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Čelby i rubání
v plusu
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Zbývá
jediná úpravna

Na uhelném prádle na stonavské šachtě
měli v březnu slušnou výrobu.

Jarní únava se nekonala, zlepšily
se podmínky, konsolidovaly kolektivy.

Malé ohlédnutí
za zimou

Po delší době byla pořádná, nicméně
povrchoví si s ní dokázali poradit.

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: Pánem při manipulaci s materiálem jsi ty a ne břemeno!

První kvartál v OKD v plusu,
činili se i odcházející kolegové
S jakými cíli se vstupovalo
do prvního kvartálu?
Hlavní cíle byly jasné: Splnit výrobní úkoly, zajistit od března bezproblémový přechod firmy na Důl
ČSM a převést utlumované lokality
Darkov a ČSA z OKD pod státní podnik DIAMO. Do prvního letošního
kvartálu jsme tak vstupovali s velkými obavami o naplnění plánovaných
úkolů z důvodu ukončení provozu šachet Darkov a ČSA.
Co bylo nejsložitější na přípravě
útlumu šachet?
Bezesporu realizace hromadného
propouštění a seznamování zaměstnanců s tímto propouštěním. Jednalo
se o přibližně sedmnáct set padesát
vlastních pracovníků. Nejsložitější se

ukázalo právě stanovení, kdo z organizačních důvodů odejde a kdo zůstane – nebylo to o pár lidech a ve většině
případů jsme se museli loučit s kolegy, kteří na šachtě pracovali celý život.
Někteří odejít chtěli, jiní zase ne. A to
vše se muselo skloubit tak, aby OKD
mohlo od 1. března 2021 pokračovat
v těžbě na Dole ČSM a nebylo to poznat na výrobních výsledcích! Řešilo
se i bezpečné zajištění chodu utlumovaných lokalit Darkov a ČSA či nastavení vzájemných vztahů mezi OKD
a DIAMO v rámci propojených dolů.
Kteří dodavatelé a kolektivy už
v revíru nepůsobí?
Činnost ukončily dodavatelské firmy
Polcarbo, THK Čechpol a NK Rofis.
Skončily kolektivy hlavních předáků Vladimíra Vereše, Radima Dudy
a Ondřeje Špičky v přípravách a kolektivy hlavních předáků Romana Kurka,
Gregorze Dąbka, Zbyňka Rzidkého
a Františka Nachtnebla v rubání.
Kope už jen ČSM, jak vstřebává
kolegy odjinud?
Od března patří pod společnost
OKD už jen jediný činný důl ČSM.

Výrobní úkoly OKD byly splněny.
Čekal jsem, že s příchodem pracovníků z jiných šachet bude mezi rodilými ČSMáky a nově příchozími
panovat určitá nevraživost, tak jak
jsem to již mnohokrát při slučová-

Poslední vozíky z Darkova a ČSA
v poslední obci s činnou šachtou
Stonava má i novou
dohodu s těžaři,
za kompenzace
důlních škod
umožní další
dobývání uhlí
na svém území

Ve stonavském parku stojí přitom od roku 2014 důlní
vozík připomínající tehdejší
sté výročí Kroužku krojovaných horníků Stonava. V roce
2016 k němu přibývá poslední vozík z Dolu 9. květen, jehož vloni zasypaná těžní jáma
se nachází na hranici katastru Stonavy a Horní Suché.
A v roce 2019 žulový monument ve tvaru slzy k uctění
památky dvanácti polských
a jednoho českého horníka,
obětí výbuchu na Dole ČSM
z 20. prosince 2018.

ště a areálu PZKO ve Stonavě
je místem pro poslední vozíky vyvezené z ultumovaných
dolů Darkov a ČSA. Nachází
se ve společnosti dalších hornických artefaktů včetně pomníku obětem výbuchu ve 29.
sloji na Dole ČSM-Sever
v roce 2018.
„Už při plánování vyvezení
symbolicky posledních vozíků
z lokalit ČSA i Darkova jsme
byli upřímně přesvědčeni, že
se oba ocitnou na místě odpovídajícímu jejich významnosti. Vzhledem ke skutečnosti,
že byl ze strany pana starosty obce Stonava navržen právě místní park, což odpovídalo
našim představám, firma souhlasila,“ vzkazuje výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.
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STONAVA – Park u dětského hři-

„Jsme na to hrdí. Obec vždy
byla a stále je hornická … a dnes
už vlastně poslední, kde máme
činný důl,“ konstatuje Ondřej
Feber, starosta Stonavy. Také
on je bývalý havíř, důlní inženýr
i záchranář a jako „Armáďák“
si velmi považuje právě uložení posledního vozíku z Dolu
ČSA v jeho domovské obci. V té
dnes bydlí okolo 1900 obyvatel
a až pětašedesát procent z nich
pracuje v OKD, státním podniku DIAMO či firmách na šachty a jejich provozy napojených.
Pokračování na straně 2

Poslední vozíky z šachet Darkov a ČSA ve Stonavě, v pozadí pamětník
hornickým obětem.

ní dolů zažil. Ale byl jsem příjemně překvapen, jak se kolektiv lidí
z OKD během měsíce března stmelil a dokázal splnit a překročit plánované úkoly

Jak hodnotíte uplynulé měsíce
z hlediska výroby?
Při každém propouštění se v minulosti zvedla obrovským způsobem vlna absence, která měla nemalý vliv na neplnění výrobních úkolů.
Tentokrát se tak ale nestalo, všichni
pracovali až do poslední chvíle a tím
pomohli splnit úkoly prvních dvou
měsíců roku 2021. Vždyť jsme za první kvartál překročili plán těžby o devatenáct tisíc tun, a máme nakopáno
803 tisíc tun uhlí, což představuje čtyřiačtyřicet procent úkolované těžby
pro letošní rok. V přípravách máme
vyraženo 3520 metrů, což je překročení plánu o 116 metrů a splnění dvaačtyřiceti procent plánované letošní
roční metráže. Úkoly se zvládly i díky
kvalitní přípravě porubů provedených pracovníky příprav, důlně-technických služeb a dalších provozních
i bezpečnostních úseků. Ještě jednou
chci všem zaměstnancům OKD, ať
už těm, kteří opustili naše řady, nebo
těm, kteří nadále pracují v revíru, poděkovat za jejich výkony, které dopomohly k naplnění plánovaných výrobních cílů.
Pokračování na straně 2

Obnovení pluhové těžby na Dole ČSM
Volba kolektivu
do porubu 236 501
je jasná, horníci
od Rudolfa
Kubeše jsou
v revíru jedinými
pracujícími s danou
technologií
STONAVA – Raritou, jakou svého času představoval dobývací
kombajn v podmínkách Dolu
Paskov, je v současné době
pluhová technologie na Dole
ČSM. Její nasazení ve 36a. sloji 5. kry darkovského dobývacího prostoru je každopádně
krokem správným směrem,
jak uvádí směnový technik
provozu rubání Jiří Pokorný.
„Pokusy o dobývání uhlí pomocí pluhového komplexu samozřejmě byly také na stonavské šachtě, ale ne příliš vydařené. Proběhly na konci osmdesátých a devadesátých let
minulého století,“ vysvětluje Pokorný, který má z pozice dlouhodobého pracovníka
ve staříčských a chlebovických
porubech s uvedenou technologií nemalé zkušenosti.
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lo útlumu, pokračující opatření proti šíření koronavirové nákazy a snaha
o tuny i metry, samozřejmě při co nejbezpečnější práci. Takové bylo hektické první čtvrtletí letošního roku. Jeho
průběh i výsledky komentoval výrobně technický náměstek OKD Petr
Škorpík.
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STONAVA – Spousta záležitostí oko-

Hlavní předák Rudolf Kubeš.

