Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2018

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Šťastné a veselé Vánoce Ti zajistí bezpečná práce!“

INFORMAČNÍ
INFO
IN
RM
MAČ
AČN
N MĚS
MĚSÍČNÍK
ĚSÍČ
ĚS
ÍČNÍ
NÍK
K
LEČ
EČNO
EČ
N
OK
KD a.s.
a.s
s
SPOLEČNOSTI
OKD,

14. prosince 2017 / číslo 14 / ročník 47 / www.okd.cz

OKD REALIZUJE SVOU REORGANIZAČNÍ STRATEGII
Když se ohlédnu na vývoj v tomto roce,
pak rok 2017 pro OKD znamenal především přípravu a předložení reorganizačního plánu, který byl schválen Krajským
soudem v Ostravě 11. října 2017 a který
naší společnosti zajišťuje další existenci,
ekonomickou stabilitu a těžbu černého
uhlí. Současně jsme našim věřitelům
potvrdili, že po celou dobu insolvence
se nám podařilo udržet všechny závody
v provozu, pokračovat v dodávkách uhlí
zákazníkům, upravit obchodní podmínky dodavatelských vztahů, realizovat
programy úspor, hradit všechny závazky
a mzdy v řádných termínech a zahájit první fázi provozní restrukturalizace – útlum
dolu Paskov. Tím jsme všem věřitelům,
zákazníkům i obchodním partnerům
jednoznačně prokázali, že OKD realizuje
svou reorganizační strategii a má reálnou
šanci důstojně pokračovat v podnikatelské činnosti. Po několikaleté recesi
oboru a prudkém propadu cen uhlí v období 2013-2016 došlo v letošním roce
i k navýšení světových prodejních cen jak
energetického, tak koksovatelného uhlí.
Tato skutečnost přirozeně ovlivnila i středoevropský trh a projevila se pozitivně
na hospodaření OKD, a.s.

Retrospektiva roku 2017 v OKD
Jsme téměř na konci roku 2017.
Roku, ve kterém se nám podařilo
zhmotnit a zrealizovat řadu restrukturalizačních i podnikatelských
plánů a aktivit. Dovolte mi
alespoň ty nejdůležitější z nich
připomenout.
K zásadním opatřením nepochybně patří velmi dobře
řízené ukončení hornické
činnosti na Dole
Paskov. Rovněž
jsme se pustili
do postupného
zjednodušování
organizační
struktury společnosti a dalšího využití
synergických
efektů sjednoceného
řízení dolů
i jednotného
řízení útlumových aktivit
v rámci nového útvaru

restrukturalizace. Věřím, že letos
splníme podnikatelský plán v ukazateli hospodářského výsledku a to
navzdory zhoršené výrobní situaci
na Dole ČSM. Správně jsme
reagovali na vývoj poptávky
a vývoj cen koksovatelného uhlí v průběhu roku
a vhodnými motivačními
nástroji jsme v klíčových
kvartálech akcelerovali
výrobu a obchod.
Pokračovali jsme
v programech
nákladové
optimalizace
napříč všemi
závody a předpokládám,
že v oblasti
provozních
nákladů
dosáhneme dalších
úspor oproti
plánu.
V letošním roce
jsme

se také vrátili k hornickým tradicím
a v Karviné uspořádali Den horníků.
V neposlední řadě jsme pak zaznamenali zlepšené výsledky v oblasti bezpečnosti. Mluvit o bezpečnosti před
koncem roku je ale velice rizikové.
Chci proto jen říct, že mi je hrozně líto,
že jsme letos ztratili dva naše kolegy
na Dole ČSM.

Výhled na rok 2018
S ohledem na dále se snižující proﬁl
výroby nás v příštím roce nepochybně
čeká další náročné období s mnoha
úkoly na straně provozních výnosů,
nákladů i útlumu. V současné době
dokončujeme podnikatelský plán na rok
2018 a věřím, že bude – stejně jako v letošním roce – postaven na racionálních
možnostech vydobytí ekonomických zásob černého uhlí, plynulých dodávkách
našim zákazníkům a ﬁnanční rovnováze
provozních výnosů a nákladů. S jistotou
bohužel nelze predikovat, jak se v roce
2018 budou vyvíjet ceny černého uhlí
na světových trzích. Proto i nadále pro
nás bude podstatná schopnost společnosti pružně přizpůsobovat své náklady
podmínkám trhu.

Poděkování zaměstnancům,
obchodním partnerům a institucím
V loňském roce jsem v závěrečném
hodnocení uvedl, že jsme pod šťastnou
hvězdou podnikání, koncepčnosti a boje
za vlastní identitu. Rád bych k tomu
letos doplnil, že jsem velmi rád, že se
v našem podniku stále udržují vlastnosti
jako profesionalita, loajalita a spolehlivost. Jen díky vám všem se nám daří
zvládat toto období insolvence OKD.
Osobně považuji rok 2017 za velmi
náročný, ale úspěšný. Náročný především z hlediska kombinace pokračující
insolvence, podnikatelské činnosti
a zahájené provozní restrukturalizace
OKD. Úspěšný díky zvládnutým úkolům
a dobře odvedené práci a úsilí našich
zaměstnanců, za což bych jim rád touto
cestou poděkoval a popřál do roku 2018
hodně úspěchů, zdraví a hornického
štěstí. Rád bych samozřejmě poděkoval
i všem obchodním partnerům a institucím
za dobrou spolupráci v letošním roce.
Všem zaměstnancům a jejich rodinám
přeji klidné vánoční svátky, hodně úspěchů a hornického štěstí v roce 2018.
Zdař Bůh!
Antonin Klimša

Záslužné kříže pro 21 záchranářů z OKD

Tragická
událost
12. prosince 2017 v 19:36 hodin
došlo v rámci Důlního závodu
2 v lokalitě Stonava k neštěstí, v jehož důsledku přišel o život náš kolega - 55 letý horník
Grzegorz Nędzi z dodavatelské
společnosti ALPEX PBG.
Během vrtání svorníku
v hloubce 1100 metrů pod zemí,
kde pracoval, se nečekaně uvolnila hornina, která ho přímo
zasáhla. Na místo byla neprodleně povolána Hlavní báňská
záchranná stanice. Přestože
její lékař okamžitě po příjezdu
zahájil oživovací pokusy, krátce před 21. hodinou konstatoval, že závažná zranění polského horníka byla neslučitelná se
životem.
Vedení společnosti OKD,
a.s. vyjadřuje rodině zesnulého
hlubokou soustrast.

OSTRAVA – V hornickém skanzenu na Landeku proběhlo ve čtvrtek
7. prosince udělování Záslužných záchranářských křížů. Z rukou předsedy Českého báňského úřadu (ČBÚ)
Martina Štemberka je převzalo jednadvacet mužů působících v této profesi v revíru společnosti OKD.
Na ceremonii v pamětní síni báňského záchranného sboru v historickém Dole Anselm nechybělo vedení OKD včetně výkonného ředitele
Antonína Klimši a provozního ředitele Pavla Hadravy, vedení HBZS v čele
s ředitelem Josefem Kasperem, zástupci státní i obvodní báňské správy, ředitelé jednotlivých závodů a závodní šachet.
Závodní z DZ 1 Darkov David
Hájek se objevil i mezi vyznamenanými. Na klopu uniformy mu předseda ČBÚ připnul stříbrný – druhý nejvyšší – Záslužný záchranářský kříž.
„Důvody pro vstup do sboru jsem
měl dva. Tím prvním byl velký výbuch v lokalitě Barbora, k němuž došlo krátce po mém příchodu do OKD
v roce 1990. Nebyl jsem sice přímým
účastníkem této mimořádné události,
ale viděl jsem, s jakým úsilím a obětavostí se záchranáři snažili, když už
ne zachránit životy postižených, tak
alespoň najít ty smrtelně zraněné.
Druhým důvodem bylo to, že v jiné

záchranářské akci tragicky zahynul
kamarád a spolužák z VŠB Andrzej
Bulawa,“ vysvětloval Hájek.
Záslužný kříž Hájek považoval za ocenění dlouhých let v báňském záchranářství. „I teď mám ty
chlapy ze ZBZS pod sebou, zodpovídám za ně. V mírových dobách
– když se nic neděje – je popoháním, v bojových – když jsou povoláni do akce – jim věřím, že dělají, co
mohou, aby zachránili životy i majetek. Jdou do zásahu na vlastní nebezpečí,“ nechal se slyšet darkovský závodní.
Zlatý záchranářský záslužný
kříž převzal mj. MUDr. Alexander
Daniš, jenž není profesionální příslušník sboru. „Mám svou ordinaci
praktického lékaře v Radvanicích
a kromě toho pracuji i na HBZS
Ostrava. Nikdy jsem si nemyslel, že
budu mít s havířinou něco společného, jelikož od otce, jenž byl hor-

níkem na Slovensku v Handlové,
jsem věděl, jaká je to těžká práce,“ líčil držitel nejvyššího resortního vyznamenání. K báňským záchranářům se dostal prostřednictvím kolegy MUDr. Petra Karpety,
který byl letos v Ostravě vyznamenán za zásluhy v této profesi také.
„Považuji to za ocenění práce celého kolektivu, v záchranářství totiž
jedinec neznamená nic,“ upřesnil
Daniš s tím, že záchranářské kříže
mají kolegové z medicínské branže
ve veliké úctě.
Záchranářskou kariéru ukončil
převzetím zlatého záslužného kříže
Martin Strnad z HBZS. „Vážný úraz
mi bohužel znemožnil pokračovat
v práci,“ vysvětloval vyznamenaný,
jenž se rozhodl pro absolvování záchranářského kurzu – tak jako nynější darkovský závodní Hájek – po neštěstí na šachtě Barbora. Nemalou
roli v jeho rozhodnutí sehrál i otec,

který působil ve sboru báňských záchranářů v Dole Petr Bezruč. „Pokud
mohu porovnávat minulost a současnost, tak se nyní záchranář v našem revíru dostane naštěstí už méně
do kontaktu se smrtí. Tragických pracovních úrazů ubylo, a to jak díky modernějším technologiím, tak striktnímu přístupu OKD k bezpečnosti,“
doplnil Strnad.
V návrhu na udělení resortních
vyznamenání členům báňských záchranných sborů v obvodu působnosti HBZS Ostrava v roce 2017
schváleném Štábem báňské záchranné služby ČR byli dále zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA. A to Ivo
Vasil, který dostal zlaté za obětavost
při rozvoji ZBZS na někdejším dole
Jeremenko, a Vlastimil Janíček, jenž
převzal bronzové za příkladné plnění úkolů a aktivní účast na likvidacích mimořádných událostí.

