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Zlatý Permon
pro Darkov

Ocenění za bezpečnost práce získala
šachta od ČBÚ už počtvrté.

Paskov
odtěžuje
metan
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Degazace důlního plynu z lokalit
ZÚJ je druhá nejvyšší v revíru.

Lajkování získalo podporu
tanečnicím a fotbalistkám.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Největším darem pro rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně!“

NOKD na
sociálních
sítích
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OKD sice patří státu, ale na své mzdy
si vyděláváme sami, říká Boleslav Kowalczyk
Nový předseda představenstva a výkonný ředitel ﬁrmy považuje kromě bezpečnosti a výroby za klíčový přechod na novou organizační strukturu
KARVINÁ – Společnost OKD má nového předsedu představenstva a výkonného ředitele. Boleslav Kowalczyk
v OKD působí od roku 1975, tedy 43
let. Vyučil se důlním elektrikářem
a následně studoval na Hornickogeologické fakultě VŠB – Technické
univerzitě v Ostravě. Prošel provozem rubání, pak působil jako technolog výroby, projektant, hlavní inženýr závodů, závodní dolu a hlavní
inženýr podniku. V uplynulých jedenácti letech byl postupně ředitelem
v podstatě všech šachet v karvinské
části OKD.
OKD vlastní znovu stát, co to
pro ﬁrmu znamená?
V prvé řadě musím objasnit určité nedorozumění nebo snad špatné
pochopení okolností převzetí naší
ﬁrmy státním podnikem PRISKO.
OKD není státní ﬁrmou a ani nebude. Státní je například DIAMO, jehož činnost je závislá na státním rozpočtu. My jsme ale akciovou společností vlastněnou státem, což znamená, že stát vlastní 100 % akcií OKD.
Na své mzdy, nové stroje, investice
do dalšího rozvoje nebo na útlumy
šachet si proto pořád musíme vydělávat sami. Žádné peníze nám nikdo
jen tak nedá. A tím se vracím k úvod-

ní otázce: Jako každá akciová společnost musíme i my být úspěšní. OKD
tedy musí těžit co největší množství
uhlí při zachování optimálních nákladů a prodávat ho za příznivé ceny,
aby dosahovalo pozitivního ekonomického výsledku.
PRISKO sice ve společnosti OKD,
a. s. zastupuje jediného majitele, který chce mít samozřejmě jako každý dobrý vlastník a hospodář přehled o tom, jaké má ﬁrma výsledky
a kam směřuje. Na druhé straně má
OKD své představenstvo, které ho
řídí, a dozorčí radu, jež ho kontroluje. Tento vzájemný vztah máme zakotven jak v kupní smlouvě, tak ve stanovách. PRISKO má navíc v představenstvu i v dozorčí radě OKD své
představitele.
Jak bude pokračovat
reorganizace společnosti?
Je všeobecně známou skutečností, že byl zpracován a následně věřiteli i soudem schválen reorganizační plán OKD. V souladu s ním by
mělo docházet k postupnému uzavírání šachet. A to až do roku 2023,
do vytěžení poslední tuny uhlí v našem revíru. V rámci insolvenčního
řízení pak proběhlo výběrové řízení
na prodej ﬁrmy. To vyhrálo PRISKO,

které je současným majitelem OKD.
A jako vlastník může rozhodnout, že
vše může být jinak. Naším úkolem je
proto nyní představit majiteli takovou
vizi, která zajistí vytěžení zásob uhlí
na Karvinsku v maximálním množství a zachová tím na delší období zaměstnanost v našem regionu. To samozřejmě za předpokladu, že OKD
dodrží takovou míru rentability, aby
i po vytěžení zásob a ukončení hornické činnosti zůstalo dostatek ﬁnančních prostředků na útlum. Mohu
potvrdit, že v současné době takovýto
program připravujeme.

Jaké jsou hlavní úkoly a cíle pro
nejbližší období?
Řeknu to úplně jednoduše: Razit,
vybavovat, kopat, zpracovávat vytěžené uhlí, a to co nejbezpečněji!
A dále optimalizovat náklady i držet palce obchodníkům, aby dohodli pro OKD co nejlepší ceny uhlí.
Ale to si asi uvědomujeme všichni. V nejbližší době nás ovšem čeká
jedna podstatná novinka schválená
13. dubna představenstvem firmy,
a tou je změna organizační struktury OKD. Ta současná vychází ze
skutečnosti, že existuje více důlních i nedůlních závodů a podnik,
který vše zastřešuje. Teď, kdy máme
v podstatě jen jeden důlní závod, je
už neaktuální. Proto od 1. června
2018 přecházíme na bezzávodovou
organizační strukturu. Cílem těchto změn není v této fázi snížení počtu THZ, ale přehlednější a efektivnější řízení výrobních procesů umožňující mnohem flexibilnější přesuny pracovníků, technologií
či zařízení a tím i jejich lepší využití. Nová organizační struktura také
umožňuje do budoucna připravovat
nové kapacity, pokračovat v těžbě,
ale ani nevylučuje uskutečňovat reorganizační plán a postupně utlumovat neefektivní lokality.

DARKOV – Česká vláda v demisi vyrazila do Moravskoslezského kraje. Premiér Andrej Babiš s ministryní ﬁnancí toho využili a v úterý 24.
dubna brzo ráno navštívili i OKD.
V Darkově se nejprve přivítali s představiteli společnosti, poté si prošli mechanickou dílnu a absolvovali jednání s managementem. Po něm
následoval krátký bríﬁnk premiéra
s médii.
V jeho průběhu novinářům sdělil, že OKD je teď v pořádku, funguje, má nový management a projekt se podle něj povedl včetně útlumu Dolu Paskov, kde přesně před
rokem byla těžba z ekonomických důvodů ukončena. "V červnu 2016 bylo
OKD na zavření a těžařské ﬁrmě hrozil bankrot. Byla to pro mě osobní výzva," řekl Babiš a ocenil, že nyní je
tato společnost stabilizovaná a funguje. "OKD teď dokonce hledá 280
nových zaměstnanců," dodal premiér v demisi.
Andreje
Babiše
a
Alenu
Shillerovou, společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrákem a členy jejich delegace před darkovskou šachtou přivítali členové představenstva a dozorčí
rady OKD, a.s. Boleslav Kowalczyk,
Jan Solich, Marian Klásek, Michal
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Andrej Babiš a ministryně Schillerová navštívili OKD,
premiér na Darkově hovořil i s opraváři

Předseda vlády se při návštěvě MD 84 na Darkově pobavil
i s opraváři, zajímal se o jejich bydlení i růst platů.
Kuča a také ředitel Závodu servisních služeb Boleslav Reitz. Ten hosty
OKD pozval na prohlídku mechanické dílny MD 84, kde se pod vedením
předáka Radima Kajstury a mistra
Rostislava Dostála opravují dobývací technologie.
Kombajn KGE 750F pro darkovský
porub 340 901, který je největší a nejtěžší součástí dobývacího komplexu
používaného v dolech OKD, učinil
na hosty dojem i v rozebraném stavu. U drtiče uhlí DF 09-12P2, náležícího ke stejné technologii, pak pre-

OKD je stabilizovaná, má nový management a funguje, zdůrazňoval premiér po jednání s vedením ﬁrmy.

miér hovořil se zaměstnanci ranní
směny. Mimo jiné se zajímal o jejich
bydlení či růst platů. „Sám za námi
přišel a bavil se jako normální člověk. Servitky si ani moc nebral, hovořil i jadrněji. Máme z něho docela dobrý pocit,“ okomentovali přítomnost premiéra na jejich pracovišti opraváři.
Na oﬁciálním jednání s managementem OKD se hlavně probírala aktuální situace ﬁrmy.
Andrej Babiš se zájmem přijal
i skutečnost, že OKD poptává další

zaměstnance. Předseda dozorčí rady
OKD Michal Kuča v této souvislosti
zástupce vlády upozornil, že přirozený úbytek hornických profesí (odchody kvůli naplněné expozici či zdravotnímu stavu) je rychlejší, než přijímání
nových lidí. Proto se podle něj nepočítá s žádným systémovým propouštěním. „Momentálně ročně těžíme
okolo šesti milionů tun uhlí, časem
produkce poklesne postupně na čtyři
miliony a v době útlumu budeme dobývat už jen dva a půl nebo dva miliony,“ doplnil Michal Kuča.

Stane se OKD opět partnerem
života v regionu?
Chceme opět dosáhnout stavu, kdy
OKD bude vnímáno jako jeden z největších zaměstnavatelů v kraji, obnovit insolvencí přerušené vztahy a zapojit se do veřejného dění. Náš podnik
byl vždy spjat s tímto regionem. Svou
činností ovlivňoval a přetvářel krajinu, obce i města Na druhé straně dával lidem práci, poskytoval jim bydlení a podporoval jejich mimopracovní aktivity i společenské dění. A v této
tradici teď opět můžeme pokračovat.

Hornická praxe
Boleslava Kowalczyka
od 2. 4. 2018 – výkonný ředitel OKD, a.s.
2014–2018 – ředitel Důlního závodu 1
2010–2014 – ředitel VOJ Důl ČSM
2007–2010 – ředitel VOJ Darkov
2001–2006 – hlavní inženýr podniku
1998–2001 – vedoucí závodu
1992–1997 – hlavní inženýr závodu
1987–1991 – vedoucí oddělení báňské
projekce
1984–1987 – technolog výroby
1983–1983 – THZ důl

Vážení zaměstnanci
společnosti OKD, a.s.,
nepřetržitě
apelujeme
a dbáme
na bezpečnost
na všech
pracovištích,
ale současně
se v rámci
možností
podílíme
i na dalších
preventivních
programech ochrany zdraví. Tak vznikl
i společný projekt s Revírní bratrskou
pokladnou „Zdravý podnik“, v rámci
kterého jsme pro vás připravili letošní
Dny zdraví. V květnu a červnu se
v jednotlivých lokalitách OKD můžete
například setkat s fyzioterapeuty
a prokonzultovat s nimi příčiny bolesti
zad, případně další obtíže, které máte
se svým pohybovým systémem.
Odborníci vám rovněž změří tlak,
kvalitu vašeho zraku nebo vám poradí,
jak přestat kouřit. To je samozřejmě
jen malá část toho, co jsme pro vás
s RBP připravili. Všechny podrobnosti
včetně konkrétních termínů se dozvíte
na straně 8.
Věřím, že vás Dny zdraví v OKD
zaujmou a bezplatných služeb v rámci
prevence o své zdraví v maximální
možné míře využijete.
Radka Naňáková,
personální ředitelka OKD, a.s.
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Finanční ředitel Sládek odešel na vlastní
žádost z vrcholového vedení OKD, a.s.
bezesporu bude i nadále významným
hráčem v regionu a společníkem pro
své zaměstnance a obchodní partnery. Je důležité, aby se OKD ve své další činnosti zaměřilo na maximalizaci těžby a zároveň bylo zdrženlivé
ve ynakládání svých nákladů. Teprve
pak mohou vytvořené ﬁnanční zdroje pomoci překlenout případná nepříznivá období, která mohou přijít.
Chyby z minulých let, které OKD přivedla do insolvence, se již nesmí opakovat,“ konstatoval bývalý ﬁnanční
ředitel.
Představenstvo společnosti OKD
pověřilo řízením ﬁnančního útvaru
Ing. Jiřího Bubíka, který v OKD dosud pracoval jako vedoucí odboru
účetnictví a odboru treasury a daně
a kterého Sládek považuje za velmi
schopného odborníka.

