním viastníkem landeck ch
pozemkri. Chceme, aby stezka slou-
žila dlouhodobě a aby se zabránilo
devastaci hodnot, které tady byly
vytvoi-eny," zdlir azn1l Broskevič.

Snalru KPHM uvítal i stafosta
městského obvodu pet kovice Ivo
Mikuiica. ,Jsme rácli, že tady tato
iniciativa existuje, Di,íve byl Lan-
dek oblfuenym místern kendo-
vychlrycházek Ostravan . Brrdeme
rádi, když se tyto časy l.rátí a toto
místo znol.tt ožije. Larrdek p edsta-
l.uje kus hezké p írody, ktet-, má
lidem stá]e co nabídnout"' r"ekl sta-
rosta. BohuslavKr4Ěanek

Co nabízí
Naučná tezka Landek

. Pět kilomeir procházkov ch a cyklis-

tick ch stezek

" 14 zastavení s celkent 26 iníormac-

nímitabulemi
.Odpadkové koše, lavičky pro chvíle

odpoĎinku
. P ístrešky s laviĎkami a stoIy pro

p íjemné posezení
. Vlichozí sloje uhlí. geologicxe a pii-

ror-jní zaiímavosti
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Na obnovené na učné stezce je mimo jiné ]_4 zastavení s informačním i tabu |emi
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|Malá pacientka i] synoptoíoru.

Dětisvadamiz aku
léčí nov mi p ístroji
HAVÍŘOV - Amblyopie, strabismus.

Synoptofor, cheiroskop. Většina
populace patrně bude nad těmito

latinskl mi vl razy nechápavě kroutit
hlavou, nicméně rodiče dětís očními

vadami a specializovan zdravotnic-

kl personál je v obraze.

,,Amblyopií označujeme tupozra-

kost, stíabismus je šilhání. Synoptofor

a cheiroskopjsou pak p ístroje, Keré

nánt pomohla po ídit Nadace OKD

ke kvalitně.jšírn diagnózám onemocnění

a ke zp úemnění léčby," rekla dcera la-

zeckého technika na prádle a švagrová

dťtlního elektrikáie z téže šachty Jana

]aworková. ]e sestíičkou ortopiického
pracoviště spadaJícího pod Nemocntci

s pOliklinikou Havíiov. Sídlíve školce

v Mozaňově ulic! a získalo od NOKD

2B3 660 korun na eíeKivnější diagnos-

ťku a terapii děí,
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Témata zastavení nau né stezky:

l. NPP Landek
2. sídtiště pateolitick}ich tovc
3, Bezobrat[í
4. Historie těžby uhtí na Landeku
5. Polonské dubohab iny
ó. Buk lesní
7. Houby
8. Pravěké a st edověké osíd[ení Landeku
9. Stovanské hradisko a st edověkli hrad
l 0, Ptáci
l l. Soutok eky Odry a Ostravice
12. Geotogie
1 3. lnvazní a nepťrvodní druhy
14. Uhetné stoie

Legendal

" ],_rl'i-lil.,l,il i, i]_l:.,:. L,j l ji
:1 l',j p]lff|iiii; l, ; ].,lir!]li:j li!r ]] ]il!
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LANDEK PARK

*"* Naučné stezka

- 

Turistická trasa
Turistická trasa
Turistická trasa

-,- Hranice NPP Landek
r{ lnformačnítabu[e naučné stezky
/ Ústíb vatj,ch štot
( Ústí bl vatlich šachtic a jam
,- , Vstup do areá[u Hornického muzea

t l 0rientační mapa naučné stezky

Národní p írodnípamátka Landek
rozloha:85,53 ha
nadmo ská r4iškal 208 až 280 m
rok vyhtášen í:1992

P edmětem ochrany v Národní p írodní památce
Landekjsou:
- p irozené lesníporostyse specif ickou faunou
- unikátní 9eologická stavba
- archeologická naleziště

KDE ttÁs NAJDETE?
Landek se nachází asi 5 km od centra Ostravy.