FOTO: Radek Lukša

Zlaté resortní
vyznamenání předal
předseda ČBÚ také
dvěma lékařům Hlavní
báňské záchranné
stanice Ostrava

Předseda ČBÚ (vlevo) s jedenadvaceti vyznamenanými z OKD a dvěma z DIAMO.
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Dva kolektivy nakopaly nad sto tisíc tun uhlí!

Zlaté Záslužné záchranářské kříže
• Vladislav Gomola (HBZS Ostrava, záchranář
od roku 1978) vyznamenán za dlouholetou aktivní
činnost v báňském záchranném sboru, příkladný
výkon pohotovostní služby, vysoce odbornou práci při
výjezdech pohotovosti, aktivní podíl na likvidaci a odstraňování důlních nehod a záchraně lidských životů.
• Martin Strnad (HBZS Ostrava, záchranář od roku
1991) vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru, příkladnou práci při
důlních i lékařských výjezdech pohotovosti, aktivní
podíl na likvidaci a odstraňování důlních nehod,

záchraně lidských životů, zásazích nad volnou hloubkou a pod vodní hladinou.
• MUDr. Alexander Daniš (lékař HBZS Ostrava,
záchranář od roku 1994) vyznamenán za příkladnou
práci při výjezdech pohotovosti a záchranu zdraví
a lidských životů na povrchu i v podzemí dolů OKD.
• MUDr. Petr Karpeta (lékař HBZS Ostrava, záchranář od roku 1987) vyznamenán za příkladnou práci
při výjezdech pohotovosti HBZS Ostrava a záchranu
zdraví a lidských životů na povrchu i v podzemí
dolů OKD.

Stříbrné Záslužné záchranářské kříže
• David Hájek (DZ 1 – Darkov, záchranář od roku
2004) třináct let působil jako záchranář, nyní je závodním, aktivně se podílí na likvidaci a odstraňování
důlních nehod, vyznamenán za přesné a vysoce odborné vedení v záchranářských zásazích při úspěšné
likvidaci důlních požárů a nehod v OKD.
• Stanislav Wilde (DZ 1 – Karviná, záchranář od roku
1991) za dobu své činnosti ve sboru působil jako báňský záchranář, četař, hlavní mechanik ZBZS, ve všech
funkcích se aktivně podílel na likvidaci a odstraňování
důlních nehod jak v DZ 1 – Karviná, tak i na ostatních
důlních závodech, vyznamenán za dlouholetou aktivní
činnost v báňském záchranném sboru.
• Ivo Halata (Závod Útlum–Jih, záchranář od roku
1993) má kvaliﬁkace četaře, lezce, řidiče důlní
lokomotivy, střelmistra, členem stálého sboru je
od roku 1996, vyznamenán za dlouholetou činnost
v závodním báňském záchranném sboru a podílení se
na likvidaci nehod v OKD.
• Radek Trňák (Závod Útlum–Jih, záchranář od roku
1993) má kvaliﬁkace četaře, četaře – instruktora,
lezce a mechanika lezecké techniky, členem stálého
sboru je od roku 1994, vyznamenán za dlouholetou

činnost v závodním báňském záchranném sboru
a podílení se na likvidaci nehod v OKD.
• Václav Brožík (HBZS Ostrava, záchranář od roku
1987) vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru, příkladný výkon
pohotovostní služby, přesné a vysoce odborné
plnění vydaných příkazů v záchranářských
zásazích při likvidaci důlních nehod (například
při důlních výjezdech k požárům v porubu 40 907
v DZ 1 – Darkov a v raženém důlním díle 400 020
v DZ 2 – Sever).
• Přemysl Němčík (HBZS Ostrava, záchranář od roku
1989) vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru, příkladnou práci při
důlních i lékařských výjezdech pohotovosti, aktivní
podíl na likvidaci a odstraňování důlních nehod
zejména při důlním výjezdu k požáru v raženém důlním
díle 400 020 na DZ 2 – Sever.
• Antonín Zapletal (HBZS Ostrava, záchranář od roku
1984) vyznamenán za dlouholetou činnost v báňském
záchranném sboru a za příkladnou činnost mechanika
báňské záchranné služby v oblasti dýchací a lezecké
techniky.

Bronzové Záslužné záchranářské kříže
• Stanislav Kolatek (DZ 1 – Darkov, záchranář
od roku 1992) za pětadvacet let ve sboru působil
jako báňský záchranář, četař i hlavní mechanik,
ve všech funkcích se aktivně podílel na likvidaci
a odstraňování důlních nehod jak v DZ 1 – Darkov, tak
i na dalších důlních závodech, vyznamenán za přesné
a vysoce odborné vedení a plnění vydaných příkazů
v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci
důlních požárů a nehod v OKD.
• Dalibor Krátký (DZ 1 – Darkov, záchranář od roku
1988), za devětadvacet let ve sboru působil jako
báňský záchranář, četař, VZS a VLH, ve všech funkcích
se aktivně podílel na likvidaci a odstraňování důlních
nehod v DZ 1 – Darkov, vyznamenán za přesné
a vysoce odborné vedení a plnění vydaných příkazů
v záchranářských zásazích při úspěšné likvidaci
důlních požárů a nehod v OKD.
• Jaroslav Mleziva (DZ 1 – Karviná, záchranář od roku
1996) za jednadvacet let ve sboru působil jako
báňský záchranář, četař, mechanik, ve všech funkcích
se aktivně podílel na likvidaci a odstraňování důlních
nehod jak v DZ 1 – Karviná, tak i v ostatních důlních
závodech, vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost
v báňském záchranném sboru.
• Miroslav Kočíř (DZ 1 – Karviná, záchranář od roku
1997), za dvacet let ve sboru působil jako báňský
záchranář a četař, ve všech funkcích se aktivně
podílel na likvidaci a odstraňování důlních nehod jak
v DZ 1 – Karviná, tak i v ostatních důlních závodech,
vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost v báňském záchranném sboru.
• Roman Feher (DZ 1 – Karviná, záchranář od roku
1994) za třiadvacet let ve sboru působil jako báňský

záchranář a četař, ve všech funkcích se aktivně
podílel na likvidaci a odstraňování důlních nehod jak
v DZ 1 – Karviná, tak v ostatních důlních závodech, vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru.
• Pavel Szwanczar (DZ 2, záchranář od roku 1994)
aktivní záchranář od ukončení kurzu nováčků, v ZBZS
lokality Sever působí od roku 2002, nyní na pozici
četař, vyznamenán za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru, úspěšnou likvidaci a uzavření porubu 332 209 a úspěšnou likvidaci záparu v porubu
400 006.
• Milan Madaras (DZ 2 záchranář od roku 1993)
v ZBZS lokality Sever působí od roku 1994 jako
záchranář, vyznamenán za aktivní činnost v báňském
záchranném sboru, úspěšnou likvidaci a uzavření porubu 332 209 a úspěšnou likvidaci záparu v porubu
400 006.
• Robert Werner (DZ 2, záchranář od roku 1992)
pracuje ve funkci vedoucího důlní degazace, vyznamenán za dlouhodobou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru a úspěšné řízení likvidace záparu
v porubu 461 202.
• Ivan Cagáň (DZ 2, aktivním záchranářem byl
v letech 2005 až 2008) pracuje ve funkci mechanik
a požárního preventisty v lokalitě Jih, vyznamenán
za aktivní činnost v báňském záchranném sboru.
• Zdeněk Voříšek (HBZS Ostrava, záchranář od roku
1994) vyznamenán za příkladný výkon pohotovostní
služby, pracovní nasazení při lékařských i důlních
výjezdech pohotovosti, záchranu životů a zdraví
zaměstnanců OKD (zejména při obtížném transportu
zraněného horníka z porubu v DZ 3 – Staříč).