KARVINÁ – Svoje profesní působení
v těžařské společnosti 1. dubna ukončil ﬁnanční ředitel Michal Sládek.
Jako svého pověřeného zástupce ho
do managementu OKD nominovalo
Ministerstvo ﬁnancí ČR.
„Mým hlavním úkolem bylo provést společnost reorganizací, zvýšit její ﬁnanční stabilitu a rovněž dohlížet na to, aby byl řádně splacen
úvěr, který OKD poskytla společnost
PRISKO,“ uvedl Michal Sládek.
Podle jeho slov se stanovené úkoly
podařilo naplnit do té míry, že OKD
je dnes plně ﬁnančně stabilizovanou ﬁrmou s dostatečnými zdroji pro
běžný provoz. K dispozici má několika měsíční provozní hotovost, která by měla být schopna tlumit krátkodobé výkyvy na trhu nebo v provozní
výkonnosti. Současně dodal, že jistina úvěru byla řádně splacena koncem minulého roku a počínaje prvním dubnem 2018 přešel veškerý provoz OKD do nové společnosti, která
s sebou nenese ﬁnanční a právní zátěž z minulosti.
„Mám za sebou 17 měsíců tvrdé
práce, která byla korunována jednoznačným úspěchem. Tím je opět ekonomicky fungující společnost, která
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Michal Sládek

Jiří Bubík
„Bylo mi ctí spolupracovat s celou řadou velmi kvalitních lidí, kteří posunuli těžařskou ﬁrmu tam, kde
je dnes. Chtěl bych OKD a jejím zaměstnancům popřát hodně úspěchů v dalším provozování společnosti a v neposlední řadě hodně zdraví
a hornického štěstí,“ uvedl na závěr
dnes již bývalý ﬁnanční ředitel OKD,
a.s. Michal Sládek.

Úkol č. 1: Přejít na novou strukturu
bez narušení výroby nebo bezpečnosti!
Kamil Kempný pověřený
vedením DZ 1 a 2 hovoří
o plánech šachet
na nejbližší dobu
i konkrétních porubních
kapacitách
KARVINÁ – Managementem společnosti
OKD je vedením důlních závodů 1 a 2
pověřen od 3. dubna Kamil Kempný, dosavadní výrobní náměstek DZ 1. Problémů
k řešení mají podle jeho slov šachty před
sebou poměrně dost. Ale přesto věří, že
je zaměstnanci zvládnou a že letošní rok
skončí úspěšně, jak poznamenává na úvod
rozhovoru.
Jaké máte plány a úkoly
ve svých funkcích?
Především se starám – tedy samozřejmě
kromě zajišťování běžného provozu obou
závodů – o připravovaný přechod na novou
organizační strukturu naší ﬁrmy, která začíná
v OKD platit od 1. června letošního roku.
Tento přechod musí být plynulým procesem,
bez jakýchkoli negativních projevů v bezpečnosti nebo výrobě! V současné době u některých pracovníků i projednáváme změny
v jejich funkcích, připravujeme stěhování
a vše ostatní potřebné k bezproblémovému
spojení závodů 1 a 2 včetně začlenění
jednotlivých provozů do nové organizační
struktury. Důležitou součástí tohoto všeho
se stane také spojení výrobních a přípravářských dispečinků i některých provozů.
Jak si letos vedou
důlní závody v těžbě?
V průběhu prvního kvartálu letošního roku
se podařily splnit výrobní cíle, a to v obou
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Kamil Kempný

důlních závodech. DZ 1 překročil plán v těžbě o devětašedesát tisíc tun a DZ 2 nakopal
nad plán tisíc tun uhlí. Přípraváři jsou také
v plusu, a to podobně. Ti na DZ 1 mají nad
plán 149 metrů, jejich kolegové z DZ 2 pak
149 metrů.
Co se dá říci k úrovni BOZP
v DZ 1 a 2?
Co se úrazovosti týče, tam se nám na DZ
1 i 2 bohužel dařilo už méně. Přestože
celkový počet pracovních úrazů v meziročním porovnání poklesl, nemůžeme být
a nejsme v žádném případě spokojeni
s jejich závažností. Vždyť hned v lednu
jsme museli řešit smrtelný úraz pracovníka dodavatelské organizace, který se
stal v lokalitě ČSA v oblasti Doubravského
ohradníku při dopravě horníků po závěsné
drážce. A už v únoru jsme zaznamenali
další závažný úraz opět při dopravě
mužstva po závěsné drážce, tentokrát
na ČSM. Opakuji, že s tímto stavem
nejsme spokojeni a vytváříme řadu
opatření, které by podobným událostem
měly zabránit.

Jaká je momentální
situace ve výrobě?
S ohledem na doslova napjatý plán výroby
jsou pro nás klíčové všechny poruby plánované k dobývání v letošním roce. A rizik
je poměrně dost – ať už to jsou zápary,
otřesy, neočekávané hornicko-geologické
problémy či časové prodlevy v povolování
hornické činnosti u některých bloků. Proto
je důležité, aby se všem porubům věnovala
maximální pozornost jak z hlediska přípravy, tak vybavení i samotného dobývání. Problémy máme navíc se zvýšenou
ﬂuktuací zaměstnanců v dodavatelských
organizacích, z čehož pramení v porovnání
s minulostí snížená kvalita podávaných
výkonů těchto kolektivů.
Které nové bloky
budou nejdůležitější?
Pokud bych měl označit ty skutečně
strategické, které nás letos ještě čekají,
pak na současném DZ 1 to bude náročný
překliz vysokého Bucyrusu v oblasti
Doubravského ohradníku z 39. do 40.
sloje v lokalitě ČSA. Dále pak vykopání
porubu 140 808 na Lazích, s nímž je také
spjato odstřihnutí podzemního spojení
lokalit Lazy a ČSA, kde musíme řešit
i mnohé bezpečnostní záležitosti. Důležitý
je zde také rozjezd bloku 11 2831, jenž je
plánovaný na začátek května. Na lokalitě
Darkov jsou to bloky 340 901 a 336 700.
DZ 2 v nejbližší době očekává rozjezdy
porubů 402 304/1 a 461 202. Důležité je
také zvládnutí přechodu erozivního pásma
v porubu 402 200, které momentálně
přecházíme. Jednoznačná priorita však
je dána rozjezdu porubu 400 000, z toho
chceme letos vytěžit 430 tisíc tun. Situaci
nám zkomplikoval i důlní otřes v porubu
300 213/1, který se stal v pátek 13.
dubna.

DARKOV – Nejúspěšnější šachtou
z revíru společnosti OKD v putovní
soutěži Českého báňského úřadu (ČBÚ)
o Zlatého Permona se stala lokalita
Darkov. Ocenění za bezpečnost práce
v hornictví v I. kategorii (hornická činnost
prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl) získala totiž počtvrté v historii.
„Zlatý Permon je nejvyšším vyznamenáním za bezpečnost. Jeho opětovné
udělení považuji za velký úspěch celého
darkovského týmu. To že k dobrým
výsledkům celého Důlního závodu 1
ve výrobě přidala lokalita Darkov ještě
toto významné ocenění, považuji za velmi příjemnou tečku za úspěšným rokem
2017,“ vzkázal závodní David Hájek.
Hodnotící komise ČBÚ posuzovala zejména úrazovost a mimořádné
události – a Darkov si v těchto
parametrech vloni polepšil.
V roce 2017 se stalo 43 evidovaných a 21 registrovaných
úrazů. Jejich četnost činila
7,52. V roce 2016 bylo evidovaných úrazů 64 a registrovaných
31 a úrazová četnost 8,98.
„Mimořádné události jsme
v obou letech zaznamenali
čtyři. Vloni se jednalo o zápary,“ pokračoval bezpečnostní
technik Luboš Dúbravka.
Za zlepšením bezpečnosti
v Darkově stála každodenní
práce všech řídících zaměstnanců, techniků i předáků,
upozorňování na rizika,
odstraňování nebezpečných
stavů a podstatnou roli sehrály i ﬁremní kampaně BOZP.
„Letos pokračujeme v nastaveném trendu. Za první kvartál

se stalo jen sedm evidovaných úrazů.
Z toho bylo šest registrovaných. Vloni
za stejné období přitom bylo na naší
šachtě devatenáct evidovaných a deset
registrovaných úrazů. A mimořádné
události jsme v tomto roce neměli žádné, v minulém jsme řešili dvě,“ podotkl
závodní Hájek.
Zlatého Permona získal Darkov poprvé v roce 2002, dále pak v letech 2004
a 2013. Letos tuto cenu vyhlašoval
ČBÚ tradičně v březnu a zástupcům
šachty ji fyzicky propůjčí jeho předseda
Milan Štemberka na slavnostním aktu
v červnu. Putovní trofej bude vystavena
ve vestibulu vítězné lokality.
„Děkuji vlastním i dodavatelským
zaměstnancům, kteří se v roce 2017
na dobrých výsledcích lokality
Darkov podíleli. Nemohu zde
uvést všechny. Nicméně
alespoň některé, kteří se o to
obzvlášť zasloužili: jsou to
za útvary bezpečnosti moji
dva zástupci Ján Kubalik
a Luboš Dúbravka, za provoz
rubání Petr Věčorek, hlavní
předáci Zbyněk Rzidký a Roman
Badura, vedoucí úseků Janusz
Sztula a Petr Puffer, za provoz
příprav Milan Čempel, vedoucí
úseku Radim Kalafut a hlavní
předák Rastislav Valenčík,
za provoz vybavování a likvidace Petr Foltýn, hlavní předáci
Josef Hnát a Marek Szelong,
za důlní dopravu Petr Šotkovský
a za elektro Leszek Palowski.
Věřím, že společným úsilím dosáhneme toho, že se rok 2018
vydaří nejméně tak dobře jako
loňský,“ doplnil závodní.

FOTO: Radek Lukša

Darkovská šachta získala
počtvrté Zlatého Permona!

Vyhlašování březnových limitních výkonů v DZ 1.

TŘETÍ LETOŠNÍ MĚSÍC SE V DZ 1
POVEDL, TUN I METRŮ BYLO VÍCE
KARVINÁ – Důlní závod 1 měl po prvním
letošním čtvrtletí nakopáno 590 tisíc
tun uhlí a vyraženo 3490 metrů nových
chodeb. Rubáňoví i čelboví, jak oznámil
ředitel Kamil Kempný při vyhlašování březnových limitních výkonů, tak
překročili business plán o 69 tisíc tun
a 149 metrů.
Těžba z porubů v lokalitách ČSA, Lazy
a Darkov ve třetím měsíci činila 170

tisíc tun, byť se limitní výkony podařilo
splnit jen dvěma kolektivům ze čtyř.
Oba patřily k dodavatelské ﬁrmě Alpex.
Kolektiv hlavního předáka Janusze
Siwka z úseku vedoucího Józefa Ulmana
ve stěně 22 3954 nakopal 53 837
tun. S porubem ujel 57,6 metru, což
bylo v průměru 2,84 metru na den.
Rubáňový výkon činil 46 tun na hlavu
a směnu. Kolektiv hlavního předáka
Tadeusze Czaji z úseku vedoucího

Janusze Piełky v bloku 40 902 vytěžil
32 928 tun. Porub postoupil o 33,1 metru (přes metr denně) a horníci dosáhli
rubáňového výkonu 20 tun na chlapa
a směnu.
„Dubnová těžba by měla být nižší,
nicméně chceme opět přidat něco nad
plán. Tak, abychom měli po čtvrtém
měsíci 95 tisíc tun navíc. To nám pomůže zvládnout úspěšně úkoly v prvním
pololetí,“ upozornil ředitel.

Březnové čelbové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 10 2201 vyrazil 40
metrů,
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Vráblíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 340 921 vyrazil 123
metrů,
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku Radima Kalafuta
na čelbě 340 941 vyrazil 30 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku Romana Pastuchy
na čelbě 40 712 vyrazil 131 metrů při
průměrném postupu 5,46 metru za den

a čelbovém výkonu 30,32 centrimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Romana
Pastuchy na čelbách 61 990 a 61 909
vyrazil 122 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3401 vyrazil 177
metrů při průměrném postupu 7,08
metru za den a čelbovém výkonu 39,33
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka René Poláka
z úseku vedoucího Marka Wdówky na čelbě 11 3402 vyrazil 95 metrů,

• kolektiv hlavního předáka Mirosłava
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího Zygmunta Boroweho na čelbě
22 4002A vyrazil 40 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kozłowicze z úseku WPBK-BIS vedoucího Marcina Poloka na čelbě 22 4002
vyrazil 50 metrů při průměrném postupu
2,27 metru za den a čelbovém výkonu
12,63 centimetrů na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Franciszka
Koszałky z úseku Alpex vedoucího Andrzeje Baraniaka na čelbách
340 941.11 a 340 941.1 vyrazil 111
metrů.