Sekce vybavené nástavci
pro zvýšení dosahu
„O jejím využití na ČSM se
rozhodlo v souvislosti s potřebou vydobýt zbytkové zásoby
uhlí v oblasti darkovského pomocného závodu. Kombajn by
v nízkých slojích nepodával
optimální výsledky,“ líčí technik provozu rubání. Jasná je
i volba kolektivu, kromě horníků od Rudolfa Kubeše z úseku
Martina Pamánka v OKD nikdo jiný s pluhem nedělá.
Kubešovy osádky tak –
po dokopání posledních pluhových stěn na Lazech i ČSA
– na podzim stěhují komplex z „armáďáckého“ bloku

11 2833 do „čéesemáckého“
236 501. Ve spolupráci s vybavovači z úseku Jana Slowika
s hlavním předákem Josefem
Hnátem do něj instalují 117
sekcí Bucyrus DBT 600/1400
a chodbovou sekci Fazos 17/37
MD do vrchní úvratě, stěnový
dopravník PF 4/932, kluzný
pluh s pilířovým vedením řetězu GH 9-38VE a podporubový dopravník PZF- 09 Grot 850
FITE délky sedmdesát metrů
s drtičem DF 09-12/P5.
„Sekce nám v mechanických
dílnách vybavili nástavci, které
umožnily zvýšit jejich dosah až
na 1,6 metru,“ poznamenává
vedoucí úseku Pamánek.

Pokračování na straně 2
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Jarní únava rubání ani čelby
nepostihla, všude byli v plusu

První kvartál v OKD v plusu,
činili se i odcházející kolegové
Dokončení ze strany 1
Čeho se tedy v prvním kvartále
dosáhlo, čeho ne?
Na lokalitě ČSA se podařilo za únor
nakopat v posledních dvou porubech
93 tisíc tun uhlí, což byl skvělý výsledek. Rozjel se tam porub 22 4054
s dlouho očekávaným fedrunkem,
v jaký už skoro nikdo nedoufal.
Dodavatelský kolektiv Polcarbo těžil do poslední možné chvíle v plném obsazení bez výrazné absence – i když to bylo jeho poslední nasazení v OKD. Na lokalitách ČSM
nám nevznikaly žádné zásadní problémy, všechny kolektivy a úseky si
plnily stanovené úkoly. Díky dobré
práci kolektivu Zelka a stanovenými
protizáparovými opatřeními závod-

ního dolu se podařilo bezpečně dokopat porub 400 002, který byl vysoce nebezpečný z hlediska vzniku
samovznícení uhlí. Důlně-technické
služby na leden dobře nainstalovaly bloky 236 501 a 401 204/1, což
se příznivě projevilo na rubáňových
výkonech. Čelboví zvládali v termínech přípravu oblastí nových bloků
292 200/3 a 463 310. Samozřejmě
pokračovalo – a nadále pokračuje
– testování všech lidí v OKD na covid-19, aby nás nezasáhla zvýšená
absence z důvodu rozšíření nákazy jako v loňském roce. A v neposlední řadě zvládl personální útvar
firmy vyřešit obrovské množství
pohovorů s odcházejícími kolegy
a kolegyněmi.

STONAVA – Závěr prvního čtvrtletí roku
2021 se v OKD nesl ve znamení překonávání úkolů v tunách i metrech.
Provoz rubání hlásil za březen 193 tisíc nakopaných tun i splnění režimů
u všech kolektivů. Provoz příprav pak
vyražení 1020 metrů a hlavně dokončení přípravy dvou nových bloků.

Lepší než předpokládané
podmínky v geomechanice –
lepší těžba

„Technický režim máme za třetí měsíc přeplněn o osmnáct tisíc tun.
Na business plán máme v období ledna až března v plusu devatenáct tisíc
tun,“ oznámil vedoucí provozu rubání Roman Janulek. Největší navýšení
těžby se podařilo v porubu 401 204/1
dobývaném kolektivem hlavního předáka Ladislava Valíčka – z původně
režimovaných 56 730 tun se totiž nakonec stalo 71 867 tun, což představovalo také nejvyšší březnovou těžbu
v revíru. „Geomechanické podmínky se tam totiž ukázaly jako mnohem
příznivější, než jsme očekávali a mohli jsme si dovolit větší denní postup,“
vysvětloval Janulek. Úspěch poněkud kalil jeden registrovaný pracovní úraz.
Ten nepříznivě poznamenal také
splněný limitní výkon u kolektivu
hlavního předáka Kamila Turoně
ve stěně 463 304. Kde jinak probíhaly
přípravy na vykrácení porubní fronty o celkem šestapadesát sekcí Fazos
15/31 a 15/33.

Poslední vozíky z Darkova a ČSA
v poslední obci s činnou šachtou
Dokončení ze strany 1
Stonava má i dohodu s OKD ohledně kompenzací za prováděnou hornickou činnost na jejím katastru –
jedna strana souhlasí s těžbou, druhá
s vyplácením náhrad za důlní škody
i nákladů na rekultivace území. „Pro
rozvoj naší obce je velmi důležitá, zahrnuje i prolomení dřívějších stavebních uzávěr, otevírá nové možnosti
pro zájemce o pozemky pro rodinné
domky, umožní získat prostředky pro
občany v sociální i zdravotnické ob-

lasti či na ozdravné pobyty pro děti,“
popisuje Feber.
Ten má také informace o podnikatelích zajímajících se o průmyslovou výrobu právě v jednom z utlumených důlních areálů. „Dnes už to
není, jako kdysi, když všechny peníze za černé zlato šly okolo obcí pryč.
Teď tady zůstávají. Mám za to, že hornické obce musí být bohaté,aby se pamatovalo nejen na to, co nám hornictví bere, ale i dává,“ uzavírá stonavský starosta.
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Rubáňoví v revíru splnili pět limitních výkonů.
Fedrunk pokračoval v pluhovém
bloku 236 501 s horníky hlavního
předáka Rudolfa Kubeše. „I přes
urputný finiš v závěru měsíce u něho

Obnovení pluhové těžby
na Dole ČSM
Lubomírem
Adamim,
Liborem
Miláčkem a Vladimírem Klechem má
zatím nakopáno přes 126 tisíc tun
s denní těžbou překračující půldruhého tisíce tun. Na limitní výkon dosahuje ve druhém měsíci a ve čtvrtém
k němu má slušně nakročeno.

Posilami jsou chlapi se
zkušenostmi s pluhy

Polovina vykopaná
i s udržováním těžní třídy

„Kolektiv máme na provoz v totálním nonstopu doplněn chlapy znalými právě pluhové těžby. Tedy horníky z Dukly, Paskova i dodavatelů z Carbokovu. Je to mnohonárodnostní parta,“ konstatuje Pamánek.
Po útlumu Darkova se tam fárá z lokality ČSM-Sever, na pracoviště je
zavedena závěsná doprava. Odtěžení
jde na čtvrté patro do zásobníku u severské výdušné jámy a využívá patnácti dopravníků šířky 1400, 1200
i 1100 milimetrů (o čtyři se starají rubáňoví, o zbytek centrální odtěžení).
„Už v půlce ledna v porubu 236 501
dosahují plánované těžby, od února
pravidelně překračují úkoly stanovené pro letošní rok a do půlky dubna
už mají za sebou 381 metrů při průměrných denních postupech 4,6 metru,“ komentuje Pokorný fedrunk.
Kubešův kolektiv se směnovými předáky Jaroslavem Tomečkem, Radkem
Hemowskim, Vladimírem Fischerem,

„Uvedené postupy porubu jsou o to
cennější, že kolektiv udržuje těžní třídu pro druhé použití. A daří se mu to
ve velmi dobré kvalitě. Kvůli erozivnímu vývoji ve sloji a snížené mocnosti se občas musí provádět trhací práce v nadloží k zajištění potřebné výšky pro průjezd pluhu,“ říká
vedoucí provozu rubání k podmínkám. Vyzvedává i podpůrné pracovníky pod vedením mechanika úseku
Zdeňka Rašky i předáků zámečníků
Tomáše Pavlici a Petra Kosely starající se o rozsáhlý strojní park.
„Máme vykopanou větší polovinu porubu a při současných konstelacích je předpoklad dojetí na stop
čáru a přípravu bloku 236 501 na výkliz do konce června,“ doplňuje vedoucí úseku. V létě čeká Kubešův kolektiv stěhování pluhové technologie
do sousední stěny 236 502, kterou obfárává čelbový kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece.