V listopadu se
v přípravách DZ 1 dařilo
především kolektivu
Mateusze Wróbla, který
vyrazil 210 metrů
KARVINÁ – Předposlední měsíc roku
se v Důlním závodě 1 nesl ve znamení
fedrunku, těžba činila 390 tisíc tun uhlí,
což bylo deset tisíc tun nad technický
režim. Výrazně k tomu podle výrobního
náměstka Kamila Kempného přispěly
dva kolektivy, které překročily magickou hranici sta tisíc nakopaných tun.
Kolektiv hlavního předáka Tadeusze
Czaji z ﬁrmy Alpex vedoucího Janusze
Piełky měl za úkol v porubu 40 902 vybaveném technologií DBT 2,6/5,5 s dobývacím kombajnem SL 500 vytěžit
88 380 tun. Ve skutečnosti jeho produkce dělala 115 687 tun, čímž splnil limitní výkon na 116 procent. Czajův kolektiv ujel směrně 90,6 metru při průměrném postupu 3,3 metru za den a rubáňovém výkonu 62 tun na hlavu a směnu.
Pozadu nezůstali ani horníci Zbyňka
Rzidkého z úseku Janusze Sztuly, jimž
se v porubu 140 806 se sekcemi Fazos
15/33 a 17/37 s kombajnem KSW 475
podařilo nakopat 102 749 tun (v zadání měli 77 820 tun). Porubem ujeli 95,1
metru, opět při průměrném postupu
3,3 metru za den a rubáňovém výkonu
54 tun na hlavu a směnu. Parametry LV
přeplnili na 121,6 procenta.
„Velmi dobrého postupu porubní

fronty dosáhl ve dvousetmetrové stěně také pluhový kolektiv hlavního předáka Miroslava Pokorného z úseku vedeného Martinem Pamánkem. Za měsíc se mu podařilo ujet 142,5 metru,
čemuž odpovídala těžba ve výši 43 135
tun,“ upřesnil Kempný s tím, že i v tomto případě šlo o splnění limitního výkonu (na 121,2 %).
Ne všude se ale, jak výrobní náměstek upozornil, rubáňovým v DZ
1 dařilo. Příroda potrápila horníky od Romana Badury z úseku Petra
Pufera v porubu 240 502. Procházeli

Rekord padl po více než dvou letech
Čelboví v DZ 1 vyrazili v jedenáctém
měsíci celkem 1100 metrů důlních
děl, čímž překročili plán o pětadvacet
metrů. Jak provozní náměstek Petr
Glas oznámil, rekord zaznamenali
také zde. „Po dlouhé době se podařilo
kolektivu v jednom měsíci vyrazit
přes 200 metrů. Podobný výsledek
se na naší šachtě podařil naposledy
v říjnu 2015,“ chválil osádku hlavního
předáka Mateusze Wróbla z úseku
WPBK-BIS vedeného Zygmuntem
Borowym. Ti na čelbě 22 4001 vyrazili
210 metrů při průměrném postupu
7,5 metru za den a čelbovém výkonu
41,67 centimetru na hlavu a směnu
a samozřejmě splnili i limitní výkon.
Další přípravářské zápisy na skuru
v listopadu zaznamenali:
• kolektiv hlavního předáka Václava

Statut bezpečného pracoviště DZ 1:
Rubání i přípravy, sami staří známí
KARVINÁ – Žádné pracovní úrazy
a kladné hodnocení od zástupců vedení
závodu či útvaru BOZP při kontrolním
fárání - to spojovalo adepty na Statut
bezpečného pracoviště ze všech tří šachet Důlního závodu 1. Po vyhodnocení podzimní mimořádné bezpečnostní
kampani ho zde získalo pět čelbových,
tři rubáňové a stejný počet kolektivů
z kategorie ostatních.
„Nepřekvapuje, že u vítězů kategorií produktivních kont máme stejná jména, jako na předních místech
ve výrobě a plnění limitních výkonů,“
řekl vedoucí odboru bezpečnosti DZ
1 Věslav Galuszka. V rubání si totiž
vedl nejlépe kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku vedoucího Janusze Sztuly, kteří v hodnoceném období kopali porub 140 806
v lokalitě Lazy. Druhé místo obsadil
– po svém návratu z výpomoci na stonavské šachtě zpět na lokalitu Darkov
a nástupu do bloku 240 502 - kolektiv hlavního předáka Romana Badury
z úseku vedoucího Petra Puffera.
Třetí příčka patřila horníkům hlav-

frontálním až třímetrovým přesmykem, což však bez větších problémů nakonec zvládli. „Horší situace byla v porubu 22 39 54 s osádkou hlavního předáka Janusze Siwka ﬁrmy Alpex vedoucího Mariana Olszewského. I přes
neustálé zajišťování stropu vrtáním TH
rovin a stabilizací pilíře lepením se nám
nedaří dosáhnout stabilizované těžby,“
vysvětloval Kempný. Kolektiv je nicméně podle něj natolik zkušený, že by měl
v prosinci situaci zvrátit a začít podávat
požadované výsledky.

ního předáka Miroslava Pokorného
z úseku vedoucího Martina Pamánka
pracujícím s pluhovou technologií
v porubu 161 904 v lokalitě Lazy.
Statuty bezpečného pracoviště v přípravách získaly kolektivy hlavních předáků Petra Rojíčka,
Miroslava
Vráblika,
Václava
Michalčíka, Romana Jakubišína
a Adama Doseděla. „Jsou jen ze dvou
úseků – vedoucích Radima Neuwerta
a Radima Kalafuta,“ upřesnil vedoucí provozu příprav Radim Sarganek.
V kategorii ostatních si kladívka označující statut zasloužil úsek
Degazace Karviná z lokalit ČSA a Lazy
s vedoucím Petrem Horákem a hlavním předákem Martinem Veselkou.
Dále pak Centrální doprava Darkov
s vedoucím Karlem Němcem a hlavním předákem Boleslavem Brodou
a úseky Vybavování a likvidace č. 2, 3
a 4 včetně jejich elektrikářů, zde jsou
vedoucími Jiří Macháček, Lubomír
Kokošinský a Adam Iwanuszek, hlavními předáky jsou Libor Bilan, Josef
Hnát a Marek Szelong.

Michalčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 340 941.1 vyrazil
47 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišína z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 336 740 vyrazil 49
metrů,
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 2802 vyrazil 108
metrů,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Romana
Pastuchy na čelbě 61 906 vyrazil 147
metrů,
• kolektiv hlavního předáka
Mirosława Suwaje z úseku WPBK-BIS
vedoucího Zygmunta Boroweho na čelbě 22 4002A vyrazil 51 metrů.

Nejštědřejší šachťák
KARVINÁ – Nejštědřejší z horníků a jejich
hostů na šachťácích v našem revíru byli
slavní semestři a semestriky z Důlního
závodu 1, lokalit ČSA, Lazy a Darkov.
Na své sesi v PZKO Stonava vybrali
na Barborku celkem 130 300 korun.
Zároveň zde skokem přes kůži vstoupili
oﬁciálně do hornického cechu předseda
představenstva OKD Jan Solich i její
ﬁnanční ředitel Michal Sládek, dále
zástupce OBÚ Martin Kruček a hlavní předáci Václav Michalčík a Karel
Zborovský.

FOTO: Důlní závod 1

Jan Solich při skoku přes kůži.
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27. šachťák ČSM: Formální ctění tradic i zábavné soutěžní škandály

STONAVA – Po roční pauze se poslední listopadový pátek v Důlním závodě 2
uskutečnil tradiční hornický večer, šachťák. V prezidiální tablici zasedli kromě
Slavného vysokého a neomylného prezidia (SVNP) Petra Horáka také slavní
a vysocí adláti, členové představenstva
společnosti OKD Jan Solich, Antonín
Klimša, Michal Kuča a ředitel činných
dolů Boleslav Kowalczyk.
„Šachťák ČSM se konal už po sedmadvacáté, a to na obvyklém místě,
v kulturním domě u naší severní lokality,“ upřesnil technik odboru plánování
a řízení údržby Jaroslav Hečko. Ten zastával na šachťáku funkci policejního
rady, tedy velitele PiPo.
Kontrárii, čili vedoucími, jednotlivých
tablic se stali závodní dolu Karel Blahut

Soutěž týmů v pivní transfúzi spočívala
v odsávání masti ze sklenice.

DARKOV – Novým předsedou představenstva
a výkonným ředitelem OKD, HBZS, a.s.
byl k 1. prosinci 2017
jmenován Petr Dedek.
Josef Kasper zůstává ve společnosti jako
ředitel Hlavní báňské záchranné služby.
Představenstvo společnosti OKD, HBZS, a.s.
od 1. prosince rovněž Petr Dedek

Medaile J. Agricoly pro tři zástupce OKD
Skokem přes kůži vstoupilo do řad
semestrů šest smrdutých fuxů.
Veselí si přítomní užili při škandálech
(soutěžích), disciplín bylo hned osm.
Vážně pojatou soutěžní disciplínou
byl Zlatý gumák. „Jednotlivé tablice plnily pracovní boty penězi, které předáme Spolku svatá Barbora. Nejštědřejší
byla tablice pravá. Dohromady nadlišák
se skrutátory v gumácích napočítali celkem 110 500 korun,“ vysvětlovala pracovnice propagace Dana Viktorínová.
Celkovým vítězem klání mezi tablicemi
se nakonec stala tablice pravá.
Smyslem šachťákových večerů, jak
Hečko poznamenal, je nejen se pobavit,
ale také dostát starobylým havířským
tradicím. „Ty prokazují, že příslušníci
našeho cechu hornického jsou lidmi nejen hrdými, ale rovněž veselými. Zdař
Bůh!“ doplnil dlouholetý policejní rada
PiPo.

Kombajnoví raziči se při plnění limiťáků se stovkou nespokojili

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Kdo měl v přípravách Důlního závodu 2 v listopadu stanovenou metráž sto a více
metrů, se zdaleka nespokojil s dosažením jen
této hranice. Vyplynulo to z vyhodnocení splněných limitních výkonů, které poskytl směnový technik útvaru výrobního náměstka Jiří
Radovesnický.