DZ 2
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Březen byl v rubání na DZ 2 zatím nejlepším obdobím v letošním roce
Horníci z kolektivu
Pavla Pospíchala
dostali blok s dobrými
podmínkami, kde začali
podávat velmi slušné
stabilní výkony

402 200 – opět eroze
v porubu
Klíčovým podle něho byl porub
402 200 provozovaný v jižní lokalitě ve 2.B kře kolektivem hlavního předáka Grzegorze Dąbka z úseku Polcarbo 1 vedoucího Krzysztofa
Sędkowskiego. „Polští dodavatelé ho

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Březen se 167 tisíci nakopanými tunami uhlí byl pro stonavskou šachtu letošním doposud nejlepším měsícem v těžbě. I díky tomu splnil Důlní závod 2 plán na 102 procenta. V prvním čtvrtletí letošního roku
vytěžil dohromady 458 tisíc tun a překonal tím bussines plán o tisíc tun,
jak oznámil vedoucí provozu rubání
Marián Böhm.

Rostislava Huspeky ukončil dobývání bloku 371 004 v 0. kře na lokalitě
Sever s odtěžením na Darkov. Na pracovišti, které bylo vybaveno sekcemi DBT 1500/3100 a kombajnem
SL 300, se potýkal s velmi náročnými podmínkami, zejména značnou
přibírkou průvodních hornin. I přes
tyto problémy dokázali ukončit porub v termínu.
Pospíchalovi horníci se následně přestěhovali do stěny 300 213/1
ve 2. kře na DZ 2 – Sever, kde oproti předchozímu porubu po delší době
spatřili uhlí ve slušné tříapůlmetrové
mocnosti. „Příliš si ji ale neužijí, tento porub má směrnou délku pouze
126 metrů, z nichž stačili ještě v březnu ukrojit 31 metrů,“ poznamenal
Böhm. Do předem vybaveného bloku
dostal kolektiv kombinaci čtyřiapadesáti sekcí typů Fazos 17/37 a 15/33
s kombajnem SL 300.
„Ihned po výjezdu z prorážky zde
osádky mimo jiné i díky dobré práci vybavovačů dokázaly podat velmi slušné výkony a nakopaly 8 080
tun,“ popisoval vedoucí provozu
rubání.

Dobývací kombajn z programu POP 2010 ve stěně.
dobývají od konce loňského listopadu
a budou v něm pravděpodobně do listopadu letošního,“ poznamenal k pracovišti vybaveného kombinací sekcí
DBT 2800/6000 a 2600/5500 v počtu
103 kusů a kombajnem SL 500 vedoucí provozu rubání.
V průměrně pětimetrové mocnosti dokázali Dąbkovi horníci v březnu ujet porubní frontou o 80,7 metru
a nakopat tak 72 409 tun. „Tento výsledek navíc výrazně přispěl ke splnění úkolů prvního kvartálu,“ upozor-

nil Böhm. Výkonu bylo podle něj dosaženo po výjezdu z erozivního pásma, s jehož rozsahem se nepočítalo.
Osádky se po překonání tohoto problému dostaly na pravidelnou denní
těžbu. Závěrem měsíce se kolektiv dostal do dalšího předpokládaného erozivního pásma.

300 213/1 – fedrunk
v krátké stěně
Kolektiv hlavního předáka Pavla
Pospíchala z úseku vedoucího

Dokopaly střední POPy
Těžbu na DZ 2 zajišťovaly v průběhu
března poruby 402 200 (Dąbek),
371 004 a 300 213/1 (Pospíchal),
332 206/2 (kolektiv hlavního
předáka Krzysztofa Krażewskiego
z úseku Alpex vedoucího Artura
Hildebranta) a 463 300 (kolektiv
hlavního předáka Tomáše Kovala
z úseku vedoucího Davida Miarky).
Osádky s hlavním předákem
Bogdanem Kaniou z úseku Karla
Pochopeně dokopaly po ujetí 601
metrů blok 364 202 v lokalitě Jih vybavený technologií středního POPu
2010. Pustily se spolu s úsekem
vybavování a likvidace vedeným
Romanem Mikulou do výklizu
technologie.
Komplex středního POPu 2010
skončil k 10. dubnu také v porubu
331 211, kde kopali horníci hlavního
předáka Zbigniewa Kluczewskiego
z úseku Polcarbo 3 (zde vystřídal
Damiana Musiała na pozici vedoucího úseku Henryk Rzeżnik).

Paśikův postup na čelbě opět
narostl – za březen už 180 metrů!

Jaro ve znamení oprav na povrchu:
Střechy, těžní věž, topení i koupelny

Parkoviště v lokalitě Jih před ﬁnálními úpravami povrchu a okolí.
litě kvůli ochraně její ocelové konstrukce proti korozi a povětrnostním vlivům. Trvat by měla téměř
do konce léta.
Naopak, stav pozemních komunikací v DZ 2 se letos po oblevě radikálně nezhoršil. Méně děr a výtluků
svědčilo, podle vedoucího povrchových provozů, o kvalitě rekonstrukcí z poslední doby. Co se týče stání pro automobily zaměstnanců, už
od příštího měsíce se začne v jižní
lokalitě se zlepšováním kvality parkoviště s osmdesáti až sto místy. To
vzniklo po stržení ubytovny a haly.

FOTO: Důlní závod 2

STONAVA – Zimní období včetně jeho
závěru se silným mrazem a spoustou sněhu zvládali povrchoví zaměstnanci stonavské šachty bez větších
potíží. Průběžné problémy – například s vytápěním budov či podtápěním skříněk v šatnách – odstraňovali operativně s dalšími odbory. Co se
zde uskuteční s příchodem jara, přiblížil vedoucí povrchových provozů
Radomil Ocisk.
„Po zimě připravujeme opravu
některých střech. Nejzásadnější, dá
se říci celková, proběhne od května na Severu nad hlavním vstupem
do závodu. Střecha je v takovém stavu, že lokální opravy by už nic nevyřešily,“ vysvětloval s tím, že tyto práce provedou dodavatelé. Nad zemí
se připravuje i další velká akce, a to
natírání těžní věže na severní loka-

Strop pod sprchovištěm v lokalitě Jih, kde opraví izolaci mezi patry.

„Dále probíhá výběrové řízení
na externí ﬁrmu, která nám obnoví
vytápění ve skipové těžní věži,“ pokračoval Ocisk. Topení je totiž pravděpodobně ještě původní z doby výstavby objektu a potřeba rekonstrukce vyvstala hlavně v jeho šestém až
osmém poschodí. „Chceme to provést tak, aby nehrozilo nebezpečí,
že by někde něco prasklo a voda zasáhla důležitá soustrojí a tím ohrozila provoz skipu a vlastně celou těžbu
závodu,“ líčil vedoucí povrchových
provozů.
Jeho pracovníci zajišťují i postupné opravy koupelen v prvním a druhém patře ve staré budově v lokalitě
Sever, do nichž se v příštích měsících
pustí dodavatelé. „Zrenovují stropy
a odtoky, vyspraví sprchoviště tak,
aby byl pobyt horníků ve sprchách
jak bezpečnější, tak komfortnější.
Odstraní se také plísně znepříjemňující toto prostředí,“ upřesnil Ocisk.
Práce související s koupelnami zahájí i na Jihu. Opravou izolace sprchoviště v nových koupelnách pro mužstvo
se zajistí, aby nezatékalo do místností pod nimi. „Chceme totiž tyto kancelářské prostory postupně zpřístupnit pro úseky a kolektivy – především
v oblasti vybavování – které se v blízké době přestěhují na naši šachtu,“
zakončil Ocisk.

FOTO: Důlní závod 2

Vedoucí povrchových
provozů konstatoval, že
zima se letos výrazněji
nepodepsala na stavu
komunikací na šachtě,
nepřibylo děr a výtluků

Zástupci pěti úspěšných čelbových kolektivů a úseků.
STONAVA – Druhý nejlepší kombajnový
kolektiv roku 2017 v OKD potvrdil své
kvality i v prvním kvartále roku 2018.
Osádky hlavního předáka Waldemara
Paśika z úseku ﬁrmy Alpex s vedoucím
Bogdanem Bajaczykem vyrazily v lednu
108, v únoru 132 a v březnu už dokonce
180 metrů. Samozřejmě při tom vždy
splnily parametry limitního výkonu.
Čelba 364 244/P – budoucí výdušná
chodba nového porubu 364 201 ve
2. kře lokality Jih – kde Paśikův kolektiv
zvládl třetí letošní zápis na skuru, je
nejvzdálenějším pracovištěm na Důlním
závodě 2. „Od jámy chlapi jezdí pomocí
LHZ po závěsné dráze až na pracoviště na vzdálenost 3 800 metrů.
Mikroklimatické podmínky tam mají
díky centrální klimatizaci vyhovující,“
poznamenal Petr Pavera z provozu příprav. Raziči s kombajnem MR 340 zde
dostali ve třetím měsíci za úkol vyrazit
140 metrů, zvládli ovšem letošní rekord
stonavské šachty – 180 metrů – čímž
přeplnili limiťákové parametry na
128,6 procenta.
Pozadu nezůstal ani další kolektiv
z Bajaczykova úseku. Osádky hlavního

Geomechanický jev v Důlním závodě 2 v lokalitě dolu ČSM sever
KARVINÁ - Dne 13. dubna 2018 byl
krátce po 10. hodině v rámci Důlního
závodu 2 v lokalitě dolu ČSM sever
v oblasti porubu č. 300 213/1 asi 550
metrů pod zemí zaznamenán geomechanický jev o intenzitě 2,2 x 106 J, který
měl za následek i povrchový záchvěv.
Tomuto otřesu ještě předcházel v 9:25
hod. otřesový jev o intenzitě 3,3 x 105 J.

Na místo byla v souladu s běžnou
praxí ihned povolána Hlavní báňská
záchranná služba. Podle předběžných
informací zasahujících lékařů došlo
k lehkému poranění 3 zaměstnanců
v porubu, kteří byli ihned po ošetření
převezeni do zdravotnických zařízení k důkladné lékařské prohlídce
jejich zdravotního stavu. Provoz

v inkriminovaném porubu byl až do odvolání zastaven. Příčiny mimořádné
závažné události bude šetřit komise
složená ze zástupců OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
společnosti OKD a.s. a zástupců odborové organizace.
Ivo Čelechovský,
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Limitní výkony v těžbě byly v březnu v DZ
2 jen dva.

předáka Piotra Jasińskiego na čelbě
461 242 postoupily o 132 metrů, což
byl druhý nejlepší březnový výkon přípravářů na DZ 2. Splnily také svůj první
limitní výkon.
Nad stovku – přesně 110 metrů –
přidal k celkové metráži ve třetím měsíci
1170 metrů ještě kolektiv hlavního
předáka Janusze Ochmana z úseku
Polcarba vedoucího Zbigniewa Łądky
a to na díle 401 361/1. Jeho hodnota
limitního výkonu byla nejvyšší, přeplnil
zadání na 137,5 procenta.
Svůj třetí letošní zápis na skuru pak
zaznamenal kolektiv hlavního předáka
Jána Savaryho z úseku vedoucího
Lubomíra Poločka vyražením 83
metrů na díle 400 060/P. „A jediný
limit s klasickou technologií se v březnu
povedl osádkám Marka Fajmana z úseku Romana Gajzdici, když na překopu
546 22 postoupily o 49 metrů,“ doplnil
směnový technik z útvaru výrobního
náměstka Jiří Radovesnický.

