2

Fedrunk
s pluhem

Horníci od Rudolfa Kubeše měli
letošní nejvyšší postup porubní fronty.
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Důlní doprava
dnes

Specifikum severské je těžba skipem,
jižní transport objemných břemen.

Mikluášské
uzlování

Odložený srdcovkový projekt se nekonal
v zimě, ale nikomu to nevadilo.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Při požáru volej v dole havarijní číslo 6 a na povrchu 3333!

OKD hlásí přes 106 tisíc odběrů na koronavirus,
kvůli postupujícímu očkování upravuje testování
Carbokovu, Dubosu, CZ Bastavu,
Alpexu, Slezských důlních děl,
Gascontrolu, Gren Gasu DPB, ZamServisu, HPF CleanCatu, Renatexu,
Compass Groupu CR, Vojmaru,
Sdružení ostrahy Karviná,“ uvádí
Dúbravka.
Lidé očkovaní (první dávka vakcíny proti onemocnění covid-19 podaná ve dvoudávkovém schématu, kdy
od aplikace uplynulo nejméně dvaadavacet, ale ne více než devadesát
dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, anebo kteří dostali vakcínu v případě jednodávkového schématu a od aplikace uplynulo nejméně čtrnáct dní a předložili o tomto doklad) na plošné testy nechodí. Stejně
jako ti, u nichž od prvního pozitivního
testu na koronavirus neuplynulo více
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Testování pracovníků na ČSM-Sever.
Postup testování je obvyklý – zápis
s předložením ASEP karty a průkazu
pojištěnce, samotný odběr biologického materiálu zdravotníkem (výtěr
z nosu) a odchod.
„V případě pozitivního výsledku
bude zaměstnanec povolán telefonem
zpět a bude proveden i RT-PCR konfirmační test. Pozitivní výsledek znamená postup dle obecně závazných
nařízení při onemocnění covid-19, negativní pak návrat do práce v souladu
s rozpisem směn,“ vysvětluje vedoucí

Báňská správa vyznamenala
záchranáře, většinu z revíru
Státní báňská správa opět
vyslovila uznání a ocenění
přístupu jednotlivců, kteří
při plnění úkolů v báňské
záchranné službě svou
činností, statečností,
hrdinstvím či obětavou prací
přispěli k záchraně lidských
životů i majetku a zasloužili
se o zvyšování odborné
úrovně v této náročné
a potřebné profesi.
STONAVA – „Resortní medaile udělil

předseda Českého báňského úřadu
záchranářům ze stanic v Ostravě, Mostě,
Hodoníně a Praze,“ oznámil mluvčí ČBÚ
Bohuslav Machek. S tím, že vyznamenaných bylo za rok 2020 celkem
jednatřicet. Většina z nich působila či
nadále působí v revíru společnosti OKD.
Deset si jich zasloužilo bronzové, sedm
stříbrné a pět zlaté.
Záchranářské záslužné kříže však
nebyly předávány tradiční cestou v ostravském hornickém skanzenu s expozicí
báňského záchranářství. „V souvislosti
s výskytem koronaviru a přijatým preventivním opatřením k tomu nemohlo
dojít,“ vysvětlil Machek. Ocenění
dostanou medaile z rukou předsedy
ČBÚ až v září.

Pokračování na straně 5

než 180 dní a kteří v období provádění screeningového testování odpracují
minimálně dvě směny.
Již dvaatřicáté kolo povinného testování v OKD proběhne až v týdnu
od 2. do 6. srpna, v červenci plošné
testování probíhat nebude. Prostory
k vyšetření budou i nadále jak
na ČSM-Severu v kulturním domě,
tak na ČSM-Jihu v místnosti A 109.
Odběry se budou provádět i na šachtě
Darkov, a to v místnosti C 109.
„Pro plně očkované máme motivační program. Po předložení certifikátu
mohou až do konce tohoto roku žádat
o motivační příspěvek ve výši tří tisíc
korun,“ upozorňuje Naďa Chattová,
mluvčí OKD. Žádosti o příspěvek je
třeba podávat prostřednictvím personálního oddělení.

Odběrová místa a jejich provoz od 2. do 6. srpna 2021

odboru řízení bezpečnosti. Komu se
po vyšetření už neozvou, má antigenní test veden jako negativní. Výsledky
chodí na nahlášené e-mailové adresy
zaměstnanců, případně se dají vytisknout v odběrovém místě.
Aktuální
technicko-organizační
opatření ředitele provozu OKD oznamuje i plošné vyšetření RT-PCR testy. „Platí závazně pro kolegy z OKD,
mimo těch z Pily Salma a Golf Resortu
Lipiny. Povinné je také pro dodavatele
z DIAMO, HBZS, Minova Bohemia,
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pondělí
4:45 - 8:30
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4:45 - 8:30
středa
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12:30 - 14:10
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Nová šichta pomáhá lidem nadále,
a neskončí, dokud jí bude potřeba
STONAVA – Program pro odcházející
zaměstnance společnosti OKD nabízející od roku 2014 pomocnou ruku
při hledání dalšího profesního uplatnění pomohl od listopadu 2020 dosud najít nové místo 161 lidem. A jak
zdůraznila personální ředitelka
Radka Naňáková, Nová šichta bude
působit stále, dokud bude jejich služeb potřeba!
„O služby našeho programu projevilo za celou dobu jeho působení
zájem 730 zaměstnanců. Aktuálně
máme v databázi 364 lidí, kteří poptávají naši pomoc,“ uvedla personální ředitelka. Nová šichta vznikla,– aby připravila zaměstnance těžební společnosti na změnu pracovní
pozice, a to i v úplně odlišném oboru.
Dále, aby jim pomohla vytipovat konkrétní volná místa, vypracovat profesní životopisy, připravit se na pracovní pohovory, zkrátka být nápomocna ve všem, co s hledáním nové
pracovní pozice souvisí.
„Nejčastěji s našimi klienty hledáme právě vhodné pracovní uplatnění, aktualizujeme jejich požadavky
vzhledem k pracovním pozicím, pomáháme s prohlubováním znalostí
spojených s prací na počítači…,“ přiblížila manažerka programu Markéta
Klopcová. Nová šichta se od jara
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STONAVA – Vedení společnosti OKD
nadále sleduje a operativně reaguje
na nařízení vlády a doporučení hygieniků v souvislosti s prevencí covid-19.
Zároveň však i upravuje vlastní režim při ochraně před nákazou a šířením tohoto onemocnění – s postupující vakcinací zaměstnanců se od července snižuje počet testovacích dní
a na srpen připravuje týden plošných
vyšetření. V revíru je od loňského srpna do poloviny letošního června provedeno už přes 106 tisíc testů na koronavirus.
„Vedení společnosti OKD v období dovolených, zejména po návratu
z nich, nabízí ve svých prostorech provedení antigenních testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pro
všechny zaměstnance OKD i lidi z dodavatelských organizací, co mají veřejné zdravotní pojištění v České republice a kteří projeví o toto zájem, se mohou otestovat ve čtvrtky 16., 23. a 30.
července a 13., 20. a 27. srpna, vždy
v čase od 11 do 14:15 hodin, na odběrovém místě v kulturním domě na ČSMSever, “ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Luboš Dúbravka.
„Tohoto vyšetření se mohou účastnit i kolegové, jimž byla aplikována očkovací látka, anebo u kterých
od prvního pozitivního testu na přítomnost koronaviru neuplynulo více
než 180 dnů,“ podotýká Dúbravka.

Tým Nové šichty je připraven pomoci
lidem, dokud to bude potřeba.

v rámci organizačních změn v revíru
přestěhovala: Jedna pobočka působí v budově Centra personálních služeb na... na šachtě ČSM- Sever a druhá v Centrálním vzdělávacím středisku s.p. DIAMO na jeho odštěpném
závodě DARKOV. Karviné-Novém
Městě otevřeno v úterky, středy
a pátky. Kontaktní pracoviště na šachtě ČSA bylo uzavřeno.
„V rámci stálého zlepšování poskytovaných služeb Nové šichty
bylo rozhodnuto o přidělení konkrétního konzultanta, díky němuž budou její aktivity individuálně směřovány k potřebám a požadavkům jednotlivých klientů,“
upřesnila Klopcová. A zdůraznila,
že do Nové šichty se může přihlásit
bývalý zaměstnanec revíru ještě půl
roku zpětně po ukončení svého pracovního poměru!
Co se nových míst týče, nejčastěji uspěli lidé z OKD za přispění Nové
šichty v průmyslu a stavebnictví, ale
i sociálních službách či zdravotnictví. Prohloubily se kontakty s podniky v regionu poptávající další zaměstnance. „Zájem projevilo okolo 130 firem, aktuálně spolupracuje s 99. Nejvíce poptávají elektrikáře,
zámečníky, montéry a dělníky," informovala manažerka.
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Tuny, metry, obfarávky – květen byl pro rubání i přípravy úspěšný
vzkázal Janulek. Od prvního do pátého měsíce se v OKD vytěžilo 122 tisíc
tun nad business plán, jen za květen
bylo navíc 72 tisíc tun.
Nyní v červnu na provoze rubání probíhá příprava dvou porubů
na likvidaci a předpokládáme jejich
dojetí na stop-čáru – a to 236 501
a 401 204/1.
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DTS dostaly dvě pracoviště
v termínech

Pátý měsíc byl tunově úspěšný v rubáních...
STONAVA – Plnění výrobních úkolů
a překračování stanovených režimů
se nezastavilo ani v pátém letošním
měsíci. Kdy rubáňoví nakopali 185 tisíc tun se splněnými dvěma limitními výkony a přípraváři vyrazili 1080
metrů při dosažení čtyř limitních výkonů.