Na kombajnových čelbách se razilo přes sto metrů.

PLNĚNÍ sml. HS 2017

„Nejvíce se u nás dařilo na čelbě 463 322 razičům Alpexu s hlavním předákem Dariuszem
Marcolem z úseku vedeného Stanisławem
Januszem Zgudou. V zadání měli 115 metrů, ale
vyrazili jich s kombajnem MR-340x celkem 135
při průměrném denním postupu 6,0 metrů, a to

nově posílil Stanislav
Wizur, který dosud
působil jako vedoucí Odboru plánování a controllingu v mateřské ﬁrmě OKD, a.s.
Jedním z cílů nového
představenstva OKD,
HBZS, a.s. bude efektivní vnitropodnikové
oddělení záchranářské
činnosti od ostatních
aktivit společnosti.

v proﬁlu SPN 16/29. Parametry svého třetího limiťáku tak přeplnili na 117 procent,“ informoval Radovesnický.
Postup o 115 metrů ukládal režim ještě kolektivu hlavního předáka Jána Savaryho z úseku vedoucího Romana Gajdzici. Jeho osádky
ale na čelbě 400 040 vybavené kombajnem MR340x zvládly 121 metrů. Znamenalo to pro ně letošní pátý zápis na přípravářskou skuru.
Páté kladívka přidaly rovněž kolektivy hlavních předáků Sergeje Tarana z úseku Vladimíra
Durkota (118 metrů na čelbě 292 291) a Tomasze
Sylwestera Figury z úseku Alpex vedoucího
Zgudy (115 metrů na čelbě 300 221/1). „Oběma
přitom stačilo ke splnění limitního výkonu 105
metrů,“ poznamenal směnový technik.
S klasickou technologií splnil v jedenáctém
měsíci LV jediný kolektiv – razičů Marka Vlčka
z úseku Davida Vodičky – díky postupu o 77 metrů na čelbě 292 40/1 (v zadání měl 60 metrů).
Také v rubání přibyl v předposledním měsíci
roku pouze jeden zápis na skuru. Zasloužili si
ho havíři hlavního předáka Józefa Zubrzyckiho
z úseku Polcarbo vedeného Januszem Pawlikem,
kteří v bloku 402 304 vybaveném sekcemi Fazos
15/33 POz-MD a kombajnem SL 300 nakopali
29 529 tun uhlí.

PRAHA – Nejvyšší resortní hornické vyznamenání převzali v úterý 12. prosince
v Praze z rukou předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky také tři
zaměstnanci společnosti OKD. Novými
držiteli Medaile Jiřího Agricoly udělované
za zásluhy o hornictví a jeho rozvoj se
stali závodní Důlního závodu 1 – Darkov

David Hájek, výrobně – technologický
náměstek Závodu úpraven Jiří Waclawik,
a vedoucí větrání a projektant větrání
Závodu Útlum – Jih Vítězslav Košňovský
(na snímku jsou vyznamenaní s provozním ředitelem OKD Pavlem Hadravou).
Proﬁly oceněných přineseme v lednovém
čísle měsíčníku Horník.

FOTO: Ivo Čelechovský

Adláty byli členové představenstva OKD
a ředitel činných dolů.

(levé s přípraváři), zástupce vedoucího
provozu rubání Jiří Pokorný (středové
se zaměstnanci útvarů závodního dolu,
technického náměstka a provozu centrálního odtěžení) a vedoucí projektu Room
& Pillar Jiří Korbel (pravá s rubáňovými
a dopraváři). „Slavný semestr Pokorný
byl v naší sesi sice novociánem, ale přibrali jsme ho, protože na Paskově platil
za znalce šachťákových obyčejů. Pobavil
nás i svými příspěvky,“ líčil Hečko.
Program se nesl v duchu ceremonií
stanovených pivním zákonem. „Za jeho
porušení byly tresty v podobě určitého
počtu pivních minut v pivním zasrání.
Po zásluze se tam například dostal jeden
slavný semestr, který se dopustil velkého prohřešku – zvolil nevhodné oblečení
i obuv,“ uvedl Hečko.
Cti skákat přes kůži se na 27. šachťáku
ČSM dostalo Václavu Czyžovi a Jiřímu
Gletovi, zástupcům provozu příprav v lokalitě Sever, dále Lukáši Frýdlovi z úseku
trhacích prací a vrtů, Martinu Síkorovi
z úseku provozu vybavování a likvidace, Radku Gasiorovi z rubání a Marku
Sołtysikovi z dodavatelské ﬁrmy Novum
Servis. Jejich pasování provedl kmotr,
jímž byl pravý adlát Boleslav Kowalczyk,
spolu s ostatními adláty.

Organizační změny v HBZS

Zleva V. Košňovský, J. Waclawik a D. Hájek s provozním ředitelem OKD Pavlem Hadravou.

Sergej Taran končí jako hlavní předák přípravářů
bohužel rok 2014, kdy při silSTONAVA – Téměř deset kilomeném důlním otřesu během roztrů vyražených důlních děl zůšiřování prorážky ve 22. kře
stává za kolektivem, který už
na šachtě ČSA zahynuli tři
dvanáct let vede Sergej Taran.
špičkoví havíři a dalších šest
Pro toho je však prosinec
utrpělo zranění,“ vzpomíná odna čelbě 292 291 v Důlním zácházející hlavní předák.
vodě 2 – Sever posledním měTen předává od 1. ledna 2018
sícem ve funkci hlavního přesvou funkci Davidu Bergerovi,
dáka příprav ve ﬁrmě THK –
který pracuje ve ﬁrmě THK –
Čechpol.
Čechpol desátým rokem a pro
„S narůstajícím věkem navedení kolektivu má podle
stal nejvyšší čas předat poTarana veškeré předpoklady.
myslné předácké žezlo svéSergej Taran končí jako čelbový
„Po absolvování hornických
mu nástupci,“ říká Taran. Má
hlavní předák.
kurzů dosáhl nejvyšší důlní
za sebou působení na dolech
kvaliﬁkace a praktické zkušenosti nabral jako
Paskov (zde začínal jako předák), Lazy i ČSA;
směnový předák jedné z mých osádek,“ vysvětražby zvládá kolektiv s kombajnem i klasickou
luje Taran.
technologií. Momentálně jeho osádky se smě„Pod vedením Sergeje Tarana razil koleknovými předáky Davidem Bergerem, Petrem
tiv většinou ve velmi obtížných důlně-geoloJilavským, Josefem Pitákem, Davidem Vítkem
gických podmínkách. Přesto byla jeho metráž
a Tomášem Horečkem pracují s kombajnem AM
vyražena kvalitně při dodržování všech zá50 na přípravě základny pro nový porub ve 29.
sad bezpečné práce,“ uvádí za THK – Čechpol
sloji. Vedoucím jejich úseku je Vladimír Durkot.
Jan Kurial. Vedení této ﬁrmy děkuje Taranovi
Nicméně více než na vyražené metry klade
za pracovní výsledky a jeho nástupci Bergerovi
Taran důraz na bezúrazový provoz. „Od roku
zároveň přeje spoustu metrů opět bezpečně
2006 do konce listopadu 2017 jsme neměli v koa kvalitně připravených důlních děl.
lektivu žádný registrovaný úraz. Výjimkou byl
FOTO: THK - Čechpol

FOTO: Radka Grimová, DZ 2

Účastníci v kulturním
domě u severní lokality
DZ 2 vybrali v rámci
soutěžní disciplíny Zlatý
gumák 110 500 korun
pro sirotky z Barborky
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CHLEBOVICKÝ HLAVNÍ VENTILÁTOR BYL
DOČASNĚ ODSTAVEN Z PROVOZU
CHLEBOVICE – Závod Útlum–Jih (ZÚJ)
odstavil v pondělí 4. prosince hlavní
ventilátor v lokalitě Chlebovice. Jeho
vyřazení z provozu je dočasné a přinese
nemalé úspory elektrické energie, jak

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LISTOPAD 2017
Rubání – kombajny

Nový způsob uzavírání dolu umožnil
ponechat v provozu pouze jeden hlavní
ventilátor – na lokalitě Staříč – který
zajistí větrání důlního pole při likvidaci
lokality Sviadnov a v počáteční fázi také

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 (40902)

Pielka

Důlní závod 1

115687

4169

548.5

90,034

3,26

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

2.

Rzidký (140806)

Sztula

Důlní závod 1

102749

3513

728.3

58,758

3,25

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

3.

Badura (240502)

Puffer

Důlní závod 1

45441

1731

255.2

37,723

1,62

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-522

4.

Koval (402304/, 461202)

Miarka

Důlní závod 2

42306

1226

427.2

28,001

3,97

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD
SL 300/3,3 kV C04; FAZOS 15/31 POz-MD

5.

Kania (364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

31975

1142

339.1

17,863

1,72

6.

ALPEX_Siwek (223954)

Wypych

Důlní závod 1

31028

2035

294.0

42,762

1,85

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

7.

Szwed (11634)

Kubanek

Důlní závod 1

21228

786

249.8

15,439

1,31

SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

8.

Pospíchal (371004)

Huspeka

Důlní závod 2

18696

712

329.5

12,706

1,99

9.

ALPEX_Kražewski (332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

17231

579

220.5

14,480

1,55

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

10.