Rubáňové limitní
výkony na DZ 2
Kolektiv hlavního předáka Pavla
Pospíchala z úseku Rostislava
Huspeky fedroval ve třetím měsíci ve dvou stěnách – 371 004
a 300 213/1 – a vytěžil z nich
celkem 14 017 tun uhlí. To znamenalo přeplnění parametrů jeho
druhého letošního limitního výkonu
rovnou na 209,9 procenta! Další
fedrunk měl kolektiv hlavního
předáka Grzegorze Dąbka z úseku
Polcarbo 1 vedoucího Krzysztofa
Sędkowskiego, v porubu 400 200
nakopal 72 409 tun. Celková březnová těžba DZ 2 činila i díky těmto
výkonům 167 tisíc tun a vedla ke splnění bussines plánu.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

PASKOVSKÁ DEGAZACE: DRUHÉ
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY V REVÍRU OKD

BŘEZEN 2018

FOTO: Radek Lukša

Rubání – kombajny

Napojení hrází na prvním patře ZÚJ, lokalita Sviadnov.
STAŘÍČ – V lokalitách Staříč,
Chlebovice a Sviadnov se sice už
více než rok nedobývá uhlí, nicméně metan se v důlním poli stále uvolňuje a jeho degazace tedy nepřetržitě pokračuje. Závod Útlum–Jih má
podle vedoucího paskovské degazace Kamila Šimečka v odsávání důlního plynu s chemickou značkou CH4
druhé nejlepší výsledky – po Důlním
závodu 2 - v rámci společnosti OKD.
„Měsíční produkce se pohybuje od 650 do 700 tisíc kubíků, přepočteno na stoprocentní čistý metan,“ říká Šimeček s tím, že důlní zaměstnanci úseku pracují pouze
v ranní směně. Kromě něj čítá plynoměřiče Lubomíra Zemana, Martina
Labského a Jana Vetra a zámečníky
Pavla Schuberta a Jaroslava Šimka.
V nejvydatněji plynujícím dole OKD
se už přitom neprovádí další klasické degazační vrty, CH4 je odsáván
z těch stávajících a nově pak především z hrází stavěných v uzavíraných
oblastech.
„Metan momentálně získáváme už
z přibližně čtyřiceti hrází, přičemž
s dalšími uzavíranými oblastmi jeho
množství přibývá. Plyn se takzvaně
nabohacuje v horních patrech v nadloží,“ vysvětluje vedoucí degazace.
Paskovské důlní pole se podle něj postupně zmenšuje natolik, že v lokali-

tách Sviadnov a Chlebovice zůstávají
otevřené jen hlavní překopy.
Plynoměřiči v rámci bezpečnosti minimálně jednou do měsíce kontrolují všechny hráze. Mají vytipované,hlavně ve vyšších patrech, ty,
které dávají více CH4, a objevují se
u nich denně. „Více plynující hráze
jsou zapotřebí odsávat i měřit častěji. Zejména, pokud zaznamenáváme
vyšší poklesy barometrického tlaku,
kdy se plyn v uzavřených stařinách
rozpíná,“ popisuje Šimeček.
K hlavním zdrojům paskovského
důlního plynu patří delší dobu uzavřený překop na prvním patře lokality Sviadnov. Zůstává zde i několik odborníků na degazaci z Green Gas DPB
Paskov, kteří se podílejí na přepojování potrubí před uzavřením jámové zátky. V lokalitě Staříč – kde funguje jediný důlní ventilátor ZÚJ – se odsává nejméně, nicméně to se může se
změnou proudění plynů ve stařinách
změnit. „Po odstavení chlebovického
ventilátoru se nám metanem nabohacuje zdejší první a čtvrté patro, kde je
stálý zdroj s velmi dobrou koncentrací
CH4,“ konstatuje vedoucí degazace.
Metan dodává ZÚJ do lokální distribuční soustavy ﬁrmy Green Gas
DPB. Plyn se pak dále využívá v kogeneračních jednotkách, kotelnách
a odebírají ho i další subjekty.

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

1.

POLCARBO_Dąbek(402200/)

S dkowski

Důlní závod 2

72409

2414

477.7

58,250

2,69

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

2.

Szwed(240400/)

Kubanek

Důlní závod 1

59580

2128

563.8

42,108

2,74

SL 300/3,3 kV D03; DBT 1300/3100/1,75

3.

ALPEX_Siwek(223954/)

Wypych

Důlní závod 1

53837

2659

409.9

63,923

2,58

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

4.

ALPEX_Czaja(40902/)

Pielka

Důlní závod 1

32928

1062

183.0

22,974

1,07

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/33 POz-MD

5.

Koval(463300/)

Miarka

Důlní závod 2

28769

992

487.0

19,382

2,61

6.

ALPEX_Kražewski(332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

14717

512

282.3

12,843

1,98

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

7.

Pospíchal(300213/1, 371004/)

Huspeka

Důlní závod 2

14017

890

241.0

11,333

2,47

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

8.

Kania(364202/)
POLCARBO_
Kluczewski(331211/)

Pochopeň

Důlní závod 2

7683

698

273.2

6,521

1,39

SL 300/3,3 kV C04; FAZOS 15/31 POz-MD

9.

Musial D.

Důlní závod 2

3599

626

199.5

14,884

2,07

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

10.

Rzidký(140806/)

Sztula

Důlní závod 1

3098

124

36.7

2,873

0,16

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

9,852

1,38

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161906/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

3320

402

273.6

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
m/d
ražba (m)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

čistý výlom/den
(m3/den)

typ zařízení

1.

ALPEX_Pasik(364244/P)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

180,00

6,21

140,90

37,90

MR 340X-Ex SANDVIK C01

2.

Kadlec(113401/)

Wdówka

Důlní závod 1

177,00

7,08

156,47

50,69

MR 340X-Ex SANDVIK K03

3.

POL-ALPEX_Drzeniek(402222/)

Palej

Důlní závod 2

147,00

4,74

117,13

46,64

AM-50/132 C03

4.

ALPEX_Marcol(463322/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

136,00

4,39

109,68

32,90

MR 340X-Ex SANDVIK C02

5.

ALPEX_Jasiński(461242/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

132,00

5,08

101,54

35,70

AM-50/132 C05

6.

Pavlík(40712/)

Pastucha

Důlní závod 1

131,00

5,46

120,63

30,84

AM-50/132 K01

7.

Vráblík(340921/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

123,00

4,92

111,68

28,05

AM-50 D06

8.

Špička(61909/, 61990/)

Pastucha

Důlní závod 1

122,00

5,30

129,43

29,83

MR 340X-Ex SANDVIK K02

9.

POLCARBO_Ochman(401361/2)

Ladka

Důlní závod 2

110,00

3,67

86,90

31,48

AM-50 C01

10.

ALPEX_Koszałka(340941/11)

Baraniak

Důlní závod 1

104,00

4,73

107,31

26,26

AM-50 D04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

WPBK-BIS_Kozlowicz(224002/)

Polok

Důlní závod 1

měsíční ražba
(m)
50,00

2,27

čistý
výlom/den (m3/den)
55,45

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
12,63

m/d

2.

Fajman(54622/)

Gajdzica

Důlní závod 2

49,00

2,68

66,05

11,78

3.

Jakubišin(102201/)

Čáp

Důlní závod 1

40,00

1,90

42,10

11,17

4.

WPBK-BIS_Suwaj(224002A/)

Borowy

Důlní závod 1

40,00

2,22

54,22

12,35

5.

Michalčík(340941/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

30,00

1,50

34,05

9,62

typ zařízení
VVH-1U K03, PSU 9000 K01
VVH-1R C02, LS 610 C01
VSU-1E K01, D 1131
HAUSHERR,NOELL K03
VVH-1U K02, D 1131
HAUSHERR,NOELL K01
VVH-1B D02, DH-L 1200 (K 312
LS) P10

LEDEN – BŘEZEN 2018

Rubání – kombajny
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

1.

ALPEX_Czaja(140806/, 40902/)

Pielka

Důlní závod 1

160823

1720

286.1

36,208

1,66

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

2.

Szwed(240400/)

Kubanek

Důlní závod 1

155056

2020

510.4

41,133

2,96

SL 300/3,3 kV D03; DBT 1300/3100/1,75

3.

ALPEX_Siwek(223954/)

Wypych

Důlní závod 1

116234

1592

243.3

41,182

1,53

4.

Koval(402200/, 463300/)

Miarka

Důlní závod 2

94715

1246

355.0

26,382

1,94

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75; SL
500/3,3 kV K01; FAZOS 15/33 POz-MD
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

5.

POLCARBO_Dąbek(402200/)

S dkowski

Důlní závod 2

72409

2414

477.7

58,250

2,69

6.

ALPEX_Kražewski(332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

61974

716

347.7

17,914

2,45

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

7.

Kania(364202/)

Pochopeň

Důlní závod 2

57971

885

303.1

13,984

1,54

SL 300/3,3 kV C04; FAZOS 15/31 POz-MD

8.

Rzidký(140806/)

Sztula

Důlní závod 1

51263

666

180.4

12,532

0,81

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

9.

Pospíchal(371004/, 300213/1)

Huspeka

Důlní závod 2

51040

779

319.2

12,109

2,17

10.

POLCARBO_Kluczewski(402304/,
463300/, 331211/)

Musial D.

Důlní závod 2

49377

890

371.9

22,016

2,49

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C01; FAZOS 17/37 POz-MD1; SL
300/3,3 kV D01; FAZOS 15/33 POz-MD; DBT
1300/3100/1,75

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

Rubání – pluhy
Lubomír Zeman při měření a regulaci plynových zdrojů.

Závodní dolu o dotěsňování hrází
Podle paskovského závodního Ivana
Šimka má na kvalitu a množství degazovaného plynu podstatný vliv těsnost
uzavíracích hrází. „Záchranáři ZBZS pod
vedením Roberta Duchoně se kromě
budování dalších hrází souvisejících
s přípravou šachty na likvidaci nyní věnují
rovněž systematickému přetěsňování

nadloží již hotových hrází. To omezuje
nežádoucí průtahy větrů do stařin a v důsledku toho jsou následně degazovány
důlní plyny s vyšším obsahem metanu,“
poznamenává závodní. K dotěsňování
hrází používají záchranáři dvousložkových pryskyřic aplikovaných přes
navrtané vějíře injektážních vývrtů.

Nebezpečí při poklesu tlaku
Vedoucí větrání a projektant větrání
ZÚJ Vítězslav Košňovský upozorňuje
na nebezpečí při poklesu barometrického tlaku: „Dochází k rozpínání ovzduší
v uzavřených dílech a stařinách porubů
a do chodeb může vystupovat takzvaná
stařinná atmosféra. Tato obsahuje
převážně metan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, sirovodík a nižší obsah kyslíku.
S postupným uzavíráním jednotlivých
částí dolu se vliv poklesu barometrického tlaku zvyšuje. Pokles o 10 hPa navýší
objem stařinné atmosféry o cca jedno

procento, které poté může vystoupit
do důlních děl.“ Při poklesu tlaku je
proto povinností všech zaměstnanců
častěji i důsledněji hlídat složení ovzduší a pohybovat se v okolí uzavíracích
hrází s nejvyšší opatrností. O stavu barometrického tlaku informuje světelná
tabule v lampovně. „Zaznamenali jsme
v průběhu šestatřiceti hodin pokles
tlaku až o 11,3 hPa, kdy se v každém
milionu kubíků uzavřených stařin zvýšil
objem ovzduší o 11 157 m3,“ přidává
Košňovský praktický příklad.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161904/, 161906/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

4138

230

159.1

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

5,147

0,80

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

POL-ALPEX_Drzeniek(402222/)

Palej

Důlní závod 2

475,00

5,40

133,52

50,52

AM-50/132 C03

2.