Městskou hromadnou dopravou:
Z AN tramvají na zastávku Muglinovská v Ostravě-P ívoze, poté
autobusem na zastávku Hornické muzeum. (Doba jízdy: cca 25
min.)
Z htavního nádraží ČD tramvajína zastávku Muglinovská, poté
autobusem na zastávku Hornické muzeum. (Doba jízdy: cca 15
min.)
Z nádraží ČD Ostrava-Svinov autobusem směr Hlučín na
zastávku Hornické muzeum.
Z tetiště Mošnov autobusovou. [inkou Ostrava * Novli-Jičín -
Ostrava na zastávku Ostrava UAN.

Autem:
Z centra Ostravy směr Htučín, za mostem p es dátnici D] a eku
Odru, odbočte doprava směr Pet kovice a poté podle ukazatelťl
až na Landek,

Or.
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Projekt zrealizovat Klub p átel hornického
mízea o.s.

Na financování se podílelil
0perační program Životní prost edí
Státní fond životního prost edí ČR
Nadace 0KD
Lesy České repubtiky, s. p.

statutárníměsto Ostrava - městsk obvod Fet kovice
PAM market s.r.o.
AB engineering s,r.o.

Mediální partner!
HCIRNíK
Hornick zpravodaj

KONTAKT;

LAN9EK PARK
Pod Landekem ó4
725 29 Ostrava-Pet kovice
NON STOP Tel.: +420 602532 414
Te[.: +420 59ó 1 31 803
Fax: +420 596 131 847
E-mail: tandekpark@vitkovice,cz

oTEvÍRAcí pogl,

Naučná siezka p ístupná celoročně bez omezení.

Hornické muzeum;
Hlavní sezona (1.4,- 30.9.)
Pondělí - neděle vždy v každou celou hodinu.
V htavní sezoně prohlídky začínají od 9:00 hod., postední
prohtídka začíná v ló:00 hod.
Organizované návštěvy nutno objednat p edem.
Mimo sezonu (l . 1 0.- 31 ,3.)
pondělízav eno.
Úteni -nedětevždyv 10:00, 12:00, 14:00 a 1ó:00 hod.

S :x;l,:::.,ijJ H ::i:ťi*:".,. ",." | 
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P ijd'te se podívat z Landeku...
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PRoJEKT 323 - oDHALENÍ soCHY sv. PRoKoPA NA LANDEKPARKU
- HoRNlcKÉM MUZEU o4,o7.2o"lo

Vytiskla: llsKARNA



,t,e"S

,l42. ZASEDÁNÍ spnÁvruín DoZoRČí RADY 30.1 1.2010 TŘEBoVlcE
MísTosTARosTA JosEF BoJDA, lNG. LENART, lNG. KlMER, CSc.

1 43. ZAsEDÁNÍ SPRÁVNí A DoZoRČí RADY 1 6.1 2.2ot o
VL. SoBoL, MGR. MARKoVÁ, lNG. KoUDELA, lNG, KlMER, CSc., lNG. LENART



rř_i-

E)c

zz"
€<

€

PRoJEKT 318 - KŘEST KALENDÁŘE 201 1

lNG. KAJNAR (sMo),lNG. FALHAUR (RWE),lNG. BoRDoVsKÝ (RENoMlA),lNG. LENART,lNG. KlMER, CSc.

PRoJEKT 335 - DEN HoRNÍKŮ - sKoK PŘES KŮŽl
VYSOKÉ A NEOMYLNÉ PREZ|DlUM

St?nna 33
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PRoJEKT 313 - PUBLlKACE KoLoNlE OSTRAVY VE FoToGRAFlicH

PLENÁRNíscHůzr rrusu pŘÁrrr HoRNlcKEHo MUZEA 4,5,2010

ING. K|MER, CSc., Dr. lNG. FABIÁN, PRoF. lNG. PRoKoP, CSc., lNG. Fo.JTÍK, PhDr. HAMZA

Sír?r,r,í, 34
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VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU 2O1O.