Vydařené nájezdy na Severu
i na Jihu
„Technický režim přeplněn o patnáct
tisíc tun,“ sdělil vedoucí provozu rubání Roman Janulek. V květnu podle něj pokračovala těžba na lokalitě Jih v blocích 463 304 s kolektivem
hlavního předáka Kamila Turoně,
401 204/1 s kolektivem hlavního předáka Ladislava Valíčka a nově od konce měsíce 463 310 s kolektivem hlavní-

ho předáka Dariusze Zelka z Alpexu.
Na lokalitě Sever fedrovaly poruby
292 200/3 s kolektivem hlavního předáka Bogdana Kanii a 236 501 s kolektivem hlavního předáka Rudolfa
Kubeše. V květnu vybavovači z úseků Jána Slovika, Jana Febra a Petra
Sklepka předali dva kvalitně nainstalované poruby 292 200/3 a 463 310,
které nemalou měrou přispěly k překročení technického režimu
Nejvíce se dařilo v pluhové stěně
236 501, kde Kubešovi chlapi postoupili s porubní frontou o 144,6 metru,“
informoval vedoucí provozu rubání.
Za kvalitní označil také nájezd bloku
292 200/3 horníky od Kanii. „Všem
kolektivům patří za květnové výsledky obrovské poděkování a já považuji tento měsíc ze velmi úspěšný,“

Vedoucí provozu příprav Petr Glas
podtrhl v souvislosti s minulým měsícem splnění stavební připravenosti dvou nových kapacit. „Své práce
v oblasti budoucího rubání 236 502
dokončil kolektiv hlavního předáka
Romana Kadlece a obfarávku dalšího
rubání 463 200/1 uskutečnil kmenový kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka a dodavatelský kolektiv hlavního předáka Waldemara Paśika
z Alpexu,“ uvedl. Obě pracoviště
přebralo do operativní správy středisko Důlně technických služeb pro vy-

... i na čelbách, co se metrů a obfarávek týkalo.
bavení dobývacími technologiemi.
„Za květen jsme měli navíc nad business plán 145 metrů a za prvních
pět měsíců celkově 291 metrů,“ poznamenal vedoucí provozu příprav.
Čelboví letos vyrazili přes pět a půl

kilometru důlních chodeb. Z posledních výkonů Glas vyzdvihl 162 metrů
kolektivu hlavního předáka Dariusze
Marcola z Alpexu, který ovšem ani
s touto metráží nedosáhl na parametry limitního výkonu.

Limitní výkony v rubáních
• kolektiv hlavního předáka Rudolfa Kubeše z úseku vedoucího Martina Pamánka v porubu 236 501 nakopal 45 315
tun při měsíčním postupu 144,6 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 4,99 metru a rubáňový výkon 31
tun na horníka a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Kamila Turoně z úseku vedoucího Davida Miarky v porubu 463 304 nakopal 45 759
tun při měsíčním postupu 140,6 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 4,85 metru a rubáňový výkon 26
tun na horníka a směnu.

Limitní výkony na čelbách
• kolektiv hlavního předáka Marka Noworyty z úseku vedoucího Romana Gajdzici na čelbě 362 220 vyrazil 148 metrů
při průměrném postupu 4 metry denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 27,11 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Davida Lichého z úseku vedoucího Romana Gajdzici na čelbách 362 260 a 362 260/1
vyrazil 92 metrů při průměrném postupu 4,18 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 19,91 centimetru
na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Vladimíra Slíže z úseku vedoucího Adriana Firly na čelbě 463 266 vyrazil 68metrů při
průměrném postupu 3,24 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 15,42 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ryszarda Michońie z úseku Alpex
vedoucího Pawła Paleje na čelbě 292 227/2 vyrazil 145
metrů při průměrném postupu 4,83 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 28,43 centimetru na raziče
a směnu.

Loňská jednička na čelbách
potvrzuje svou formu i letos

Kvůli půldruhého
metru mocné sloji
využíval kolektiv
sekce s nástavci
umožňující vyšší
dosah

STONAVA – Kolektiv hlavního předáka Dariusze Marcola
z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy má za sebou
od ledna do května už 789 metrů. Je v celkovém postupu nejvýkonnější čelbovou partou
v revíru a potvrzuje loňskou
pozici přípravářské jedničky
(s 1287 metry za rok 2020).
Letos navíc razí bez registrovaného pracovního úrazu!
„Leden 218, únor 103, březen 156, duben 150, květen
162,“ počítá směnový technik
provozu příprav Petr Pavera
letošní metráže na pracovištích Marcola. Ta z pátého měsíce znamená i letošní šestý
nejlepší výkon v OKD. Byť se
kolektivu v květnu nepodařilo dosáhnout na parametry limitního výkonu, tak technický
režim splnil. Od začátku roku
dosáhl na 3 limitní výkony.
V průběhu února dokončují Marcolovi raziči práce
na budoucím výdušném spojení 292 297. Po postavení kříže nastupují na nynější působiště opět v 29. sloji na severní lokalitě stonavské šachty: Přípravu výdušné třídy
292 247 pro porub 292 207.
„Na konci května se tam dostali do staničení 465 metrů a před nimi zbývalo dalších 405 metrů. Je to dlouhá
štreka, panuje tam horší mikroklima, pomáhá jim lednička
DV 150,“ popisuje Pavera.
Kromě vypadávajícího pravého boku důlního díla směrem do stařin (což se řeší zavrtáváním roxorů) si podle
něj Marcolovy osádky na podmínky příliš nestěžují. „Jedou
v úklonu asi čtyři stupně do-

V lednu nafedrovali 18 035
tun (při rozjezdu zvládli s porubem ujet 50,2 metru), následovalo únorových 41 625,
březnových 46 088, dubnových 42 606 a květnových
45 315 tun uhlí. „Na stop čáru
se dostáváme ve třetím červnovém týdnu včetně zabaldachování a hned další týden začneme přímý překliz,“ líčil vedoucí úseku. Osvědčily se podle něj modifikované sekce DBT
600/1400 s nástavci ke zvýšení
dosahu na 1,6 metru, které doplnily komplex s paskovským
pluhem GH9/28 (dříve kolektiv používal RHH 800).
„Do nové stěny 236 502 to je
po překlizové trase na budoucím výduchu 236 521.5 přibližně sedm set metrů, sekce ještě
samozřejmě projdou nezbytnými opravami v montážní komoře,“ poznamenal Pamánek.
Chystání dalšího porubu má
trvat okolo dvou měsíců, horníci z jeho úseku v něm očekávají podobné parametry
i podmínky.
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STONAVA – Květen přinesl nejen závěr pluhového porubu
236 501 v podmínkách Dolu
ČSM, ale i nejvyšší letošní postup porubní fronty v celém revíru OKD. Horníci od Rudolfa
Kubeše z úseku Martina
Pamánka ujeli 144,6 metru, což je průměrný 5metrový
denní postup.
„Nejlepší letošní výsledek
z hlediska postupu porubní fronty ze všech těžebních
kolektivů,“ konstatoval vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Kubešův postup v porubu 236 501 v oblasti darkovského pomocného závodu (přičleněného nyní do dobývacího prostoru stonavské
šachty) v pátém měsíci korunoval jeho předchozí úspěchy:
Únorových 127,6, březnových
143,1 a dubnových 129,1 metrů. Kromě pluhu se letos dostali na podobné hodnoty jen
v reinstalovaném vykráceném bloku 463 304 s kombajnem Eickhoff SL 300 a provozovaném osádkami od Kamila
Turoně z úseku Davida Miarky,
a to s květnovými 140,6 metry.
„Dobrý kolektiv,“ zdůvodňoval výkony Kubešových horníků vedoucí úseku Pamánek.
Zmínil provoz v totálním nonstopu, slušné podmínky – s výjimkou dubnového trápení

s nesoudržným stropem v úseku padesáti metrů u vrchní
úvratě – ale i obtížnější mikroklima spojené s nasazením
dvou „ledniček“ RWK na výdušné třídě či zařazení pracoviště ke konci dobývání do třetího stupně nebezpečí vzniku
důlních otřesů a s tím související prevencí.
Kubešův kolektiv se na severní lokalitu stonavské šachty přestěhoval na přelomu loňského a letošního roku. „Stěnu
236 501 instalovali vybavovači za našeho přispění, protože
po dokopání porubu 11 2833
na závodě ČSA v červnu 2020
jsme skoro všemi svými lidmi
posílili ostatní dobývající kolektivy. Od ledna 2021se musel pluhařský kolektiv znovu poskládat a doplnit tak,
aby mohl dobývat v nepřetržitém provozu. A to se podařilo skvěle!Od prvních chvil dobývání byl Kubešův kolektiv,
který je doplněn pluhaři z firmy Carbokov, k nezastavení, “
konstatoval Pamánek.