ALPEX_Pasik(364264/1, 364244/P)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

429,00

5,30

99,03

31,93

MR 340X-Ex SANDVIK C01

3.

Valenčík(336720/, 336720/2)

Poloček

Důlní závod 1

384,00

5,57

117,53

33,24

AM-50/132 D02

4.

ALPEX_Marcol(463322/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

383,00

4,35

108,92

31,16

MR 340X-Ex SANDVIK C02

5.

Pavlík(102432/P, 40712/)

Čáp

Důlní závod 1

376,00

5,97

136,63

36,39

AM-50/132 K01

6.

Kadlec(113401/)

Pastucha

Důlní závod 1

367,00

5,56

122,89

38,06

MR 340X-Ex SANDVIK K03
MR 340X-Ex SANDVIK K02

7.

Špička(61990/, 40712/, 61909/)

Pastucha

Důlní závod 1

334,00

5,06

121,25

28,23

8.

Rojíček(112831/P, 112811/1, 336740/)

Neuwert

Důlní závod 1

306,00

4,31

83,68

27,19

AM-50 K01

9.

Polák(113402/)

Wdówka

Důlní závod 1

290,00

4,14

101,09

25,10

MR 340X-Ex SANDVIK K01

10.

Vereš(402364/2, 402364/3, 461220/1)

Firla

Důlní závod 2

284,00

5,05

81,51

27,31

AM-50 C01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Jakubišin(336740/, 102201/)

Kalafut, Ing.

měsíční ražba
(m)
Důlní závod 1
162,00
důl

2,42

čistý
výlom/den(m3/den)
49,79

m/d

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
13,67

VSU-1E K01

typ zařízení

2.

Slíž(402323/)

Firla

Důlní závod 2

162,00

3,15

73,45

14,69

VVH-1RA P04

3.

WPBK-BIS_Kozlowicz(224002/)

Ciekot

Důlní závod 1

142,00

2,22

54,14

12,32

VVH-1U K03

4.

WPBK-BIS_Suwaj(224002A/)

Borowy

Důlní závod 1

124,00

2,21

54,03

12,29

VVH-1U K02

5.

Michalčík(340941/1)

Wdówka

Důlní závod 1

103,00

2,15

48,71

13,91

VVH-1B D02

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

PŘECHOD NA KONTO 101 NEBO 103
Zaměstnanec OKD, a.s., který
 minimálně

splňuje kvaliﬁkaci Horník – 5. TS,
 aktuálně nepracuje v úseku rubání a příprav a rozhodne se do těchto
úseků po dohodě s vedením závodu přejít,
 splní podmínku zdravotní způsobilosti,
 odpracuje bez neomluvené absence 3 měsíce na kontě 101 nebo 103,
přičemž do odpracované doby se nepočítá doba nemoci,
(s výjimkou nemoci po dobu pracovního úrazu),

DOSTANE ZA PŘECHOD NA KONTA 101
NEBO 103 MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK
VE VÝŠI 20 TISÍC KORUN
MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE V ZÁVISLOSTI
NA TŘÍDĚ A VÝKONU ČINIT
AŽ 46 TISÍC KORUN
Nabídka platí pro zaměstnance OKD od 9. března až do odvolání.
V případě zájmu o převod se hlaste u manažera pro lidské zdroje daného důlního závodu.

5
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Základní organizační sché
Uvolnění funkcionáři ZV OS

Závodní dolu, ČSM

Závodní dolu, Darkov

Závodní dolu, Karviná

Výrobní ředitel

Vedoucí výroby rubání

Odbor ochrany a kontroly

Provozní ředitel

Tiskový mluvčí

Technický ředitel

Vedoucí výroby příprav

Odbor hlavního mechanika

Provoz dispečinku

Provoz dispečinku příprav a logistiky

Provoz povrchových služeb

Provoz rubání

Provoz příprav

Provoz elektrifikace

Provoz centrálního odtěžení

Vedoucí výroby dopravy

Provoz vybavování a likvidace

Ředitel Provozu úpravny

Manažer logistiky

Odbor oprav a investic

Vedoucí výroby a technologií úpraven

Vedoucí logistiky úpraven

Provoz úpravny Darkov

Provoz úpravny ČSM

Odbor řízení a kontroly jakosti

Ředitel servisních služeb

Interní audi

Z OKD

26. dubna 2018 | www.okd.cz

éma OKD, a.s. k 1. 6. 2018
Výkonný ředitel

it

Asistentky

Ředitel právní služby

Odbor právní služby

Oddělení IT

Odbor energetiky a ŽP

Ředitel pro strategií

Ředitel útlumu

Finanční ředitel

Ředitel pro nákup

Obchodní ředitel

Odbor prodeje uhlí

Personální ředitelka

Centrum personálních služeb

Závodní dolu - Útlum Jih

Odbor nákupu

Odbor ekonomiky práce a mezd

Závodní dolu lok. Frenštát

Oddělení nákupu služeb

Odbor zpracování mezd

Odbor přípravy výroby

Provoz PILA-SALMA

Centrum rekultivací a pozemků

Odbor treasury a daně

Odbor řízení bezpečnosti

Odbor účetnictví

Odbor optimalizace výroby

Odbor plánování a controllingu
Nové členění ﬁrmy podle technologických celků

Odbor hospodaření s materiálem

• provoz výrobního ředitele bude zajišťovat těžbu, odtěžení a úpravu vč. odbytu,
• provoz provozního ředitele bude
zajišťovat přípravu těžebních ploch
a nových rozfarávek, dopravu
veškerého materiálu, provoz jam
a těžních zařízení včetně skipu,
• provoz technického ředitele bude
zajišťovat opravy, instalaci a likvidaci technologií v dole a opravárenskou činnost na povrchu včetně
nakládky materiálu,

• útvar ředitele pro strategii, do něhož
budou začleněny útvary podporující
výrobu a řešící útlumové činnosti,
• pod ředitele právní služby začnou
nově spadat odbory IT, energetiky
a životního prostředí,
• útvar ředitele pro nákup bude nově
začleněn pod ﬁnančního ředitele,
• bezpečnostní útvary závodních dolů
jednotlivých lokalit nebudou těmito
změnami dotčeny.

7
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Mimořádnou bezpečnostní kampaň
vyvolaly závažné úrazy při dopravě

Nejpůsobivější školení, hodnotili
horníci výbuchy ve Štramberku

Spousta horníků natáčela ukázky na mobilní telefony a zástupce vedoucího větrání z Důlního závodu 2
Rostislav Dajč zaznamenával průběh
školení na kameru. „Nemám problém
to potom pustit kolegům, co tady nebyli a rozhodně o dost přišli. Když
na vlastní oči vidíte, co výbuch doká-

Střelmistři z VVÚU rozviřují uhelný prach.

Exploze devítiprocentní koncentrace metanu.

Autor jednoho z hesel BOZP: Film si přetočíš zpět, život ne!

STONAVA – Život máš jen jeden, nedá
se koupit ani nahradit – mysli na to!
Jedno z hesel kampaně BOZP ve společnosti OKD vymyslel elektromechanik
slaboproudařského úseku z jižní lokality
Důlního závodu 2 Tomáš Duch. Vycházel
při tom ze své skoro třicetileté praxe
na šachtě i dvacetiletých zkušeností
dobrovolného báňského záchranáře.
„Otec mi dal do práce důležitou
radu: Najdi si toho, kdo něco umí

a uč se od něj!“ vzpomínal absolvent
elektrooboru měření a regulace, jenž
nastoupil do OKD po vojně v rámci
náboru. Působil v dolech Darkov, 1.
Máj (Barbora) a nakonec přešel už jako
technik na ČSM
„Sám jsem svého času utrpěl pracovní úraz. A byl stejného druhu, jako
současné nejčastější úrazy v naší ﬁrmě –
stal se mi totiž při chůzi. Podvrtnutý kotník,“ pokračoval Duch s tím, že v úseku

FOTO: Radek Lukša

Tomáš Duch je
přesvědčen, že laxní
přístup k bezpečnosti se
dříve či později vymstí –
ať už v práci na šachtě,
v silničním provozu nebo
v běžném životě

Tomáš Duch, autor jednoho z hesel BOZP.

elektrikářů slaboproudařů DZ 2 – Jih
vedeném Alešem Klusákem se poslední
újma na zdraví (zlomená ruka po pádu ze
žebříku) stala před několika lety.
„Můj recept na bezpečnost je takový,
že zavřu oči a přemýšlím, jak si ten postižený svůj úraz vlastně způsobil. A když
probíráme takové případy s podřízenými
na školeních, aktivech nebo desetiminutovkách, vždycky jim zdůrazňuji, že lidský
život na rozdíl od DVD disku s ﬁlmem
nejde přetočit nazpět. Co se stalo, to se
už vrátit nedá,“ popisoval.
Kampaň BOZP v OKD proto Duch
označil za velmi přínosnou. „Kdo chce,
tak z ní čerpá. A kdo ne, tak se bude
dříve či později trápit,“ tvrdil elektromechanik. Právě proto zareagoval na výzvu
odboru řízení bezpečnosti ﬁrmy k vytvoření bezpečnostního motta. Stačilo mu
prý poslat jen jediné – věřil, že je natolik
vypovídající, že dokáže zaujmout!

Hlavní předák chlapů z plakátu:
Všichni, co sfárají, musí taky vyjet
komunikovat s lidmi o nebezpečí. Každý
den jim to tlouct do hlav, aby nechodili,
kde nemají, nepohybovali se v ohroženém prostoru, nestáli pod nezajištěným
stropem či zařízením… Chlapi si raději
dávají pozor, abychom jim to neustále
nepřipomínali,“ říká Szelong pracující
na šachtě šestadvacátým rokem a vykonávající funkci hlavního předáka už
devatenáctým rokem.
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DARKOV – Největším darem pro rodinu
jsi Ty, pracuj bezpečně! Dubnové motto
BOZP v revíru společnosti OKD souvisí
s novým plakátem kombinujícím manželku s dětmi a partu horníků. Chlapi
ve fáračkách jsou z úseku Vybavování
a likvidace 4 (VaL)z darkovské šachty
a v jejich čele stojí hlavní předák Marek
Szelong.
„Kdybychom nepatřili k úsekům
se Statutem bezpečného pracoviště,
asi by nás s nabídkou stát se tvářemi
ﬁremní kampaně BOZP odbor řízení
bezpečnosti těžko oslovil,“ vysvětluje
Szelong, kterého na plakátě doplňují
kolegové Zbyněk Kramný, Antonín
Meščanik a Petr Śniegoň. Celkem čítá
kolektiv VaL 4 dvaapadesát chlapů, má
směnové předáky Radima Sipulu, Petra
Šimšu, Janusze Pawlitka, Ivana Lamoše
a hlavního předáka zastupuje Zbyněk
Kramný. „Náš recept na bezpečnost je

Marek Szelong na plakátě napůl ve fáračkách a v civilu.

Přístup k bezpečnosti v OKD se podle
něj změnil s nástupem technologií programu POP 2010. „Dříve bylo hornictví
hlavně o tom, aby se udělala potřebná
práce. S velkými sekcemi přišla změna
k lepšímu, BOZP začala být skutečně
na prvním místě,“ míní Szelong. Ten
klade velký důraz také na pořádek – aby
měli kolegové pod nohama uklizeno
a mohli se v případě potřeby rychle přemístit do bezpečí například při plenění
nebo transportu sekcí.
Na bezpečnostní kampani pak
hlavní předák chlapů z plakátu oceňuje
hlavně přednášky a tzv. šokové terapie
s rozborem smrtelných úrazů v OKD. „Ať
každý vidí, co se může stát,“ dodává
s tím, že nejspokojenější je ve chvíli, kdy
se u jámy po práci shromáždí všichni zaměstnanci kolektivu, kteří před šichtou
sfárali – aby ve zdraví vyjeli nahoru.