Z pohledu přípravářů
konsolidační měsíc

Za březen se nakopalo 193 tisíc tun.

Březnové limity v rubáních
• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího René
Kubanka v porubu 401 204/1 nakopal 71 867 tun při měsíčním postupu 96,4 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,11 metru
a rubáňový výkon 39 tun na horníka
a směnu,

Obnovení pluhové těžby na stonavské šachtě.

• kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku vedoucího Davida
Miarky v porubu 436 304 nakopal
40 397 tun při měsíčním postupu 80,4 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,85 metru
a rubáňový výkon 24 tun na horníka
a směnu.

Březnové limity na čelbách
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Dokončení ze strany 1
Stěna 236 501 s délkou porubní
fronty 176 metrů má čistou mocnost
sloje průměrně 1,55 metru. Díky příkladné kvalitě vybavení se rozjíždí
podle plánu, daří se následně i zapluhování z výchozího kanálu.

chybělo ke splnění limitního výkonu velmi málo, škoda. A to i přesto,
že se chlapům podařilo dosáhnout
v březnu měsíčního postupu porubní fronty 143,1 metru,“ poznamenal
Janulek.
Všem rubáňovým vyslovil dík
za výsledky, které minulý měsíc dosáhli. Což se týkalo rovněž dodavatelů z Alpexu s hlavním předákem
Romanem Kurkem, kteří přichystali dokopaný blok 463 200 k likvidaci.

• kolektiv hlavního předáka Marka
Noworyty z úseku vedoucího Romana Gajdzici na čelbě
362 220 vyrazil 168 metrů při
průměrném postupu 5,79 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 27,59 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Davida
Lichého z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 260 vyrazil
115 metrů při průměrném postupu
4,11 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 19,56 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 522 vyrazil 134
metrů při průměrném postupu 5,58
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 26,59 centimetru
na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbách 292 260/7
a 292 247 vyrazil 156 metrů při průměrném postupu 5,57 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon
32,77 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Adriana Firly
na čelbách 463 370/1, 463 220/2
a 463 266 vyrazil 80 metrů při průměrném postupu 3,20 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon
15,24 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího
Adriana Firly na čelbách 463 330
a 463 220/2 vyrazil 107 metrů při
průměrném postupu 4,86 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 23,16 centimetru na raziče
a směnu.

Březen byl měsícem, kdy v provoze příprav probíhalo přeskupování. „Po odchodu nemalého počtu zaměstnanců z OKD do státního podniku DIAMO, odštěpného závodu
DARKOV, jsme doplňovali kolektivy raziči z rozpouštěných osádek
hlavních předáků Ondřeje Špičky,
Radima Dudy a Václava Vereše,“ přiblížil jeho vedoucí Petr Glas.
Nicméně nešlo pouze o období konsolidační, jak podotkl. Vždyť čelboví
v OKD razili opět nad režim (dvacet
metrů) i nad business plán (třiapadesát metrů). „Letos máme vyraženo už
celkem 3520 metrů, což představuje 116 metrů v plusu,“ upřesnil Glas.
Za neméně důležité označil dokončení stavební připravenosti porubu
463 310, kde působily kolektivy hlavních předáků Špičky a Dudy, které
vystřídaly v měsíci březnu kolektivy
předáka Fajmana a Pasika v jižní oblasti stonavské šachty, a dále porubu 292 200/3 v severní oblasti obfáravaného osádkami předáka Pavlíka
a Vereše, kterého v březnu vystřídal
předák Marcol. „Obě nové kapacity
byly podle harmonogramu hned předány středisku důlně-technických
služeb k vybavování,“ doplnil vedoucí provozu příprav.

V plnění limitů i stoprocentní
úspěšnost
Po prvním kvartále se objevily party vykazující stoprocentní úspěšnost při plnění limitních výkonů.
V rubání dosáhli letos na tři horníci hlavního předáka Kamila Turoně
(lednová těžba 40 652, únorová
40 424, březnová 40 397 tun). V přípravách to pak byly kolektivy hlavních předáků Marka Fajmana (leden
78, únor 119, březen 107 metrů),
Romana Kadlece (leden 112, únor
130, březen 134 metrů) a Dariusze
Marcola (leden 218, únor 103, březen 156 metrů).
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Poslední činná úpravna v revíru
nastavila i vysokou laťku BOZP
STONAVA – Až patnáct tisíc tun suro-

Skončili tři přípravářští
hlavní předáci, staří
horničtí vyučenci
STONAVA – Konsolidace provozu příprav
po ukončení čeleb na všech dolech
revíru kromě jižní a severní lokality
ČSM se odrazila i na počtu kolektivů.
Do druhého letošního kvartálu jich

vstoupilo 9, z toho 6 vlastních a 3 dodavatelské. Svou kariéru ukončili mimo
jiné i tři dlouhodobí a svými výkony
známí hlavní předáci.

Ondřej Špička, razič po tátovi
Antonín Špička patřil ke starým razičům
na šachtě Antonín Zápotocký, přejmenované pak na Lazy. V pětadevadesátém
roce z havírny odešel a dvě léta nato
přišel na stejný závod jeho syn Ondřej.
„Samozřejmě taky na čelbu. Nejprve jako
zámečník, pak směnový předák,“ popisoval s tím, že sledoval, jak tátovi vrstevníci
jeden po druhém odcházeli na expozičky.
Po čase z něj byl zástupce hlavního předáka Jaroslava Kryštofa a nakonec po něm
kolektiv kombajnových razičů i převzal.
„Největším úspěchem bylo 2090 metrů ve sloji Max za rok 2010. Tento výkon
byl třetí nejvyšší v roční metráži od roku
1990 na Dole Lazy až do doby jeho ukončení. V tomto roce čtyřikrát pokořil hranici
200 m a největšího postupu dosáhl

v měsíci únoru a to ve výši 244 metrů,“
vzpomínal Špička mladší na Důl Lazy.
V letech 2010 a 2017 byl co do počtu vyražených metrů nejlepším razičem v rámci
OKD. Kromě Lazů pracoval s osádkami
také na ČSA, Darkově a od loňského
března pak na ČSM. V loňském roce tady
dosáhl čtyř limitních výkonů, nejvyšší – stometrový – postup hlásil z října
s kombajnem MR 340 na čelbě 463 330,
podotkl bývalý hlavní předák, který za třiadvacet let na šachtě nikdy neonemocněl, až do minulého června, kdy se mu
stal úraz. Což rovněž znamenalo konec
jeho hornické kariéry, na níž podle svých
slov vzpomíná v dobrém. Špičkův kolektiv
se vstřebal mezi osádky hlavních předáků
Marka Fajmana a Tibora Pavlíka.