Nejvyšší postup porubní fronty byl v revíru letos s touto technologií.

FOTO: Radek Lukša

Finiš pluhového porubu na ČSM
znamenal letošní nejvyšší postup

Hlavní předák (zleva) s vedoucím úseku.
vrchně v uhelné sloji mocné asi
metr třicet a zespodu přibírají kámen,“ líčí směnový technik provozu příprav. V červnu
na čelbě 292 247 ražené v profilu SPN 14 s budováním TH
výztuží po 0,8 metru slušné
postupy pokračují. Nad stovku je už teď.
Do konce prázdnin má
Marcol výduch dorazit a vy-

točit se s kombajnem MR 340
do prorážky 292 267, kde ho
čeká čtvrt kilometru. Úvodní
třídu 292 227/2 bloku 292 207
obfarávají osádky od Ryszarda
Michońe, vedoucího úseku
Pawła Paleje, také z Alpexu.
Používají stejnou technologii
a na úvodní třídě jsou za staničením 250 metrů, zbývá jim
tam necelého půl kilometru.
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Kaniovi horníci rozjeli rubání po roční odmlce Dokončení stavební připravenosti

dvou budoucích porubních kapacit

STONAVA – Pomoc při vybavování blo-

STONAVA – Provoz důlně-technických
služeb převzal v minulých týdnech
od přípravářů nové oblasti budoucích
porubů stonavské šachty. A to 236 502
na severní lokalitě, kde plnil úkoly
kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa, a pak 463 200/1 v jižní části dobývacího pole, kde se postupně střídalo
více čelbových part.

Mechanik úseku Evžen Cienciala (zleva), zástupce vedoucího Peter Lako, vedoucí Karel
Pochopeň a hlavní předák Bogdan Kania.
ka vystřídal Michal Stejskal. Od června k nám patří i směna Miroslava
Bystroně,“ popsal vedoucí úseku
s tím, že novým mechanikem se stal
Evžen Cienciala.
Do porubu 292 200/3 dostal Kaniův kolektiv 98 sekcí DBT
1300/3100, kombajn SL 300, stěnový dopravník PF 6/1042 a podporubový dopravník PZF 11. „Na začátku byla směrná délka 366 metrů, čistá mocnost se pohybuje v průměru

Dobývací komplex s kombajnem SL 300.

okolo 1,6 metru. Z prorážky jsme vyjížděli o tři dny dříve, než bylo v plánu. Musíme za to poděkovat i úseku vybavování a likvidace vedenému
Jánem Slovikem a hlavním předákem
Zbyňkem Kramným. Vystoupáním
do sloje a snížením přibírky počvy se nám výjezd podařil rychle
a od 14. do 31. května jsme s porubní frontou ujeli slušných třiapadesát
metrů,“ nechal se slyšet Kania.
V červnu, jak poznamenal, šlape
kombajn SL 300 přezdívaný horníky
„Ferrari v dole“ i přes přibírky průvodních hornin výborně. „Průměrné
denní postupy ve třísměnném nepřetržitém provoze – ranní dělá údržbu
a druhá s třetí šichtou těží – máme
4 metry a kopeme 1200 tun,“ líčil
hlavní předák. Vedoucí úseku navázal, že za první polovinu tohoto měsíce v porubu 292 200/3 ujeli 62 metrů
a nafedrovali 18 236 tun.
„V současnosti se spoléháme v údržbě na kvalitní práci předáků zámečníků Lukáše Weisera a Jaroslava Čapka.
Co se hornických činností – jako potahovaček, zkracovaček, chystání předpolí, plenění závalů, respování a zajišťování týče – musíme ještě vyzdvihnout zkušenosti Miloše Nepožitka
i Miroslava Prekopa, bývalého kvalitního rubáňového hlavního předáka,“
doplnili Pochopeň s Kaniou.

„Fajn ražba, takových kdyby bylo
více,“ hodnotil působení ve 36. sloji
vedoucí úseku Čáp. Kadlecovy osádky
tam s kombajnem MR 340 za sebou
nechaly od listopadu celkem 834 metrů
nových důlních děl. Přesněji řečeno
úvodní třídy 236 522 ražené v profilu
SPN 14 s hajcmany stavěnými po 0,8
metru. Dále se probíjeli do nachystané
prorážky 236 522.2 v profilu SBR pro
komplex pluhu, který se bude překlízet
z dokopávaného porubu 236 501.
„Výdušnou třídu tam nebylo
potřeba chystat, pro tento účel se
využije 236 521.5, kde dokopává
pluhový porub, který udržuje chodbu
za porubem," komentoval Čáp dění
na někdejším pomocném závodě Dolu
Darkov. Teď už přičleněném do gesce
Dolu ČSM. Kadlecův sehraný kolektiv
na tomto pracovišti splnil v prvních
čtyřech měsících limitní výkon, v květnu
se probíjel. Po předání oblasti nového
bloku 236 502 se tato parta přestěhovala na dílo 533 21, kde rozšiřuje
chodbu v místě pohonu 5A na centrálním odtěžení pro nasazení dalšího
motoru a převodovky. Po dokončení se
přestěhuje na ražbu 362 280.

Střídání čelbových part
i čerpání vody
Situace při obfarávce další stěny
463 200/1 byla podle směnového
technika provozu příprav Petra Pavery
komplikovanější. „Tam se začínalo už
předloni v srpnu, nejprve to byl kolektiv
Roberta Daszkiewicze s kombajnem
AM-50, který postoupil na úvodě
463 220/1 k prorážce,“ upřesnil. Vloni
v létě dodavatele z Polcarba z úseku
vedeného Krzystofem Andraszykem
vystřídal kolektiv Tibora Pavlíka z úseku
vedeného Adrianem Firlou a kombajnem AM-50. Z důvodu dodržení termínu
stavební připravenosti, kdy v letních

FOTO: Radek Lukša

834 metrů chodeb pro
pluhový blok

FOTO: Radek Lukša

ku 463 304, těžbě ve 463 200, částečné likvidaci 400 002 a teprve poté instalace vlastní nové stěny 292 200/3.
Tak vypadal poslední rok pro rubáňový úsek Karla Pochopeně s kolektivem hlavního předáka Bogdana
Kanii. Kopat znovu začal teprve letos
v květnu.
„Vloni v lednu jsme ukončili stěnu
463 302, pak si na 2 měsíce odskočili
dokopat porub 402 303, do toho zasáhl covid a chlapi od nás začali postupně posilovat jiné kolektivy, které fedrovaly,“ uvedl Pochopeň. Zbytek úseku nachystal dopravní trasu a pustil
se do přípravy technologie v rubání
463 304 pro horníky Kamila Turoně
z úseku Davida Miarky. Následovala
spolupráce s osádkami Alpex s hlavním předákem Romanem Kurkem
v porubu 463 200.
Dalším
polským
dodavatelům od hlavního předáka Dariusze
Zelka vyklízeli část dokopané stěny
400 002. „Tam se během dvou týdnů
zdemontoval kombajn, sběrný i stěnový dopravník a odtěžení, bravurní
práce,“ komentoval to Pochopeň.
Kaniova parta se dávala opět dohromady až v 29. sloji při přípravě
současného pracoviště na rozjezd.
„Osádky se skládaly od dubna, kvalitní horníci i zámečníci k nám přišli z bývalého špičkového kolektivu
Zbyňka Rzidkého. Vrátily se i osádky Tomasze Manczaka, Miroslava
Vaľanyho a Krzysztofa Lecha, kterého pak ve funkci směnového předá-

Materiál po dopravení na čelbu.

měsících nastala i „covidová odstávka“,
bylo nutno začít od září razit v nepřetržitém provozu. Na prorážku nastoupily
osádky hlavního předáka Waldemara
Paśika z úseku vedoucího Bogdana
Bajaczyka.
Paśik vyrazil prorážku, nejprve jako
463 260/3 a dvaceti metrovou zarážku
výdušné třídy. Po vycouvání provedl
druhý řez jako 463 260/2 a následně pokračoval v ražbě výdušné třídy
436 240/1P, takzvaně „za skuru“.
Čelba se zezadu přibližovala stařinám
postupujícího porubu 463 200, což
přinášelo problémy s vodou přitékající
ze stařin. „Po ujetí cca sto metrů se
čtrnáct dní čerpala voda. Poté se pár
dní poporazilo a opět se čerpala voda.
Teplo a voda nás pronásledovaly,“ konstatoval Pavera. Po vyčerpání vody se
letos od 1. dubna razilo bez přerušení až
do 20. května, ve staničení 337 metrů
ražba končila. Celkem bylo z úvodní
strany vyraženo 1453 metrů a položeno
celkem 1273 metrů separátního sacího
větracího tahu.
Na výdušnou třídu 463 240/1
nastoupil nejprve kolektiv hlavního předáka Ondřeje Špičky z úseku vedeného
Adrianem Firlou a udělal zarážku pro
kombajn AM-50. Pokračování v ražbě
čekalo na dokopání porubu 463 200.
Na konci března byla ražba zprovozněna, od 1. dubna se pokračovalo a 25.
května se po ujetí 297 metrů probíjelo.
Celkem bylo v oblasti tohoto porubu
vyraženo 1750 metrů.