Do Nadačního programu roku 2010 bylo ve dvou kolech výběrovéh o Yízení zaYazeno 26 projektů
a dva projektyvlastní. Realizováno bylo 25 projektů a dva vlastní projekty, Projekt číslo 315 byl
stornován.

PRoJEKT 307 sTAVoVsrcÝ rnlrru oÁŘ _ rĚŽru ívĚŽr 2o1 1 .

Přihlašovatel: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace: 10/2010
Kategorie: KULTURA
Nadační příspěvek: 1 00 000,- Kč
Financování: Smíšenězfundraisinngua NlF

Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami těžních věží autora lng. Vopaska.
Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava, Renomia a.s., RWE - Severomoravskou
plynárenskou a část nákladů byla hrazena zvýnosů z NlF.

PRoJEKT 308 HoRNlcKÝ ZPRAVoDAJ.

Přihlašovatel: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace: 11/2010
Kategorie: KULTURA
Nadační příspěvek: 40 000,- Kč
Financování: N lF

Nadace podpořila vydáváníčtvrtletníku Klubu, kterýzachycuje společensko-kulturní události
nejen Kl ubu, ale i hornických neziskových organizací.

PRoJEKT 309 HoRN lcKÝ Vl DEoZPRAVoDAJ.

Přihlašovatel: Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení
Termín realizace: 08/2010
Kategorie: KULTURA
Nadačnípříspěvek: 15 000,- Kč
Financování: N lF

Videozpravodaj zachycuje dokumentý vzpomínky a společensko-kulturní akce v roce 2010.
Materiályzpracované L. Bardoněm jsou užívány pro prezentaci Klubu.

Sír?nna /ó
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PRoJEKT 333 - PUBLlKACE "VlLÉM WŮNScHE A ŠENoV"
KŘEST KNlHY AL. RETT A lNG. KIMER, CSc.

PRo.JEKT 329 - o5TRAVA DETEM - DET| oSTRAVE

St?n ,n /5
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5. sPoLEČNÉ ZASEDÁNí HoRNlcKÝcH NEZlsKoVÝcH oRGANlZAcÍ 29.6.201 o

osLAVA HoRNlcKÉHo SVÁTKU sV. BARBoRY DNE 7.,l2.2o10 - KoMPREsoRoVNA HoRNlcKÉ MUZEUM

S??nna 2/
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Barborka v tomto roce měIa zqiímavou pointu, nejen, že nás
opět bylo plná kompre§orovna, ale přišli mezi nás kamarádi ze
§tonaqy, tradičné ze Sedlišť a jak foto ukazuje, měli jsme tak tři

prapory, které symbolizqií náš hornichý stav i s praporem
KPHM v Ostravě - Peřkovicíeh v Landek Parkrr.

A žejsou to všichni fešáci, o tom není pochyb!
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s návštěvou ženiných příbuzných
v Českém Brodě, šofér s jeho slu-
žebníÁ tatraplánem dostal smyk a
auto zůstalo viset na srázu. ,,Jako
ve filmu, Byl jsem tam s manželkou,,
i dcerami. V}svoMila,nás četa
vojáků." konstatoval,

S,aktivní havíňnou se Bém roz.
loučil před vice než třiceti lety na
postu v,_ýrobního inspektora OKD
pro karvinskou část revíru. Zajimat
se o ni ovšem nepřestal, a není to
jen kvůli tomu, že jedna dcera dělá
na mzdové írčtáínlé na Lazech a

vnuk na prád|eíamíéž. Jako doma
je v havířovské pobočce Klubu přá-
tel Hornického muzea. ,,A součas-
né Vánoce? Oslavím pň jednom i
kulatiny, opět s rodinou. Uvidím
vnučku z Anglie a vnuka zItálie,"
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Panoráma18. prosince 2008