Vladimír Vereš, začínal na rudě

FOTO: Radek Lukša

vého uhlí denně, tak vypadaly minulý měsíc vsázky do Úpravny ČSM.
Jediné, co s postupujícím útlumem
revíru v OKD zůstala. Její výroba
za první čtvrtletí letošního roku činila
462 kt uhelných produktů. A do druhého vstupovala s více než pětasedmdesáti týdny práce bez jediného úrazu!
„Všude jinde měli sazečkové typy
prádla v jemné úpravně. Tato úpravna využívá těžkokapalinové hydrocyklony, zajišťující dosažení větších výnosů,“ přiblížil specifikum stonavského provozu Ing. Dan Třinecký.
Ten po absolvování studia báňského
úpravárenství prošel pozicemi praktikanta paskovské, darkovské i lazecké úpravny a posléze se stal technologem provozu úpravny právě na ČSM.
Postupný byl i vývoj zdejšího prádla postaveného na severní lokalitě
na počátku sedmdesátých let minulého století. „Dnešní podoba je následující: Článkové a pásové dopravníky přebírající surovou těžbu ze skipového zásobníku, síta Scalpeur třídící uhelnou frakci nad sto a pod sto
milimetrů, přebírací pásy, kde se odstraňují nežádoucí předměty, bubnový drtič Bredford separující uhelnou hmotu od hlušiny a hrubá a jemná úpravna – každá s linkami A a B
– a nakonec samozřejmě expedit
s nakládkou jednotlivých sortimentů do vagónů na kolejištích,“ sdělil
Třinecký.
Dále upřesnil, že větší frakce (15
až 100 milimetrů) je zpracovávána v hrubé části disponující rozdružovačemi Drewboy a magentickými separátory. „Menší frakce jde
do jemné části, kde je upravována v
hydrocyklonech, flotátorech Wemco
a na hyperbarických filtrech,“ pokračoval technolog s tím, že špičko-
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Specifikum úpravny, těžkokapalinové hydrocyklony.
vé hodinové výkony se pohybují kolem 500 tun. Zásobníky surového
uhlí mají kapacitu 4200 tun, zásobníky praného uhlí pojmou 2600 tun
a 800 tun hrubého tříděného ener-

Poslední uhelné prádlo v revíru funguje na Dole ČSM.

getického prachu. Hlušina se odváží
nákladními auty nebo vlaky a dále je
využívána k rekultivačním a asanačním pracím.
„Ve stavu máme téměř dvě stovky zaměstnanců včetně techniků.
Necelá dvacítka kolegů k nám přišla z Darkova,“ informoval Třinecký.
Na úpravně stonavské šachty podle něj také nastavili vysokou úroveň
BOZP – upozorňují hlavně na nebezpečí rutiny a ztráty obezřetnosti – což
se odrazilo na bezúrazovém provozu. Ve druhé půlce dubna se pochlubili devětasedmdesáti týdny bez újmy
na zdraví.
„Kromě plnění výrobních úkolů se
pomalu chystáme na obvyklou letní výluku,“ poznamenal technolog.
Letos přijde řada například na generální opravu článkového dopravníku pro odtěžení těžného uhlí ze skipu. Dále se zaměříme na nejdůležitější technologické uzly v jemné části
úpravny. Nesmíme však podcenit ani
ostatní technologické celky.

Horník mechanizátor s maturitou
z Báňské Štiavnice si odbyl první hornickou praxi ještě doma na Slovensku,
na povrchu „rudné baně“. Fárat začal až
po vojně v revíru společnosti OKD na Dole
ČSM. „Jako každý jsem byl nejprve
na čelbě obyčejným dělníkem. Přišel
jsem do kolektivu Mariana Kuczyńského,
kde jsem mu časem dělal předáka směny
a když hlavní předák odešel na rentu,
přebral jsem v lednu 2010 partu po něm,“
vzpomínal Vereš. Kolektiv vedl celkem
132 měsíců, tedy celých jedenáct let, kdy
za tu dobu vyrazil 11 566 metrů.
Celou dobu pracoval jako přípravář, z toho 99 % s kombajnem,
na stonavské šachtě. Třikrát si

odskočil na klasickou zarážku. „Já
jsem spokojený,“ shrnul svou kariéru
v čele čelbového kolektivu. Nejlepší
byl rok 2015, kdy vyrazil 1299 metrů,
což bylo nejvíce na Dole ČSM a vyšvihl
se na druhé místo tabulky celého OKD.
V tomto roce měl v únoru i nejvyšší měsíční postup – 170 metrů. Kromě metrů
samotných Vereš zdůraznil skutečnost,
že pod jeho vedením nenastala žádná
mimořádná událost, nedejbože smrtelný úraz. „Razilo se s rozumem a rozvahou,“ podotkl s tím, že po odchodu
z OKD hledá nové uplatnění. Pomáhá
mu program Nová šichta, sám Vereš si
dokáže představit rekvalifikaci z raziče
na profesionálního řidiče.

Radim Duda, fáral i do rubání
Další havířský vyučenec, důlní zámečník,
jehož po škole v devadesátém roce poslali
na šachtu Dukla. „Poslední měsíce provozu jsem tam fáral i do rubání a poznal
jsem tak obě produktivní konta,“ upozornil
Duda. S dukelským útlumem následoval
jeho přestup na ČSM a působení v čelbových osádkách, v té poslední v červenci
2014 střídal Martina Kufu ve funkci
hlavního předáka.
„My to byli, kdo v revíru začínali se
svorníkovací vrtnou soupravou Andribot.
Z novinek jsme taky zaváděli bulflexy
a vaky za hajcmany,“ nechal se slyšet.

Svůj kolektiv vedl šest let a osm měsíců
a za tu dobu vyrazil 5140 metrů. Nejlepší
výkony podal v posledním kvartále roku
2014, kdy vyrazil 178, 137 a 167 metrů.
Nejúspěšnější byl rok 2018, kdy zvládl
celkem 939 metrů. A také v oblasti BOZP
se jeho chlapi umisťovali na předních
pozicích. Duda naposledy fáral vloni
v září, kvůli komplikacím po úrazu z roku
2011 musel na další operaci. „Od té
doby na havírnu jen vzpomínám. Dala mi
hodně, hlavně co se komunikace s lidmi
týče,“ uzavřel.

Noworytova těžká ražba vedle výrubů, 168 březnových metrů
bách v OKD ve třetím měsíci byla
doslova vydřený. Tak hovořil vedoucí úseku Roman Gajdzica o 168
metrech od kolektivu hlavního předáka Marka Noworyty připravujícího ve 36. sloji 2. kře na sedmém patře severní lokality stonavské šachty úvodní třídu budoucího bloku
362 200.
Noworytovy osádky s kombajnem MR 340 vystřídaly na podzim
na čelbě 362 220 raziče od Petera
Ilavského z firmy THK Čechpol, kteří tam s klasickou technologií nachystali zarážku. Pak postoupily ze
štufy 65 metrů do poloviny dubna
po štufu 810 metrů. Nejlépe se dařilo
v lednu, kdy zvládly 169 metrů včetně přibírky kamene ve sloji s mocností jen něco nad jeden metr. Únor
se nesl ve znamení problémů se 126
metry bez splnění limitního výkonu.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Nejlepší postup na čel-

Roman Gajdzica (vlevo) s Markem Noworytou.

