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Paskováci v DZ 2
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128 Paskováků
pracuje ve Stonavě!

Vyřizovali
na šachtě
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V OKD platí
nulová tolerance!

O státní příspěvky ke zmírnění
sociálních dopadů lze žádat do
konce dubna na Staříči.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Pracuj bezpečně, doma tě čekají!“

Alkohol
a drogy...
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Vedení OKD předalo Krajskému
soudu v Ostravě reorganizační plán
Na vypracování reorganizačního plánu OKD se
od srpna loňského roku
podílela celá řada zaměstnanců napříč všemi závody a pracovišti
št
společně s týmem
zkušených insolvenčních právních poradců.
Jsem přesvědčen
o tom, že výsledkem intenzivní
společné práce je
životaschopný plán,
jehož základem je
poctivý záměr, který
obsahuje to nejefektivnější řešení pro
všechny věřitele i proo
další budoucnost naší
ší
firmy. Tedy stávající
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KARVINÁ – Management těžařské
společnosti v pondělí 10. dubna, v souladu se zveřejněným záměrem a ve stanoveném termínu, předal v odpoledních hodinách Krajskému soudu v Ostravě
reorganizační plán OKD, a.s.
Celý svazek má bezmála 2 200
stran. Vedle střednědobého plánu dalšího provozování společnosti v nadcházejících letech,
na němž budou participovat odběratelé, dodavatelé i zaměstnanci, reorganizační plán obsahuje zejména způsob provedení reorganizace, strategického
investora a míru uspokojení věřitelů. Připravený materiál rovněž zahrnuje i řadu povinných
příloh, mimo jiné účetní závěrku
společnosti, seznamy hmotného
a nehmotného majetku, seznamy
věřitelů OKD, znalecký posudek
a mnohé další dokumenty.

Zdeněk Koval (vlevo) s Barborou
a Antonínem Klimšou.

Dovolte mi, abych
jménem představenstva společnosti OKD
těmto lidem poděkoval
za obětavou systemattickou
c ou práci při přípravě
reorganizačního plánu.
reorga
Upřímné poděkování
Upřímn
rovněž všem zbýpatří ro
vajícím zaměstnancům
OKD, kteří po celou
dobu insolvenčního
dob
řízení zodpovědně
říze
pplnili své pracovní
úkoly a zasloužili
se tak o dosavadní klidný a profesionální průběh
reorganizace.
Jan Solich,
předseda představenstva OKD, a.s.

Výkonný ředitel Antonín Klimša (vlevo) a předseda představenstva Jan Solich.

Sv. Barboru získal DZ 3,
fedrunkový kahan DZ 1

OKD uzavřela s Priskem
smlouvu o převodu akcií
FOTO: OKD

DARKOV – Důlní závod 3 uzavřel svou
historii ziskem putovní Ceny výkonného
ředitele OKD – sošky svaté Barbory –
za nejlepší výsledky v BOZP v prvním
čtvrtletí. Fedrunkový kahan za výrobu,
ekonomiku i bezpečnost za období
leden až březen vyhrál DZ 1.
DZ 3 končil kvartál se sedmi
evidovanými (z tohoto počtu čtyřmi
registrovanými) pracovními úrazy
a úrazovou četností 8,08. „V minulosti
jsme dosahovali lepších výsledků. Ale
v situaci, kdy se spousta paskovských
zaměstnanců v myšlenkách již zabývala
svou další budoucností po ukončení
těžby, je to přijatelný závěr,“ uvedl ředitel nynějšího Závodu Útlum - Jih Zdeněk
Koval. Ten převzal trofej od výkonného
ředitele OKD Antonína Klimši.
Výsledky DZ 3 byly podle Kovala
o to cennější, že jich šachta dosáhla
v období, kdy zároveň splnila a překročila plánovanou výši těžby. „To vše
by nešlo bez poctivé práce a přičinění
těch zaměstnanců, kteří ke své práci
přistupovali s rozvahou, bez rutinérství
a podceňování rizik. A za to jim patří
poděkování,“ nechal se slyšet.
Fedrunkový kahan přebíral od provozního ředitele OKD Pavla Hadravy ředitel

a budoucí zákazníky,
partnerské firmy a v konečném důsledku i pro
zaměstnance OKD
a celý region.

Boleslav Kowalczyk (vlevo) s kahanem
a Pavlem Hadravou.

DZ 1 Boleslav Kowalczyk. „Přestože
za ta léta už fedrunkový kahan získal
každý závod nesčetněkrát a může se
zdát, že se soutěž omrzela, není tomu
tak. Pochvala a ocenění, že můj kolektiv
DZ 1 byl v kvartálu nejlepší, potěší vždy.
Navíc je vzpruhou pro práci v dalším
období,“ komentoval to Kowalczyk.
Důležité je podle něj to, že ocenění patří
celému závodu. „Proto za tyto výsledky
děkuji všem spolupracovníkům a gratuluji jim k získání prestižního ocenění,“
konstatoval.
DZ 1 skončil po prvním čtvrtletí
v revíru ve výrobě i ekonomice první
(v bezpečnosti druhý). Rubáňoví v dolech ČSA, Lazy a Darkov přeplnili své
úkoly na 118 procent, když nafedrovali
přes 100 tisíc tun nad plán. I čelboví byli
v plusu s bezmála 200 metry.
Horníci v DZ 3 kopali nad plán v únoru
a především v březnu. Výsledkem bylo
přes 49 tisíc tun uhlí navíc, business plán
splnil důl na 182 procent. A to bez ražeb.
DZ 2 sice lehce překonal zadanou
metráž, nicméně zaznamenal výpadek
v těžbě (plán splněn jen na 89 %).
Bezpečnostní výsledky stonavské šachtě pokazil smrtelný úraz.

Nabídka státní společnosti
byla podle právního
zástupce i insolvenčního
správce nejvýhodnější.
Může znamenat záchranu
těžební ﬁrmy
PRAHA – OKD v prvním týdnu dubna uzavřela smlouvu se státní společností Prisko o převodu akcií své
dcery OKD Nástupnická, kterou založila právě kvůli této transakci.
Oznámil to právní zástupce ﬁrmy
Petr Kuhn s upřesněním, že do OKD
Nástupnická mají být v první fázi vloženy důlní závody. Prisko, v němž vykonává vlastnická práva ministerstvo
ﬁnancí, nabude její veškeré akcie.
OKD v březnu oznámila, že nenašla vhodného investora. Následně se
ministerstva ﬁnancí a průmyslu dohodla, že ﬁrmu koupí za 80 milionů
korun Prisko. Tomu s útlumem dolů
pomůže státní podnik Diamo. Stát
už loni prostřednictvím Priska půjčil
OKD 700 milionů korun, z nichž těžaři nevyčerpali víc než 150 milionů.
Kuhn informoval, že OKD dostala v první fázi nabídkového procesu
tři nabídky, ve druhé fázi k nim přibyly ještě další dvě. „Žádná však neobsahovala skutečnosti, na jejichž základě
by se dalo předpokládat, že reorganizační plán bude schválen a reorganizace bude uskutečnitelná,“ vysvětlil
právní zástupce ﬁrmy.

Podle informací ČTK a Hospodářských novin byly mezi ﬁnálními dvěma nabídky společnosti EP Industries
(jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský) a zahraničního hedgeového fondu.
Internetový portál Euro v souvislosti se smlouvou OKD a Prisko upozornil,
že proti dohodě státu a těžařů se ohradila americká společnost Alcentra. Ta
chtěla za OKD zaplatit víc než půl miliardy korun a zvažuje mezinárodní
arbitráž.
„Nabídky, které nám byly doručeny
a měly závazný charakter, se staly předmětem velmi podrobného posouzení
z hlediska možného uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. V tomto ohledu mohu s klidným srdcem prohlásit, že
nabídka společnosti Prisko je jedinou
nabídkou, která byla dlužníkovi učiněna, která umožňuje sestavit reorgani-

zační plán a nabízí věřitelům nenulové
uspokojení jejich pohledávek,“ upřesnil Kuhn. Nabídku státní společnosti
považuje za záchranu pro OKD. I podle
insolvenčního správce Lee Loudy byla
nabídka Priska nejvýhodnější.
O Alcentře uvedl Kuhn, že šlo o nabídku zájemce, jenž prohlásil, že ovládá kontrolní většinu hlasů rozhodujících pro výkon práv ve společnosti Citibank. Právě ta mezi pohledávkami za víc než 23 miliard korun, jež vůči
OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, podala dvě dohromady nejvyšší pohledávky celkem za víc než deset miliard. Insolvenční správce Lee Louda je
ale i s dalšími pohledávkami za zhruba
sedm miliard popřel. Citibank zastupuje držitele dluhopisů vydaných společností New World Resources, která je
majitelem společnosti OKD, jež za dluhopisy ručila.

Jednala schůze věřitelů
U ostravského krajského soudu se ve čtvrtek 6. dubna sešla schůze věřitelů OKD.
Zástupci těžařské ﬁrmy na ni mimo jiné informovali o přípravě reorganizačního plánu,
výsledcích hledání strategického investora a smlouvě se státní společností Prisko.
Na schůzi věřitelů se opět snažila získat povolení k hlasování Citibank. Ta zastupuje
nynější držitele dluhopisů vydaných společností New World Resources (majitele společnosti OKD), která za dluhopisy ručila. Neuspěla a ocitla se tedy mimo rozhodování
o OKD. Věřitelé také schválili možnost, že by nějaký majetek z majetkové podstaty
OKD mohl koupit někdo z členů věřitelského výboru, což jinak členové věřitelského
výboru nesmějí. Souvisí to s nabídkou člena výboru, společnosti Advanced World
Transport (AWT). Ta chce za 22 milionů korun koupit od OKD pozemky pod svým
kolejištěm a přilehlé pozemky s budovami, které s drážním systémem tvoří funkční
celek. Převzala by i závazek k sanaci a rekultivaci dotčených pozemků. Samotný
prodej by se ale teprve schvaloval.
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Dokopávající poruby
a příprava nových ploch,
tak vypadá současná
situace na šachtě, což
pro rubáňové i čelbové
znamená zvýšené úsilí
při plnění režimů

Pracoviště kolektivu ve sloji Max v lokalitě Lazy.