POLCARBO_Zubrzycki (402304)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

6002

774

314.6

19,110

3,20

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 15/33 POz-MD

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

Odstavený hlavní ventilátor v ZÚJ – Chlebovice.

informoval vedoucí větrání Vítězslav
Košňovský. Znovu se rozeběhne až při
likvidaci jam lokality Staříč.
„Závod Útlum–Jih je tvořen třemi
lokalitami zpřístupněnými vždy dvojicí
centrálních jam o světlém průřezu
sedmi a půl metru, a to lokalitami
Sviadnov, Staříč a Chlebovice. Větrní
systém sestávál ze dvou větrních oblastí: výdušné jámy č. II/3 v lokalitě Staříč
a větrní oblast výdušné jámy č. III/5
v lokalitě Chlebovice,“ přiblížil situaci
v závodě Košňovský. K datu ukončení
paskovského dobývání (1. dubna
2017) měli ve zdejší větrní síti zapojeno
přibližně pětašedesát kilometrů důlních
děl, v nichž bylo vytvořeno čtrnáct
samostatných větrních oddělení.
„Plán zajištění a likvidace našeho závodu předpokládal s uzavíráním lokalit
v následném pořadí Sviadnov, Staříč
a Chlebovice a počítal se souběžným
provozem hlavních ventilátorů na lokalitách Staříč a Chlebovice, a to po dobu
likvidace lokalit Sviadnov i Staříč.
V průběhu realizace uzavírání jsme
navrhli a propočetli způsob uzavírání
dolu s dočasným odstavením hlavního
ventilátoru lokality Chlebovice,“ pokračoval vedoucí větrání.

lokality Staříč. „Chlebovický ventilátor
udržujeme v pohotovostním stavu
a v pravidelných intervalech prověřujeme jeho funkčnost. Opětovné zprovoznění předpokládáme až se zahájením
likvidace staříčských jam při současném odstavení hlavního ventilátoru
lokality Staříč,“ líčil Košňovský.
S dočasným odstavením chlebovického hlavního ventilátoru se také zjednodušila větrní síť ZÚJ spojená s redukcí
metráže chodeb v okrajových oblastech
důlního pole lokalit Staříč a Chlebovice.
„Dočasně jsme z větrní sítě vyřadili
okolo čtyřiatřiceti kilometrů důlních děl
a snížili počet samostatných větrních
oddělení na tři,“ pokračoval Košňovský
s tím, že došlo k podstatné změně ve větrání ZÚJ, musí být proměřeny tlakové
spády a bude zpracována větrní rozvaha
dolu, která bude předložena Obvodnímu
báňskému úřadu pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého
v Ostravě.
„Odstavením hlavního ventilátoru
v Chlebovicích dosáhneme měsíční
úspory elektrické energie ve výši asi
370 tisíc kilowattů, což se projeví ve snížení celkových nákladů závodu,“ doplnil
vedoucí větrání.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný (161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

43135

1438

959.5

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

26,535

4,75

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

7,50

165,75

41,61

AM-50 K03

161,00

5,96

145,50

32,67

AM-50 K08

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

WPBK-BIS_Wróbel (224001)

Borowy

Důlní závod 1

210,00

2.

Rojíček (224004)

Wdówka

Důlní závod 1

měsíční
m/d
ražba (m)

typ zařízení

3.

Špička (61906)

Pastucha

Důlní závod 1

147,00

6,39

141,25

35,51

MR 340X-Ex SANDVIK K02

4.

ALPEX_Marcol (463322)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

135,00

5,87

144,98

36,10

MR 340X-Ex SANDVIK C02

5.

Savary (400040)

Gajdzica

Důlní závod 2

121,00

5,32

120,20

30,63

MR 340X-Ex SANDVIK C04

6.

Kadlec (112801)

Wdówka

Důlní závod 1

120,00

5,00

110,50

36,27

AM-50 K05

7.

THK-ČECHPOL_Taran (292291)

Durkot

Důlní závod 2

118,00

4,92

116,03

31,55

AM-50 C01

8.

ALPEX_Staszewski 2 (300241/4)

Kuczera, Ing.

Důlní závod 2

116,00

5,52

103,30

36,66

Razicí kombajn ost.

9.

ALPEX_Figura (300221/4)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

115,00

3,83

86,63

20,95

AM-75 C01

10.

Polák (112802)

Wdówka

Důlní závod 1

108,00

5,40

119,34

29,83

AM-50 K01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

SDD_Vlček (292240/1)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

měsíční ražba
(m)
77,00

m/d
3,71

čistý
výlom/den (m3/den)
74,22

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
19,80

VVH-1U C02, NSU-1E C01
VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

typ zařízení

2.

WPBK-BIS_Suwaj (224002A)

Borowy

Důlní závod 1

51,00

2,04

49,78

11,33

3.

Jakubišin (336740)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

49,00

2,33

46,90

12,25

VVH-1B D01, PSU 9000 D06

4.

Michalčík (340941/1)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

47,00

2,76

62,76

19,52

VVH-1B D02, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

5.

Doseděl (336720)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

31,00

2,21

44,51

14,42

VVH-1B D04, PSU 9000 K04

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–LISTOPAD 2017
Rubání – kombajny
důl

těžba (t)

Sztula

Důlní závod 1

487975

1800

426.7

32,108

Sedkowski

Důlní závod 2

369480

2291

405.2

55,882

2,12

Kubanek

Důlní závod 1

367737

1315

387.2

22,895

2,28

POLCARBO_Zubrzycki
(463300/1, 402304)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

348073

1864

583.3

46,193

2,99

5.

Kania (364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

282607

1627

518.2

31,512

2,64

6.

ALPEX_Czaja (240501, 40907,
240502, 40902)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

262697

1585

264.4

35,364

1,55

7.

ALPEX_Siwek (223952, 223954)

Wypych

Důlní závod 1

257629

1830

307.7

38,980

2,14

8.

Badura (140710, 331211,
332206/2, 240502)

Puffer

Důlní závod 1

257527

1329

257.0

25,781

2,07

9.

ALPEX_Kražewski (332209,
331315/1, 400006, 332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

247644

1101

324.6

27,408

2,29

10.

Koval (461200, 461202,
402304)

Miarka

Důlní závod 2

234565

1360

449.4

26,356

2,66

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

kolektiv

2.

Rzidký (339701, 337700,
140806)
POLCARBO_Dąbek (401301)

3.

Szwed (14793, 11634)

4.

1.

Nadchodzące
Święta Bożego
Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz
reﬂeksji dotyczących
minionego okresu i planów na
nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy
Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z
podjętych wyzwań
i radości ze spełnionych marzeń.

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

vedoucí
úseku

Pořadí

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

kombajn, výztuž
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE 710
F D02; FAZOS 15/31 POz-MD; KSW 475 K01
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD; SL
300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75;
FAZOS 15/31 POz-MD
KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE 750
F D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37
POz-MD; MEOS 22/46-5
SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75;
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZ
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD; SL
300/3,3 kV D01

2,70

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný (161902, 161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

295659

1255

854.8

25,977

4,61

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman (059607)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tego wszystkego życzy
POLCARBO spol. s r.o.

vedoucí
úseku

kolektiv

Špička (40807/1, 40807A, 40810/3, 61907, 61906)
Pastucha
ALPEX_Pasik (364242/P, 364290, 364224, 402220, Bajaczyk, Ing.
364264)
Rojíček (11617, 11634/1, 223952/2, 224004)
Neuwert
Polák (11634/P, 11617A, 11634/1, 11618/1A, 223905,
Wdówka
112811, 112803, 112802)
Kadlec (61905, 61904, 61907, 112810, 112801,
Pastucha
112803B)
Valenčík (240420, 240420/2, 240420/3, 40713)
Poloček

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

5,52

124,53

31,31

MR 340X-Ex SANDVIK K02

měsíční
m/d
ražba (m)

důl
Důlní závod 1

1297,00

Důlní závod 2

1235,00

5,04

118,58

27,81

MR 340X-Ex SANDVIK C01

Důlní závod 1

1224,00

5,06

106,13

27,35

AM-50 K08

Důlní závod 1

1110,00

4,48

97,30

24,79

AM-50 K01

Důlní závod 1

1106,00

5,17

119,52

32,28

AM-50 K05

Důlní závod 1

1088,00

5,06

119,74

28,57

AM-50/132 K01

7.

ALPEX_Marcol (463320, 463360, 463322)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

1057,00

4,13

102,17

24,28

MR 340X-Ex SANDVIK C02

8.

Savary (402364, 400020, 400040)

Gajdzica

Důlní závod 2

1033,00

4,95

116,31

26,30

MR 340X-Ex SANDVIK C04

9.

POL-ALPEX_Drzeniek (461262, 402240/2, 402222)
ALPEX_Michoń (331231/1, 402280, 402324/1,
400020, 402344/1)

Palej

Důlní závod 2

940,00

4,23

100,85

31,19

AM-50/132 C03

Palej

Důlní závod 2

901,00

3,74

88,34

22,37

MR 340X-Ex SANDVIK C05

10.

Přípravy – klasické technologie
Pořadí
1.
2.
3.
4.
41/14-IV/17

5.

kolektiv
Slíž (331231, 331271,
300233/1, 300233/2,
402222/1, 402323)
Michalčík (112810, 340921,
340961, 340941/1)
WPBK-BIS_Suwaj (224003,
224004, 224002A)
SDD_Vlček (43021, 42925,
292283, 292283/1, 292240/1)
Fajman (53321, 331283,
364292, 44030)

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Gajdzica

Důlní závod 2

680,00

2,99

61,44

16,64

VVH-1R C01

Wdówka

Důlní závod 1

584,00

2,47

54,80

15,11

VVH-1B D02

Borowy

Důlní závod 1

574,00

2,28

53,46

12,64

VVH-1U K02

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

534,00

2,65

58,37

15,85

VVH-1U C02

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

502,00

2,38

55,74

11,81

DH-DT1 (BTRL 1) C01

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

Nenechejte si úrazem
zkazit svátky!