UánOOe rnnohatuáíí
Báňslaý inženýr Ladislav BÓm má na c0 uzpomínat- uždyť slavídevadesálku!

wíŘov.o dva měsíce mladší
;ÉŽŤr"a sámóstatnY stát čechů a
Slováků je báňský inženýt tadislav
Bém z Havířova. Den po vánočních
svátďch oslaví úctyhodné devade-
sáté narozeniny! Jaké tedy bývaly
jeho,,nezapomenutelné" Vánoce?

,,Ty v dětském a mladickém
věku krásné. Vyrůstal jsem u dědy-
v Bartovicích, ve dřevěnce u lesa.
Tehdy bývalo hodně sněhu a s tím
lesem to byla nádherná kulisa.
Pamatuji si, jak se mě maminka
ptávala, co chci. A já si vždycky
přál hračky," kčil jubilant, pro
něhož jsou vánoční svátky hlavně o
rodinné pohodě, ,,Když jsme se
sešli,,tak se fedrovalo," vysvětloval
s tím, že je z havířské famflie. Děda
fáral na jámé Zvéřir;.a, tři stnýcové
taky a otec (po němž je pojmeno-
vána bartovická Bémova ulice)
dělal ve stolárně na Hedvice.

Krušné časy přišly Bémovi s Hit-
lerem. Nejprve ho coby študáka
da]i do koncentračního táborá.
,,Tam byly troje svátky, velmi smut-
né. Štědrovečerní večeře? kobzole
ve slupce asý,r zvalý kvarek. Sedě-
li jsme okoló stolu a vzpomínali.
Nejedna slza tehdy ukápla," upřes-
nil. Další šokujíď událost o vánoč-
ním čase pfišla po jeho
propuštění. ,,Táttt
o{vedlo ge§tapo.

stavit, jaké to #
doma bylo... N"- €&1,
štěstí to přežil," :\

Takže si umíte před- ,,;

uvedl.
po válce studo-

val Bém na Vyso-
ké škole báňské
v Příbrami, byl
účastníkem a
částečně prý též
strůjcem jejího
stěhování do ostra-
vy. Z,de ji absolvoval
a nastoupil na jámu

Dárek pro jubilan-
ta od Klubu přátel
Hornického
muzea,

FOTO: Radek Lukša

Suchá (Dťrl Dukla). ,,Y roce !947
byly jedny z nejkrásnějších Vánoc.
Měl jsem jako iňenýt služebnívilu
se sedmi pokoji,.. a nic do nich.
Když přišli-rodiče na večeři, divili
se, že jim,v zimě nabfuim čerstvý

salát, Měl jsem totř skleník i se
zahradníkem," popsal.

Inžetýt Bém rád vzpomíná i
na sváteční čas v Jáchymově.
,,Působil .jsem v uranových
doleph a bydlel v lázeňské čtvr-
íi. Yyráželi jsme do Božího
Daru a na Klínovec. Sníh krásně
křupal pod nohama," pokračo-
val. Š uranem se vázala i jeho
kariéra v Geologickém průzku-
mu, kde se stal dokonce ředite-
lem. A prožil ,,vánoční drama"!
Po návratu ze služební cesty do
Nového Města na Moravě spojené dodal. Radek Lukša
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35 let uplynulo,

kdy 43 kamarádů na Dole §taříč v Chlebovicích
podzemí pohltilo!

Bylo to po 17. hodině,
kdy v hlavě bývá plán kam na silvestra,

plány byly v každé rodině,
jen na závodě 3 v Chlebovicích to šlo zostra!

Po hlášení revírníka, že ucítiltlakovou vlnu,
silné zvíření prachu;

havíř si představí jak k jámě ee všichni hrnú,
na dispečinku zavládla vlna strachu!