Pokorného havíři ve sloji Max
zopakovali postup 175 metrů
„Čtyřměsíční dobývání
porubu 161 902 se obešlo bez
evidovaných i registrovaných
pracovních úrazů," zdůraznil
hlavní předák a vedoucí úseku
LAZY – Kolektiv hlavního předáka
Miroslava Pokorného z úseku vedoucího
Martina Pamánka v březnu zopakoval
lednový rekordní postup ve stěně
161 902 ve sloji Max v lokalitě Lazy
Důlního závodu 1 – Karviná. S porubní
frontou zde opět ujel 175 metrů.

Martin Pamánek (vlevo) s Miroslavem
Pokorným.

„Toto byly za posledních deset let, co
náš kolektiv kope na Lazech, nejlepší
výkony,“ řekl hlavní předák s tím, že
porub 161 902 dobývali od loňského
prosince do konce letošního března.
„A každý z těch čtyř měsíců jsme splnili
limitní výkon,“ upozornil vedoucí úseku.
Na pracovišti měly osádky pluhovou soupravu RHH 800, sekce DBT
600/1400, stěnový dopravník PF 3
a podporubový dopravník PZF 08.
Podmínky měli příznivé, což bylo podle
Pokorného s Pamánkem jedním ze základů úspěchu. „Březnová těžba byla 41 078
tun. Více nakopali už jen v lednu, kdy si
s těžbou 45 373 tun vytvořili „osobní“ rekord kolektivu,“ upozornili jeho zástupci.
Při dobývání bloku 161 902 (včetně
rozjezdu a ukončení porubu) dosahovaly

FOTO: Radek Lukša

Důlní závod 1 zvládl vstup
do roku 2017 i první kvartál

Ředitel DZ 1 (druhý zleva) s hlavními předáky a vedoucími úseků, kteří splnili v březnu LV.
KARVINÁ – Úspěšné období se splněnou metráží, těžbou i ekonomikou. Tak
v Barborce v lokalitě ČSA zhodnotil letošní první čtvrtletí ředitel Důlního závodu 1 Boleslav Kowalczyk při setkání s hlavními předáky a vedoucími úseků, jež k těmto výsledkům šachty dopomohli březnovými limitními výkony.
Zdůraznil také, že leden, únor i březen
se obešel bez vážných bezpečnostních
excesů.
Před samotným vyhlášením LV hovořil výrobní náměstek DZ 1 Kamil
Kempný o provoze rubání: „Poslední
loňský kvartál se nám nepovedl, nedokázali jsme se vyrovnat s těžkými podmínkami. Proto byl vstup do letošního
roku, kdy nám přály i ceny uhlí, o to důležitější. Podmínky se nezměnily, ale my
jsme je zvládli, byť to nebylo jednoduché. Cíle prvního čtvrtletí jsme víceméně bezezbytku splnili.“
Z březnových výkonů Kempný vyzdvihl zejména skoro 94metrový postup ve stěně 22 3925 s kolektivem hlavního předáka Janusze Siwka z Alpexu.
„Tento důležitý porub dosáhl ve třetím
měsíci s 63 595 tunami i nejvyšší těžby závodu,“ upřesnil výrobní náměstek. Pochválil také horníky Tadeusze
Szweda pracující ve 4. kře, kteří se vyrovnávali s problémy ve spodní lávce svého porubu 14 793, a zalitoval, že
skončilo dobývání pluhového porubu 161 902. „Tam nám dělaly osádky
Miroslava Pamánka radost,“ řekl.
Druhé čtvrtletí, jak Kempný upozornil, bude pro DZ 1 obtížnější, než počátek roku. „Končí nám dokopávané stěny a je před námi rozfárání několika dalších. Od dubna jsme uskutečnili různá
opatření, která by měla zajistit pokračování v nastaveném trendu,“ vysvětloval.
O výsledcích na čelbách DZ 1 se zmínil provozní náměstek Vladislav Szmek:
„V březnu byly pozitivní. A to zejména
v tom, že se po třech měsících podařilo

Pokorného osádky průměrného denního
postupu ve výši 4,6 m s denní těžbou
1 117 tun. Průměrný měsíční postup
činil 151 metrů. Celkem pak tento
porub ujel za 4 měsíce 616 metrů
a vytěžil 148 559 tun uhlí. „Dobývání
nebylo bez problémů. Potýkali jsme se
například s problémy na stycích porubu
s chodbami,“ sdělil vedoucí úseku s tím,
že nyní je už pracoviště zabaldachováno
a připraveno na překliz do sousedního
bloku 161 904.
Těžba v tomto rubání, jak Pamánek
zdůraznil, se obešla po celé čtyři
měsíce bez evidovaných i registrovaných pracovních úrazů. „Je to dáno
dobrou prací zkušených horníků
v kolektivu. Ten dokázal spojit chlapy
ze tří firem – kromě kmenových jsou
už několik let jeho součástí havíři
z NK Rofis a od loňského roku rovněž
polští dodavatelé z Carbokovu. Musím
uznat, že se všichni spolu v krátkém
čase dokonale sžili a tomu odpovídají
i dosahované výsledky,“ poznamenal
Pamánek.
Ve druhé polovině dubna se
Pokorného kolektiv pustil do překlizu
technologií do nové stěny 161 904.
Instalaci by měli ukončit ve druhé
polovině června a poté se předpokládá okamžitý nájezd. „Čeká nás práce
se stejným vybavením ve stejné sloji.
Délka rubání se zvedne na 202 metrů,
proto tam budeme mít místo 111 sekcí
137. Tentokrát nicméně nevybavujeme
v kombinované prorážce se stěnovým
dopravníkem ve sloji, ale v chodbě.
Sekce budeme překlízet po drážce, nikoliv smykem. Po vybavení se začneme
do sloje postupně zapluhovávat. Toto
jsme již v minulosti dělali, pro kolektiv to
tedy neznamená nic nového,“ vysvětloval vedoucí úseku.

dohnat business plán. Celkem je po prvním kvartále vyraženo 3 845 metrů.“
Vyzdvihl v této souvislosti sedm karvinských a jeden darkovský kolektiv příprav, které splnily březnové limiťáky.
Pochvalu si podle Szmeka zasloužili
především raziči Rastislava Valenčíka
(za nejvyšší průměrný postup 6,78 metru za den i čelbový výkon 36,86 centimetru na hlavu a směnu) a Petra Rojíčka
(letošní nejvyšší měsíční metráž ve výši

192 metrů). „Cílem v přípravách je dodržet časové termíny obfárání nových
ploch. Ty klíčové máme v současné
době čtyři – bloky 40 902 v Darkově,
22 3954 v ohradníku a 11 634 v ČSA
a 140 806 v Lazích,“ dodal s upozorněním, že po dubnu pocítí čelboví v DZ 1
podstatný úbytek metráže na business
plán. Budou jim totiž chybět dva kolektivy na plánovaný počet kolektivů
v roce 2017.

Rubáňové limitní výkony
• horníci Janusze Siwka z úseku
Mariana Olszewského nakopali 63 595
tun v porubu 22 3952 při měsíčním
postupu 93,9 metru (denní průměrný
postup 3 metry, rubáňový výkon 54 tun
na hlavu a směnu),
• horníci Tadeusze Szweda z úseku
René Kubanka nakopali 34 563 tun
v porubu 14 793 při měsíčním postupu
75,1 metru,
• horníci Miroslava Pokorného z úseku
Martina Pamánka nakopali 41 078

tun v porubu 161 902 při měsíčním
postupu 175 metrů (denní průměrný
postup 5,7 metru, rubáňový výkon 24
tun na hlavu a směnu),
• horníci Romana Badury z úseku
Petra Puffera nakopali 34 147 tun v porubu 140 710 při měsíčním postupu
70 metrů,
• horníci Zbyňka Rzidkého z úseku
Janusze Sztuly nakopali 21 071 tun
porubu 337 700 při měsíčním postupu
100,4 metru.

Přípravářské limitní výkony
• raziči Václava Michalčíka z úseku
Radima Neuwerta postoupili o 78
metrů na čelbě 11 2810,
• raziči Adama Doseděla z úseku
Radima Neuwerta postoupili o 69
metrů na čelbě 11 2811,
• raziči Petra Rojíčka z úseku Marka
Wdówky postoupili o 192 metrů
na čelbě 11 617 (režim ukládal 156
metrů, průměrný postup měli 6,62
metru denně a čelbový výkon 34,85
centimetru na hlavu a směnu),
• raziči Romana Jakubišina z úseku
Lubomíra Poločka postoupili o 48
metrů na čelbě 11 3410A,

• raziči Romana Kadlece z úseku
Romana Pastuchy postoupili o 166
metrů na čelbě 61 904,
• raziči Ondřeje Špičky z úseku
Romana Pastuchy postoupili o 135
metrů na čelbě 40 807A,
• raziči Bogdana Kozłowicze z úseku
Marcina Poloka postoupili o 57 metrů
na čelbě 22 4003A,
• raziči Rastislava Valenčíka z úseku
Radima Kalafuta postoupili o 183
metrů na čelbě 240 420 (režim ukládal
145 metrů, průměrný postup měli 6,78
metru denně a čelbový výkon 36,86
centimetru na hlavu a směnu).