Specifika důlní dopravy: severní na těžbu, jižní na objemná břemena
V dobývacím poli
stonavské šachty je
více než osmačtyřicet
kilometrů závěsných
a přes jednatřicet
kilometrů kolejových
tratí
víru společnosti OKD a převedením
výroby na Důl ČSM nastaly logicky
změny i v provoze důlní dopravy odrážející hlavně potřebu v jednodušší a pružnější organizaci. Její současné fungování komentoval v rozhovoru vedoucí provozu Vladimír Polášek.
Jaké je nyní schéma důlní
dopravy?
Na severní lokalitě zůstaly dva úseky: Centrální doprava zajišťuje v dole
transport mužstva, materiálu, části
rubaniny a zajišťuje provoz a bezpečný chod dopravních tras. Její vedoucí
je Radek Szarowski. Pak je tady svislá doprava obsluhující těžní zařízení,
starající se o fárání horníků, popouštění materiálu do dolu, jeho vydávání na povrch, čerpání důlních vod
a samozřejmě – vzhledem k přítomnosti skipu – odtěžení z dolu. Vede ji
Tomáš Franek, který přešel z pozice
vedoucího severní centrální dopra-
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STONAVA – S útlumem hornictví v re-

ce 900 metrů, což je rovněž poměrně
náročný úkol. Původně jsme totiž plánovali, že se tato akce provede dodavatelsky, ale nakonec jsme se rozhodli potrubí v jámě položit výhradně v režii našich šachtových chlapů. Je to sice
poměrně časově náročné, ale s dobrou
organizací a správným přístupem se to
dá zvládnout.

Dopraváři se stále mají co otáčet.

Kladení plavicího potrubí v jámě na Jihu.

vy. Na Jihu jsme vytvořili jediný společný úsek pro celou lokalitu, v jehož
čele je vedoucí Jan Pejsar s mechanikem Ladislavem Staniczkem.

ložit a kolejovou lokomotivou převézt
z těžního zařízení šestky na sedmičku a odtud popustit opět jámou dolů
na sedmé náraží.

Každá lokalita tak má svá
specifika?
Samozřejmě, u té severní je to skipové odtěžení se vším všudy, včetně zásobníků rubaniny v dole. Jižní doprava se naopak orientuje na transport
nadrozměrných a hmotných břemen
pro potřeby celé šachty - vozí sekce,
nakladače, kombajny, pohony, plošiny, potrubí, pásy, kulatiny - prostě to,
co se nevleze do obvyklé dopravní nádoby. Zvláštností může pro někoho
být i přetěžování popouštěného a vydávaného nákladu. Na Jihu jsou chlapi zvyklí na pátém náraží materiál vy-

Co se dá říci o personálním
obsazení?
Dělníků máme na Severu v centrální dopravě 127, ve svislé 67.
Ve sloučeném úseku na Jihu jich je
160. Počátkem března od nás odešli zkušení chlapi – technici, Josef
Novák, Radek Godula, Jan Pinkava
a Lešek Guňka . Ale na druhou stranu se nám podařilo i kádr částečně
omladit, posilou dopravy na Severu
je třeba Richard Palowski z Jihu
a na závěsné lokomotivy přišel zkušený mechanik Pavel Golasowski
z Darkova.

Zbyl jen ČSM, kolik toho
obsluhujete?
Čeesemácké důlní pole je, co se týká
dopravní infrastruktury, poměrně rozsáhlé. Na Severu máme 21 929 metrů
závěsných a 14 635 metrů kolejových
tratí a na Jihu 26 731 metrů závěsných
a 16 500 metrů kolejových tratí. Stává
se, že se v jednom období sejde více
akcí s požadavky na dopravu, tak to se
máme opravdu co otáčet. Mimo materiál transportujeme do vzdálenějších
pracovišť osádky jednotlivých kolektivů a svážíme ve velkoprostorových vozech těživo z jižního zásobníku číslo 13
do akumulačního zásobníku na severu. Svislá doprava je také naplno vytížena. Mimo běžných, denních pracovních činností pokládáme v jižní výdušné jámě plavící potrubí v celkové dél-

Příroda pracuje, je údržba tras
náročná?
Asanační práce, které podle důlní
delimitace patří pod naši dopravu,
nám také dávají zabrat. Hausherry
a zmáhači jedou prakticky nepřetržitě. Máme kmenovou zmáhací partu s předákem Robertem Raszkou
a hausherrové – přibírkové s hlavními předáky Petrem Menaříkem
na Severu a Eduardem Doležalem
na Jihu. A pak ještě jednu univerzální
dodavatelskou partu z Dubosu, vedenou předákem Janem Bačou. Ti jedou
jak hausherrem,, tak zmáhají.
A závěrem, vzkaz pro
spolupracovníky?
Obecně se dá říct, že práce je pořád
hodně, provozní úkoly náročné, mnoho zkušených chlapů z řad dělníků
také odešlo v březnu, takže o to více je
třeba plnit stanovené úkoly efektivně,
samostatně a s rozvahou. Ale základem je, že když člověk chce a má zájem, tak jde všechno.
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Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Valíček(401204/1)

Kubanek

61800

2131

582.6

46,340

3,01

2.

Turoň(463304/)

Miarka

45759

1578

642.9

27,180

4,85

SL 300, FAZOS 15/31

3.

Kania(292200/3)

Pochopeň

15374

981

575.0

26,280

3,38

SL 300, DBT 1300/3100

4.

ALPEX_Zelek(463310/)

Pielka

827

207

112.8

5,169

0,58

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

kombajn, výztuž
SL 300, DBT 1300/3100
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Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

1.

Kubeš(236501/)

vedoucí úseku těžba (t)

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

Pamánek, Ing.

1563

45315

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

879.6

37,173

kombajn, výztuž

4,99

GH9-38VE, DBT 600/1400

Přípravy – kombajny

Nádvoří na jižní lokalitě stonavské šachty.

Autodoprava v OKD, neprávem snad
opomíjený, ale hodně důležitý provoz
STONAVA – Provoz povrchových služeb

a dalších údajů, které je důležité mít
pod kontrolou,“ popisuje vedoucí
autodopravy.
A pokračuje: „Je nezbytné zkontrolovat všechny záznamy o provoze
vozidla, zdali mají všechny náležitosti,
správně vyplněné hodiny provozu,
ujeté kilometry a podpisy oprávněných
žadatelů o nákladní dopravu. Pečlivá
kontrola a objasňování nedostatků a ne-

zajišťuje pro OKD nákladní, osobní dopravu a nasazení speciálních
mechanismů. Vedoucím autodopravy
je Svatopluk Nesit a jeho pravou rukou
pak Blanka Kubíčková. Nákladní dopravu smluvně zajišťuje společnost PKP
Cargo International.
„V praxi to vypadá následovně:
Žadatel o nákladní dopravu zašle

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(292247/)

Zguda, Mgr.

162,00

5,40

122,58

28,57

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

148,00

5,69

143,45

31,72

MR 340X-Ex SANDVIK C04

3.

ALPEX_Michoń(292227/2)

Palej

145,00

4,83

127,12

25,89

MR 340X-Ex SANDVIK K04

4.

Fajman(463220/2)

Firla

137,00

5,27

132,78

24,46

AM-50/132 C03

5.

Kadlec(236522/)

Čáp

111,00

5,29

119,99

28,91

MR 340X-Ex SANDVIK D01

6.

Pavlík(463240/1, 463260/6)

Firla

111,00

5,05

113,78

23,30

AM-50/132 C04

7.

ALPEX_Pasik(463240/1P)

Bajaczyk, Ing.

95,00

5,00

113,50

26,39

AM-50/132 D06

8.

Lichý(362260/1)

Gajdzica

92,00

4,18

67,68

23,01

MR 340X-Ex SANDVIK C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(463266/)

Firla

68,00

3,24

97,14

13,80

VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P22

2.

ALPEX_Pasik(463240/2)

Bajaczyk, Ing.