Pozor na pohyb v ohroženém prostoru.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Jediná chyba může pokazit
svátky celé rodině! S tím apeluje odbor řízení bezpečnosti v posledním
měsíci letošního roku na kmenové
i dodavatelské zaměstnance pracující
v dolech a na povrchu závodů v OKD.
Heslo kampaně BOZP v prosinci je
proto stanoveno v podobném duchu:
Šťastné a veselé Vánoce, zajistí ti bezpečná práce!
„V revíru jsme za listopad zaznamenali třiadvacet pracovních úrazů,
přičemž deset z nich spadlo do kategorie registrovaných. Letos od ledna do listopadu máme ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku progresivně pokles o pětatřicet registrovaných úrazů. Protože je ale naším cí-

lem nula, tak nejásáme,“ uvádí vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Přidává také varující případy
zaměstnanců, jež si újmou na zdraví
blížící se svátky zkazili.
Lokomotivář v DZ 1 – Darkov

Podlehnout rutině při práci v dole je
nebezpečné!
s devatenáctiletou praxí na šachtě je
po amputaci posledního článek prstu levé ruky. „Přehazoval výhybku
na trati závěsné drážky ZD 24, která mu skřípla prst. Příčina? Ponechal
ruku v ohroženém prostoru – v místě
dosedací plochy přesuvné části výhybky,“ komentuje Zajíček jeden z listopadových registrovaných úrazů.
Podobný hlásili rovněž z nádvoří DZ 2 – Jih, zaměstnanec Závodu
servisních služeb marodí s naraženým palcem pravé ruky. „Přirazila
mu jej o svislý nosník přístřešku
v prostorách šachetní budovy kovová spirolutna, která při vykolejení
klanice spadla z podvozku na zem.
Příčinou bylo neodhadnutí bezpečného pracovního prostoru – vzdálenosti
transportovaného břemene od nosní-

ku a opět ponechání části těla v ohroženém prostoru,“ líčí vedoucí odboru
řízení bezpečnosti.
Nejhůře je však na tom podle něj
z jedenáctého měsíce zaměstnanec
úseku vybavování dodavatelské organizace z DZ 2, jenž skončil v nemocnici se zlomeninami obou nohou
v místech lýtkových kostí. „V montážní komoře připravovaného porubu vytáčel přední lemniskát mechanizované výztuže pomocí hydraulického zdvihacího zařízení HPV TDS 80
Duo. Během manipulace byl přitlačen
mezi lemniskát a stojku sekce DBT
28/60 nacházející se na počvě za postiženým,“ popisuje Zajíček s tím, že
i zde je příčinou pohyb v ohroženém
prostoru.
K přehledu závažných úrazů přidává odbor řízení bezpečnosti i mimořádné události z Polska. Ta ze šachty
KWK Ruch Ruda Pokój má bohužel
tragický následek: horník, jenž uklouzl při uvolňování ucpaného přesypu stěnového dopravníku na sběrný a byl vtažen pod jeho pohon, v nemocnici na následky svých zranění
zemřel. Ve druhém případě je z horníka invalida: přišel o nohu nad kolenem opět po vtažení do přesypu
stěnového dopravníku. „Poučme se
z toho! V našich dolech máme stejná
rizika,“ upozorňuje Zajíček.
Na nebezpečí havířské práce se
podle něj nesmí přestat myslet. „Při
práci nevypínám mozek, i když dělám každý den to samé. Podmínky
v dole mohou být pokaždé trochu jiné.
Podlehnout rutině, u které se přestává myslet a vnímat rizika, se nevyplácí!“ uzavírá vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.

DARKOV – Zkušení dlouholetí elektrikáři,
co mají zažitou svou práci i správné
bezpečnostní návyky. To je osazenstvo Elektrodílny číslo 92 na povrchu
Důlního závodu 1- Darkov, kterou
vedení Závod servisních služeb vyhodnotilo jako nejlepšího ze tří podzimních
držitelů Statutu bezpečného pracoviště.
„Víme, že budeme tvrdit to, co
i mnohé další kolektivy, které získaly
tento statut, ale u nás si dáváme pozor
a úrazy nepamatujeme. Proto je pro nás
toto ocenění výzvou, abychom v tomto
přístupu pokračovali,“ líčí mistr Jan
Iwanuszek a směnový technik Miroslav
Goj. Recept na bezúrazovou práci

Elektrodílna č. 92 v lokalitě Darkov má Statut bezpečného pracoviště.

Nejbezpečnější v úpravnách
byly kolektivy Darkov - provoz
DARKOV – Čtyři kolektivy se zasloužily
o to, že Statut bezpečného pracoviště v podzimní mimořádné kampani
BOZP v Závodě úpraven získal provoz
darkovské úpravny. Jejich hlavní předáci
Jan Mrózek, Kamil Moj, Ladislav Sojka
a Petr Rokošinyi se shodli, že dodržování
pracovních i technologických předpisů,
používání osobních ochranných pomůcek i dbaní na pořádek je standardem.

„Sešlo se celkem 210 návrhů
od bezmála osmi desítek autorů.
Jsou mezi nimi jednoduché, ale
úderné slogany, delší hesla, ale
i veršovánky či jedna delší básnička,“ upřesnil vedoucí odboru Pavel
Zajíček. Hodnotící výbor podle
něj vybral nejprve patnáct nejlep-

ších. Z tohoto seznamu finalistů –
po uzávěrce tohoto čísla měsíčníku
– vyhodnotili na jednání Revírní
bezpečnostní komise pět vítězných. „Jejich autory finančně odměníme,“ doplnil Zajíček s tím, že
výsledky budou představeny v lednovém Horníku.

FOTO: Radek Lukša

210 návrhů na roční motto BOZP
DARKOV – Prakticky celou škálu profesí ve společnosti OKD –
od řadových horníků a dělníků až
po vysoce postavené manažery –
oslovila výzva odboru řízení bezpečnosti na vymyšlení motta celoroční kampaně BOZP pro rok
2018.

Hlavní předáci nejbezpečnějšího úpravárenského provozu.

Společnost INCO engineering s.r.o., výrobce těžních strojů
a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech, děkuje
za dosavadní spolupráci a přeje všem zaměstnancům OKD, a.s.
krásné a šťastné prožití vánočních svátků a veselé ukončení
letošního roku. Po celý příští rok 2018 pak mnoho osobních

S přáním příjemného
prožití vánočních svátků,
pevného zdraví, štěstí,
osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů
po celý nový rok 2018
připojujeme poděkování
za letošní spolupráci
a na další se těší společnost
THIELE GmbH & Co. KG

42/14-V/17
43/14-V/17

i pracovních úspěchů a hlavně všem pevné zdraví.

spatřují v trvalém tlaku na dodržování
zásad BOZP a informovanosti kolegů
o úrazovosti v revíru.
Elektrodílnu 92 s celkem čtyřiačtyřiceti zaměstnanci vede hlavní předák
Karel Vašut. Věnují se zde opravám
důlních elektromotorů a transformátorů
vysokého napětí. „I kvůli tomu je naše
činnost speciﬁcká. Kromě všech předpisů musíme dbát na elektrotechnické
normy,“ dodávájí Iwanuszek s Gojem.
V rámci Závodu servisních služeb má
Statut bezpečného pracoviště také kolektiv Služby – Lazy z nádvoří v uvedené
lokalitě a Skladové hospodářství Darkov
z hlavních skladů na této šachtě.

FOTO: Radek Lukša

Pohyb či ponechání
části těla v ohroženém
prostoru – to jsou podle
vedoucího odboru
řízení bezpečnosti
příčiny nejhorších
listopadových úrazů
zaměstnanců

5

„Poslední úraz jsme měli vloni
v červenci,“ uvedl Mrózek, který vede
kolektiv třiačtyřiceti pracovníků odkamenění. Moj podotkl, že je ve funkci
dva roky a za tu dobu se nikomu z jeho
dvaačtyřiceti kolegů také nic nestalo.
„Můj předchůdce Kazimír Kondziołka
nastavil určitý trend, který se snažíme
dodržovat,“ vysvětlil hlavní předák
expeditu paliv. Sojka za hrubou
část vodního prádla se šestatřiceti
zaměstnanci zdůraznil časté kontroly
lidí i jejich pracovišť, udržování cest
pro chůzi i velký úklid prováděný
pravidelně jednou týdně. „Musím
říci, že já úraz na jemné části vodního
prádla ani nepamatuji,“ uzavřel hlavní
předák Rokošinyi, jenž má pod sebou
sedmatřicet úpravářů.
Závod úpraven přidělil Statut bezpečného pracoviště také darkovskému
úseku strojní údržby a úseku elektroúdržby ze stejné lokality.
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FOTO: Závod úpraven