Na den přesně po čtyřiceti letech uctili oběti výbuchu v Dole ČSA

KARVINÁ – Uctít památku jednatřiceti obětí položením kytic k památníku v Důlním závodě 1 přišli ve středu
22. března jak jejich bývalí spolupracovníci či příbuzní, tak vedení DZ 1,
zástupci dodavatelských ﬁrem, hornických odborů, důchodců a spolků.

Tragédii zapříčinila souhra
nešťastných náhod
V úterý 22. března 1977 došlo v Dole
ČSA k výbuchu metanu a uhelného prachu. Ten se svými účinky projevil v celé oblasti 36. sloje v 5. kře,
dále na její vtažné straně až do ochozů náraží 10. patra a v maximální razanci i v oblasti zásobníků č. 1 a č. 2
s následným požárem ve velínu skipu.
Prvotní exploze i další místní výbuchy a otevřené ohně devastovaly 4000
metrů důlních děl. Zahynulo jednatřicet horníků, čtyři byli zranění těžce, deset lehce. Tato událost změnila
život dalším desítkám lidí, především

blízkým rodinným příslušníkům.
V odpolední směně bylo toho dne
v podzemí závodu č. 1, 2 a 4 Dolu ČSA
celkem 701 osob. Krátce před havárií se pracovalo na třech čelbách, postupně zde prováděli trhací práce.
V postižené oblasti se nacházelo 45
horníků. V ochozech náraží 10. patra
pak probíhaly běžné práce k zajištění
provozu. Náhle, přesně v 19:45, došlo
k výbuchu metanu a uhelného prachu. Okamžitě byli merkaptanovou
signalizací odvoláni všichni zaměstnanci dolu, bezprostředně nato byly
povolány čety báňských záchranářů
z výjezdových jednotek a také čety záchranářů z celého revíru.
Následovaly záchranné práce v mimořádně náročných podmínkách devastovaných důlních děl. Po dlouhých
165 hodinách intenzivních záchranářských prací byl 29. března v 16:40
vyproštěn a dopraven na povrch poslední smrtelně zraněný.
Příčin neštěstí bylo více a jednalo se o řetězec nešťastných náhod.
V dole, jenž se jako řada dalších v okolí vyznačoval zvýšenými koncentracemi metanu, sice zavedli odvětrávání, to ovšem nebylo všude dostatečně účinné. Zejména pak v místech,
kde kvůli geologickým zlomům pronikal ve zvýšené míře plyn do důlních
chodeb. Navíc krátce před explozí se
z důlního vláčku vysypávalo uhlí, což

nebezpečně zvýšilo koncentraci uhelného prachu. Pak už jen stačilo, aby
střelmistr v jedné z nových chodeb
odpálil nálož…

Odkaz přetrval – metan
a prach nelze podcenit
Dnes jsme s měřicí a detekční
technikou již na takové úrovni, že

FOTO: Radek Lukša

Havárie dala
podnět ke zpřísnění
bezpečnostních
předpisů, a to
především při používání
výbušnin při trhací práci
v uhlí a kameni

Uctění památky obětí důlního neštěstí v Dole ČSA.

Plyny a prach zabíjely i jinde
• 5. března 1885 – noční výbuch metanu a uhelného prachu při trhací práci
v karvinském Dole Jan Karel, zahynulo
108 horníků (z toho tři na povrchu),
• 14. června 1894 – při výbuchu plynů
po trhací práci v karvinském Dole Jan
a František zahynulo 235 horníků,
• 22. května 1960 – zkrat na otevřeném elektrickém svítidle stál za výbuchem metanu v Dole Hlubina v Ostravě,

při němž se oxidem uhelnatým otrávilo
54 horníků (další tři byli těžce raněni),
• 30. prosince 1976 - výbuch v Dole
Staříč se 43 oběťmi,
• 7. května 1985 – výbuch plynu,
po němž zahynulo v Dole Doubrava 25
horníků,
• 18. října 1990 – při výbuchu metanu
a následném požáru zahynulo 30
horníků v Dole 1. máj.

by k podobným událostem nemělo docházet. Ovšem jen za předpokladu, že neselže lidský faktor!
Mějme proto stále na paměti, že
větrání a především složení důlního ovzduší, zneškodňování uhelného prachu, ochrana proti jeho
přenosu je základem pro bezpečnou práci.
Nikdy nezapomínejme, že metan
(CH4) vyskytující se v dole je bez barvy i bez zápachu. Při zachování všech
bezpečnostních kritérií a dodržení
přípustných koncentrací, není tento plyn pro zdraví horníka škodlivý.
V případě nahromadění v rozmezí
od 4 do 15 % se však stává výbušným.
Při devítiprocentní koncentraci dosahuje metanovzdušná směs největších ničivých účinků projevujících se
v deformaci a destrukci celého proﬁlu důlního díla. Zranění jsou pro člověka v blízkosti místa výbuchu neslučitelná se životem.
Používejme vždy vhodné a dostupné prostředky a opatření k tomu, aby
se co nejvíce omezil uhelný prach
a jeho proniknutí do jiných důlních
děl. Mysleme stále na to, že nedodržení bezpečnostních předpisů, benevolence a přehlížení BOZP a pracovních
postupů znamená potenciální nebezpečí úrazů.
Věslav Galuszka,
vedoucí odboru BOZP, DZ 1 – Karviná
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Paskováci na stonavské šachtě
ří podmínky v karvinském revíru
a hlavně vyšší mocnosti znají. Ostatní
si zvykají. Jako kolektiv těžící se sekcemi jsme s touto technologií neměli
problémy,“ vysvětloval Hykl.
Kolektiv pod vedením Kanii
a Zemana se pustil do přímého překlizu dokopaného porubu 364 200
do nové stěny 364 202. Spadá pod
vybavovače s vedoucím provozu
Romanem Mikulou a spolupracuje
s úsekem CZ Bastav vedeným Petrem
Sklepkem. „Doplnili kolektiv na současný stav 140 horníků. Je dobře, že
přišli právě ve chvíli, kdy si vybavujeme nový blok. Navzájem se všichni poznáváme, jsou to šikovní chlapi a z mého pohledu představují i vítanou posilu,“ uvedl k Paskovákům
zástupce vedoucího úseku R3 Petr
Lako. Instalace porubu 364 202, jak
poznamenal, má zkrácený termín
a nájezd se předpokládá ve druhé polovině příštího měsíce.

FOTO: Radek Lukša

Osmdesát paskovských horníků
se rozdělilo do osádek spolu s kmenovými zaměstnanci DZ 2. „Vyšlo
to tak, že v každé partě je čtyři až
šest chlapů od Kanii. Paskováci dělají i čtyři z předáků na směnách,
jsou jimi Marek Palčinský, Marek
Majs, Petr Soukup a Gabriel Matys.
Dvě party vedou původní směnoví předáci z ČSM - Tomasz Manczak
a Christo Christov Panajotov,“ popisovali. Vedení rubáňového úseku
R3, jakožto kolektivu, je nyní zdvojené – vedoucími prozatím zůstávají
Pochopeň i Hykl, hlavními předáky
pak Kania se Zemanem.
„Největší změna? Tady na ČSM
se v rubání neleze po kolenou jako
na Paskově,“ líčili noví zaměstnanci
stonavské šachty. Ta se na první pohled podle nich od jejich dřívější moc
neliší, nicméně funguje zde v něčem
odlišná organizace práce. „Jádro osádek tvoří horníci ještě z Dukly, kte-

Směna bývalých paskovských horníků před sfáráním v DZ 2 – Jih.

Směna E kolektivu
hlavního předáka
Petra Zemana v pátek
opustila DZ 3 a v sobotu
ráno už fárala na nové
pracoviště v DZ 2

hlavního předáka Petra Zemana i vedoucího Michala Hykla z rubáňového
úseku T2. Posílili kolektiv Bogdana
Kanii z úseku Karla Pochopně v lokalitě Jih, jenž si vybavuje nový blok
364 202.
„Přechod se postupně připravoval poslední měsíc. Upřesňovali
se konkrétní lidi, kdo a kam půjde, zajišťoval se celý ten logistický proces. Část chlapů z Paskova
včetně povrchových a elektrikářů je na ČSM v lokalitě Sever, rubáňoví na lokalitě Jih,“ uvedl Jiří
Pokorný. Ten pracoval v DZ 3 jako

STONAVA – Důlní závod 2 se stal
od dubna novým pracovištěm
pro celkem 128 bývalých horníků
Důlního závodu 3. Nejvíce jich – navíc jako jediný celek – přešlo včetně

vedoucí provozu rubání a nyní je
v DZ 2 zástupcem vedoucího stejného provozu.
„Poslední březnový čtvrtek
jsme dokopali stěnu 059 607, stop
a konec. V pátek se vyřizoval výstup, sbalili jsme se a všichni přestěhovali. Šlo to rychle,“ pokračoval vedoucí úseku Hykl s tím, že
v sobotu 1. dubna už rovněž první
někdejší Paskováci sfárali na ranní směně na ČSM. Konkrétně směna E ze Zemanova kolektivu se
směnovým předákem Markem
Palčinským.

Jiří Pokorný (vlevo) a Michal Hykl také přešli z Paskova na ČSM.