Skoronehody kopírují nejčastější
i nejvažnější újmy na zdraví v OKD

Nebezpečná situace v závěsné důlní dopravě.
DARKOV – Z pětasedmdesáti vloni
nahlášených skoronehod souvisejí více
než dvě třetiny s chůzí a sedmina s dopravou všeho druhu. Tedy s nejrizikovější pracovní činností v OKD a zdrojem
nejzávažnějších pracovních úrazů,
jak vysvětluje vedoucí odboru řízení
bezpečnosti Pavel Zajíček.
„V našem prostředí je chůze jednou
z nejrizikovějších oblastí z hlediska
úrazové četnosti. V roce 2017 se při
pohybu zaměstnance na pracovišti
odehrála třetina všech 135 registrovaných úrazů,“ uvádí Zajíček. Při dopravě
osob i materiálu, horizontální i svislé,
kolejové, pásové i po závěsné drážce
dochází v revíru k nejhorším újmám
na zdraví. Včetně fatálních; poslední je
zaznamenána v lednu v Doubravském
ohradníku v Důlním závodě 1 – Karviná
lokalitě ČSA.
„Nepřehlížejte proto nebezpečné
stavy. Uvědomte si, že jste měli štěstí,
které už jiný kolega mít nemusí,“ říká
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Názory, že v programu 3N,Naštěstí
Nedošlo k Neštěstí, jde o udávání,
odmítá. Naopak, ohlášením skoronehody se zaměstnanec staví proti
lhostejnosti a přístupu, že se „stejně
nic nezmění“. „Neupozorňuje rovněž
na něco špatného ve ﬁrmě, ale pomáhá
preventivně odstranit stav, který by
mohl poškodit zdraví či zmařit životy,“
pokračuje Zajíček.
Nejsvědomitější přístup podle něj
ke skoronehodám mají povrchoví pracovníci – více než polovina z celkového

loňského počtu je totiž ze Závodu úpraven a Závodu servisních služeb. „Čím
více jich zjistíme, tím lépe! Považujeme
je za jeden z bezpečnostních prvků,
bereme je jako součást BOZP a chceme
do jejich sdílení zapojit co nejvyšší počet lidí v OKD. Oznámit je může každý,“
uvádí Zajíček.
Motivací pro zaměstnance může být –
pomineme-li osobní zapojení do zlepšování úrovně bezpečnosti v OKD a podíl
na změně pohledu na BOZP – i možnost
dvoutisícové odměny při měsíčním
vyhodnocování skoronehod. Ty se sdílejí
prostřednictvím telefonního záznamníku, elektronicky (emailem, formulářem
na intranetu) či písemně (na předtištěném formuláři). „U každého případu
musí být uvedena základní speciﬁkace
události – co, kde, kdy, kdo, proč,
jak. Zaměstnanec na sebe zanechá
i kontakt, aby mohla být skoronehoda
dořešena a oznamovatel případně odměněn,“ dodává vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
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Letošní první školení horníků ve Štramberku.

na překopu 5101 opět při jízdě osob
po ZD 24. Postižený zaměstnanec
byl v kabině TDS zachycen potrubím
naloženým v klanici,“ upřesnil vedoucí
odboru řízení bezpečnosti s tím, že obě
mimořádné události hlásili báňské správě a vytvořili komisi k jejich vyšetření.
Cílem dubnové kampaně se proto
stalo zlepšení stavu pracovišť především se zaměřením na dopravu (příčinu
nejzávažnějších úrazů) a rovněž chůzi
(nejčastější příčinu úrazu). „Chceme,
aby všichni zaměstnanci vyvinuli
mimořádnou aktivitu, nabízíme jim
mimořádnou motivaci,“ vzkázal Zajíček.
Opět tak budou vyhlašovány a ﬁnančně
oceňovány kolektivy a provozy, pro
jednotlivce se vylosuje více než 300
lístků na hudební festivaly a navíc 150
ručních hasicích přístrojů. S kampaní souvisí také praktické školení
ve Štramberku, kterého se zúčastnily
dva autobusy horníků.

DARKOV – Dubnová mimořádná kampaň
BOZP s osvětou, varováním, ale také
zajímavou motivací k bezpečné práci
jednotlivců a kolektivů byla vyhlášena
vedením společnosti OKD kvůli neuspokojivému vývoji úrazovosti v letošním
roce. „A zejména v důsledku závažných
úrazů při dopravě osob po závěsné
drážce,“ oznámil vedoucí odboru řízení
bezpečnosti Pavel Zajíček.
Smrtelný úraz při dopravě po ZD 24
se stal 29. ledna v Důlním závodě 1
– Karviná v lokalitě ČSA. „Po jízdě mužstva z páté směny z porubu 22 3954
chyběl pomocník lokomotiváře.
Pohřešovaného později nalezli na dopravní cestě bez známek života. Lékař
důlního výjezdu HBZS konstatoval, že
závažná zranění horníka byla neslučitelná se životem,“ popsal nejhorší případ.
O necelý měsíc později – 26. února
– zaznamenali úraz označený lékařem
HBZS za závažný v DZ 2 – Jih. „Stal se

že, jakou má sílu a tlakovou vlnu, budete si dávat pozor, abyste to v práci
nezažili,“ řekl.
Libora Gáška, důlního zámečníka centrálního odtěžení ze severské
lokality DZ 2, vyslal do Štramberka
vedoucí úseku Filip Záleský a hlavní předák Jaroslav Jančík. „Na bezpečnost se u nás hodně dbá. Školení
bylo perfektní inspirací a hodně mi
dalo,“ nechal se slyšet Gášek s tím, že
za dvacet let práce na šachtě naštěstí
výbuch, zahoření ani jinou mimořádnou událost nezažil.
Robert Pilař z VVÚU přítomné informoval, že na hlavním pracovišti v Radvanicích zkoušejí také řezné
orgány všech razicích a dobývacích
kombajnů nasazovaných v revíru společnosti OKD. „Testujeme účinnost
postřiků, aby případná jiskra nedokázala zapálit metanovzdušnou směs,“
vysvětloval. Jako závěrečnou ukázku (po předvedení hasičského zásahu při dopravní nehodě a poskytování první pomoci) se ve Štramberku
poprvé v rámci školení zaměstnanců
OKD uskutečnilo navíc i hašení metanu. Předvedli ho hasiči z Bílovce.
Smyslem bylo ukázat, že práškové hasicí přístroje bývají v takových případech mnohonásobně účinnější, nežli voda.
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ŠTRAMBERK – Odbor řízení bezpečnosti společnosti OKD uspořádal druhé dubnové úterý další školení ve skalním areálu cvičných štol
ve Štramberku, kde se horníkům věnovali nejen odborníci z Vědeckovýzkumného
ústavu
uhelného
(VVÚU) z Ostravy, ale i profesionální požárníci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze
stanice v Bílovci.
Nejprve bouchaly prachy – mouka
a sypké hnědé i černé uhlí. „Vidíte, co
dokážou? Likvidace prachu pod pásy
na přesypech není jen pro pořádek,
když fárají nadřízení, ale hlavně pro
vaši bezpečnost,“ komentoval ukázky vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Ten si také připravil, na mezičasy mezi jednotlivými
demonstracemi, zajímavé informace
z oblasti BOZP.
„Říkalo se, že kdysi byl kanárek
v každé ostravské rodině,“ připomínal nejprimitivnější, avšak účinný způsob zjišťování metanu pomocí malých opeřenců. Zmínil vypalování tohoto důlního plynu, k čemuž
byli povoláváni trestanci. Pak došlo
na ukázky zahoření samotného metanu, a to jak v šestiprocentní, tak devítiprocentní koncentraci se vzduchem.
Obojí zanechalo dojem.
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Odborníci z VVÚU
Ostrava na svém
odloučeném pracovišti
spolu s hasiči z Bílovce
ukázali zaměstnancům
OKD poprvé také hašení
metanu
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Nejvíce případů hlásí povrchoví zaměstnanci.

Skoronehoda za dva tisíce
Lukáš Burgr v darkovské úpravně
zakopl při chůzi přes přechodovou
lávku pásu 1298 na šestém patře
objektu vodního prádla a upadl
na podestu. Naštěstí si neublížil. Jako
příčinu zjistil poruchu osvětlení, případ

oznámil a nebezpečný stav obratem
odstranil elektroúdržbář. Skoronehoda
byla vyhodnocena u úpravářů jako
nejpřínosnější v posledním kvartále
loňského roku a její oznamovatel
obdržel dvoutisícovou odměnu.
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Nejbezpečnější úpraváři čtvrtletí:
Centrální strojní údržba na Lazech

Stolárna na Lazech: Od nosítek
a bedniček po informační cedulky

KARVINÁ – Stolařská dílna spadající pod
Závod servisních služeb (SC) na povrchu Důlního závodu 1 – Karviná, lokality Lazy, produkuje věci a pomůcky, které havíři v dole považují za samozřejmost. Na druhou stranu se bez nich neobejdou při své práci a také dodržování
zásad BOZP, jak upozorňuje vedoucí
stavební údržby Lenka Wernerová.
Dřevo podle ní patří do dolu nejen jako součást výztuží. „Pod vedením předáka Jiřího Křístka děláme
na Lazech například bedny pro jádra
vrtných souprav pro potřeby úseků vrtání a degazace, bedny na střelivo pro
úseky trhacích prací, ale i nosítka pro
transport či nástěnky na důlní pracoviště rubání a příprav,“ vysvětluje
Wernerová.
Jiří Křístek s Jiřím Tomčíkem poznamenávají, že jen nosítek stlučou z latěk okolo deseti do měsíce. Nově dělají na zakázce třiceti bedniček na jádro
pro vrtaře z ČSA. „Dopraváři od nás
odebírají nejen klíny či zarážky používané ve svislé dopravě pro zajištění vozových jednotek v klecích, ale i dřevěná
prkýnka do kolejových souprav – sedátka pro dopravované mužstvo,“ líčí sto-

Hlavní předák Miroslav Hlaváček (vpravo) u šnekových dopravníků.

„Staráme se o chod třídírny a provozu
odtřídění energetického uhlí. Máme
tady třídiče Scalpeur pro odtřídění těženého uhlí a výkonné polské třídiče PZ
2675 pro výrobu energetického prachu,
dále samozřejmě drtič, pásové i článkové dopravníky. Provozujeme také sedm
bezosých šnekových dopravníků, které
údržbářům sice někdy působí starosti,
ale přesto fungují,“ uvedl mechanik
lazecké CSÚ Břetislav Drozd.
Hlavním předákem údržbářů byl před
více než deseti lety jmenován Miroslav
Hlaváček. „Je nás tady čtrnáct a to
zajišťujeme i nepřetržitý provoz včetně
víkendů. Kolektiv je složen ze zkušených
pracovníků, vždyť jeho věkový průměr
je vyšší než padesát let,“ konstatoval
Hlaváček.

Nosítek vyrobí stolaři v dílně na Lazech deset do měsíce.
laři s tím, že před zaváděním železných
přechodových můstků a stupaček je
také dělali ze dřeva.
Vedle stolařů pracují klempíři Milan
Balík a Stanislav Zouhar. Jejich práci
znají zaměstnanci v dole v podobě lékárniček, skříněk na průvodní dokumentaci a návody a naběraček (šufanků) na kaly. „Stolaři a klempíři z dílny poskytují své služby i na povrchu.
Ti první opravují dveře a kliky, části
nábytku a vybavení kanceláří, zasklívají a utěsňují okna, pokládají koberce a krytiny, teď se pustili do renovace
dřevěné podlahy na dispečinku. Ti druzí zase kontrolují a izolují střechy i oplechování objektů, opravují střešní žlaby
a svody. Není toho málo – jen na Lazech

a lokalitě ČSA je totiž na 150 budov,“
podotýká Wernerová.
Chlapi společně se zedníkem
Ludvíkem Novákem provádí zednické
opravy, malování a nátěry uvnitř budov
i na fasádách. „Všichni pracovníci stavební údržby pomáhají stěhovat vybavení kanceláří a dokumentace v archívu
či spisovně OKD,“ dodává Wernerová.
Na každém kroku především v dole
se podle ní fárající setkávají s výsledky
pracovní činnosti Leszka Buchwaldka.
Ten je lakýrníkem, malířem a hlavně
písmomalířem, vytváří informační tabule či výstražné cedulky. Samozřejmě,
že když je třeba vymalovat chodbu,
kancelář nebo natřít zábradlí provede
i tuto práci.