„Čelba jede přibližně pět metrů od výrubů ve stařinách, padají tam boky hlavně na levé straně.
Udržování díla je nesmírně náročné, neustále se na každé směně zajišťují boky pomocí roxorů a hranolků proti vypadávání,“ upřesnil
Gajdzica s tím, že podobné podmínky panovaly na pracovišti také v průběhu března. V profilu SPN 16 s budováním hajcmanů po 0,67 metrů
tam potupovali v mírném dovrchním úklonu a ztížených mikroklimatických podmínkách.
„Více než osmisetmetrové separátní větrání přestává na takovou vzdálenost stačit. Instalovaly
se proto i dvě klimatizace RWK,
takzvané ledničky,“ poznamenal vedoucí úseku. Chlapy z osádek směnových předáků Vladimíra
Bergera, Martina Ticháčka a Jiřího
Noworyty a Jiřího Ponetze doplni-

la na výpomoc polská parta vedená
Dariuszem Kubaszczykem. Najelo
se na malý nonostop od pondělí do soboty. Bez potíží s technikou či absencí. Do půlky dubna u Noworyty dali osmačtyřicet
metrů, což znamenalo překročení
plánu.
„Noworyta je z mého pohledu další razičská hvězda, jeho 168
březnových metrů v takových podmínkách je excelentní,“ zhodnotil Gajdzica. Do jehož úseku spadá také kolektiv hlavního předáka Davida Lichého působícího
s kombajnem MR 340 v téže oblasti. Po prvním ze dvou řezů prorážky 362 260 v profilu ROV a šířce pěti a půl metrů se i jeho pracoviště přiblížilo ke stařinám, začalo
propadávání boků a jejich zajišťování. Lichý přesto v březnu vyrazil
115 metrů.
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Extraliga nejlepších rubáňových
a přípravářských kolektivů
BŘEZEN 2021

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

71867

2318

601.1

39,467

3,11

SL 300, DBT 1300/3100

2.

Turoň(463304/)

Miarka

40397

1430

617.3

20,545

2,85

SL 300, FAZOS 15/31

3.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

21093

753

273.1

18,833

1,47

SL 300, FAZOS 15/33

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

35,052

4,62

GH9-38VE, DBT 600/1400

kombajn, výztuž

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

Porucha stupaček a odpadů na lokalitě ČSM-Sever.

Jaro ve znamení oprav na povrchu:
Střechy, komunikace, topení i koupelny
Vedoucí provozu povrchových služeb odboru řízení povrchů
Luděk Čechák konstatoval, že zima se letos výrazně
podepsala na stavu komunikací na šachtě a okolí, přibylo děr
a výtluků
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 Luděk
Čechák.
„Po zimě se chystá oprava některých
střech. Nejzásadnější oprava, dá se říci,
probíhá na Severu na budově C, kde
byly průsaky po zimě velmi intenzivní.
Lokální opravy by už nic nevyřešily,“ vysvětloval s tím, že tyto práce provedou
dodavatelé.
Stav pozemních komunikací
na lokalitě ČSM od Severu k Jihu se
letos po oblevě radikálně zhoršil, díry
a výtluky především v oblasti zastávek
autobusů nutno opravit v první řadě,
celá akce začne koncem března při
slibovaném zlepšení počasí.
Oprava komunikace okolo lokality
ČSM Sever bude provedena přednostně
i z důvodu stávající stavby obchvatu
Karviné, protože v rámci uzavírek
a změn je účelová komunikace OKD
využívána mnohem víc jak autobusy
ČSAD, tak i osobními automobily
zaměstnanců.
Pracovníci povrchu zajišťovali
i postupné opravy koupelen v prvním a druhém patře ve staré budově

na lokalitě Sever, kde se objevilo poškození stupaček a odpadů. Relativně
náročná oprava byla spojena i s čištěním odpadů pod správní budovou,
Pracovníci energetických provozů
a pracovníci společnosti Potrubí Seidler
řešili v lednu náročnou opravu potrubí
pitné vody na jižní lokalitě v místě parkovací plochy při výjezdu od lokality Jih.
Náklady na tuto opravu byly bezmála
půl milionu korun. Opravou však došlo
k zamezením úniků pitné vody, které
měsíčně činily téměř 300 tisíc Kč.
Mrazy udělaly své, i co se týče vytápění, konkrétně jde o výrazné zvýšení
spotřeby tepla, kde za první dva měsíce
roku 2021 byla spotřeba tepla zvýšená
meziročně o 27 %. Toto zvýšení bylo
zapříčiněno zejména potřebou provozování ohřevu vtažných větrů na všech
lokalitách. Při mírné zimě v roce 2020
se ohřevy vtažných větrů neprovozovaly
téměř vůbec.
Návrat opravdové zimy se štědrou nadílkou sněhu a mrazu ztížil situaci i pracovníkům nádvoří. Mráz komplikoval
činnost veškeré techniky a sníh znásobil
náročnou údržbu kolejí a komunikací.
Vrchní mistr služeb p. Kačmarčíková
současně v těchto podmínkách řešila
i náročné úkoly spojené s převozem
materiálu z lokalit ČSA a Darkov. Pro
představu jedná se o manipulaci s několika tisíci tunami hmot v obtížných
klimatických podmínkách.

Pořadí

kolektiv

1.

Kubeš(236501/)

vedoucí úseku těžba (t)

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

Pamánek, Ing.

1487

46088

813.8

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

168,00

5,79

145,99

31,01

MR 340X-Ex SANDVIK C04

2.

ALPEX_Marcol(292260/7, 292247/)

Zguda, Mgr.

156,00

5,20

120,06

27,37

MR 340X-Ex SANDVIK C05

3.

Kadlec(236522/)

Čáp

134,00

5,58

126,74

33,27

MR 340X-Ex SANDVIK D01

4.

Lichý(362260/)

Gajdzica

115,00

4,11

100,63

24,62

MR 340X-Ex SANDVIK C02

5.

ALPEX_Michoń(292299/)

Palej

113,00

3,77

83,24

19,82

MR 340X-Ex SANDVIK K04

6.

Fajman(463330/, 463330P/,
463220/2)

Firla

107,00

4,86

122,10

20,03

AM-50/132 C03

7.

Pavlík(292260/7P)

Čáp

74,00

4,63

67,53

22,63

AM-50/132 C04

8.

ALPEX_Pasik(463370/1, 463240/1P)

Bajaczyk, Ing.

73,00

3,48

84,82

18,30

AM-50/132 D06

9.

Slíž(463370/1)

Firla

19,00

4,75

33,25

18,75

AM-75 C01

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(463220/2, 463266/)

Firla

61,00

2,90

79,04

12,71

VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P22
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Valíček

Puffer

134378

1798

469.6

35,830

2,43

2.

Turoň

Miarka

121473

1681

709.8

25,837

3,26

3.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

4.

ALPEX_Zelek

Ulman

104063

2211

577.2

56,149

3,01

5.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

6.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

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.

105748

1244

663.0

28,815

3,78

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.

477,00

5,48

122,94

28,86

2.

Noworyta

Gajdzica

463,00

5,58

141,34

29,61

3.

Lichý

Gajdzica

418,00

5,16

122,56

34,89

4.

ALPEX_Michoń

Palej

381,00

4,33

95,68

22,79

5.

Kadlec

Čáp

376,00

5,88

133,77

31,93

6.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

260,00

3,66

89,35

19,30

7.

Pavlík

Wdówka

202,00

3,61

72,23

18,08

8.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

9.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

10.

Fajman

Wdowka

107,00

4,86

122,10

20,03

Přípravy – klasické technologie

Oprava potrubí pitné vody na lokalitě ČSM-Jih.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Fajman

Wdowka

197,00

4,69

92,90

23,36

2.