LIMITNÍ VÝKONY V DZ 2:
100% ÚSPĚŠNOST OCHMANA

Náročná likvidace
dokopaného porubu 332 209

STONAVA – Po letošním prvním
čtvrtletí, které skončilo nakopáním 519 tisíc tun a vyražením 3710
metrů, vyhodnocovali v Důlním
závodě 2 za první kvartál taktéž limitní výkony. Těch bylo od ledna
do března dosaženo celkem dvaadvacet, přičemž úspěšný byl v každém měsíci pouze přípravářský
kolektiv hlavního předáka Janusze
Ochmana z úseku Polcarbo 2 vedoucího Zbyszka Łądky.
Ochmanovy osádky si třetí letošní LV připsaly za 135 metrů na čelbě 332 246/2, ty vyrazily s kombajnem AM 50 v profilu SP10. „Své
zadání překročili o deset metrů,“
upřesnil výrobní náměstek Roman
Kołatek.
Nejlépe si podle něj v přípravách počínali raziči Krzysztofa
Ślubowského z úseku Alpex Pawła
Paleje. Ti zaznamenali ve třetím měsíci nejvyšší postup v podobě 187 metrů na čelbě 402 220.
„Ślubowského kolektiv splnil svůj
letošní první limiťák. Stejně jako
kolektiv Dariusze Marcola z úse-

Dotěsnění vrchní úvrati porubu 332 209.
líku v ovzduší,“ pokračoval vedoucí DBS.
V rubání bylo hned po dokopání dotěsněno všech 102 sekcí DBT (ve stěně typů 1300/3100 a v obou úvratích
typů 1520/3100) hmotami Mariﬂex
SG 80 a Ekloﬂex Super. „V půlce
března zde musel být vyhlášen havarijní stav. Kombajn a dopravníky jsme
měli vytaženy už hned po zabaldachování, takže tam zůstaly k výklizu
jen mechanizované výztuže,“ vysvětloval Szturc.
Práce proto probíhaly v režimu vedoucího likvidace havárií.
Záchranářské čety se při plenění
sekcí pohybovaly v nedýchatelném
ovzduší a byly vybaveny dýchacími
aparáty Dräger BG 4. „Denně vytáhly vrátkem v průměru pět sekcí. Ty
přebíral už v dýchatelném prostředí

kolektiv CZ Bastav s vedoucím úseku Miroslavem Pavanem a odvážel
je po drážce na překop 5201. Odtud
je na kolejové plošině transportovali dopraváři vedení Janem Pinkavou
ve spolupráci opět s Pavanovým úsekem na překop 5000. Zde se sekce nakládaly opět na drážku a stěhovaly k montážní komoře pro porub
400 006,“ upřesnil Szturc.
Na výduchu budoucího rubání
mechanizované výztuže opravovali a připravovali k instalaci vybavovači s vedoucím úseku Miroslavem
Kozárem, kteří přišli za tímto účelem
na DZ 2 z DZ 1 – Darkov. „Nesmírně
náročné plenění i následný překliz
sekcí jsme zvládli bez jediného pracovního úrazu,“ zakončil vedoucí
DBS s poděkováním všem zúčastněným zaměstnancům.

FOTO: Důlní závod 2

STONAVA – Porub 332 209 v Důlním
závodě 2, lokalitě Sever, kde horníci Alpexu s hlavním předákem
Krzysztofem Krażewskim z úseku
Artura Hildebranta vytěžili celkem
200 140 tun uhlí, prošel obtížnou
fází dokopávání, likvidace i výklizu.
Vzhledem k nebezpečným podmínkám se na tom podílely záchranářské
čety ZBZS ze všech tří tehdejších důlních závodů a HBZS.
„Věděli jsme předem, že to nebude nic jednoduchého. Už před dokopáním porubu svolával závodní
Karel Blahut koordinační schůzky
provozů důlně bezpečnostních služeb, vybavování a likvidace a důlní dopravy, na nichž se probíraly postupy pro nadcházející situace
a hlavně výkliz,“ popisoval vedoucí
provozu důlně bezpečnostních služeb (DBS) Martin Szturc. Ve stěně
332 209 totiž vzhledem k charakteru průvodních hornin a erozivnímu
uložení sloje docházelo ke spouštění
zbytků uhlí do závalových prostor.
„Zasedaly kvůli tomu i preventivní
havarijní komise za účasti zástupců
DZ 2, OKD a HBZS. Očekávali jsme
zápar, zvýšené výviny oxidu uhelnatého a vzhledem k silné inertizaci
porubu dusíkem navíc i pokles kys-

FOTO: DBS DZ 2

Báňští záchranáři ze
všech šachet OKD
i HBZS plenili sekce
v nedýchatelném
prostředí. Denně jich
zvládli vytáhnout
v průměru pět

ku Alpex Janusze Stanisława
Zgudy, jenž zvládl 174 metrů na díle
463 320. Marcolovi raziči nejvíce
přeplnili i parametry, na režim vyrazili o čtyřicet metrů více,“ pokračoval Kołatek.
Postupem nad 100 metrů se pochlubil taktéž kolektiv hlavního předáka Radima Dudy z úseku
vedoucího Adriana Firly. Na díle
402 344 měl postoupit o 135 metrů, skutečnost činila 160 metrů.
Z úseku Firly splnily limitní výkon ještě osádky Jána Savaryho –
postupem o 80 metrů na čelbách
402 364 a 402 344.
Z klasických razičů měl po březnu zápis na skuru kolektiv hlavního předáka Vladimíra Sliže z úseku vedoucího Radka Czyže se
60 metry na čelbě 331 271.
„V rubáních dosáhli na limiťák
horníci Romana Sasyna z úseku
Rostislava Huspeky, kteří v porubu 371 002 nakopali 23 849 tun,
tím přeplnili parametry na
124,9 procenta,“ informoval výrobní náměstek.

Vyhlašování březnových LV na stonavské šachtě.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

Historicky poslední limiťák:
3121 tun uhlí z bloku 112 751
CHLEBOVICE – Kolektiv hlavního
předáka Petra Skošníka se zástupcem vedoucího úseku T3 Vítězslavem
Cingelem se zapsal do historie splněním posledního paskovského limitního
výkonu. V březnu ve chlebovickém
stojkovém porubu 112 751 s pluhem
PL 82 nakopal 3121 tun a odrubal
2816 metrů čtverečních.
„Dokázal to i přesto, že v osádkách
ubývali lidé. Do konce února se kopalo
na tři směny, v březnu už na dvě – chlapi
chodili jen na první a čtvrtou. Fedrovali
v těžkých podmínkách s čistou mocností
pohybující se okolo 68 centimetrů,

BŘEZEN 2017
Rubání – kombajny

do toho jim propadával strop,“ řekl Jiří
Pokorný, který vedl provoz rubání DZ 3.
Kromě kolektivu Skošníka (jenž
nahradil ve funkci Pavla Pospíchala) zajištovali paskovský fedrunk v posledním
měsíci těžby horníci Petra Zemana (úsek
T1 Michala Hykla) v porubu 059 607
a Martina Majse (úsek T2 Libora
Nevařila) v porubu 112 408. „První se
potýkali s poruchovým pásmem s pískovcovými čočkami a štěpením sloje.
Druzí procházeli prorážkou, měli taktéž
štěpení sloje, ve spodní třetině stěny se
jim snižovala mocnost a přibírali pluhem
strop,“ popisoval Pokorný.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

1.

POLCARBO_Dąbek(401301/)

S dkowski

Důlní závod 2

81220

2901

505.0

69,708

2,64

2.

ALPEX_Siwek(223952/)

Wypych

Důlní závod 1

63595

2051

424.1

46,200

3,03

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

3.

POLCARBO_Zubrzycki(463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

43754

1509

512.9

37,596

2,90

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

4.

Szwed(14793/)

Kubanek

Důlní závod 1

34563

1115

314.9

20,628

2,42

KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD

5.

Badura(140710/)

Puffer

Důlní závod 1

34147

1102

257.4

25,098

2,26

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

6.

ALPEX_Wozniak(240501/)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

27164

905

204.7

20,399

1,12

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

7.

Sasyn(371002/)

Huspeka

Důlní závod 2

22392

878

361.3

14,119

2,59

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

8.

Rzidký(337700/)

Sztula

Důlní závod 1

21071

710

326.2

16,806

3,38

KGE 710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD

9.

ALPEX_Czaja(40907/)

Pielka

Důlní závod 1

18722

675

176.9

16,511

1,33

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

10.

ALPEX_Kražewski(331315/1)

Hildebrand

Důlní závod 2

11311

462

274.0

11,405

2,72

KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD

Rubání – pluhy

Sociální centrum pomáhá
přímo na utlumené šachtě

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161902/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

41078

1325

2.

Zeman(059607/)

Hykl

Důlní závod 3

18763

689

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

942.8

28,261

5,65

RHH 42 K01; DBT 600/1400

332.4

10,083

1,82

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Rojíček(11617/)

Wdowka

Důlní závod 1

192,00

2.

POL-ALPEX_Ślubowski(402220/)

Palej

Důlní závod 2

187,00

3.

Valenčík(240420/)

Ing. Kalafut

Důlní závod 1

183,00

4.

ALPEX_Marcol(463320/)

Mgr. Zguda

Důlní závod 2

174,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

6,62

127,78

34,85

AM-50 K05

6,93

171,34

65,71

MR 340X-Ex SANDVIK K04

6,78

170,12

36,86

AM-50/132 D07

6,21

140,44

31,23

MR 340X-Ex SANDVIK C02
MR 340X-Ex SANDVIK K02

měsíční
m/d
ražba (m)

typ zařízení

5.

Kadlec(61904/)

Pastucha

Důlní závod 1

166,00

6,38

141,10

38,12

6.

Duda(402344/)

Firla

Důlní závod 2

160,00

5,71

123,94

34,33

AM-50/132 C03

7.

Špička(40807A/)

Pastucha

Důlní závod 1

135,00

5,87

129,72

34,56

AM-50/132 K02

8.

POLCARBO_Ochman(332246/2)

Lontka

Důlní závod 2

135,00

5,63

107,92

46,83

AM-50/132 C01

9.

ALPEX_Skubik(40942/)

Baraniak

Důlní závod 1

132,00

5,08

133,52

31,69

AM-50/132 D05

10.