Nadace OKD vyhlásila Srdcovku
a granty v programu Pro region
Okruh hornických obcí,
v nichž mohou být
realizovány veřejně
prospěšné projekty, se
pro příští rok rozšířil
o Sviadnov a Žabeň
KARVINÁ – Zaměstnanci společností OKD a Green Gas DPB angažující se dobrovolně v neziskových organizacích mohou opět získat minigrant ve výši od pěti do třiceti tisíc korun. Nadace OKD vyhlásila Srdcovku
v pondělí 4. prosince, na svátek patronky horníků sv. Barbory. Ve čtvrtek 7. prosince pak spustila také grantové řízení v programu Pro region.
„Srdcovka je naším nejoblíbenějším programem. Úspěšnost žadatelů
v letošním kole dosáhla pětaosmdesáti procent, podpořili jsme nakonec
pětapadesát projektů. Minigranty
na příští rok vyhlašujeme už po sedmé,“ informovala administrátorka
nadace Kateřina Tůmová Blablová
a upozornila, že patroni projektů
musí žádat prostřednictvím neziskovky, v níž působí.
Srdcovka je určena pro spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové i církevní organizace,
sdružení a spolky obcí. „Platí to rovněž pro zájmové kroužky či sportovní
oddíly. Podmínkou je minimálně roční prokazatelná existence organizace a minigrant lze získat na všechny
její prospěšné aktivity, na nichž se zaměstnanec – patron – aktivně sám podílí,“ řekla administrátorka NOKD.
Srdcař sice smí žádat pouze jednou,
nicméně vyloučeno není podání projektů více patronů z jedné organizace.
Ovšem, na členské příspěvky nadace minigrant neposkytne. „Příspěvek
nemůže být použit pro vlastní potře-

Šachťáky u záchranářů i úpravářů
KARVINÁ – Tradiční hornické večery si
s koncem roku uspořádali zaměstnanci
Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS)
a posléze také Závodu úpraven (ZÚ).
Úpravárenského šachťáku se
zúčastnilo ve společenském domě
Lázní Darkov více než osmdesát lidí
s tím, že oproti jiným sesím zde bylo
více žen – což je dáno jejich vyšším
zastoupením v provozech ZÚ. „Dvě dámy
skákaly přes kůži, a to Marta Šebková ze
správy OKD a Karla Geyerová z oddělení
řízení kvality a jakosti. Do cechu horníků
tímto aktem vstoupil i obchodní ředitel

OKD Petr Hanzlík,” oznámil manažer
odbytu ZÚ Miroslav Mencner, jenž večer
řídil coby Slavné a vysoké neomylné
prezidium. V prezidiální tablici kromě něj
a Petra Hanzlíka zasedl ředitel Závodu
úpraven Zdeněk Piecha, ředitel Bohumil
Bonczek za AWT a ředitel René Kolek
za Průmyslové montáže.
Slavný a vysoký nadlišák úpravárenského šachťáku Stanislav Chobot
se pak dočkal daru pro Spolek svatá
Barbora, jehož je zároveň místopředsedou. Přítomní na hornické sirotky vybrali
18 500 korun.

Skok přes kůži u krojovaných horníků
Večer se nesl v duchu typické šachťákové zábavy a dodržování pivního
zákona. „Samozřejmě se soutěžilo,
a to například v tom, kdo udrží nejdéle
v napjatých rukou prasečí hlavy. Ty
jsme měli jako dar ze stonavské farmy,”
popsal předseda KKH při obci Stonava
Ladislav Kajzar.
Doplnil, že sese se 180 účastníky
myslela také na Barborku – v její prospěch se vybrala částka ve výši 23 630
korun!

FOTO: KKH Stonava

STONAVA – Boleslav Kowalczyk z OKD
a Josef Kasper z HBZS se ve Stonavě
zúčastnili 4. Skoku přes kůži pořádaného
místním Kroužkem krojovaných horníků
(KKH), který se konal v sobotu
9. prosince.
Dorazili na něj i zástupci hornických
spolků z Česka (Planá nad Lužnicí,
Stříbro), Slovenska (Pezinok) či Polska
(JAS-MOS Jastrzębie-Zdrój) a spřízněných organizací z regionu včetně
Nadace LANDEK Ostrava.

Soutěž na 4. Skoku přes kůži ve Stonavě.

Podpořen byl tábor autistických dětí
spolku ADAM.

FOTO: Nadace OKD

Šachťák úpravářů v Lázních Darkov.

Májovák získal díky grantu z NOKD nové uniformy.
bu patrona ani jeho rodinných příslušníků. Stejně tak ho nedáme například
sdružení, které plánuje výroční oslavu
a potřebuje ﬁnance na zajištění občerstvení,“ vysvětlila Tůmová Blablová.
Srdcovka má uzávěrku 8. ledna 2018. Datum zahájení projektů
si mohou neziskovky plánovat v období od 2. března 2018 do 1. března 2019. „O minigrant můžete požádat prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na našem webu www.
nadaceokd.cz. Vyplněné žádosti přijímáme v elektronické podobě, písemnou cestou, ale také osobně,“ uvedla
administrátorka.
Naopak v programu Pro region se
žádá jen elektronicky přes informační databázový systém Grantys (www.
nokd-granty.cz). „Podporujeme stejné subjekty jako v případě Srdcovky.
Granty získávají například na zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče,
zlepšení podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva, pracovní
terapie a pracovní i sociální rehabilitace handicapovaných, zlepšení život-

Umělci potřebným na dobročinném
Sweetsen Festu.

ního prostředí, obnovu hodnotných
přírodních lokalit, rozvoj komunitně
zaměřených aktivit i volnočasové programy,“ popsala Ladislava Poláková
s tím, že maximální výše dotace činí
200 tisíc korun.
Zásadní novinkou NOKD v programu Pro region je pro rok 2018 přidání dvou hornických obcí – Sviadnova
a Žabně. Kromě nich zamíří podpora
do Dětmarovic, Doubravy, FrýdkuMístku, Havířova, Horní Suché,
Karviné, Orlové, Paskova, Staříče
a Stonavy. „Uzávěrka tohoto grantového kola je 18. ledna 2018 ve 24 hodin. Výsledky zveřejníme nejpozději 2. března,“ doplnila administrátorka nadace.
Z řízení v programu Pro region
jsou mj. vyloučeny projekty počítající s grantem na úhradu půjček, dluhů,
leasingů a již existujících závazků.
Dále záměry podnikatelského a ziskového charakteru, i ty, které není
možné zahájit do 30. září 2018.

Kontakty pro žadatele
• Nadace OKD, Karola Śliwky
149/17, Karviná – Fryštát, 733 01
• www.nadaceokd.cz
• Kateřina Tůmová Blablová
pro program Srdcovka
(email: tumova@nadaceokd.cz,
telegon: 725 389 852)
• Ladislava Poláková
pro program Pro region
(email: polakova@nadaceokd.cz,
telefon: 702 202 208)

Společnost Minova Bohemia s.r.o. děkuje svým obchodním partnerům
za letošní celoroční spolupráci. Přejeme všem příjemné prožití Vánoc
se svými nejbližšími a v nadcházejícím roce 2018 pevné zdraví, štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

.SŉiQtSŉtMHPQpKRSURçLWt9iQRFSHYQpKR]GUDYtDPQRKD
~VSėFKśYRVREQtPLSUDFRYQtPçLYRWėSRFHOìQRYìURN
SŉLSRMXMHSRGėNRYiQt]D9DåLVSROXSUiFLYOHWRåQtPURFHDQDMHMt
GDOåtSRNUDĀRYiQtVHWėåtNROHNWLYDNFLRYpVSROHĀQRVWL

45/14-VI/17

44/14-VI/17

PF 2018

Pracovníci společnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10,
Ostrava-Radvanice

SSB/Panorama

14. prosince 2017 | www.okd.cz
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Program připravilo
karvinské Krajské
středisko volného
času Juventus, jehož
pedagožky v roli
anděla a čerta také
odpolednem provázely

Dětští na BarboRadování v karvinské Družbě.

Ivana Waloschková s mladší dcerou Terezou.

Barborka se momentálně stará
o pětapadesát českých a polských
dětí. Patří k nim i desetiletá Tereza
a třináctiletá Jana, jejichž táta,
závodní báňský záchranář Petr
Waloschek, se v roce 2013 nevrátil
z práce v Dole ČSM-Jih (spolu s ním
tehdy zahynul i další kolega). „Jsem
s holkama sama a musím říci, že bez
Barborky bychom to měly o dost těžší. V našem případě pomáhá především finančně,” vysvětlila maminka

Ivana Waloschková. SSB její starší
dceři přispěl na dioptrické brýle
i školní jazykové kurzy – Jana díky
tomu už zvládla dva certifikáty z agličtiny. Díky finanční pomoci se obě
sestry mohly zúčastnit letních táborů
či navštěvovat kroužky přírodovědy
a latinských tanců v KSVČ Juventus
„Barborka toho pro nás dělá opravdu
hodně a to,že uspořádá na konec
roku ještě společné setkání, je moc
fajn,” shodly se holky Waloschkovy.

nické sirotky vybrali zaměstnanci Důlního závodu 2 se svými hosty na nedávném šachťáku. „Důlní
závod 1 bude mít šachťák v nejbližší době také, doufám, že výtěžek pro Barborku bude stejný,
ne-li ještě vyšší,” nechal se slyšet
Kowalczyk.
„Poprvé jsme byli na této akci
ještě na Landeku. Krátce poté,
co se to manželovi stalo. Od té
doby jsme nevynechali ani jedno BarboRadování,” prohlásila Ivana Waloschková z Karviné,

BarboRadování uzavřela mikulášská
nadílka.

Házenkáři předali Barborce šek na dvacet tisíc korun.