Slíž

Firla

160,00

2,76

71,53

13,84

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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než rok potýká s pandemií onemocnění covid-19 a s ní souvisejících
opatření a omezení. OKD je zavádí
ihned vloni v březnu, neustále je doplňuje a operativně reaguje na dění v republice, doporučení hygieniků i rozhodnutí vlády. Nejnovější prevencí je
testování. V revíru pravidelné co týden bez výjimky pro každého!
„Začalo se vloni 17. srpna a letos
k 20. dubnu bylo v celém OKD provedeno 83 288 odběrů,“ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Luboš Dúbravka. Lidé z firmy zajišťují při testování související administrativu (zanášení do evidence prostřednictvím ASEP karet), samotné vzorky odebírají zdravotníci karvinské
nemocnice v Ráji a odesílají je k vyhodnocení do olomouckého Ústavu
molekulární a translační medicíny.
„Na výskyt koronaviru reagovala OKD vytvořením krizového štá-

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Celá společnost se už více

Týden co týden, testování na koronavirus.
bu vloni počátkem března,“ připomíná Dúbravka. Tehdy nastupují
první opatření: Identifikace a odfiltrování osob, které mohou být v oblastech nákazy, povinné používání
ochrany dýchacích cest, zákaz podávání rukou, shlukování se a mnoho jiných. Firma pořizuje jako jedna z prvních v tuzemsku teploměry, které na vrátnicích sledují, jestli

Odběrová místa a jejich provoz
Důl ČSM-Sever/kulturní dům
pondělí

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

úterý

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

středa

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:00 - 14:30

čtvrtek

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

pátek

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

Důl ČSM-Jih/ místnost č. A 109
pondělí

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

úterý

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

středa

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

čtvrtek

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

pátek

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:00

10:45 - 11:30

12:30 - 14:15

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

Důl Darkov/ místnost č. C 109
středa

4:45 - 8:30

příchozí nemají horečku nad 37,5°
Celsia.
„Začalo se plošně dezinfikovat, pomáhali s tím i hasiči. Naopak se zdravotníky a armádou jsme spolupracovali při plošném testování zaměstnanců, to první proběhlo v květnu 2020,“
pokračuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Přesto dochází v létě k takovému vyhrocení situace, že šachty přerušují výrobu, jejich bezpečný chod zajišťují vybrané profese. Hygienici hovoří o ohnisku nákazy, jako o „klastru
OKD“ a v průběhu prázdnin oznamují
jeho zdárné zvládnutí.
„A právě v souvislosti s obnovením provozu se v OKD započalo také s pravidelným testováním,“
připomíná Dúbravka s tím, že prakticky všechna dříve vyhlášená opatření proti šíření nemoci covid-19
zůstávají v platnosti. Samozřejmě
v průběhu času se ruší nošení roušek, které musí, a také jsou nahrazovány schválenými respirátory třídy
FFP2. OKD tyto osobní ochranné
pracovní pomůcky vydává pro povrchové zaměstnance každých deset pracovních dní tak, aby všichni
měli na směnu respirátor. Pro důlní
zaměstnance probíhá vydávání respirátorů v lampovnách „Například
jen třetí pondělí v dubnu bylo vydáno více než tři tisíce, pro které si přišlo 1740 fárajících,“ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Vidět a být viděn, základní
pravidlo pro dopravní cesty
STONAVA – V důlním prostředí jsou téměř
veškeré chodby dopravními cestami,
pro které – tak jako na cestách pro
automobily na povrchu – platí pravidla.
Kromě jejich dodržování mají zaměstnanci OKD povinnost také upozornit
na nedostatky v oblasti dopravy, a to
neprodleně, bez vyčkávání, zda se něco
stane či ne.
„Na dopravní cestě v dole stoprocentně nastane situace, která nemusí
být v předpisech. Buďte proto opatrní
a předvídejte,“ vyzývá bezpečnostní
technik Břetislav Pukowski. Minulý rok
se v revíru stalo 8 pracovních úrazů
souvisejících s transportem materiálu
či přepravou horníků. Naštěstí ne tak
závažných, jaké se vedení OKD rozhodlo
v souvislosti s dubnovým bezpečnostním poučením připomenout.
„Při opravě signalizace hrázových dveří
na překopu 1950 přirazila elektrikáře
k boku důlního díla projíždějící lokomotiva a způsobila mu mnohočetná vnitřní
zranění, kterým zaměstnanec podlehl,“
komentuje Pukowski případ z července
2007. Vyšetřování zjišťuje více pochybení – neoznačené pracoviště na dopravní
cestě, podcenění rizika jízdy lokomotivy
a otevření dveří, nenahlášení práce
dopravnímu dispečerovi. „A v dolech se
tehdy ještě nepoužívaly reflexní prvky,“
říká bezpečnostní technik.
V zimě 2018 jsou v revíru nahlášeny
hned dvě mimořádné události. Ta lednová ze šachty ČSA bohužel s tragickým
následkem, pohřešovaného pomocníka lokomotiváře nacházejí kolegové
na štrece 22 3911 bez známek života.

FOTO: Radek Lukša

Ředitel provozu David Hájek: „Bez testování
zaměstnanců si nedokážu představit udržení provozu!“
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Základní pravidlo na dopravní cestě je:
Vidět a být viděn!

„Jako průvodčí zřejmě nastupoval už
za jízdy závěsné soupravy do první kabiny tlačených vozů z kontejneru ze sádrou
uloženého na počvě. Byl sražen a usmrcen,“ uvádí Pukowski. Při únorovém
úrazu z lokality ČSM-Jih má postižený
zaměstnanec větší štěstí, zachycení během jízdy v závěsné soupravě potrubím
naloženým v klanici na překopu 5101
končí „pouze“ závažným poraněním.
Lokomotivář, ale i horník obsluhující
jiné stroje si musí podle bezpečnostního technika dávat i následující otázky:
Můžu pohybem vozidla (stroje) někoho
ohrozit? Vědí o mně kolegové v okolí?
Dal jsem zvukový signál před zahájením pohybu vozidla (stroje)? Vyklidil
průvodčí ohrožený prostor na dopravní
cestě? „Pravidla platí ale i pro ty vykonávající pracovní činnosti na dopravní
cestě. Ví o mě dopraváři nebo jiní chlapi
v oblasti? Můžu být na dopravní cestě
zachycen, sražen, zasažen? Zajistil jsem
svou bezpečnost?“ dodává Pukowski.

Mezi smrtelná rizika patří
• ovládání lokomotivy mimo kabinu,
• seřazování vozů na vedlejší koleji,
• přejezdy přes hrázové a regulační
objekty,
• doprava dlouhého břemene před
lokomotivou,

• v ystrčení části těla mimo kabinu,
• v yskakování z lokomotivy a vozů
za jízdy,
• nepoužívání zvukových signálů
a návěští.

Poučení BOZP pro povrchové: Pánem jsi ty, nikoliv břemeno!
STONAVA – Zaměstnancům povrchových provozů v revíru OKD připomnělo vedení společnosti v bezpečnostním tématu pro květen pravidla
pro bezpečnou práci při ruční manipulaci s materiálem a používání zdvihacích zařízení. Minulý rok se v souvislosti s těmito činnostmi staly dva
pracovní úrazy.
„Pánem při manipulaci s materiálem jsi ty a ne břemeno!“ oznámil
René Girtler, bezpečnostní technik
z útvaru závodního dolu, povrchové heslo BOZP stanovené pro pátý
měsíc letošního roku. Upozornil

na rozdílné přípustné limity hmotností u ručně zvedaných nebo přenášených břemen muži (padesát kilogramů při občasné, třicet při časté manipulaci, pět v sedě) a ženami (dvacet kilogramů při občasné
a patnáct při časté manipulaci, tři
v sedě).
„Hlavními riziky při této práci
jsou pády břemena či přiražení části
těla s následky v podobě pohmožděnin a zlomenin. Dále pády a poranění
osoby při přenášení břemena po uklouznutí, zakopnutí, ztrátě stability. A v neposlední řadě zranění o po-