ALPEX_Michoń(402290/, 402280/)

Palej

Důlní závod 2

98,00

3,27

82,14

18,31

AM-50 C01

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Michalčík(112810/)

Neuwert

Důlní závod 1

78,00

2,89

63,84

16,06

VVH-1U K03, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02

2.

Slíž(331271/)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

70,00

3,04

47,65

20,15

VVH-1R C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P07

3.

Doseděl(112811/)

Neuwert

Důlní závod 1

69,00

2,56

56,48

19,17

VVH-1U K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

4.

WPBK-BIS_Kozlowicz(224003A/)

Polok

Důlní závod 1

57,00

2,28

50,39

12,66

VVH-1B K01, PSU 9000 K03

5.

WPBK-BIS_Suwaj(224003/)

Borowy

Důlní závod 1

55,00

2,29

50,65

12,71

VVH-1B K02, PSU 9000 K01

Břetislav Klapil v sociálním centru s referentkou Venetou Součkovou.
STAŘÍČ – Státní podnik DIAMO provozuje
v Závodě Útlum - Jih pobočku svého
sociálního centra. O státní příspěvky
ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem
těžby tak žádají bývalí zaměstnanci OKD
přímo v lokalitách Staříč a Chlebovice,
aniž by kvůli tomu museli jezdit na
Důl Jeremenko do Ostravy.
„Je to výhoda domácího prostředí,“
uvádí Břetislav Klapil, jenž z těžební společnosti odešel ke konci března po skoro
třiceti odfáraných letech (patnáct
z nich strávil v Dole 9. květen a zbytek
na Paskově). „Teď jsem na sociální

centrum přišel jako návštěva šachty, je
to zvláštní pocit,“ říká bývalý instruktor
zaškolování nových zaměstnanců úseku
centrálního odtěžení s tím, že na vyřizování příspěvků se před kanceláří stojí
i fronty.
„V období od 3. do 13. dubna jsme
v lokalitě Staříč přijímali v průměru
pětatřicet žádostí o státní příspěvek
denně. V lokalitě Chlebovice to bylo okolo dvaceti, na Jeremenku pak přes deset
denně,“ popisuje Veneta Součková,
referentka s. p. DIAMO. V posledním týdnu dubna sociální centrum činnost v ZÚJ
ukončí. Žádat se bude už jen v Ostravě.

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–BŘEZEN 2017
Rubání – kombajny

Závod servisních služeb
odváží paskovské technologie
STAŘÍČ – Závod servisních služeb
(SC) má od dubna v lokalitách Staříč
a Chlebovice pouze dvaadvacet zaměstnanců v čele s vedoucím Dušanem
Velčovským. Jejich stěžejním úkolem
je obstarávat nakládku důlních či
opravárenských technologií, které jsou
postupně převáženy z Důlního závodu 3
na ostatní šachty OKD, anebo – v případě nepoužitelného materiálu – do šrotu.
„Do dolu jde teď víceméně už jen
sádra pro stavby uzavíracích hrází.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

1.

POLCARBO_Dąbek

2.

ALPEX_Siwek

3.

Koval

Miarka

Důlní závod 2

4.

Badura

Puffer

Důlní závod 1

5.

ALPEX_Wozniak

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

6.

Szwed

Kubanek

Důlní závod 1

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

441.7

60,442

2,32

.

390.0

45,106

2,79

.

556.3

34,587

2,89

.

344.7

40,381

3,02

.

1244

256.4

26,925

1,39

.

1026

247.3

18,450

1,90

.
.

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

důl

těžba (t)

Sedkowski

Důlní závod 2

190094

2477

Wypych

Důlní závod 1

178447

2124

109874

1787

106996

1829

102949
89048

kombajn, výztuž

7.

Sasyn

Huspeka

Důlní závod 2

64928

789

341.2

14,699

2,45

8.

POLCARBO_Zubrzycki

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

56046

1384

478.8

34,346

2,75

.

9.

ALPEX_Czaja

Pielka

Důlní závod 1

45945

564

131.0

16,144

1,05

.

10.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

45778

653

225.8

14,541

3,00

.

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy

A ještě prázdné vozové jednotky, aby
měli chlapi v dole do čeho vyklízet,“
říká vedoucí logistiky SC Svatopluk
Nesit s tím, že plenění paskovských
technologií v dole zastává kromě
zdejších zaměstnanců rovněž 100
dodavatelů z karvinské části revíru.
SC také k odvozům strojů a zařízení
na DZ 3 povolal na posilu i dva nakladače Liebherr 924 (jeden na Staříč,
další na Chlebovice) včetně osádek
a vazačů.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

123544

1392

956.3

29,454

5,73

.

2.

Zeman

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

.

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Rojíček

Wdowka

Důlní závod 1

měsíční
m/d
ražba (m)
421,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

108,21

29,71

5,61

2.

Kadlec

Pastucha

Důlní závod 1

421,00

6,10

142,86

36,22

3.

Valenčík

Ing. Kalafut

Důlní závod 1

418,00

6,53

163,93

35,50

4.

ALPEX_Marcol

Palej

Důlní závod 2

404,00

5,32

121,55

27,44

5.

Špička

Pastucha

Důlní závod 1

339,00

5,22

113,29

30,66

6.

Duda

Firla

Důlní závod 2

335,00

5,06

112,08

29,41

7.

POL-ALPEX_Ślubowski

Palej

Důlní závod 2

302,00

4,51

114,77

40,72
33,08

8.

Herink

Ing. Kalafut

Důlní závod 1

301,00

5,79

131,40

9.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

299,00

5,86

122,58

29,45

10.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

293,00

4,31

86,14

23,65

typ zařízení

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie

Miroslav Novák připravuje k odvozu důlní kompresor.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Michalčík

Neuwert

Důlní závod 1

219,00

2,84

62,86

15,90

2.

Slíž

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

195,00

2,77

57,25

16,77

3.

Doseděl

Neuwert

Důlní závod 1

189,00

2,55

56,44

18,68

4.

Fajman

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

168,00

2,74

57,31

12,45

5.

WPBK-BIS_Suwaj

Borowy

Důlní závod 1

167,00

2,35

51,98

13,05

typ zařízení

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

Z HISTORIE DZ 3
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Staříčská starostka:
Utlumovat hlavně
ekologicky a hlídat
výstupy důlních plynů

Léta na Staříči – bývalý
závodní dolu vzpomíná

STAŘÍČ – Na šachtě, která skončila těžbu pod názvem Důlní závod 3, pracovaly v průběhu let také hornické generace. Patřili k nim i Hrůzkovi – otec
František odcházel do důchodu z pozice paskovského závodního, jeho syn
Zdeněk začal od dubna vykonávat
funkci hlavního inženýra na přejmenovaném Závodě Útlum - Jih. O své
vzpomínky se podělil starší z nich:
Jako referent důlních investic jsem
přechodem z Dolu Rudý Říjen nastoupil 1. března 1965 na Důl Staříč.
Tehdy zde probíhala intenzívní výstavba v dole i na povrchu. Pracovníci
VOKD, Důlního závodu 27, hloubili jámy v lokalitách Staříč, Chlebovice
a Sviadnov. Vzpomínám si na snahu
přesunout v roce 1968 výstavbu šachty na pozdější dobu. Silnou argumentací se to podařilo změnit a naším úkolem bylo urychlit náběh těžby. Ta byla
oﬁciálně zahájena v roce 1971 v závodě Chlebovice v porubu 121 307 vybaveného škrabákovou technologií a stojkami IHV. Uhlí z porubu se převáželo nákladními auty na prádlo Dolu
Jeremenko do Ostravy, a to až do doby
dokončení úpravny v lokalitě Staříč.

FOTO: OKD

František Hrůzek přidal
i historku z fárání
s polistopadovým
prezidentem Václavem
Havlem, doslova tehdy
utekli z dolu ochrance
i doprovodu

František Hrůzek (vpravo) na paskovském šachťáku s nynějším ředitelem DZ 2
Zbigniewem Janowskim.
V závodě Staříč těžil první porub
041 102 v 10a sloji a byl vybaven na tu
dobu velmi zastaralou technologií –
dopravníkem BT 150 a sbíječkami.
Protože šlo o průtržovou sloj, musely
se zde provádět odlehčovací trhací práce, takže výkonnost byla velmi nízká.
V závěru loňského roku jsem měl možnost fárat v závodě Chlebovice do porubu 112 408, vybaveného pluhem RHH800 a posuvnou výztuží Hemscheidt.
Když srovnám, jak dobývání na Staříči
začínalo a s čím nyní skončilo, je to jako
bych srovnával mezi auty - někdejším

Spartakem a dnešní Octavií. V 70. letech nárůst těžby sice pokračoval, ale
byl značně ovlivněn tragickými událostmi – výbuchy plynu a uhelného prachu. V roce 1975 v závodě Staříč a rok
na to v závodě Chlebovice. I přes tyto
velmi smutné události dosáhla těžba
v 80. letech okolo 1 400 000 tun uhlí
ročně.
Po listopadu 1989 bylo jednou z významných událostí fárání prezidenta Václava Havla s ministry ﬁnancí Valtrem Komárkem, práce Petrem
Millerem a doprovodem v počtu asi tři-

Tragické výbuchy metanu
kvidaci čtyř až osmi kusů elektrických rozbušek. Mohl spěchat kvůli
tomu, že chtěl včas vyfárat a stihnout autobus domů. Požáry po výbuchu byly likvidovány za pomocí hrází, jimiž se uzavřel rozsáhlý
prostor dolu. Havarijní stav skončil
v červenci 1975 a asanace probíhaly
až do konce roku 1976.
Mnohem větší tragédie se odehrála po 17. hodině ve čtvrtek
30. prosince 1976 ve východní části 3. pole závodu 3 – Chlebovice.
Exploze metanu usmrtila třiačtyřicet horníků a dvěma způsobila
poranění. Nejpravděpodobnějším