Merkaptan na odvolání lidí z dolu,
povolání záchranných čet;

v rodinách havířů je mnoho bolu,
všade se uvádí jen několik vět!

Z dolu nevyfáralo 43 obětí,
zůstalo po nich 52 sirotků.

Všude je cítit spoluúěast a dojetí,
na konci vánočních svátků!

Takový je úděl havíře,
kde je fortel a jeho duch?

$tačil okamžik a je to k nevíře,
na jeho rovu zazní posledni ,,Zdař Bůh"!

lng. JarosIav Minka
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Před pětatřiceti lety vybuchl v Dole Stařič metan. Zahyrurlo 43 horniku - iDNES.cz Stránka ě.l z2

f§ff§"cr f Ostrava m ffi*r*vsk*§§ffixský

Před pětatřiceti lety vybuchl v Dole Staříě metan. Zahynulo 43 horníkŮ
Martinotipka, Jorefcabzdyl 30, prcsincel0l1 8:30

pro směnu havířů v Dole Staříč na Fnýdecko_Místecku to byla poslední šichta roku 1976. Pro třiačtyřicet z nich bohužel i poslední v Životě.

odpoledne se chodbami prohnal ničirný výbuch matanu,Řery za sebou zanechal naprostou spoušť. Příčinou bylo Špatné odvětrávání

výbušného plynu při trhacích pracích, na vině byl i alkohol, který někteří havíři pod zemí popíjeli.

{ilustračnl §nímek) l íoto: MF DNES

Emanuel otakar Došlík, který pracoval na dole Staříě, podepsal v §oudný den 30. prosince 1976 novou pracovní smlouvu. Šachtě se upsal na

další tři roky. Tehdyješiě nevěděl, že už nikdy fárat nebude.

Výbuch metanu
30. í2. 1976
' Kráioe po sedmnácté
hodině oznámil revírn[k, že
ucítil t|akovou vlnu ve
srněru od 2, patra, Po
domluvě s dispečerem
odvolal celou svou

Fsadku, Kerá se bez
problémů dostala na
povrch,

* Podobné §é§I ele neměIi
r,dé p§no v místé výbuchu.

Záchranáfr, Keíých na

místě zasahovalo 150,
postupně vynesli Yen těla
třiačtyficeti horníků,

* ze šetřéní vyplynulo, že
za ne§é§I můžg stře,Imistr,

l<téú provedl odstřel bez
advětlání mětanu. Pň pitvé

* v krvi nékolika homíků
í,ašel al^óhol.

"odjel jsem domů do Havířova a věnoval se svým věcem. Druhý den ráno jsem se pak od známých dozvěděl, Že

na šachtě vybuchl metan a spousta kluků zůstala dole," rzpomíná na pětaiřicet let starou událost bývalý horník.

Poma|u se začaly objevovat další informace o tragédii, ke které došlo fia závodě 3 Chlebovice. Podle záznamŮ,

Keré poskytl hornický historik Jaroslav Minka, v í7:07 hodin oznámil revírník, že ucítil tlakovou vlnu ve směru od

druhého patra. Na místo se okamžitě začaly sjíždét pwní jednotky báňských záchranářŮ. Nakonec v postiŽené

obla§ti zasahovalo 1 49 záchranářů.

ldentifikace obětí byla velmi obtížná

"Věděli jsme, že z dolu bézprostředně po výbuchu nevyfáralo něco kolem stovky lidí, Pozdějijsme zjistili, že nám

bude chybět asi pětačtyřicet horníků," řekl před pěti lety o zásahu dnes již zesnulý bývalý hlavní inženýr Hlavní

báňské záchranné stanice František Papřok.

Jeho odhad byl skoro přesný. Na povrch se nevrátílo třiačtyřicet lidí, jéjich iěla záchranáři postupně Vynáš€li na

povrch. Zůstalo po nich dvaapadesát sirotků. "Byly to hrozné dny. Vždyt' všechny ty kluky jsem dobře znal, Neměl

jsem ani sílu, abych šel na identifikaci obětí, Většinou ty chlapy poznávali jen podle znamének a podobných věcí,

jak byli strašně popálení," uvedl Došlík, kteriý na dole placoval jako předák čety eleKrikářů.