vrch břemene – pořezání, spálení, poleptání,“ vysvětloval bezpečnostní
technik.
Jako hlavní příčiny úrazů při manipulacích s materiálem označil nedodržování zásad BOZP (nepoužití
vhodných manipulačních prostředků a pomůcek, žádné či špatné osobní ochranné pomůcky, neseznámení se s bezpečnými postupy) a pak
podcenění podmínek na pracovišti související s uklouznutím, zakopnutím, nárazem na překážku, nedostatečným manipulačním prostorem, nepořádkem, slabým osvětle-

ní, sníženou viditelnost, zhoršeným
mikroklimatem.
„Svou roli hraje také nesprávná
manipulace či nepoužití ochranných
pomůcek, špatné úchopové možnosti, kluzké povrchy, ostré hrany, vysoká teplota,“ popsal Girtler.
V souvislosti s bezpečnou prací při používání zdvihacích zařízení zdůraznil znalost a kontrolu
potřebných dokladů a dokumentací, ověření stavu těchto prostředků
před zahájením provozu a zajištění po jeho ukončení, jakožto zajištění takového stavu, aby neutrpě-

ly újmu nezúčastněné osoby v okolí. A pak také vhodný komunikační
systém.
„Při dorozumívání se mezi jeřábníkem a vazačem máme základní znamení a signály dávané rukama. Při
manipulaci s břemeny se navíc předpokládá přímá viditelnost mezi jeřábníkem a vazačem. V případě, že
na sebe neuvidí, budou dorozumívací znamení při přepravě břemene předávány prostřednictvím další osoby s oprávněním vazače anebo alespoň signalisty,“ dodal bezpečnostní
technik.

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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Úřad práce pomáhá i nadále našim zaměstnancům

Jak celkově vnímáte spolupráci
s Úřadem práce ČR?
Velmi si vážíme úzké spolupráce
s Úřadem práce ČR. Jsme rádi za to,
že našim zaměstnancům bylo přímo
na místě, právě prostřednictvím mobilních pracovišť, poskytováno poradenství zaměřené zejména na zprostředkování zaměstnání, informace,
jak a kdy se na úřad práce zaevidovat
nebo k výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti. Rovněž získali informace o aktuálním přehledu volných pracovních míst, o možnosti využití rekvalifikací nebo si mohli přímo podat
žádost o zvolené rekvalifikace.
Jak fungovala mobilní
pracoviště?
Ta fungovala přímo na jednotlivých lokalitách OKD: na Dole ČSM,
Darkov a ČSA. Poslední mobilní pracoviště bylo k dispozici na ČSM-Sever

Radka Naňáková
do poloviny dubna. Podle statistik pomohli zaměstnanci ÚP ČR
v rámci mobilních poradenských
středisek v uplynulých šesti měsících více než tisícovce odcházejících
zaměstnanců.
V rámci dlouhodobé spolupráce se nám podařilo skloubit služby poskytované prostřednictvím
Nové šichty se službami Úřadu
práce ČR. Cílem bylo a je pomoci
všem, kteří o pomoc stojí. Naši zaměstnanci se nejvíce zajímali o to,
jak postupovat v případě podání
žádostí o zprostředkování zaměstnání, ale také jaké jsou možnosti
v rámci rekvalifikace zajišťované
Úřadem práce ČR.
Úřad práce ČR pomáhá propuštěným
kromě
standardních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti především projektem OUTPLACEMENT. Dosud
do něj, dle poskytnutých informací

FOTO: Nadace OKD

STONAVA – Mobilní pracoviště Úřadu
práce ČR (ÚP ČR) ukončilo v úterý
13. dubna provoz na Dole ČSM-Sever
a tím i své půlroční působení na jednotlivých lokalitách OKD vůbec. Zájemci
se ale na ÚP ČR mohou obracet i nadále. Zaměstnanci jednotlivých kontaktních pracovišť jsou připraveni jim v maximální možné míře pomoci s novým
pracovním uplatněním. Dále k situaci
personální ředitelka Radka Naňáková.

Pracovnice ÚP ČR Žaneta Kubičná při konzultaci v mobilním pracovišti na ČSM-Sever.
k 13. 4. 2021, bylo zařazeno v rámci
Moravskoslezského kraje téměř 160
bývalých zaměstnanců OKD.
Mobilní pracoviště ukončila
svou činnost, a co bude dál?
Přestože došlo k ukončení působení
mobilních pracovišť v rámci našich lokalit, zájemci se na ÚP ČR mohou obracet i nadále. Úřad práce nás ujistil,
že zaměstnanci jednotlivých kontaktních pracovišť jsou připraveni našim

Dlouhodobě dobře nastavená,
tak hodnotil generální ředitel ÚP ČR
Viktor Najmon spolupráci se společností OKD. „Díky ní jsme nabídli
maximální servis všem, jichž se
hromadné propouštění v OKD dotklo. Cílem této činnosti byla snaha
zajistit, aby v ideálním případě
přešli rovnou k jinému zaměstnavateli a do naší evidence nemuseli
vůbec vstoupit,“ vysvětloval.
Zaměstnanci ÚP uplatňují
individuální přístup. S každým
z příchozích proberou jeho

konkrétní situaci, pomohou třeba
i se sepsáním životopisu nebo jej
nasměrují na příslušnou instituci
v případě dotazů týkajících se důchodu, pojištění apod. Velmi dobře
také funguje spolupráce s OSSZ
v Karviné.
Ukončení provozu jednotlivých mobilních poradenských
středisek ÚP probíhalo postupně
a odpovídalo potřebám propouštěných. Co se týče programu
Outplacement, projekt pro lidi

ohrožené ztrátou pracovního místa, tak v rámci Moravskoslezského
kraje bylo do něho zařazeno bezmála 160 bývalých zaměstnanců
OKD. „Přes dvacet procent z nich
nastoupilo či v brzké době nastoupí do rekvalifikačních kurzů,
zejména na rozší ření řidičského
průkazu o skupinu C a CE nebo
na získání profesního průkazu,“
upřesnila mluvčí pracovního
úřadu Kateřina Beránková.

hledá v rámci výběrového řízení vhodnou kandidátku/vhodného kandidáta na pozici

lidem v maximální možné míře pomoci s dalším pracovním uplatněním.
Všechny potřebné informace vám
budou sděleny na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce
ČR, a to dle místa vašeho bydliště.

Karviná
Havířov
Orlová
Český Těšín
Bohumín

950 126 456
950 126 746
950 126 804
950 126 654
950 126 603

Lokalita
Kontakt
ČSM – bývalé zdravotní středisko
Lucie Peterková
596 451 149
737 043 230
Renata Pavlíková
596 451 159

A co Nová šichta?
I Nová šichta jede na plno dál.
Díky organizačním změnám došlo k přemístění jednotlivých kanceláří. Nyní Nová šichta působí na lokalitě ČSM, v Centrálním
vzdělávacím středisku státního podniku DIAMO na Darkově
a v Poradenském centru v Karviné.
V současné době má již každá
z konzultantek Nové šichty přiděleny konkrétní registrované zájemce. Ti budou informováni nejen o přesunu kanceláří Nové šichty, ale zejména budou seznámeni s konkrétním konzultantem,
na kterého se budou moci dále obracet. Díky tomu tak bude pomoc
individuálně směřována k potřebám a požadavkům svěřené skupiny, respektive jednotlivých klientů. Úsilí bude především zaměřeno na nalezení vhodných nabídek
práce. Vyhledávání probíhá jak
mezi nabídkami spolupracujících
zaměstnavatelů ve webové aplikaci Burza práce, tak i na pracovních
portálech, webových stránkách
firem, či nabídkách Úřadu práce ČR. Jako ideální se jeví hledání nabídek práce přímo s klientem
na osobních schůzkách. V případě
zájmu o tuto osobní schůzku doporučujeme kontaktovat konzultanta
předem.