11,00

1,57

47,14

8,27

D 1131 HAUSHERR,NOELL C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL C01
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Rubání – kombajny

Provoz na povrchu severní lokality Dolu ČSM.

elektronickou objednávku, v níž musí
specifikovat všechny údaje o transportovaném materiálu. Požadavek je bez
prodlení předán dispečinku PKP, který
provede výběr vhodného přepravce.
Cestu garantuje následující den,“
říká Svatopluk Nesit. Pojem speciální
mechanismy pak podle něj zahrnuje
autojeřáby, sací bagry, manipulační
plošiny, fekální vozy a podobně. Jejich
zajištění garantuje PKP do 48 hod.
„Pro představu přiblížím konkrétní
čísla. Objem nákladní dopravy vyjádřen
v korunách činí měsíčně v průměru
jeden milion korun. Jedná se v průměru o 250 objednávek. Tedy 250
čísel na faktuře, 250 stazek, podpisů

Nákladní doprava je smluvní.

srovnalostí přispívá k udržení nákladů
za dopravu.“ Co se osobních vozidel týče,
ty jsou v majetku OKD. Dělí se na auta
přidělená konkrétním osobám a auta tzv.
referentská, která využívá více lidí a je
nutné je dopředu objednat pomocí aplikace v počítači. O tato vozidla se starají
čtyři zaměstnanci, kteří mimoto zajišťují
transporty pošty, vzorků do laboratoří
a v neposlední řadě převozy zaměstnanců podle jejich požadavků a potřeb.
Osobních aut je v OKD jednapadesát,
měsíčně najezdí v průměru osmatřicet tisíc kilometrů. O všechny tyto
vozy se také stará Svatopluk Nesit se
svým kolektivem. „Většina z nás má
nějaké vozidlo a dobře víme, kolik péče
vyžaduje. Musíme myslet na termín
STK, na přezutí zimních a letních gum,
výměny provozních náplní, roční kontroly všeho možného, řešení drobných
závad a bohužel i oprav nebo havárií.
Svaťa to má vynásobeno dvaapadesátkrát, započítám-li k tomu jeho
vlastní přibližovadlo,“ dodává Luděk
Čechák, vedoucí povrchových služeb
s přáním, aby kolegové v čele s Nesitem
a Kubíčkovou svou práci zvládali stále
stejně bezchybně jako dosud.

Služby ostatním v OKD,
zajišťuje provoz povrchových služeb
také v oblasti skladového hospodářství a údržby (stavební, strojní).
Provozně nejdůležitější jsou aktivity
na nádvoří: vykládka a nakládka
materiálu, zpracování výklizu a odvozy
šrotu i odpadů. „Dále zajišťujeme
služby provozům, jež mají se šachtou společného zdánlivě málo.
Konkrétně to je provozování pily Salma

v Ostravě, golfového hřiště v Karviné
Lipinách nebo bývalého rekreačního
areálu Barborka v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Spadá pod nás též areál
nedostavěné koksovny ve Stonavě,“
říká Luděk Čechák. Zmiňuje rovněž
spoustu nájemních smluv, které
vyžadují stálou pozornost z hlediska
změn, aktualizací a řešení problémů
nájemníků.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Valíček

Kubanek

264427

1996

529.2

39,679

2,74

2.

Turoň

Miarka

183758

1633

681.8

25,380

3,80

3.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

4.

ALPEX_Zelek

Ulman

104890

2029

534.9

51,447

2,79

5.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

6.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

7.

Kania

Pochopeň

15374

1283

541.4

30,708

3,01

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

193669

1366

738.2

31,991

4,19

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

789,00

5,52

124,32

29,07

2.

Noworyta

Gajdzica

707,00

5,36

135,45

29,18

3.

ALPEX_Michoń

Palej

624,00

4,39

101,55

23,21

4.

Kadlec

Čáp

602,00

5,79

131,65

32,35

5.

Lichý

Gajdzica

569,00

4,55

102,94

28,82

6.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

480,00

4,21

99,46

22,19

7.

Pavlík

Firla

438,00

4,29

92,01

20,77

8.

Fajman

Firla

365,00

5,07

127,61

21,87

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž

Firla

279,00

2,85

78,76

13,37

2.

Fajman

Firla

197,00

4,69

92,90

23,36

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

11,00

1,57

47,14

8,27

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Rozlučka se šachtou: Nejvyšší
resortní záchranářské ocenění
STONAVA – Není snad chlapa na stonavské

FOTO: Radek Lukša

šachtě, jenž by to Zdeňku Chvojkovi nepřál. Zvláště, když nejvyšší resortní záchranářské vyznamenání získal vlastně
na rozloučenou s havírnou, po šestatřiceti letech. Nyní již bývalý velitel ZBZS
z lokality Jih se stal jedním z držitelů zlatého Záchranářského záslužného kříže
za loňský rok!
„V patnácti na dukelské učiliště na zámečníka, po vyučení na ostravskou hornickou průmku a pak už na šachtu,“ komentoval Chvojka začátek své kariéry.
Spojené zejména s doly Dukla a ČSM,
byť časem pochopitelně poznával – a zasahoval na nich – i většinu ostatních.
Do kurzu záchranáře nastoupil na průmyslové škole a tuto důlní profesi střídal s postem horníka, štajgra či předáka
v rubání takřka do odchodu do zaslouženého důchodu.
„Dost
prvních
zásahů
bylo
na Doubravě,“ vzpomínal Chvojka.
Jenž si odsloužil své rovněž na HBZS
v Ostravě. Ale do ostré akce se tam dostal teprve ve své čtyřicáté hotovosti
v pořadí, už jako technik. První vyznamenání – bronzový Záslužný záchranářský kříž – si vysloužil ještě v rámci
ZBSZ Dolu Dukla. Jako zástupce velitele zásahu pomáhal při zdolávání dvou
najednou hořících porubů.
„Nejhorší to bylo v devadesátém roce
na Barboře,“ přiznával vysloužilý zá-

Stříbrný záchranářský kříž obdržel
Chvojka zejména za činnost ve 40. sloji
na ČSM-Jihu, kde chlapi pod jeho vedením likvidovali zápary i otevřené ohně.
Jako velitel závodních báňských záchranářů stonavské šachty Chvojka působil
při poslední velké mimořádné události v revíru, výbuchu v 29. sloji na lokalitě Sever, kde v prosinci 2018 zahynulo
dvanáct polských a jeden český kolega.
„Záchranářina byla práce, která mě
bavila. Věděla to i žena, vždyť si brala
záchranáře,“ uvedl Chvojka již jako hornický penzista. Zlatý záchranářský kříž
označil za velké morální ocenění svého
povolání – že ho dělal dobře. Úspěch při
zásazích spojených s nehodami v podzemí pak vysvětloval nejen hornickým
štěstím, ale rovněž důslednou a stále pokračující záchranářskou přípravou.

Zdeněk Chvojka v parádní hornické uniformě
doma...
chranář. Zasahoval tam tenkrát také
v „dukeláckém“ výjezdu, první četě
z okolních šachet, jež dorazila na pomoc. Do dolu sfárali s nosítky a přesvědčením, že pomohou živým … toto
neštěstí si však vyžádalo životy třiceti
havířů. Do historie se zároveň zapsalo
jako největší v novodobé historii českého hornictví.

... a na stonavské šachtě ještě ve funkci
velitele ZBZS.

Při požáru volej v dole havarijní číslo 6 a na povrchu 3333!

Požární technik pro povrch Jaromír Lapiš přidává také jeden z konkrétních případů z revíru:
„Při demolici objektu bývalého prádla
na lokalitě ČSA v březnu 2016 se provádělo pálení ocelové konstrukce pasového
dopravníku. Uvolněná část konstrukce
pasového dopravníku spadla na strop
bývalého hlavního velínu, čímž došlo
k proražení jeho konstrukce. Žhavé části
včetně okují zapadly na hořlavé části –
trapézové plechy, dřevěné fošny, skelnou
vatu heraklit a způsobily požár. Naštěstí
šlo o objekt v demolici, nebyla způsobena
žádná materiální škoda a nikdo ani neutrpěl zranění.“
Pro předcházení nebezpečí zapálení, vzplanutí, vznícení, zahoření nebo dokonce výbuchu
je třeba dodržovat přinejmenším následující:
• používat jen schválená tepelná tělesa
a elektrická zařízení,
• všechna zařízení používat výhradně k účelu,
pro který jsou určena,
• při odchodu z pracoviště vypnout všechny
spotřebiče (nejlépe i odpojit od sítě),

FOTO: OKD

STONAVA – Bezpečnostní téma na červenec
je univerzální pro důl, úpravnu, povrchové
provozy a dokonce běžný život mimo práci.
Řeč je totiž o požáru!
„Riziko jeho vzniku obecně vyplývá ze tří
faktorů: Přítomnosti hořlavých látek, oxidačních činidel a zdrojů zapálení. A podle zákona
o požární ochraně je každý povinen počínat
si tak, aby nezavdal příčinu vzniku požáru
a je povinen poskytovat přiměřenou osobní
pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí
sebe nebo jiné osoby,“ říká na úvod vedoucí
odboru BOZP Luboš Dúbravka. Bezpečnostní
heslo měsíce „Při požáru volej v dole havarijní číslo 6 a na povrchu 3333“ připomíná
způsob ohlášení takové události.

Záchranářský zásah z minulosti během
likvidace požáru.