STAŘÍČ – Důl Staříč se bohužel zapsal
i do historie vážných důlních neštěstí v našem revíru. Ve druhé polovině
70. let minulého století zde dvakrát
došlo na čelbách k výbuchům metanu
s tragickými následky. Na vině byl lidský faktor.
První neštěstí se stalo okolo 5.40
hodin ráno v sobotu 22. února 1975
v oblasti sloje R1 (219) v závodě 2
– Staříč. Exploze si vyžádala jedenáct obětí, dalších sedm horníků
utrpělo zranění. Vyšetřovatelé jako
příčinu stanovili dodatečnou trhací práci na předku, kde střelmistr zřejmě prováděl nepovolenou li-

zdrojem iniciace důlního plynu byla
opět trhací práce. Vyšetřováním
se zjistilo, že před odpalem nebyl
v provozu pomocný foukací ventilátor a nebyla puštěna voda do mlžného děla. Odpolední směna měla
tehdy poslední šichtu v roce a nevyloučilo se ani požívání alkoholu
přímo na pracovišti, což ohrozilo
bezpečnost práce a umožnilo vznik
nehody.
Obě tragédie dnes připomínají památníky v lokalitě DZ 3 Staříč
i Chlebovice.
Zdroj – Memento důlních nehod
v českém hornictví

SVIADNOV – Netypicky válcová, prosklená, více než pětatřicet metrů vysoká věž výdušné jámy Sviadnov přežije likvidaci Důlního závodu 3. Je totiž
nejmladší technickou památkou v revíru OKD.
Když ještě býval čtyřlanový jednočinný těžní stroj s třecím kotoučem
z pražské ČKD typu 4K 2010 na výdušné jámě v provozu, spouštěl klec pouze
do dvou pater. Tehdy se ve Sviadnově
přetěžoval hlavně kámen a zásobovala
důlní pracoviště materiálem. Dnes je
však její výstroj i s lany pryč, do dolu se
sjíždí pouze kvůli kontrole v mobilním
dopravním zařízení ZH 1500.
Těžní stroj je však unikátem chráněným památkáři stejně jako těžní věž;
v OKD už takové nejsou. Sviadnovská
vtažná jáma má těžní zařízení dvojčinné se čtyřetážovými dopravními nádobami a je vyložena na úroveň III. patra
(710 metrů pod ohlubní). Níže je šachta zatopená.

FOTO: Radek Lukša

Sviadnovská lokalita má památkově
chráněnou těžní věž s těžním strojem

Těžní stroj v kruhové těžní věži v lokalitě
Sviadnov.

Současný paskovský dobývací prostor je kromě sviadnovských označených I/1 a I/2 otevřen dalšími čtyřmi
jámami (všechny mají průměr sedm
a půl metru) umístěnými vždy ve středu karbonských kup.
První etapa investiční výstavby
podniku znamenala zpřístupnění I.
a II. patra na Sviadnově a I., II. a III.
na Staříči a Chlebovicích – tyto dvě
lokality pak byly propojeny překopy
v úrovni II. a III. patra. Vtažná jáma
na Sviadnově byla v rámci rekonstrukce vyhloubena v roce 1984 na třetí patro a v jeho úrovni tehdy také vytvořili
propojení překopy ze Staříčem.
Čtvrté patro na Staříči otevřeli prohloubením jámy II/4 v roce 1981
a na Chlebovicích v roce 1985; v jeho
úrovni je spojení mezi oběma lokalitami pouze ve slojích. Páté staříčské
patro zpřístupnili v roce 1995, zároveň s vytvořením větrního propojení
na čtvrté patro.

5

ceti lidí. Na takové množství návštěv
jsme nebyli vybaveni, někteří tak museli fárat ve špinavých fáračkách po ranní směně. Jediný ministr Komárek
bral vše s humorem, přestože jeho fáračky byly i mokré. Při zpáteční cestě z porubu prezident Havel prudce vyrazil k jámě, já se k němu rychle přidal
a sami jsme vyfárali na povrch. Teprve
po nějaké době doprovod i ochranka
zjistily, že nemají prezidenta. Začalo
pátrání. Až tehdejší ředitel Jiří Mochl
usoudil, že jsme spolu. Všem se ulevilo
a vydali se k jámě. Mezitím prezident
v lampovně i na dispečinku kreslil srdíčka a věnoval podpisy.
V roce 1994 se samostatné doly
Staříč a Paskov spojily pod společným
názvem odštěpný Závod Důl Paskov.
Dva roky nato jsem přešel ze Staříče
na Paskov. Se svou prací na šachtě
jsem se rozloučil v roce 1998 odchodem
do důchodu.
Za čtyřicet let působení v OKD,
z toho třiatřicet let v řadě funkcí důlního technika na dolech Staříč a Paskov,
mám mnoho spolupracovníků, kamarádů a přátel. Když při setkáních někdo na šachtu nadává, tak mu říkávám:
„Nezapomněl jsi, že ta šachta tebe
i tvou rodinu živila? Pomáhala zvelebit obce Staříč, Sviadnov, Fryčovice,
Paskov?“ Ve škole jsem se učil, že životnost patra středně velké ostravské šachty je dvacet až pětadvacet let.
Plochou důlního pole největší šachta
revíru od počátku těžby do uzavření nepřežila padesát let.
Zdař Bůh!
František Hrůzek, bývalý závodní

STAŘÍČ – Těžba
uhlí se už stala
součástí života
v obci. Tak se vyjádřila staříčská
starostka Zdeňka
Šebestová v souvislosti s koncem
dobývání uhlí předznamenávajícím
postupný útlum a následnou likvidaci
Důlního závodu 3.
„Na staříčské šachtě se těžilo od roku
1970, tedy skoro padesát let. Hornická
činnost změnila náš katastr o odvaly,
které jsou postupně sanovány a rekultivovány. V obci jsou patrné i škody způsobené těžbou, ty jsou odškodňovány,“
sdělila starostka s tím, že dobývání uhlí
znamenalo ﬁnanční přínos do rozpočtu
Staříče v podobě poplatků za vydobytý
nerost a dobývací prostor. A pro jeho
obyvatele pak samozřejmě možnost
zaměstnání.
„Je těžké teď odhadovat, co nás
čeká, jak se útlum a likvidace dolu
projeví,“ řekla Šebestová, která se
s představiteli obce seznámila s předloženým dokumentem těžařů s názvem
„Změny záměru – Ukončení hornické
činnosti – Oznámení záměru“. Starostka
vyslovila přání, aby byl konec DZ 3 každopádně hlavně ekologicky ohleduplný.
„Předpokládám, že zde bude zajištěna
bezpečnost při možném výstupu důlních
plynů na povrch a že také nebudou
chybět peníze na likvidaci následků
hornické činnosti do budoucích let,“
zdůraznila.
A co by si starostka Staříče dokázala
představit na místě nynější šachty?
„Nejlepší variantou v našem tak těžce
zkoušeném území s ekologickými zátěžemi by byla asi zelená louka,“ dodala
Šebestová.

Vývoj počtu zaměstnanců Dolu Staříč 1964 až 2017
Rok
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Dělníci v dole
0
0
0
0
0
*
*
1149
1334
*
2062
2261
*
*
2682
2809
2934
3055
3302
3440
3618
3759
3758
3803
3885
3897
3813
3374
3102
2875

Dělníci na povrchu
2
6
6
8
11
*
*
377
432
*
478
528
*
*
601
616
648
654
675
689
720
752
744
738
747
776
818
951
1051
1000

THP
24
33
41
46
57
97
166
255
318
361
377
464
499
514
539
554
561
574
588
603
627
657
704
401
710
712
695
617
600
593

Celkem
26
39
47
54
68
240
856
1781
2084
2537
2917
3253
3488
3663
3822
3979
4143
4283
4565
4732
4965
5168
5206
5242
5342
5385
5326
4942
4753
4468

Od 1. 1. 1994 odštěpný Závod Důl Paskov - o.z. Paskov a o.z.Staříč
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Dělníci v dole
4361
4129
3967
3540
3346
2765
2526
2470
2405
2248
2137
2084
2960
2234
2120
2036
2042
2053
2039
1893
1515

Dělníci na povrchu
1635
1547
1476
1305
1102
776
641
649
642
613
604
606
762
576
488
368
311
318
299
297
155

THP
850
792
736
687
589
408
325
321
319
302
300
291
390
311
290
259
258
265
280
283
227

Celkem
6846
6468
6179
5532
5037
3949
3492
3440
3366
3163
3041
2981
4112
3121
2898
2663
2611
2636
2618
2473
1897

Od 1. 1. 2015 odštěpný Závod Důl Paskov přejmenován na Důlní závod 3
2015
2016
1.-3./2017
* - údaje nejsou známé

1402
1252
1056

112
106
97

219
195
177

1733
1553
1330

6

Bezpečnost

číslo 5 | ročník 47

Alkohol a drogy v revíru? V OKD stále platí nulová tolerance!
KARVINÁ – Odbor ochrany a kontroly
OKD chrání nejenom majetek těžařské
ﬁrmy, ale rovněž zdraví a životy zaměstnanců například před jedinci, kteří
nedodržují předpisy a závazná nařízení
a do zaměstnání přicházejí vědomě či
nevědomě pod vlivem alkoholu nebo
drog. Duben 2017 – měsíc BOZP – se
proto zcela logicky stal příležitostí
k dalším aktivitám v této problematice.
Ta koneckonců netrápí jenom OKD, ale
i mnoho dalších ﬁrem a společností.
„V průběhu kampaně, probíhající
v dubnu pod heslem Pracuj bezpečně,
doma tě čekají!, intenzivněji provádíme namátkové kontroly na alkohol
a omamné psychotropní látky,“ říká
vedoucí odboru ochrany a kontroly
Jan Jurásek s tím, že spolupracují
s odborem řízení bezpečnosti a jeho
zaměstnanci v jednotlivých lokalitách.
V praxi to znamená, že jindy běžný
a metodickými pokyny určený počet
testů na alkohol i drogy (OPL) probíhá
častěji, a to jak při vstupu do zaměstnání na vrátnicích, tak i přímo na jednotlivých pracovištích.