Už jsem nikdy nesfáral, říká pamětník

Na místo neštěstí se sjeli i představitelé státu a Komunistické strany Československa v ěele s premiérem

Lubomírem Štrougalem. Aaby ukázali, že v dole užžádné nebezpečí nehrozí, sfárali dolŮ. "Mezitím jsme čekali v

aule, kde byly i prázdné rakve. Protože nevěděli, kolik bude obětí, přivezlijich více. A když papaláši odjeli, s€li jsme před rozhodnutÍm, zda

slárat, nebo ne. Ve mné zý'|tězilo nefárat," řekl Došlík,

Z šachty ho ale pustit nechtěli. "Nakonecjsem si vymyslel, že pokud zůstanu, odejde ode mne žena i s

pětiměsíčním synem. A tak jsem si vymohl převod k VOKD, tedy k dŮlním stavbám," konstaioval

Došlík,

Čelbu, na které došlo k výbuchu, spolu s kolegy předtím eleKrifikoval. Pokud by za výbuch mohla

chyba Ve vedení, odpovědnost by byla na něm. "Všechno eleKrické zařízenI se vyváželo nahoru na

zkoumání. Žádnou závadu nenašli, my jsme svou práci dělali dobře," dodal.
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Před pětatřiceti lety vybuchl v Dole Staříč metan, Zahynulo 43 horníků - iDNES.cz
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Stránka č.2 z2

Vyšetřování za viníka nakonec určilo střelmistra, Kelý před odstřelem nezajistil odstranění metanu. V
jeho krvi, stejně jako u dalších devíti horníků, navíc při pitvě našli alkohol. "Byla to jejich poslední

směna roku a něco si mohli dát. Ale tento zaměstnanec byl nejpoctivější ze střelcŮ, Keré jsem poznal.

Dodnes nevěřím, že by si dovolil střílet v zaplynovaném prostoru," uvedl bývalý báňský eleKrikář,
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Hlavrrí zprávy

e Copylight 19g9 - 201 1 í\rlAFRA a.s, a docavatglé Prcfimedia, R?tJ,ier§, oTK, AP, P?rlneí Ě.o inze..i v Nlěniecki, RP online.
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Vydáio 6 j 2c12 v 12:30. aktua|jzováno '13 03

Pražshi ar§ibiskup a primas český Dominik Duka Se sial ělenem nejvyššího vedení katolické církve. PapeŽ BenediK XVl, ho

jmenoval kardinálem. Česko tak má v... ee,_líč_lé_aeí

Vphr_,r§vllay§m§,tld!c_{t{sbu§],_no_vY__qíbav]L§i|leberpe§|,ay!n
§LEBUJEME cN-LlNE vydáno 6 1 2ó12 v 7 16. aktuaiizován. ,12]16

Českem se stále prohání silný vítr. V noci V nárazech dosahoval i rychlosti orkánu. U svitav se silné poryvy opřely do dvou

autobusů a ty skončily v příkopu.,,, s9]ý ĚĚl_eK

§lií le! ne ] u p iě_e-n 9!q n El Tís ň o vá l i nKa v _Čeptu_[Eps!aq!
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Pokud by člověk zavolal na linku 158 s dotazem, zda ďřílet, či nestřílet po lupiči, jasnou odpověď by nejspíŠ neuslyŠel. V USA
dostala mladá matka V takovém, .a9!y,s|á!9&
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V ediční řadě §borník hornického zpravodaje

1. Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku, l.část, 2001
2. Od nálezu uhlí po útlurn téžby na Ostravsku. Z,ěást,2002
3. Historie Dolu Julius Fuěík. 3.část, 2003
4. O hornictví vesele iváňně.4,ěást,2a03
5. Historie učňovského školství v OKR.§ďedoškolské hornické školství.