• hořlavé látky skladovat jen na místech
k tomu určených a stanoveným způsobem,
• nekouřit v objektech úpraven (platí i pro
elektronické cigarety),
• používat otevřený oheň pouze tam, kde je
to povoleno,
• včas odstraňovat uhelný prach,
• práce s otevřeným ohněm provádět pouze
na určených místech v souladu s požárně
bezpečnostními opatřeními a na písemné
povolení organizace (rámcové povolení
a směnový příkaz).
„Všeobecně je nutné si počínat tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména

při používání tepelných, elektrických, plynových či jiných spotřebičů, při skladování
a používání hořlavých kapalin a požárně
nebezpečných látek, manipulací s nimi
nebo s otevřeným ohněm či jinými zdroji
zapálení,“ konstatuje Jaromír Lapiš.
Zdůrazňuje rovněž potřebu znát a dodržovat předpisy o požární ochraně platná
pro konkrétní pracoviště včetně požárních
poplachových směrnic i požárních řádů.
Dále vědět o umístění či uložení hasebních
prostředků a zařízení, hlavních uzávěrů
elektrické energie, vody a plynů na pracovišti a ovládat zacházení s nimi. Pak
samozřejmě udržovat volné únikové cesty,
nouzové východy, přístupy k hlavním uzávěrům médií i hasebním zařízením (jejichž
poškození se musí obratem hlásit).
„Požadujte od nadřízeného vysvětlení
vlastností látek – materiálů – používaných
na vašem pracovišti, o kterých jste nebyli
z hlediska požární ochrany pravidelného
školení poučeni,“ vyzývá bezpečnostní
technik. Samo sebou se podle něj rozumí,
že zaměstnanec nebude v souvislosti s požární ochranou vykonávat činnosti, na které nemá odbornou způsobilost. A taktéž
se předpokládá jeho účast na školeních
a výcviku v požární ochraně a podrobení
se předepsaným zkouškám.
„Při zpozorování požáru postupujeme
podle požárních poplachových směrnic
a na výzvu od velitele zásahu přispíváme
ke zdolávání požáru a řídíme se při tom
jeho pokyny,“ zakončuje Lapiš.
Na šachtě se v případě požáru nevolá
112, pro důlní je to z pevné linky havarijní
číslo 6 a pro povrchové 3333.
Z mobilního telefonu se vytáčí:
• 59 645 3333 pro ČSM (Sever i Jih)
• 59 646 3333 pro Darkov

Důlní problematika
Téma bezpečnostního školení pro fárající je stejné jako pro povrch – požární ochrana – ovšem
s přihlédnutím na specifika prostředí, v němž se
pohybují a pracují.
„K největším rizikům při práci v podzemí patří
činnosti s otevřeným ohněm, chodbové zápary
uhlí, ukládání hořlavých látek, provoz důlních dieselových lokomotiv, závady elektroinstalace, pásové dopravníky a jejich tření o uhelnou drť pod
spodní větví pásu – především v místech průjezdu
přes izolační a regulační objekty – dále v pohonech i napínacích stanicích,“ vysvětluje bezpečnostní technik Břetislav Pukowski. Co se poslední
zmíněné příčiny požáru týče, nezapomenutelným

mementem je tragédie z července 1961 na Dole
Dukla (kde náhodou zapnutý pásový dopravník
jel tak dlouho, až se třením vznítil, v 8. sloji tam
pak zahynulo 108 horníků).
„Pro případ vzniku požáru musí zaměstnanec
vědět o únikových cestách. V dole proto musí
znát Havarijní plán, a to s důrazem na znalost
rozvodu větrního proudu i větrání samotného
pracoviště. Vždy se pak jedná o co nejrychlejší
únik do úvodních – požárem neovlivněných důlních větrů – s výjimkou požáru na úvodní straně,“
připomíná Pukowski.
I při hašení – což je povinnost každého, pokud
se tím nevystaví nebezpečí – je v dole potřeba

brát v úvahu proudění větrů. Zásadně se přistupuje k ohni z úvodní strany, aby nedocházelo
k ohrožení osob požárními zplodinami a teplem
větrního proudu. „Při likvidaci požáru dbej na to,
aby si měl v ohroženém prostoru prokazatelně
vypnutý elektrický proud a použil taky správný
hasicí přístroj – sněhový, práškový – a postupoval s ním od okrajů požáru směrem k jeho
ohnisku,“ radí bezpečnostní technik. Závěrem
doporučuje překontrolovat uložení přenosných
hasicích přístrojů (PHP), protože na jednom
pracovišti smí být jen jediný druh. Zneužití „hasičáků“ je porušením pracovní kázně a ohrožením
bezpečnosti dolu, a to se všemi důsledky.
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Báňská správa vyznamenala
záchranáře, většinu z revíru
Dokončení ze strany 1

Záchranářské záslužné
kříže zlaté
• Zdeněk Chvojka velel v době návrhu na vyznamenání ZBZS Dolu
ČSM-Jih, kurz nováčků ukončil
v roce 1984, působil dlouho jako
dlouhodobý aktivní báňský záchranář, vyznamenán byl za řídící
činnost v báňském záchranném
sboru a za vedení při zdolávání
havárie v porubu 402 202.
• Milan Černín, záchranářský
kurz absolvoval v roce 1963,
dlouholetý zaměstnanec
Vědecko-výzkumného uhelného
ústavu v Ostravě- Radvanicích,
vyznamenán byl za mimořádný
přínos pro zvýšení bezpečnosti práce v hornictví v oblasti
protivýbuchové a požární ochrany
ve spolupráci s HBZS Ostrava.
• Ivo Vasil, ZBZS DIAMO, Důl Žofie,
záchranář od roku 1988, aktivní
působení ve sboru ukončil ze
zdravotních důvodů po 32 letech,
vyznamenán byl za příkladné
a iniciativní plnění úkolů při
zajišťování bezpečnosti dolů,
záchranářské zásahy na šachtách
OKD a při zásazích bezprostředně
souvisejících s ochranou obyvatel
a majetku při nekontrolovaných
výstupech metanu v oblastech
s ukončenou hornickou činností
a při kontrolách a údržbě zlikvidovaných hlavních důlních děl.

Záchranářské záslužné
kříže stříbrné
• Pavel Szwanczar, ZBZS Dolu
ČSM-Sever, do sboru vstoupil
v roce 1994, četařem se stal
v roce 1999, vyznamenán byl
za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a v souvislosti
s odstraňováním následků mimořádné události ze dne 20. prosince 2018 v porubu 292 200/1
• Lešek Giemza, ZBZS Dolu
Darkov, člen sboru od roku 1993,
za tu dobu působil jako báňský
záchranář, četař, mechanik,
velitel a vedoucí likvidace havárie,
aktivně se účastnil likvidací
a odstraňování důlních nehod
na šachtách v revíru, vyznamenán
za aktivní přístup při likvidaci
záparu v porubu 340 902.
• Ivo Nečas, ZBZS Dolu ČSA, člen
sboru jako záchranář od roku
1993, aktivně se podílel na likvidaci a odstraňování důlních
nehod na šachtách v revíru,
vyznamenán byl za dlouhodobou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru.
• Štěpán Klčo, ZBZS Útlum-Jih,
záchranář od roku 1993, člen
stálého sboru od roku 1995
s kvalifikací hlavního mechanika
ZBZS a četaře, vyznamenán byl
za dlouhodobou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
(Paskov, Staříč, Útlum-Jih) a podíl
na likvidacích mimořádných
událostí v OKD.
• Ladislav Laník, ZBZS Útlum-Jih,
záchranář od roku 1988, s kvalifikací četaře a člena dobrovolného
sboru, vyznamenán byl za dlouhodobou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru (Staříč,
Útlum-Jih) a podíl na likvidacích
mimořádných událostí v OKD.
• Václav Hantl, ZBZS Dolu František
následně DIAMO s.p., záchranář
od roku 1990 s kvalifikací četaře,
vyznamenán byl za příkladné
a iniciativní plnění úkolů při
zajišťování bezpečnosti dolů,
záchranářské zásahy na šachtách

OKD a při zásazích bezprostředně
souvisejících s ochranou obyvatel
a majetku při nekontrolovaných
výstupech metanu v oblastech
s ukončenou hornickou činností
a při kontrolách a údržbě zlikvidovaných hlavních důlních děl.