HCB vybral peníze
na Barborku
a nastoupí s jejím
logem na dresu
KARVINÁ – Spolek svatá Barbora
(SSB) našel nového partnera – házenkáře HC Baník Karviná. Klub,
stále se hrdě odkazující na dřívější
spojení s těžaři, vybral na hornické
sirotky dvacet tisíc korun a chystá
se oslovit příznivce, aby tak učinili
také. Hráči navíc nastoupí i v dresech s logem Barborky!
„Pozvali nás přímo na palubovku před mistrovským utkáním se Zubřím, které poté ostatně Karviná i vyhrála, a před halou plnou fanoušků nám předali
šek. Bylo to velmi emotivní, takové gesto jsme opravdu nečekali,”
popsala tajemnice SSB Adriana
Furendová, která dorazila s místopředsedou spolku Stanislavem
Chobotem. Jednatel HC Baník
Karviná Roman Mucha k tomu poznamenal, že podpořit Barborku
se házenkáři rozhodli právě kvůli
svým „hornickým” kořenům. „Než
dávat peníze fondům, které přepošlou potřebným nakonec jen zlomek částky, věnovali jsme je raději hornickým sirotkům v regionu,”
řekl.
Mucha dále potvrdil, že karvinští házenkáři budou v neděli 17. prosince hrát, v obvyklém
čase od 10.30 v posledním utkání
podzimní části, proti TJ Cement
Hranice v dresech opatřených
na rukávech logem Barborky. „Tak
by tomu mělo být i v zápasech jarní části extraligy,” uvedl jednatel. SSB a číslo jeho konta se objeví také na digitální světelné tabuli v hale s výzvou, aby lidé pomohli
hornickým sirotkům.
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Jak vypadá pomoc?

46/14-VII/17

Ředitel šachet Boleslav Kowalczyk
přinesl šek.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Obecní dům Družba
v Karviné hostil první prosincovou neděli tradiční setkání Spolku svatá Barbora (SSB).
BarboRadování se zúčastnila více
než stovka členů hornických rodin, které ztratily svého živitele
pracujícího na šachtách společnosti OKD.
Hned na úvod přišel s výborem a revizní komisí SSB na pódium i ředitel obou činných šachet
Boleslav Kowalczyk a přinesl šek
na 110 500 korun. Peníze pro hor-

která dorazila počtvrté se svými
dvěma dcerami Janou a Terezou.
Předvánoční shromáždění znamenalo pro tuto rodinu jednu
z mála příležitostí, jak se potkat
s ostatními z Barborky. „Moc
akcí totiž kvůli mému pracovnímu vytížení nestíháme,” posteskla si Waloschková.Hlavní
částí programu bylo představení O zapomětlivém andělovi, koncipované tak, aby oslovilo nejen
co největší počet dětí, ale také jejich rodiče a doprovod. Hlavními
aktérkami v roli čerta a anděla
byly pedagožky Lucie Mazurová
a Martina Jančíková z karvinského Juventusu.
Maminky, ale i další příbuzní,
dětem z Barborky pomáhali chodit na „čertovských kopytech”,
navlékali je do pytlů na skákání,
radili, jak stavět objekty z dřevěných špalíků, překonávali s nimi
překážkovou dráhu…Čert s andělem s dětmi tancovali, dělali vláček, házeli balonky do koše,
stavěli puzzle. Mezi soutěžemi
se představily i kroužky KSVČ
Juventus – mažoretky a akrobati
z free runningu.
Na závěr navštívil děti Mikuláš
( jehož představoval místopředseda SSB Stanislav Chobot), po jednom si je pozýval na pódium a obdarovával. Někteří zarecitovaly
básničku, Kasia z Polska zazpívala písničku.

FOTO: HCB Karviná

BarboRadování letos již po třinácté
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Advent v hornických městech a obci
začínal i za podpory těžařské nadace
Rozsvícení karvinského
vánočního stromu s anděly
na chůdách a ve vzduchu
sledovalo zcela zaplněné
fryštátské náměstí

„Dopsán byl příběh jednoho života.
Rozum snad pochopí, ale v srdci
zůstává žal, vzpomínka
a prázdnota.“
Dne 4. 12. 2017 uplynulo 8 let, co
nás náhle a navždy opustil můj drahý manžel,
dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, pan Josef
ROCHL ze Šenova, který odešel ve svých 53
letech. S láskou a úctou vzpomíná manželka Alena
s celou rodinou. Děkuji všem za tichou vzpomínku.
„Odešel jsi, jak si to osud přál, ale
v našich srdcích a vzpomínkách,
zůstáváš s námi dál.“
Dne 10. 12. jsme vzpomněli nedožité
69. narozeniny mého drahého
manžela, tatínka, dědečka a kamaráda, pana Jana
Pavlíniho, bývalého horníka Dolu Doubrava.
S láskou vzpomínají manželka Elena, dcera
Pavlínka, Helenka s rodinou a syn Jan, rodina
Szamaránszká a Pavlíniová.
Dne 27. 12. 2017 si připomeneme
11. výročí úmrtí pana Štěpána
Furendy z Karviné, který tragicky
zahynul na bývalém Dole Doubrava.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Eva a dcery Renata a Adriana.

FOTO: Radek Lukša

Vánoční atmosféra na náměstí v Karviné-Fryštátě.

KARVINÁ – Doubrava, Havířov, Orlová, Karviná.
V těchto hornických městech a obci se pojil předvánoční čas s Nadací OKD, která podpořila konání zdejších tradičních jarmarků a adventních městeček.
První prosincovou neděli v podvečer byla
na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě doslova hlava na hlavě. Stánky s obvyklým sortimentem zanikly v davu obyvatel, jež se přišli podívat
na show spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Ten postavili jen kousek od betlému, kde nechybí u jesliček ani horník v parádní uniformě se
smeknutou čákou.
Poté, co moderátorka poděkovala za pomoc
při zajištění programu vánočního městečka také
těžařské nadaci, vznesli se za pomocí autojeřábu
nad hlavy tisíců přítomných postupně dva andělé –
akrobatky – na šálách a na visuté hrazdě. Jakmile
si lidé vyskandovali rozsvícení vánočního stromu,
jedna z nich sypala dolů na náměstí peří. Jiní andělé – chodící na chůdách – přáli veselý advent a svátky. „Nádhera,” znělo hodnocení ze všech stran.
„Město si dlouhodobě váží spolupráce s Nadací

OKD, která nám přispívá na kulturu a velmi často
také na sociální programy, především pro seninory. Samozřejmě jsme také rádi za podporu našich
adventních akcí,” konstatovala mluvčí magistrátu
Šárka Swiderová s tím, že Karvinský vánoční jarmark potrvá až do 22. prosince.
„Program jsme koncipovali tak, aby zaujal
všechny věkové kategorie. Nabídne promítání krátkých pohádek, divadélka a zábavné interaktivní
pořady pro nejmenší, koncerty různých žánrů pro
mládež i ty dříve narozené, vánoční zpívání s dětmi
z mateřských i základních škol. Po celou dobu jarmarku bude na náměstí stánkový prodej, historická tržnice s litím olova, kovářem, mincovnou, pečenými kaštany, Ježíškovou vánoční poštou, ovčincem…,” upřesnila Jana Komínková z Městského
domu kultury Karviná.
Tomuto zařízení těžařská nadace také letos poskytla grant na adventní a vánoční koncerty. Ať
ve velkém či malém sále kulturního domu či kostele Povýšení sv. Kříže (zde vystoupila mj. v projektu Děti dětem zpěvačka Chantal Poullain, mužský komorní sbor Permoník či chlapci a děvčata
z Dětského domova Srdce). „Dopředu jsme měli
vyprodány Mikulášoviny s Míšou Růžičkovou, které se uskutečnily v Obecním domě Družba a byly
součástí cyklu Vánoční hvězda podpořeného opět
Nadací OKD,” poznamenala Komínková.
Právě díky prostředkům z těžařské nadace, jak
upozornila, mohl kulturní dům připravit adventní
a předvánoční akce v takovém rozsahu, były totiž
docela ﬁnančně náročné.
„Kultuře v naší obci pomáhá Nadace OKD taktéž dlouhodobě,” přidala se Šárka Hugáňová z radnice v Doubravě. Zde rozsvěcovali vánoční strom
v sobotu 2. prosince. Stalo se tak po sedmé za sebou
a nikdy nechyběla zábava pro děti i dospělé. „Malé

například pobavila čertovská diskotéka, dospělí si
pochutnávali na punči či svařáku. Velký úspěch slavili naši hasiči, jejichž punč s názvem Hasičská skoba był brzy vyprodán,” popisovala Hugáňová.
Po mikulášské nadílce a rozsvícení vánočního
stromu se v Doubravě konal také ohňostroj, který, jak doplnila, zařídili také díky grantu z Nadace
OKD.

„Kdo žije v myslích svých drahých,
neumřel, jenom je daleko. Mrtev je
ten, kdo byl zapomenut.“
Dne 29. 12. 2017 vzpomeneme 4.
smutné výročí úmrtí pana Lubomíra
Zamarského z Karviné – Ráje. S láskou vzpomínají
manželka, syn, dcera s manželem a vnuci.
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Rozsvěcující se vánoční strom.

Čertovská omladina na vánočním jarmarku v obci
Doubrava

VZPOMÍNÁME

KATIM s.r.o.
733 01 Karviná-Hranice, Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284, Fax: +420 596 363 553

Přejeme všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelských ﬁrem krásné a radostné Vánoce
plné lásky a porozumění, aby vás novým rokem 2018
provázelo především zdraví, štěstí a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Společnost
WPBK-BIS CZ
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přeje všem svým zaměstnancům
a pracovníkům společnosti OKD krásné
a šťastné Vánoce, prožité v radosti a lásce
se svými nejbližšími. V novém roce 2018
pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho
pracovních úspěchů.
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