První čtvrtletí 2017 –
dvaadvacetkrát alkohol,
jednou drogy
Konečné výsledky dubnových kontrol
sice budou k dispozici až za několik dnů,
nicméně velmi zajímavá jsou konkrétní
čísla za první kvartál 2017. „Během
prvních třech měsíců tohoto roku se
orientační dechové zkoušce na alkohol
celkem podrobilo 28 931 lidí. Pozitivních
pak bylo dvaadvacet testů. Z tohoto
počtu se čtyři případy týkaly zaměstnanců Důlního závodu 1(DZ 1). Následovali
pracovníci Důlního závodu 2 (DZ 2)
a Závodu úpraven (ZÚ) shodně se třemi
přistiženými osobami. Závod servisních služeb (SC) měl jednoho opilého.
V Závodě servisních služeb byl zaregistrován i jediný pozitivní test na OPL. Pod
vlivem drog se na směnu ve Stonavě

Přehled o kontrolách na alkohol progres za roky 2014 - 2017 celkem za OKD, a.s.

2014

Účinnost 2015

Účinnost 2016

Účinnost 2017

Účinnost

Měsíc
Počet
kontrol
Leden 9 747
Únor
9 253
Březen 9 449
28 449

Pozit.
14
16
10
40

%

0,14%

Počet
kontrol

Pozit.

10 600
10 186
10 935
31 721

13
16
8
37

dostavil dnes již bývalý jeřábník, se kterým byl rozvázán pracovní poměr. Skvěle
si naopak vedl Důlní závod 3, který prokazatelně neměl žádného zaměstnance
pod vlivem alkoholu. Velmi zarážející je
ale statistika v případě zaměstnanců
od našich dodavatelů. Těch bylo pod
vlivem alkoholu přistiženo dokonce jedenáct,“ zdůraznil Jurásek.
Nejvyšší naměřená hodnota dechové
zkoušky na alkohol dosáhla 3,02
promile, opakovaná u stejného člověka
z dodavatelské ﬁrmy pak 2,94 promile.
K dalším vyšším zjištěným hodnotám
patří 1,96 promile v lednu a 1,39 promile z února. Ve statistice se dokonce
objevila i žena s 0,5 promile.

%

0,12%

Počet
kontrol

Pozit.

10 790
9 586
9 699
30 075

10
5
7
22

0,07%

každopádně nepomohou. Podle zákona
o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se
na člověka, který odmítne zkoušku nebo
vyšetření, pohlíží, jako kdyby pod vlivem
těchto látek byl, a to se všemi důsledky
z toho plynoucími“ upozorňuje vedoucí
odboru ochrany a kontroly.
Co se meziročního porovnání pozitivních kontrol v prvních čtvrtletích týče, ty
mají sestupnou tendenci. Za rok 2014
jich je u alkoholu zaznamenáno čtyřicet
(z 28 449 testovaných), za rok 2015
celkem sedmatřicet (z 31 721 testovaných) a za rok 2016 pak dvaadvacet
(z 30 075 testovaných). Přehled kontrol
na OPL v revíru vykazuje před třemi lety

Odmítnutí zkoušky nepomůže,
agresivní případy řeší policie

%

Počet
kontrol

Pozit.

%

9 648
9 256
10 027
28 931

9
8
5
22

0,08%

tři případy (ze 67 testovaných), předloni
pět (z 1744 testovaných) a vloni žádný
(z 1454 testovaných).

Pravidla platí naprosto
pro všechny, zásobovače
nevyjímaje
„V OKD jsme nastavili naprosto jasná
pravidla. Člověk, u kterého se v rámci
preventivní kontroly projeví známky požití alkoholu nebo omamných
psychotropních látek, a to bez ohledu
na množství, nemá v našich areálech
co dělat. Týká se to jak kmenových
zaměstnanců a zaměstnanců našich
dodavatelů, tak i například lidí zajišťujících dodávky či zásobování. Kontroly
provádíme a budeme provádět s cílem

co nejvíce snižovat potenciální rizika
pracovních úrazů,“ zdůrazňuje Jurásek
a poukazuje na neslučitelnost speciﬁckého důlního prostředí (viditelnost,
hlučnost, mikroklima) s alkoholem nebo
OPL.
Alkohol zjišťují v OKD pomocí pravidelně servisovaných a kalibrovaných
přístrojů Dräger. Díky tomu je samotný
výsledek dechové zkoušky naprosto
průkazný. OPL pak prostřednictvím
jednorázových testů RapidVipes.
V tomto případě je výsledek znám
do sedmi minut. Pokud někdo testy
zpochybní, následuje odborné lékařské
vyšetření s vypracováním toxikologického znaleckého posudku v ostravském
ústavu soudního lékařství. „Když jsou
výsledky pozitivní, veškeré náklady
v tomto případě hradí žadatel (tedy
zaměstnanec). Vyjdou na osm až deset
tisíc korun. Negativní testy by podle
zákona uhradila ﬁrma. K tomu ale ještě
ani jednou nedošlo,“ podotýká Jurásek.
Cílem odboru ochrany a kontroly je
zajišťovat, aby se v OKD nepohyboval
nikdo pod vlivem alkoholu či OPL. Co se
týče postihů konkrétních pracovníků,
ty spadají do kompetence příslušných
vedoucích pracovníků důlních závodů
po individuální konzultaci s personálními a právními odbory.

Přehled o kontrolách na omamné a psychotropní látky progres za roky 2014 - 2017 celkem za OKD, a.s.

„Nejzávažnějším letošním případem,
který jsme v OKD zaznamenali, bylo
napadení příslušníků ostrahy v lokalitě
Lazy nyní již bývalým zaměstnancem.
Ten se i přes opakovanou pozitivní
zkoušku potvrzující stoupající hladinu
alkoholu v krvi domáhal vstupu do závodu. Případ teď řeší Policie ČR jako
trestný čin ublížení na zdraví,“ informuje
Jan Jurásek. Kromě agresivních jedinců
se ale začaly objevovat i situace, kdy se
zaměstnanci snažili orientační zkoušky
na alkohol či OPL odmítnout. „Tím si

2014

Účinnost 2015

Účinnost 2016

Účinnost 2017

Účinnost

Měsíc
Počet
kontrol

Pozit.

%

Počet
kontrol

Pozit.

%

Počet
kontrol

Pozit.

%

Počet
kontrol

Pozit.

Leden

45

2

541

2

615

0

300

1

Únor

1

0

644

1

423

0

351

0

559

2

416

0

429

0

1 744

5

1 454

0

1 080

1

Březen 21

1

67

3

4,48%

0,29%

0,00%

%

0,09%

MOTIVAČNÍ PLAKÁTY CÍLÍ NA MYŠLENÍ I CITY
DARKOV – Společnost OKD v průběhu dubna v rámci své bezpečnostní
kampaně vyvěsila ve vestibulech jednotlivých závodů i na jiných exponovaných místech sérii pěti motivačních plakátů. Jejich smyslem je zapůsobit na myšlení zaměstnanců i jejich city.

Jan Hefner – PROGRES
zavedená ﬁrma
s dlouhodobou tradicí,
se sídlem v Bohumíně
nabízí pracovní uplatnění:

ŘIDIČ MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY
destinace západní Evropa
Požadujeme:
- řidičské oprávnění sk. C + E,
- zdravotní způsobilost,
- profesní průkaz,

Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr,
- náborový příspěvek 15 000 Kč,
- čistou mzdu v rozmezí 28 000 Kč až
44 000 Kč,
- zázemí stabilní ﬁrmy,
- nová a zánovní vozidla,
- komplexní servis pro výkon pracovní
činnosti,
- návraty z jednotlivých míst do regionu.

Zájemcům bez řidičského oprávnění sk. C + E zajistíme jeho získání.
ŘIDIČE BEZ PRAXE ZAUČÍME.

PRACOVNÍKY PRO OBSLUŽNÉ PROFESE V OBLASTECH
KOVOVÝROBY, MANIPULACE S MATERIÁLEM, ŘIDIČE
VZV A DALŠÍ OBORY ČINNOSTI V PRŮMYSLOVÉ SFÉŘE
Požadujeme:
- profesí minimální vzdělání na úrovni
vyučení v oboru,
- fyzickou zdatnost a manuální zručnost,
- beztrestnost a dobrou pracovní morálku.

Nabízíme:
- zaměstnání na plný pracovní úvazek
v hlavním pracovním poměru,
- mzdové ohodnocení dle pracovního
zařazení, kvality a množství odvedené
práce v čisté mzdě do 24 000 Kč měsíčně,
- veškeré příplatky, náhrady mzdy
a dovolenou v délce dle platné
legislativy a interních předpisů ﬁrmy,
- dlouhodobou perspektivu zaměstnání.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE:
Telefonicky:
Jaromír Holaň,
mob.: 606 794 163
Lenka Dluhá,
mob.: 602 484 961

Eletronickou korespondenci:
e-mail: holan.personal@progres-hefner.cz
e-mail: dluha.personal@progres-hefner.cz
13/05-VI/17

Osobním jednáním
v sídle ﬁrmy:
Jan Hefner – PROGRES
Šunychelská 1196,
735 81 Bohumín

„Horníci pracují v jednom z nejrizikovějších odvětví na světě. Jsou tvrdí
chlapi, ale zároveň i manželé, tátové
a živitelé rodin. Právě na to by neměli
zapomínat,“ vysvětloval vedoucí oboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček,
proč se na plakátech objevuje otec se
synem.