Záchranářské záslužné
kříže bronzové
• Jaroslav Gebauer, ZBZS Dolu
ČSM-Sever, aktivním záchranářem se stal v roce 2008, četařem
v roce 2015, vyznamenán byl
za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a v souvislosti
s odstraňováním následků mimořádné události ze dne 20. prosince 2018 v porubu 292 200/1.
• Lukáš Lejba, ZBZS Dolu ČSMSever, aktivním záchranářem se
stal v roce 2008, vyznamenán
byl za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a v souvislosti
s odstraňováním následků mimořádné události ze dne 20. prosince 2018 v porubu 292 200/1.
• Bogdan Piszkiewicz, ZBZS Dolu
ČSM-Sever, zástupce četaře, aktivním záchranářem se stal v roce
2003, četařem pak v roce 2009,
vyznamenán byl za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
a v souvislosti s odstraňováním
následků po mimořádné události
ze dne 20. prosince 2018 v porubu 292 200/1.
• Pavel Klíma, ZBZS Dolu ČSMSever, směnový četař, aktivním
záchranářem se stal v roce
2003, četařem pak v roce 2014,
vyznamenán byl za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru
a v souvislosti s odstraňováním
následků mimořádné události ze
dne 20. prosince 2018 v porubu
292 200/1.
• Kamil Willerth, ZBZS Dolu ČSA,
člen sboru jako záchranář a četař
od roku 1993, aktivně se podílel
na likvidaci a odstraňování důlních nehod na šachtách v revíru,
vyznamenán byl za dlouhodobou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru.
• Petr Plocek, ZBZS Útlum- Sever,
záchranář, člen stálého sboru
od roku 1995, s kvalifikací hlavního mechanika ZBZS a četaře,
vyznamenán byl za dlouhodobou
aktivní činnost v báňském záchranném sboru (Lazy, ÚtlumSever) a podíl na likvidacích
mimořádných událostí v OKD.
• Roman Pukančík, ZBZS ÚtlumSever, záchranář od roku 2002,
člen stálého sboru od roku 2010,
s kvalifikací četaře, vyznamenán byl za dlouhodobou aktivní
činnost v báňském záchranném
sboru (Lazy, Útlum-Sever) a podíl
na likvidacích mimořádných
událostí v OKD.
• Břetislav Funk, ZBZS Dolu Odra
následně DIAMO s.p., záchranář
a člen stálého sboru od roku
1990 s kvalifikací četaře,
vyznamenán byl za příkladné
a iniciativní plnění úkolů při
zajišťování bezpečnosti dolů,
záchranářské zásahy na šachtách
OKD a při zásazích bezprostředně
souvisejících s ochranou obyvatel
a majetku při nekontrolovaných
výstupech metanu v oblastech
s ukončenou hornickou činností
a při kontrolách a údržbě zlikvidovaných hlavních důlních děl.
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Nová šichta na filmovém plátně,
přerod horníka v programátora

FOTO: Radek Lukša

programu společnosti OKD pomáhajícího hledat lidem ze šachet uplatnění na trhu práce si odbyl premiéru i na filmovém plátně! Nová šichta totiž pojmenovali tvůrci dokument
o přerodu někdejšího technika rubáňového úseku Tomáše Hisema v programátora, takzvaného „ajťáka“.
„První produkce pro veřejnost proběhla v domovské Ostravě ve středu
23. června a den nato dokumentární film nazvaný Nová šichta vstoupil oficiálně do kin,“ sdělila Hedvika
Petrželová za realizační tým. Ten
ostatně dostal za časosběrný snímek
(začínající na dole v Chlebovicích, pokračující na kurzu na VŠB-TUO a finišující v nové práci v Mariánských
Horách) v oboru více uznání: Hlavní
cenu Česká radost i Cenu diváků
na MFDF Jihlava 2020, Cenu Innogy
za objev roku České filmové kritiky
2021 či dvě ocenění na MFF v Lipsku.
„Hlavní hrdina, temperamentní
horník, Ostravák, fanoušek fotbalového Baníku i punkového Visacího

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Konkrétní úspěšný výsledek

Tomáš Hisem jako paskovský horník...

… a nově jako ostravský programátor.

zámku, který strávil čtvrt století pod
zemí, se po uzavření Dolu Paskov nehodlal jen tak vzdát,“ popisoval příběh režisér Jindřich Andrš. Ten s kamerou sledoval Hisema na cestě životem – a jeho vyrovnáváním se se změnou profese na naprosto neznámém
pracovním trhu – skoro čtyři roky.
Na počátku byla přitom právě Nová šichta OKD, která Tomáši
Hisemovi vytvořila příležitost seznámit se s programováním i absolvovat

rekvalifikaci v IT oboru. V rámci aktivit Nové šichty byla, mimo řadu jejich dalších počinů, právě podpora rekvalifikačního kurzu zaměřeného na programování, který byl, po
prvotním úvodním školení na dole
Paskov, realizován na Vysoké škole
báňské v Ostravě. Jednalo se o projekt „Razíme cestu“, iniciovaný společností LMC s.r.o. Nová šichta společnosti OKD, a.s. byla a je otevřena
všem novým, unikátním myšlenkám.

Báňským vlakem za hornickou
historií, jízdy po vlečkách OKR
OSTRAVA – Slezský železniční spolek
z Těrlicka začal pořádat sérii poznávajících jízd po Ostravsko-karvinském
revíru (OKR). Báňské spěšné vlaky
budou jezdit každý víkend až do 19.
září po uhelných vlečkách na Ostravsku
a Karvinsku, které v minulosti sloužily zejména pro svážení produkce ze
šachet.
„Naše okružní jízdy ukazují místa, která kvůli postupnému útlumu černouhelného hornictví pozbývají na významu,“
vysvětlili nadšenci ze spolku, jehož cílem
je podporovat a rozvíjet železničářský
odkaz v moravskoslezském regionu i popularizovat kolejovou dopravu v očích
veřejnosti. Hlavně rodin s dětmi.
Veřejnost tak dostala možnost
podívat se Báňskými spěšnými vlaky
do míst, jež sloužily jen pro nákladní dopravu. „Součástí přibližně dvouhodinové cesty je i fotozastávka u Dolu Žofie,
současné vodní jámy, kde si mohou
cestující pořídit snímky osobního vlaku
pod těžní věží z roku 1931,“ vzkázali ze
spolku.

Sobotní okružní jízdy po vlečkách
OKD začínají i končí na stanici OstravaStřed (odjezd ve 14:00) a nedělní pak
na nádraží v Havířově (odjezd ve 14:15).
Vlaky by měla po revíru tahat malá mašinka 700.851 zvaná „Šrotík“, na první
červnovou vyjížďku ale byla nasazena
rovněž lokomotiva 751.335 řečená
„Berta“.
„Projedou postupně celým revírem,
jak ostravskou, od devadesátých let
utlumovanou částí, tak tou karvinskou,
kde jsou poslední dvě činné šachty,“
uvedli organizátoři. Slezský železniční
spolek na prázdniny avizoval i osobní
výletní linku z nádraží Ostrava-Svinov
do stanice Josefova jáma (Zoo Ostrava).
„Tento region má širokou nabídku
zajímavých kulturních či industriálních
památek, proto je našim záměrem
propojování těchto míst za pomoci
železniční dopravy. A do budoucna patří
i obnova a provozování historických
objektů, vozidel, kulturních památek
– rozvoj kulturního dědictví železnice,“
doplnili ze spolku.

FOTO: ÚMOb Ostrava-Jih

Důlní vozíky z revíru zdobí
prostranství v Ostravě-Jihu

Víkendové jízdy vlakem po vlečkách OKR potrvají až do září.

Důlní vozíky z revíru OKD jsou v Ostravě-Jihu.
OSTRAVA – Dva stojí přímo před rad-

nicí, další pár na nově zrekonstruovaném centrálním náměstí o kousek
dál v Horní ulici, jeden před Jubilejní
a Leteckou ulicí. Připomínají lidem
slavnou hornickou minulost Ostravy.
„Celkem jsme jich od těžební společnosti OKD koupili deset, pro zbývajících pět se hledají vhodná místa,“ vysvětluje Gabriela Gödelová, mluvčí obvodu Ostrava-Jih. Ten je ve městě nejlidnatější a spousta jeho obyvatel měla
či stále má pracovní kariéru spojenou se
šachtami, havířinou či na dobývání uhlí
a chodu dolů navazujícími profesemi.
„Setkáváme se s občany, kteří
u důlních vozíků nostalgicky vzpomí-

Pět už stojí v ulicích a pro další se místa hledají.
nají, případně vyprávějí mladší generaci své zážitky s nimi spojené,“ uvádí Gödelová. Technické služby Jih sázejí do takzvaných „huntů“ květiny
a jejich výzdobu slibují měnit v návaznosti na roční období.
Klasické vozíky typu JDV (obsah
málo přes jeden kubík, hmotnost cca
půl tuny) vyráběné pro šachty svého času ve vítkovickém závodě 65
v Lískovci u Frýdku-Místku vycházejí
ostravský obvod na necelých 5500 korun za kus. OKD je prodává společně
s jiným již neupotřebitelným vybavením a materiálem.
Specialisté hospodaření s majetkem z revíru potvrzují, že Ostrava-Jih

není zdaleka jediným zájemcem o vozíky: Pořizují si je horničtí nadšenci domů nebo do muzeí, lidé je kupují
jako netradiční dárky k narozeninám
pro kamarády a dokonce jako svatební dary.
OKD má na své internetové
stránce v nabídce i další položky,
aktuálně třeba závěsnou důlní lokomotivu DLZ 210 F, přibírkové nakladače PSU 9000 a NSU 1A, lafetový vrtací vůz DH DT2, čelbový
nakladač DH L1200 či razicí kombajny typů MR 340, AM 50 i AM 75.
Prodej probíhá elektronickou aukcí a cena nesmí být nižší, než ve výkupnách šrotu.

Veřejnost se dostane do míst pro osobní dopravu jinak nevyužívaných.