Nedůlní organizace, 5 . ěást, 200 4
6. ostravské téfutivěže, 2aa4
7. Karvinsko a jeho šachty.6.část, 2004
8. Jižxll éást revíru.7.část,2006

Y ediční řadě Hornický zpravodaj

1. Heraldická historie hornic\ých symbolri 2002
2, Homic§i skanzen Mayrau, 2003
3, 15 letpráce KPHMOKD, 2003
4. lnformace o Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě 1988-2004, 2004
5. Hornic\f skanzen Mayrau,2006
6, Pruvodce Hornic§ýmmuzeem OKD (česlcy, anglicky, německy),2006
7. 10 let od útlumu těžby v peďvaldské dílčí panvi, 2008
8. 1,kluboqi šachtak, 2008
9. Čtlrttetnit Hornic\ý zpravodaj.Od roku l994vychiní dosud

V ediční řadě Hornictví včera, dnes a zítra

1, Čihar,l.,raraD.: 100let Dolu Drkla (1), 2005
2. Janků,P.,Pavele\D. : Martinská štola-peťvaldské unikum (2), Iaa 5
3. Grygrárek,J.: Za hornictvím zlatohorského rudného revíru (3), 2006
4, Kochan,O.: Počáttcy dobýváni v Peřvaldě {q,2a07
5. Prokcp,R.: Hornické kolonie v rrámci industrializace Ostravska(5),2007
6. Dombrovs§ý,Zd.akol.: Hornické kolonie karvinského okresu, I.dlI (6),2007
7 . Janků,P, a kol.: Ekologie a hornická ěinnost (7), 2008
8. Dobrovský,Zd..a kol,: Hornické kolonie kmvinského okresu, ILdíl (8), 2008
9. Grygáre§J.: Zahamialtimhornoměstského rudného revíru (9), 2009
10. Dombrovsl*,Zd,ako1.: Hornické kolonie Osnaly (10), 2009
1 1 . Schreiber,P .: Ze života fuňenýra v šachtách OKR ,,To my na Armádě. . . ?*(1l), 2a09
12. Prokop,P.,MartiníkováH, Historie skoků přes kuži (I2), ž009
13. Sborník přednášek ze seminářů ,,Hornické památky na Osíavsku* (13) sestavil

Klepek,O,,2009
l4.Vena,P.: Patagonská mise (14), 2010
15. Prokop,P. Švéfly (15),2010
16. Baídoň,L",Dombrovský,Zd.: Hornické kolonie Osnaly ve fotograíiích (16), 2010
17, Grygalek,J.: Za hornictvím hornobenešovského rudného revíru (IT, ?an
l8. Kolektiv autorů: 50 let od tragédie na Dole Dukla 18), 2011
19. Schreiber,P. Ze žívota inžen:ýra v šachtách OKR-II (19), 201 1

20. Kolektiv autorů: Důl František v Horní Suché a jeho osud (20), 2011

§amostatné publikace

1. Cesty za poznáním, 1._5.dí1 ( 90.1éta 20.století)
Landek-svědek davné minulosti, 1996. Vyšlo ve ťech lydáních
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.-*-r*".r,E
20 let Klubu, 2008

slav Vopasek),Zaa6

10 let od útlumu těžby v peřvaldské dílčí panvi.Honric§ý zpravodaj,zvláštrí vydání, 2008
Sbornft přednášek ze seminaře k 15.qýroěí HM OKD a 20.qýročí Klubu, 2008
Hornic§ý kalendrář T ěžni věže, 1999 -?0 rt
Těžní věže v perolaesbách Stanislava Vopask4 2009 (exkluzivní vydání)

Aktualizace k 2.zžři 20 I I
Z Ňzný ch podkladů sestavil : Jiří Grygrárek
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