Patro/ kancelář

Pracovní doba

lucie.peterkova@okd.cz

Přízemí/13

PO-PÁ

8.00–14.00

renata.pavlikova@okd.cz

Přízemí/14

PO-PÁ

8.00–14.00

Darkov – Centrální vzdělávací středisko DIAMO, státní podnik
725 756 827
Markéta Klopcová
marketa.klopcova@okd.cz
Přízemí/104
596 262 128
725 756 830
Karolína Bachurska
karolina.bachurska@okd.cz
Přízemí/102
596 262 132
Jaroslava Kobielová 596 262 161 jaroslava.kobielova@okd.cz
Přízemí/103
PORADENSKÉ CENTRUM OKD, tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná-Nové Město
Markéta Klopcová
725 756 827 marketa.klopcova@okd.cz

Po dohodě
PO-PÁ

8.00–14.00

PO-PÁ

8.00–14.00

ÚT, ST, PÁ 8.00–14.00

hledá v rámci výběrového řízení vhodnou kandidátku/vhodného kandidáta na pozici

Účetní (pro pohledávky)

Všeobecná/ý účetní

Pracovní náplň:

Požadujeme:

Pracovní náplň:

Požadujeme:

• vyhotovování a účtování o vystavených
daňových i nedaňových dokladech,
• vystavování upomínek k polhůtným
pohledávkám,
• vystavení a účtování o úrocích z prodlení
k polhůtným pohledávkám,
• rozbory pohledávek,výnosů, případně
nákladů,
• účtování o zásobách vč. opravných položek
k zásobám, vedlejších nákladů s jejich
poří-zením,
• tvorba a účtování o opravných položkách
k pohledávkám z obchodního styku, odpisech pohledávek.

• min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru,
• znalost českých účetních předpisů,
orientační znalost zákona o dani z přidané
hodnoty a daně z příjmů právnických osob,
• zájem o účetnictví,
• znalost vystavování vydaných faktur v systému SAP (modulu SD),
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office),
• znalost anglického a německého jazyka pro
písemnou komunikaci.

• účtování podle doručených podkladů,
• vnitropodnikové účtování,
• zaúčtování bankovních a pokladních
operací,
• zpracování podkladů pro výkaznictví,
• příprava měsíční/roční účetní závěrky,
• příprava podkladů pro audit,
• spolupráce s auditory,
• kontrola a inventarizace účtů.

• praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky,
• min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického
směru,
• znalost českých účetních předpisů,
• zájem o účetnictví,
• aktivní přístup k práci,
• znalost systému SAP,
• uživatelská znalost práce na PC (MS
Office).

Nabízíme:
• zajímavou a rozmanitou pracovní náplň,
• stabilizující mzdové ohodnocení,
• příspěvek na penzijní připojištění,
stravování,
• příspěvek na dětské rekreace a další
sociální výhody.

Nabízíme:
• zajímavou a rozmanitou pracovní náplň,
• stabilizující platové ohodnocení,
• příspěvek na penzijní připojištění,
stravování,
• příspěvek na dětské rekreace a další
sociální výhody.

Termín nástupu: dohodou
Pracoviště: lokalita závodu ČSM, č. p. 1077, 735 34 Stonava

Termín nástupu: dohodou
Pracoviště: lokalita závodu ČSM, č. p. 1077, 735 34 Stonava

Žádosti o pracovní místo zasílejte formou strukturovaného životopisu a průvodního dopisu v českém
jazyce na níže uvedený kontakt nejpozději do 30. 4. 2021. Tamtéž můžete získat odpovědi na případné
doplňující otázky.

Žádosti o pracovní místo zasílejte formou strukturovaného životopisu a průvodního dopisu v českém
jazyce na níže uvedený kontakt nejpozději do 30. 4. 2021. Tamtéž můžete získat odpovědi na případné doplňující otázky.

Barbara Tomanová, Centrum personálních služeb OKD, a.s.
OKD, a.s., č. p. 1077, 735 34 Stonava
Telefonní spojení: +420 596 451 145, e-mailové spojení: barbara.tomanova@okd.cz

Barbara Tomanová, Centrum personálních služeb OKD, a.s.
OKD, a.s., č. p. 1077, 735 34 Stonava
Telefonní spojení: +420 596 451 145, e-mailové spojení: barbara.tomanova@okd.cz

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v jednom činném dole na dvou
lokalitách v karvinském revíru. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu
a v mnoha dalších odvětvích. Více informací naleznete na www.okd.cz.

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v jednom činném dole na dvou
lokalitách v karvinském revíru. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu
a v mnoha dalších odvětvích. Více informací naleznete na www.okd.cz.
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a báňští záchranáři zvláště si v pondělí
3. května 2021 připomenou čtyřicáté
výročí od mimořádné události ve 40.
sloji Prokop ve 4. dobývací kře na závodě Barbora. O život přišli Karel
Hodeček (velitel čety), Petr Grác, Jan
David a Lubomír Turovský z HBZS
Ostrava, Władysław Wojtowicz ze
ZBZS Dolu 1. máj, Leopold Sikora
ze ZBZS Dolu President Gottwald
a Rudolf Staňa, ředitel Dolu 1. máj.
Výstupy kouře z chodby 40 360a
hlásil v neděli 3. května 1981 fárající revírník hned po ránu. Okolo sedmé tam zasahovali a hasili požár chlapi ze ZBZS Dolu Barbora, až po jedenácté byla volána HBZS a merkaptanovou signalizací byla odvolávaná
ranní směna z podzemí. Profesionální
záchranáři před polednem zjistili ve spodní lávce, nedlouho před tím
uzavřeného rubání 40 304, výstupy
oxidu uhelnatého a také přímo otevřený oheň.
„Přímý hasební zásah H2O se ukázal jako neúčinný, použití pěnového generátoru Turbex jako neefektivní. A co hlavně v požárním vodovodu - potrubí chyběl tlak. O víkendu
byly uzavřeny hlavní ventily,“ komentovali to pamětníci. Vzhledem k šíření požáru chodbou 40 360b tak padlo rozhodnutí - výbuchuvzdorně uzavřít oblast porubu i přiléhající chodbu sádrovými hrázemi. Při stavbě H1
však došlo v 16:58 k prvnímu výbuchu – zasáhl šestadvacet ze šestapadesáti báňských záchranářů nacházejících se tehdy v dole a též ředitele šachty. Druhá exploze následovala
v 17:31. Výsledek. Tři mrtví na místě,
dvaadvacet zraněných: jedenáct těžce
a čtyři zemřeli v nemocnicích! O pře-

FOTO: Archiv

HORNÍ SUCHÁ – Hornická veřejnost

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

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

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

FOTO: Nadace OKD

SVIADNOV – Během předškolní do-

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

FOTO: OKD

Čtyřicet let od neštěstí s úmrtím šesti KKH Barbora má knížku
báňských záchranářů i ředitele šachty o historii domovské šachty

Brožura vydaná KKH Barbora.

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

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

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

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

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

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

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

OZNÁMENÍ

Cesta za poznáním, návštěva koňského ranče.

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

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

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

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktorka: Mgr. Naďa Chattová, e-mail: nada.chattova@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonava č.p. 1077,
735 34 Stonava; kontakt na redakci: 737 043 230, e–mail: pav2711@seznam.cz / náklad 10 500 výtisků / Registrace MK ČR E 18683 / tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava / Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
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