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice
Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady
s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy
(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
lev
pu a sle
u
k
á
– Drenážní systémy, geotextilie
n
ate
ost
– Chráničky pro vedení kabelů
Možn aloodběr 6.30 - 15.00
m
– Odvodňovací žlaby
i pro -duben po - p6á.30 - 16.00
d
á
– Ostatní doplňky z plastů, folie,
listopa -říjen po - p 0 - 11.00
jeme
So 7.0
květen
mříže, lapače (gajgry), nádrže,
oskytu
p
m
ů
l
ate
žumpy aj.
odběr
Velko tevní slevy!
– Gabionové sítě
ožs
mn

P/PA-038

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz
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Brušperský triatlon vyšel i letos,
stejně jako srdcovková podpora

Sedmá Karvinská abylimpiáda

Důlní elektrikář pomáhal při abilympiádě
KARVINÁ – Aranžování a sázení květin,

FOTO: Radek Lukša

hrátky s drátky, práce se dřevem,
vyplétání hnízd z proutí, kamínkování. To byly disciplíny 7. Karvinské
Abilympiády, která probíhala na SŠ, ZŠ
a MŠ Komenského v Karviné. Podporu
akce Nadací OKD zařídil ještě vloni
Tomáš Vodecký, tehdejší důlní elektrikář v OKD.
„V organizaci věnující se dětem a mládeži se zdravotním postižením pracuje
má partnerka a já jim tam pomáhám
jako dobrovolník,“ upřesnil zaměstnanec Dolu Lazy ke své první Srdcovce.
Minigrant sice dostal na soutěž ve zručnostech a pracovních dovednostech
handicapovaných z celého kraje, avšak
akce se kvůli epidemiologickým opatřením nakonec uskutečnila až letos a jen
za účasti žáků z Komenského.

18. ročník X-Run to Triathlonu...
Závodníky v Brušperku čekalo první víkend v červnu slunečné počasí …
a dospělé k tomu 0,8 kilometru plavání, 28 kilometrů na horském kole a 4
kilometry běhu. Žačky a žáci plavali
dvě stě metrů, odšlapali si na kole čtyři kilometry a odběhli jeden kilometr.
„Snažili jsme se vytvořit takové
podmínky, aby si na své přišli profesionální sportovci, ale i amaté-

ři a současně mohli mezi sebou porovnat síly,“ poznamenal patron projektu. X-Run To Triathlon Brušperk
podle něj představoval výzvu lidem,
kteří nic podobného ještě nezkusili,
nabídl zajímavou podívanou obyvatelům okolí i přespolním, a jak pořadatelé věří, pomohl u veřejnosti a mládeže zvláště vybudovat kladný vztah
ke sportování.

Stonavská Barborka vyhodnotila
i část soutěže pro skladatele hudby

… v Brušperku podpořila NOKD.

Mikulášské uzlování v červnu?
Nevadí, stejně se všichni bavili!

FOTO: Stonavská Barborka

BRUŠPERK – Ani jistá přetrvávající hygienická omezení související s onemocněním covid-19 neubrala na atraktivitě osmnáctého ročníku sportovní
akce X-Run To Triathlon u přehrady
v Brušperku. Organizovala ji Vodní
záchranná služba ČČK Ostrava a díky
Janu Holanikovi na časomíru přispěla v rámci srdcovkového minigrantu
Nadace OKD.
„Vloni nám to vyšlo jen tak tak.
Opatření jsme museli dodržovat i letos, všichni museli ukázat negativní
testy, očkování nebo doklad o prodělání koronaviru. Spoustu lidí to pochopitelně asi odradilo,“ konstatoval vedoucí dopravy ve společnosti
Green Gas DPB. Na startu se podle
něj nakonec sešlo včetně dětí do stovky plavců, cyklistů a běžců v jednom.
„Jak žáci, tak borci v hlavním závodě si ale nedarovali nic zadarmo, pořadí se po disciplínách neustále měnilo. Mezi prvním a druhým v kategorii
starších žáků byla jen jediná sekunda.
A v hlavní kategorii možná připravil
defekt zadního kola polského závodníka o lepší umístění. Ale takový je
triatlon, náročný, extrémní, těžký, ale
krásný,“ líčil Holanik.

„Když vidím ty děcka, tak mi není
lhostejné, co jim osud nadělil,“ vysvětloval patron projektu své působení
v neziskovce. Na samotné abilympiádě
pak Vodecký nefiguroval oproti plánu
na jednom ze šesti stanovišť, ale přímo
v hodnotící komisi. Pomáhal vybírat
nejlepší tři v každé disciplíně – ti dostali
věcné ceny.
„Abilympiáda sklidila u soutěžících
velký úspěch, všichni účastníci nadšeni,
plni zážitků, nových zkušeností...“ shrnula první velkou školní akci po rozvolnění
opatření proti koronaviru pedagožka
Radka Štefková. Smyslem soutěže podle
ní bylo, aby děti a mládež s vícečetnými handicapy měly možnost uplatnit
přirozené nadání a kreativitu a zároveň
si vyzkoušely různé pracovní postupy
a seznámily se s pracovním nářadím.

Stonavská Barborka v pěvecké podobě, před pandemií.

FOTO: SDH Karviná-Hranice

STONAVA – Angličtina, slovenština, sta-

Místo v prosinci v hasičárně se uzlování konalo v červnu venku.
KARVINÁ – Poněkud netradiční byl pro
Edvarda Sznapku jeho poslední minigrant pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Karviná-Hranice. O jeho
účastnících ani nemluvě, jelikož
akce s názvem Mikulášské uzlování
se místo prosince uvnitř v hasičárně
uskutečnila v červnu pod širým nebem!
„Samozřejmě byla přesunuta kvůli koronaviru,“ vysvětlil patron projektu, který představoval
pro SDH Karviná-Hranice a vlastně i tým Nadace OKD dlouhodobé-

ho Srdcaře. Nijak krátká nebyla ani
jeho pracovní kariéra v OKD, přišel
tam před čtyřiatřiceti lety a do svého odchodu do penze působil na šachtě Darkov jako důlní elektrikář
- slaboproudař.
Mikulášské uzlování pak podle něj představovalo tradiční hasičskou soutěž. „Děti od šesti do patnácti let váží uzly a provádí na sucho požární útok. Kategorie jsou pro mladší
a starší i pro jednotlivce a družstva,“
popisoval Sznapka. Odložený zimní projekt se každopádně i skoro už

v létě setkal s nadšením a spokojeností jeho účastníků i organizátorů.
„První akce pro veřejnost po dlouhé době, bylo vidět, že jsme se všichni
moc těšili,“ podotkl Sznapka. Ten se
stal hasičem dávno předtím, než horníkem. Letos je v SDH pětačtyřicet let
a přivedl do jeho řad postupně manželku, obě dcery, zetě, vnuka. Působí
jako náměstek starosty i člen výboru a zasahuje ve výjezdové jednotce. Srdcovky v jeho režii orientované
především na děti a mládež pomáhaly
hasičskému sportu v našem regionu.

roslověnština, dvakrát latina, čtyřikrát
hebrejština a samozřejmě čeština. To
byly jazyky, v nichž šestnáct autorů
poslalo čtyřiadvacet kompozic do skladatelské části soutěže Stonavská
Barborka. Ta proběhla za tradiční podpory Nadace OKD obvyklou „distanční“
formou.
„Na rozdíl od interpretační části,
která byla poprvé kvůli pandemickým
opatřením jen online, skladatelská
soutěž koronavirem nijak poznamenána
nebyla. Porota hodnotila skladby, které
dostala od autorů anonymně, o jejich
jména se začala zajímat, až po vyhodnocení,“ řekla za organizátorský
tým Nikola Svobodová. Do devátého
kompozičního ročníku se hlásilo čtrnáct
českých a dva slovenští skladatelé. „Ze
čtyřiadvaceti děl bylo patnáct samostatných skladeb a devět cyklických
forem s celkem jednačtyřiceti částmi,“
upřesnila Svobodová. Zmínila i jeden
text vycházející ze solmizačních slabik
(do-re-mi-fa-sol-la-si).
Nejplodnější se ukázal autor
posílající do Stonavské Barborky čtyři

skladby nebo vícedílné cykly. Co se
samotných výsledků týče, první cenu
porota po zvážení neudělila. Druhou
dala Markétě Dvořákové za pětidílný
cyklus „Živůtky“ pro dva ženské hlasy
s nástrojem nebo a capella a Jindře
Nečasové Nardelli za čtyřdílný cyklus
„Hafíčkovy písničky“ pro dva dětské
hlasy a klavír. Třetí cena připadla Leoši
Soustružníkovi za skladbu „Dona nobis
pacem“ pro dva soprány a stejný počet
altů.
„Jan Bernátek, Jan Nowak, Daniel
Poledňák a Jiří Pospíšil pak získali v naší
soutěži čestná uznání,“ poznamenala Svobodová. Zdůraznila podporu
Stonavské Barborky právě těžařskou
nadací – což platí pro interpretační
i kompoziční část. Termín již 15. ročníku
pěvecké soutěže vokálních a vokálně
instrumentálních ansámblů (duet až
oktet) v oblasti artificiální (čili vážné,
klasické) hudby je plánován na 22. až
28. listopadu 2021. Vyhlášen byl i 5.
ročník výtvarné soutěže (autoři mají
za úkol namalovat cokoliv, co zachytí
jejich osobní vztah k muzice a zpěvu)
s uzávěrkou 31. října 2021.
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