Nejbezpečněji se u úpravářů v OKD pracovalo v údržbě na Lazech.

Vedoucí lékař HBZS
Ostrava MUDr. Ondřej
Kuchyňa upozorňuje
na situace, kdy hrozí
riziko z prodlení a naopak
zhoršení stavu při laické
přepravě
OSTRAVA – Podezření na akutní srdeční
nebo mozkové příhody či kolapsy z mikroklimatu – bez váhání s kolegou k jámě!
Bezvědomí, závažné poruchy dechu,
neošetřené závažné zevní krvácení, zlomeniny dlouhých kostí končetin a pánve, poranění páteře a míchy, rozsáhlé
popáleniny či hluboké rány a obecně
jakékoliv újma způsobující postiženému
při pokusu o transport nesnesitelnou
bolest – čekat na důlní výjezd! To jsou
ve zkratce doporučení vedoucího lékaře
HBZS Ostrava MUDr. Ondřeje Kuchyni
k úrazům na důlních pracovištích.
„Ze své pozice se často setkávám se
situací, že spolupracovníci postiženého

Obecné zásady, kdy vyrazit k jámě
• cévní mozková příhoda,
• akutní srdeční onemocnění,
• postižení zdraví způsobené
zvýšenou teplotou a vlhkostí
na pracovišti.

FOTO: HBZS Ostrava

Úraz v dole: Vyčkávání na místě
či okamžitý transport postiženého?

FOTO: Radek Lukša

LAZY – Po čtvrtletním vyhodnocení
celoroční revírní bezpečnostní kampaně
bylo za nejlepší předácké pracoviště
útvarem BOZP navržena a následně
i vedením Závodu úpraven potvrzena
centrální strojní údržba (CSÚ) v lokalitě
Lazy.
„Kromě toho, že nezaznamenává
úrazy, stará se řádně o zajišťování
všech potřebných oprav a tím pádem i minimální poruchovost a délku
prostojů tohoto provozu,“ sdělil Radim
Pavlík, vedoucí úpravny Darkov, pod níž
Lazy spadají. Úpraváři zde měli za úkol
v prvním kvartále z větší části expedici
těženého uhlí po železnici do darkovského uhelného prádla a z menší části
po separaci hrubého kamene vyráběli
enegetický prach.
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Osazenstvo dílny má
na povrchu lokality
také spoustu práce
s běžnými údržbářskými
činnostmi na budovách
i uvnitř objektů

Záchranáři s transportními nosítky.

si nejsou jisti, zda postiženého spolupracovníka sami svépomocí hned transportovat na povrch nebo zdali vyčkat
na příjezd posádky lékařského výjezdu
HBZS na místě,“ říká lékař s tím, že
zúčastnění jednají většinou ve velkém
stresu. Mohou se nacházet také v oblasti, kde hrozí zraněnému i jim další nebezpečí. „Často proto instinktivně volí
volbu rychlého a bohužel pro pacienta
nešetrného transportu svépomocí. To
ale může, a to výrazně, zhoršit úrazem
vzniklé primární poranění. Hovoříme zde
o sekundárním transportním traumatu,“
upozorňuje MUDr. Kuchyňa.
Na druhou stranu (většinou v případech takzvaných neúrazových stavů)
se hraje o čas. „Jedná se nejčastěji
o mrtvice – cévní mozkové příhody
– nebo infarkty – akutní srdeční onemocnění. Případně rovněž o stavy, kdy
jsou zřejmou příčinou potíží pacienta
zhoršené mikroklimatické podmínky či
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Co negativně působí na člověka v průběhu laického transportu
• nedostatečné zmírnění bolesti,
• nedostatečné znehybnění poraněných částí těla, nevhodná poloha při
transportu pacienta,
• nedostatečné, ale někdy i nepřiměřeně agresivně zvolený způsob
zastavení zevního krvácení,
• nevhodně zvolený způsob ošetření
rány s rizikem následné infekce,
• výběr nevhodného transportního

prostředku v dole bez možnosti
znehybnění (dřevěná nosítka),
• nešetrný transport s četnými nárazy,
otřesy a rizikem pádu a dalšího
poranění postiženého,
• nedostatečná prevence podchlazení
zraněného,
• nemožnost dostatečně kontrolovat
zdravotní stav zraněného během
transportu.

nedýchatelné ovzduší na pracovišti. Zde
je nutné ihned postiženého přesunout
do míst s lepšími mikroklimatickými
podmínkami,“ vysvětluje lékař s tím, že
kolegu v nesnázích by měli spolupracovníci transportovat k jámě nejlépe ještě
před sfáráním záchranářů.
Přivolání profesionálního důlního
lékařského výjezdu HBZS je podle něho
každopádně nutné ve všech případech.
„Nahlásit zhoršení zdravotního stavu
nebo úrazu na stanici první pomoci,
až po vyfárání je naprosto nepřípustné. Stejně jako měnit či nesdělit
mechanismus úrazu, jenž je pro nás
velmi důležitou informací,“ zdůrazňuje
MUDr. Kuchyňa.

Obecné zásady,
kdy čekat na pomoc
• bezvědomí,
• závažná porucha dýchání,
bezdeší,
• neošetřené závažné zevní
krvácení,
• rozsáhlé mnohočetné hluboké
rány, vyhřeznutí vnitřních orgánů,
• poranění s přítomným cizím
tělesem v ráně,
• poranění páteře a míchy,
• poranění dlouhých kostí končetin
a pánve,
• rozsáhlé popáleniny,
• jakákoliv poranění doprovázené
nesnesitelnou bolestí, která se
dále zesiluje při pokusu o laický
transport,
• nemožnost kontroly stavu postiženého během transportu (kontrola
vědomí a dýchání),
• riziko dalšího poranění postiženého během transportu v nepříznivých podmínkách, dlouhá
vzdálenost, malý počet laických
zachránců s rizikem jejich celkového vyčerpání či poranění,
• nemožnost zabránit podchlazení
postiženého.

NOKD/Inzerce

26. dubna 2018 | www.okd.cz

Nadace OKD na sociálních sítích:
Jarní soutěž v hlasování
o dodatečnou podporu
projektů vyhrály
tanečnice a tanečníci
z Orlové a juniorské
fotbalistky z Havířova
KARVINÁ – Facebook, Instagram,
Twitter – komunikace a sdílení informací na sociálních sítích se nevyhnuly ani Nadaci OKD. Na jaře například
spustila hlasování s názvem Lajkni
projekt, které pomohlo jedné neziskové organizací neúspěšné v grantové výzvě Pro region a druhé v minigrantové Srdcovce získat dodatečnou
podporu.
„Projekty se lajkovaly – tedy označovala jejich obliba – na našem facebookovém proﬁlu. Tam máme také
veškeré informace o dění v Nadaci
OKD včetně přehledů budoucích a reportů z již uskutečněných akcí, fotograﬁí z nadačního života i zprávičky

Ozvučení pro Kmit: 558 lajků
Orlovský TK Kmit se o minigrantovou podporu ucházel třikrát. Získal
ji až napočtvrté, a to právě díky
facebookové soutěži, kdy s přehledem zvítězil s celkem 558 lajky.
„Samozřejmě nás to velmi těší. Vždyť
jsme v našem hornickém městě
jedinou taneční skupinou na vysoké úrovni a reprezentujeme ho,“
konstatovala zakladatelka Gabriela
Kristen. Patronem projektu na lepší
ozvučení tanečního sálu v bývalé
jídelně zvláštní školy se stal její
manžel Tadeusz, směnový technik
příprav ze šachty ČSA. „Na ozvučení
velkého prostoru nám zatím slouží
jediný kazeťák. Z minigrantu pořídíme reprobedny,“ vysvětloval Srdcař.
Letos se v TK Kmit sešlo na 200
tanečnic a tanečníků od předškoláků po dospělé. „Každý víkend se
někdo od nás účastní regionálních
tanečních soutěží a přiváží do Orlové
další ocenění. Máme namířeno
i na mistrovství Moravy a pokud
uspějeme, tak na mistrovství ČR,“
doplnili manželé Kristenovi.

z neziskových organizací, které podporujeme. Sdílíme zde i příspěvky
partnerských spolků a subjektů, které získaly nadační podporu,“ uvedla Kateřina Tůmová Blablová, členka
nadačního týmu.
Ten si nesmírně považuje 2564 facebookových fanoušků, díky nimž je
i v kontaktu s velkou komunitou lidí.
Na proﬁlu Nadace OKD její příznivci vybrali projekty, jež pak získaly
deset tisíc (u Srdcovky) a čtyřicet tisíc (u programu Pro region) korun.
„Vítězkami nadační soutěže Lajkni
projekt se staly havířovské juniorské fotbalistky a orlovské tanečnice
a tanečníci. Gratulujeme,“ upřesnila Karolína Preisingerová, ředitelka
NOKD s tím, že šeky už byly předány.
V kategorii Srdcovky se kromě vítězného Tanečního klubu Kmit ucházely o přízeň fanoušků na Facebooku
také Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně – Nerad, Bowlingový spolek Jadran a Florbal Club Ostrava.
V kategorii Pro region mimo výherkyň z FK Gascontrol Havířov soutěžil Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Orlové, Včelařský spolek Moravy a Slezska a divadelníci
z Theatru ludem.
„Velmi jim děkujeme za účast.
Všechny tyto projekty měly smysl,
díky lajkovacímu hlasování se ukázalo, jak moc mají příznivců, a to nejen
přímo v řadách organizací,“ uvedly
zástupkyně těžařské nadace.
Ta začala využívat sociální sítě jako
jeden z nástrojů ke komunikaci nejen s neziskovkami, ale i širokou ve-

FOTO: Nadace OKD

Chceme všem přiblížit naši činnost!

Tadeusz Kristen s částí tanečníků TK Kmit Orlová.
dět,“ líčila Tůmová Blablová. Twitter
si nadace zřídila ve stejné době jako
Instagram. „Prvotní myšlenka, že budeme prostřednictvím této sítě v kontaktu hlavně s médii, se brzy změnila na klasickou sociální komunikaci jako je ta facebooková. Snažíme se
i zde umisťovat nejčerstvější zprávy
a aktuality,“ uzavřela Preisingerová.