Jeden motiv obsahuje i bílou siluetu
ve skupině havířů po vyfárání. „Tím
chceme upozorňovat na to, že spousta lidí ze šachty zná člověka, komu se
v dole něco stalo, anebo přišel při práci o život. Všichni se musí snažit, aby
v partě to prázdné místo nebylo,“ doplnil Zajíček.

Nová šichta / Inzerce

27. dubna 2017 | www.okd.cz
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Nová šichta: Uplatnění pomohla BARBORKA POKRAČUJE,
najít už bezmála 90 lidem z OKD I HORNÍCI JÍ PODPORUJÍ
KARVINÁ – Zhodnocení loňského
roku, výhled do letošního a konstatování, že i obyčejní havíři pamatují
na sirotky. Taková byla schůze Spolku
svatá Barbora (SSB), která se konala
v banketce PZKO ve Stonavě za účasti
zástupců všech jeho členů.
„I v čase insolvence OKD se letos
našli horníci, kteří nám ze své vlastní
vůle věnovali peníze. Dohromady
okolo pětatřiceti tisíc korun, za což
jménem všech dětí i jejich rodin
moc děkuji,“ řekla tajemnice spolku
Adriana Furendová s tím, že prioritou Barborky v následujícím období
opět zůstává podpora vzdělávání
a volnočasových aktivit dětí, jejichž
tátové zahynuli při práci pod zemí.
SSB v současné době pomáhá 59
hornickým sirotkům.

Dva noví klienti v kanceláři Nové šichty v lokalitě Staříč.

jemci plánujeme osobní schůzky a aktualizujeme naši databázi,“ vysvětlovala Klopcová s tím, že další aktivity
konzultantů se nyní zaměřují zejména
na řešení nabídek práce zaměstnavatelů konkrétním klientům NŠ. Ta má
v databázi stále okolo dvou set klientů.
Co se potenciálních zaměstnavatelů týká, NŠ pozastavila spolupráci s novými ﬁrmami. To znamená, že
vyhledávat vhodné kandidáty mohou
v její aplikaci Burza práce už jen stávající partneři programu, kterých je
rovných šedesát. Skončily i prezentace zaměstnavatelů přímo v DZ 3,
přičemž na té poslední se představila
společnost Třinecké železárny, která
svou nabídkou zaujala okolo patnácti
lidí. O bývalé zaměstnance OKD každopádně podle Klopcové zájem je –
jen ve velikonočním týdnu se ozvaly
dva podniky z Opavy. Ostroj poptával nové síly na devět pracovních pozic a Fermont například autojeřábníky pro práci na území celé republiky.
Naopak, pozic pro techniky i ženy
je, co se nabídek spolupracujících zaměstnavatelů týče, v regionu zoufale málo.

„Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o elektrikáře, zámečníky, svářeče, obsluhu CNC obráběcích
strojů, dělníky do výroby a na stavby.
Jedna z posledních ﬁrem, která náš
program kontaktovala, sháněla pracovníky na stavbu studen. Naše práce
tedy stále pokračuje, jsme k dispozici
jak pro bývalé zaměstnance, tak i pro
zaměstnavatele. Pobočka NŠ funguje také v Karviné,“ upřesnila manažerka NŠ.
„Registroval jsem se do NŠ proto,
abych neseděl doma na zadku,“ komentoval, jak jinak než po hornicky,
svou účast v programu někdejší vedoucí paskovského rubáňového úseku T1 Libor Nevařil. Podobného názoru byl také Rostislav Žurek, který dělal v DZ 3 ﬁguranta u důlních
měřičů.
Za spolupráce NŠ, společnosti
LMC, prosazující změny na českém
trhu práce, a Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava začala i další fáze projektu Razíme cestu, který má z horníků udělat programátory. Čtyři bývalí zaměstnanci DZ 3 – Tomáš Hisem, Jaroslav
Muta, Rostislav Rozbroj a Martin
Adamec – předposlední dubnový pátek nastoupili do intenzivního čtvrtletního kurzu v Centru celoživotního vzdělávání VŠB-TUO.
Pokud ho zvládnou, čeká je stáž
ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

RockTherapy 2017 pomůže
lidem po mozkové příhodě
ORLOVÁ – Lokomotivář důlní dopravy
z Důlního závodu 1 – Lazy Vítězslav
„Sargo“ Sargánek se podílí na přípravě
letošního – již osmého – ročníku dobročinného festivalu RockTherapy. Na tom
se představí s heavymetalovou kapelou
Ahard, kde hraje na bicí.
„Tentokrát pomůžeme pacientům
po cévní mozkové příhodě,“ upřesňuje s tím, že výtěžek dostanou
opět tři konkrétní lidé z Orlové.
Tvářemi projektu jsou Zdeňka
Schmidtová (66), Anton Galgaňák

(77) a Ladislav Molnár (57), kteří by
rádi prostředky vybrané od rockerů
využili na lázeňské rehabilitace,
kompenzační pomůcky či opravu
invalidního vozíku.
RockTherapy 2017 se uskuteční
v orlovském letním kině 26. srpna
a partnerem se stane i Nadace
OKD. Na pódiu se kromě Ahardu
se Sargánkem představí skupiny
Motorband, Mesalina, Gatecrasher,
Ingott, Titanium, Eufory, Kreyson
Memorian, Hellfire a Sonic Halo.

Inzerce pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Těžko se s Vámi loučilo,
těžko je bez Vás žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci
Vás máme a navždy
budeme mít.“
Dne 24. 3. jsme vzpomněli 1.
smutné výročí úmrtí maminky Zofi
Urbanczykové a 25. 3. by oslavil svůj
svátek náš tatínek Marian Urbanczyk,
bývalý zaměstnanec Dolu Rudý říjen.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Tereska z rodinou a syn Czeslaw
s rodinou.

„Život plyne jako voda, kde
je ta krásná doba, kdy
jsme se šťastně smáli,
bolest byla někde v dáli.
Stýská se nám po Tvém
hlase, chybí nám Tvůj krásný smích,
chtěli bychom ho slyšet zase a nemít
slzy na tvářích.“
Dne 16. dubna 2017 by se dožil 44 let náš
manžel, švagr, zeť pan Luboš Mieres, který
zemřel na následky pracovního úrazu
na Dole Darkov, závod 9. květen. Za tichou
vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem,
rodina Bőhmová a Hrdinová.
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STAŘÍČ – Okolo devadesáti někdejších
zaměstnanců OKD našlo do poloviny
dubna nové uplatnění buď přímo prostřednictvím Nové šichty (NŠ), nebo
za jejího přispění – zejména díky pomoci při sestavení životopisu či poskytování poradenství. Informovala
o tom manažerka programu Markéta
Klopcová, jež se klientům věnuje s Věrou Procházkovou v Závodě
Útlum- Jih v lokalitě Staříč.
„Naposledy se podařilo zaměstnat
Danu Škapovou, bývalou soustružnici Závodu servisních služeb. V květnu nastoupí do společnosti Olmex
– Kal v průmyslové zóně v OstravěHrabové opět do svého oboru, jako
obráběčka kovů,“ popsala Klopcová.
Osobně pak byl pracovnicím NŠ
nedávno poděkovat Vojtěch Škultety,
který v Důlním závodě 3 dělal revizního zámečníka v úseku příprav P1.
„Nyní jezdí s vysokozdvižným vozíkem ve ﬁrmě Sungwoo Hitech taktéž v Hrabové. A právě on byl příkladem toho, že ten přechod ze šachty
jde. V hledání práce byl velmi aktivní,
pravidelně jsme spolu řešili jak nabídky spolupracujících zaměstnavatelů,
tak i pracovní nabídky, které si pan
Škultety našel sám. Výsledky osobních pohovorů se pak lišily – přes ty
negativní až po ty, u kterých mu to
nevyšlo ze zdravotních důvodů, kvůli obsazenosti pozice, anebo se mu samotnému nezdály podmínky na pracovišti. Nakonec se zařadil do projektu Outplacement uskutečňovaným
úřadem práce a udělal si kurz na vysokozdvižný vozík,“ pokračovala manažerka programu.
„Momentálně kontaktujeme všechny klienty NŠ a zjišťujeme zpětnou
vazbu – to znamená, zda mají stále
o naše služby zájem, nebo zda chtějí
svou evidenci ukončit. S ostatními zá-

FOTO: Radek Lukša

Čtyři bývalí horníci
také v rámci programu
Razíme cestu
nastoupili na VŠB-TUO
do čtvrtletního
kurzu, aby se stali
programátory

„Insolvence v OKD měla za následek
i to, že neprobíhaly tradiční šachťáky, při
nichž bývalo v minulosti vybíráno velké
množství ﬁnančních darů, v průměru
až půl milionu korun. Výbor ale již před
dvěma roky přistoupil k plánování činností Barborky z dlouhodobého pohledu
a nastavil taková pravidla ﬁnančních
podpor, aby se podporovaných dětí tato
skutečnost zatím nijak nedotkla,“ upřesnila předsedkyně spolku Monika Němcová.
Barborku každopádně opět podpořila
Nadace OKD. Z jejího grantu se bude
dětem přispívat na školné, cestovné, ubytování při studiu, pořizování
pomůcek při zahájení školního roku
i na společné aktivity spolku. Těmi letos
bude víkendový pobyt v Liščím mlýně
ve Frenštátě pod Radhoštěm při příležitosti Dne dětí a tradiční BarboRadování.
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