řejností. „Chceme, aby lidé věděli, co
děláme. Prostřednictvím fotograﬁí,
videí a příspěvků dáváme vědět, co
právě řešíme. Snažíme se jednoduše
a co nejvíce přiblížit nadaci a její činnost lidem, pro které to všechno děláme. Chceme být partnerem, na něhož
se mohou kdykoliv obrátit a to nejen
s prosbou o ﬁnanční dar,“ vzkázaly
členky nadačního týmu.
Nadace OKD se nejprve aktivizovala na Facebooku. Pak přišel
Instagram s fotodokumentací. „Jsme
tam rok a čtyři měsíce a stále se zabydlujeme a zjišťujeme, co chtějí lidé vi-

11

Lodičky zahajují
sezonu, květen má
nabitý program
KARVINÁ – Karvinský volnočasový areál
Lodičky v Parku B. Němcové startuje
v neděli 6. května sezonu. O chod a program se zde stará Iniciativa Dokořán
za podpory Nadace OKD.
První letošní akcí je na Lodičkách
vystoupení Františka Nedvěda a jeho
kapely Tie Break, a to právě první májovou neděli od 18 hodin. Následovat
bude v pátek 11. května od 17 hodin
Karvinský Majáles 2018, na němž se
představí mj. UDG, Atmo Music, Voxel,
Jakub Děkan či DJ Witch. A hned sobotní
ráno 12. má patřit společné Férové snídani. „Oslavíme takto den pro program
spravedlivého obchodu Fair Trade,“
vysvětlují organizátoři. Ti pak na neděli
13. připravují zajímavé spojení básníka
a folkloristy. David Bátor a Pepa Nos
účinkují na Lodičkách od 16 hodin
a vstupné se vybírá dobrovolné.
V sobotu 19. od 19 hodin se zde
uskuteční beseda s cestovatelkou –
Monika Benešová bude hovořit o 4300
kilometrech, které absolvovala v divočině během pěšího putování z Mexika
do Kanady. V neděli 20. od 16 hodin
zpříjemní posezení v areálu Dominik
a Lucie Duets.
V sobotu 26. koncertují na Lodičkách
dvě saxofonová kvarteta hrající jak
klasické skladby, tak populární písně,
začátek je opět v 16 hodin a vstupné
dobrovolné. A poslední květnová neděle
27. bude patřit od 13 hodin odpoledni
s výběrovou kávou a deskovými hrami.

Vybavení pro juniorky: 686 lajků
Podpora z Nadace OKD poslouží FK
Gascontrol Havířov k pokrytí části
rozpočtu juniorského družstva děvčat.
„Je to pro nás velká pomoc. Každý
amatérský sportovec moc dobře ví, jak
těžké je shánět prostředky pro činnost
klubu. Výhra nám také ukázala, kolik lidí
nás sleduje na sociálních sítích,“ vzkázal
Martin Porembski za oddíl. Ten sice
vzhledem k tomu, že se přihlásil v kategorii Pro region, patrona nepotřeboval, nicméně působí v něm i horník Ota Kuboš
z Důlního závodu 1 – Karviná. Ženský
tým dnešního FK Gascontrol vznikl ještě

v 80. letech minulého století v Orlové –
Kopaninách, časem přesídlil do Havířova
a v roce 2004 se dostal do nejvyšší
celostátní soutěže. „Současné jméno
nese třetím rokem a za tu dobu holky
utrpěly jen jednu porážku. I nyní vedou
tabulku Moravskoslezské divize skupiny
A s třinácti body náskoku na druhého.
A naše juniorky, pro které z nadačních
prostředků pořídíme novou sadu dresů,
míče i tréninkové pomůcky, jsou ve třetí
lize juniorek na Moravě na první příčce,“
podotkl předseda klubu Radomír
Zábranský.
Tým juniorských hráček FK Gascontrol z Havířova.

HPF CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.
Hledáme zaměstnance na pozici:
Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ
Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Náplň práce:
 Úklid kanceláří nebo
průmyslových provozů.
 Provádíme úklidy klasické i strojní.
 Práce přidělena s ohledem na
vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme:
 Hlavní pracovní poměr na dobu
neurčitou.
 Práci na zkrácený i plný úvazek.
 Zajímavé platové ohodnocení.
 Zaměstnanecké beneﬁty.

12/05-XI/18

11/05-XI/18

Nabízené beneﬁty:
 Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
 Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
 Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.
V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz
Více na: www.cleancat.cz/kariera
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STONAVA – Zpráva o činnosti za minulý rok, rozhodnutí o pravidlech podpory pro sirotky v roce letošním, zvolení nového výboru a revizní komise
na další tříleté období. To byl program
členské schůze Spolku svatá Barbora
(SSB) v domě PZKO ve Stonavě.
„Zásadní informací je, že jsme
za celý rok 2017 nepřijali do řad dětí
z Barborky žádné další,“ oznámila
předsedkyně Monika Němcová s tím,
že nikdo nový nepřibyl ostatně ani
v prvním čtvrtletí roku 2018. „SSB
nyní pečuje o čtyřiapadesát hornických sirotků ve věku od dvou do šestadvaceti let,“ upřesnila tajemnice
Adriana Furendová.
Dárci – včetně havířů na šachťácích, kteří mezi sebou vybrali přes
300 tisíc korun – vloni věnovali Barborce více než 800 tisíc korun.
Grant ve výši 500 tisíc pak poskytla Nadace OKD. „Dětem jsme poslali podpory za celkem milion korun.
Největší část této podpory směřovala
na vzdělávání či volnočasové aktivity. Na tábory, kroužky a školy v přírodě jsme uvolnili přes 130 tisíc korun,“
pokračovala Němcová.
V letošním roce, jak upřesnila,
se pro děti z Barborky chystají nej-

Střílí autor postupu Marek Monczka.

Baník Karviná hraje o víkendu
semiﬁnále extraligy s Lovosicemi
KARVINÁ – Jediná branka vstřelená
levou spojkou Markem Monczkou
v 58. minutě rozhodla třetí dubnovou
sobotu v Jičíně o postupu HC Baník
do semiﬁnále házenkářské extraligy. To
je na programu už v sobotu 28. a neděli
29. v Karviné!
„Jeli jsme do Jičína s náskokem 2:0
na zápasy a podařilo se nám vyhrát
i ten rozhodující čtvrtﬁnálový. Byť to
nebylo nic snadného,“ nechal se slyšet
prezident klubu Roman Mucha s tím,
že Karviná měla do play off našlápnuto
z druhého místa tabulky. Což byl její nejlepší výsledek za posledních sedm let.
„Vloni jsme skončili po základní
části až pátí a dostali Lovosice, které
nás z dalších bojů vyřadily. A letos
nastoupíme v semiﬁnále opět proti
Lovosicím, jimž chceme samozřejmě

všechno vrátit,“ pokračoval Mucha
s pozvánkou do haly STaRS Karviná.
Baník tam nastoupí v sobotu 28.
do prvního zápasu v 18 hodin a v neděli
29. dubna do druhého v obvyklém čase
10.30. Klub hrající v černozelených
barvách, odkazující se na spojitost
s havíři a podporující spolek starající
se o hornické sirotky, zve fanoušky, aby
ho v co nejhojnějším počtu podpořili.
K semiﬁnálové vstupence slíbil i malé
překvapení.
„Máme v úmyslu hrát o nejcennější
medaile. Vždyť v tomto roce uplynulo
padesát let od zisku vůbec prvního
titulu pro Karvinou,“ vzkázal Mucha. HC
Baník, který byl od sezony 1967/1968
mistrem v házené celkem dvanáctkrát,
vzpomínku na jubileum také už oslavil
i s pamětníky tehdejších událostí.

Nejvíce bývalých
horníků a dalších
vysloužilých pracovníků
šachet sdružují kluby
z dolů František a Dukla

se kterým MFK pojí například podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
„V našich týmech máme totiž na čtyři
stovky dětí,“ vysvětlila Mývaltová.
Sportovní den s MFK bude podle
ní probíhat formou plnění soutěžních
úkolů na přibližně deseti stanovištích.
„Účastníci s vyplněnou hrací kartou se
dostanou nejen na tribunu, ale i na travnatou plochu stadionu, kde hraje
karvinské A mužstvo, a kam se člověk
běžně nepodívá,“ doplnila Mývaltová.

HORNÍ SUCHÁ – Uskutečnit dokonalou
inventuru v členské základně všech
osmnácti přidružených organizací
kvůli jejich lepšímu chodu i ﬁnancování. To si za hlavní úkol v letošním
roce stanovil Koordinační výbor důchodců (KVD) OKD zastupující několik tisíc bývalých důlních i povrchových zaměstnanců šachet z našeho revíru.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem,
rodina Bőhmová a Hrdinová.

významnější akce v podobě víkendu na horách ve Velkých Karlovicích
u příležitosti Dne dětí a tradičního
BarboRadování v prosinci v Karviné.
„Významným bodem členské schůze se tentokrát staly i volby do výboru a revizní komise na následující tři roky. Delegáti schválili všechny předložené návrhy. Na jednání
výboru i revizní komise si pak zvoli-

li ze svých středů předsedající,“ dodala Němcová. Ta zůstala předsedkyní Barborky, místopředsedou byl
zvolen Stanislav Chobot a členy výboru pak Radka Naňáková, Barbara
Tomanová, Pavel Konečný a Daniel
Sulava. Revizní komise začala pracovat ve složení Zdeňka Barabošová
(předsedkyně), Šárka Straková
a Hana Burová.

Jednání KVD OKD v Domečku v Horní Suché.

„Našim hlavním posláním je zajistit nejnutnější činnost organizací začleněných pod KVD. Mnohé z nich
už jsou, jak říkáme, sirotky bez vlastní odborové organizace anebo šachty,“ řekl Vilém Uher. Ten dělal v OKD
sedmadvacet let, začínal jako elektrikář na závodech v Petřvaldské dílčí pánvi a vyřazen pro obecnou chorobu byl z funkce vedoucího investiční výstavby na Fučíku. Předsedou
výboru se stal vloni poté, co na tomto postu po třiadvaceti letech skončil Karel Bajtek (dnešní čestný předseda KVD).
Největší organizace, jak Uher poznamenal, sdružují vysloužilé pracovníky z dolů František a Dukla –

každá okolo tří stovek seniorů. „Ty
jsou schopné stále přibírat nové členy. Naopak v Ostravě nám kluby doslova vymírají. Například jen vloni
dva ukončily činnost a jiné se chtějí
přidat k těm větším. Taková organizace z šachty Fučík 3 – Ludvík má už
jen asi třicet členů,“ uvedl předseda
s tím, že KVD dává každému z těchto
sdružení určitý paušál a pak příspěvky podle členské základny.
„Tyto peníze umožňují, aby se bývalí havíři mohli vůbec někde scházet. Ne každá organizace má totiž sál
či klubovnu zdarma. Příspěvky jim
umožňují i další činnost: Od návštěv
jubilantů a nemocných, přes členské
schůze až po oslavy,“ vysvětlil Uher
s tím, že důležitým partnerem KVD
se stala Nadace OKD. Právě její prostředky umožnily výboru přerozdělovat peníze dále. „Je to pro nás velká
podpora, za kterou jménem všech velmi děkuji,“ nechal se slyšet.
Uher také upozornil, že KVD vyvíjí snahu o zachovávání profesních
tradic, a to nejen oslav Dne horníků nebo svátku sv. Barbory. „Jejich
udržování pomalu upadá. Proto podporujeme krojované horníky a sami
hrdě nosíme naše uniformy. Jak jinak
dát veřejně na vědomí úctu k hornictví, než uniformou,“ zakončil předseda výboru.
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„Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten
neodešel.“
Dne 6. května 2018
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí mého otce pana Jiřího Lapiše
z Orlové Poruby. Všem, kteří na něho
s námi v dobrém vzpomenou, děkuje
syn Jiří s rodinou.

FOTO: Radek Lukša

VZPOMÍNÁME
„Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
každý den, který jsi s námi žil.“
Dne 16. dubna 2018 by se dožil 45 let
náš manžel, švagr, zeť a pan
pan Luboš Mieres, který zemřel
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen. Za tichou

Akce pro děti z Barborky.

Koordinační výbor důchodců OKD:
Organizace žijí i díky těžařské nadaci

Nadace OKD se zúčastní
Sportovního dne s MFK
KARVINÁ – Stanoviště těžařské nadace se
objeví v sobotu 13. května před městským
stadionem v Ráji, kde se od 9 hodin koná
Sportovní den s MFK Karviná. A to spolu
s fotbalisty, badmintonisty, profesionálními hasiči, strážníky i zástupci města.
„Chystáme sportovní překážkovou
dráhu pro malé i velké děti,“ prozradila
Karolína Preisingerová z pozice ředitelky
Nadace OKD. Tu považuje zástupkyně
karvinského fotbalového klubu Leona
Mývaltová za velmi dobrého partnera,
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Barborka: Za celý loňský rok
naštěstí nikdo nový nepřibyl!
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