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ve 29. sloji
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Úpravna ČSM
zbrojí na zimu

Nejdůležitější je zajistit
rozvody vody a vytápění

Kombajnové kolektivy
tam zdárně doplňuje i klasický.

Letošní
výzvy NOKD

Srdcovka je od 4. prosince
a Pro region od 7. prosince.

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: „ Odbourejme Kompromisy – Denně!“

Úřady práce přímo na šachtách,
prvotní zkušenosti jsou kladné!
Mobilní pobočky se otevírají s cílem co nejvíce eliminovat
možnou nezaměstnanost, ulehčit lidem přechody
na nová místa, případně začít vlastní podnikání
dě nemuseli vůbec do evidence uchazečů
o zaměstnání vstoupit, nebo v něm pobyli jen nezbytně dlouho.
„V mobilních střediscích úřadů práce máme i naše personality,kteří jsou
plně k dispozici pro kolegy z firmy přímo
v jejich pracovním prostředí,“ vzkazuje
Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD. Personální ředitelka společnosti Radka Naňáková zase upozorňuje na program Nová šichta spuštěný
už na počátku října: „Kontaktní kanceláře jsou také na všech dolech. Nejčastěji
tam zpracováváme zájemcům životopisy, pomáháme jim s orientací na trhu
práce i s vyhledáváním vhodných pracovních nabídek. V případě zájmu dokážeme připravit na přijímací pohovor
a zajistit i externí sociální a psychologické poradenství.“
Nová šichta pak úzce spolupracuje i s dalšími zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji. „Stále navazujeme kontakty s okolními firmami,
které by naše lidi v budoucnu zaměstnali. Máme pozitivní zpětné vazby už
z několika společností, které pracovníky odcházející z revíru zaměstnávali už
v roce 2017, kdy se uzavíral Důl Paskov,“
poznamenává výkonný ředitel OKD
Radim Tabášek, Upozorňuje, že do programu Nová šichta se mohou hlásit i firmy nabízející místa.
Co se pracovních příležitostí v regionu i celé republice týče, těch se dostává i od specialistů ÚP ČR na mobilních
stanovištích na šachtách. „Na zákla-

Chlapi přidejte se, je to pomoc
pro všechny, žádají zdravotníci
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DARKOV – Jak se zaevidovat? Co nabízíte
za rekvalifikace? To patří k nejčastějším
dotazům zaměstnanců OKD přicházejících do mobilních poboček Úřadu práce (ÚP) ČR fungujících od prvního listopadového pondělí na šachtách ČSA,
Darkov a ČSM-Sever.
„Ze strany zaměstnanců těžební společnosti zaznamenáváme zvýšený zájem
o naše služby už delší dobu. Obracejí se
na nás jak osobně, tak telefonicky. A to
platí i v případě zájmu o naše služby poradenských středisek. Dá se předpokládat, že počet příchozích, ale i telefonujících, klientů dále poroste. Zejména se
ptají, jak se zaevidovat, jaké jsou možnosti rekvalifikací, co dalšího pro ně
můžeme udělat,“ líčí mluvčí ÚP ČR
Kateřina Beránková.
Připomíná rovněž, že v mobilních
pobočkách v OKD platí přísné bezpečnostní i hygienické podmínky. „Velmi
dobře se rozvíjí vzájemná spolupráce
se zaměstnavatelem, tedy těžařskou
firmou,“ říká Beránková s tím, že smyslem je co nejvíce eliminovat možnou
nezaměstnanost v souvislosti s ohlášeným útlumem dolů ČSA a Darkov.
A v ideálním případě ulehčit přechody
do nových zaměstnání, případně starty vlastního drobného podnikání.
Úřad práce bere, stejně jako v podobných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a nepodceňuje pečlivou
přípravu. Chce pomoci propouštěným
už během doby, než jim skončí pracovní
poměr v OKD tak, aby v ideálním přípa-

dě znalosti struktury propouštěných
zaměstnanců v první vlně, se budeme snažit vytipovat vhodná místa pro
konkrétní klienty. Zároveň zájemcům
poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů, abychom maximálně podpořili jejich šance na budoucí
pracovní uplatnění,“ konstatuje Petr
Prokop, ředitel krajské pobočky pracovního úřadu v Ostravě.
„Možností pomoci máme více. Jak
v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i cílených
projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Maximum informací předají lidem odcházejícím od těžařů naši
specialisté právě v mobilních poradenských střediscích na dolech,“ dodává zastupující generální ředitel ÚP ČR
Viktor Najmon.

Mobilní pobočka ÚP na stonavské šachtě.

Outplacement je pro odcházející i zaměstnavatele
OSTRAVA – Pro ty, jimž hrozí ztráta
místa, stejně jako pro nové firmy,
které projevují zájem propouštěné zaměstnávat, je projekt
nazvaný Outplacement. ÚP ČR
ho napříč naší republikou uskutečňuje od léta. Více přibližuje
mluvčí této instituce Kateřina Beránková.

Co jim ÚP ČR v tomto projektu
nabízí?
Kromě individuální péče také
celou řadu dalších aktivit, mimo
jiné kariérové poradenství,
školení v oblasti pracovního
práva, finanční gramotnosti nebo
proškolení v oblasti měkkých dovedností.
V neposlední řadě mohou klienti absolvovat rekvalifikační kurzy, jejichž obsah
a složení zohledňují potřeby a požadavky
regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se
potýkají s životní změnou z důvodu změny
zaměstnání mohou využít projekt jako
významnou podporu a efektivní pomoc
ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, anebo
v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit.
Projekt se zaměřuje i na zaměstnavatele,

Kdo může vstoupit do Outplacementu?
Zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou
o práci kvůli hromadnému propouštění,
a rovněž ti, co jsou ve výpovědní době
a současně se zaevidovali na úřadu
práce jako zájemci o zaměstnání. Je
otevřen i lidem, kterým končí pracovní
poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.

kteří přijmou propouštěné do práce.
Mohou získat příspěvky na jejich mzdy
v rámci vytvořených míst. A mohou
prostřednictvím projektu tyto své nové
zaměstnance také dále vzdělávat.
Rekvalifikace, jak to vypadá v regionu?
V moravskoslezském regionu je o ně značný zájem. Během prvních devíti měsíců
letošního roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než tisícovku lidí. Nejžádanějšími
jsou v tomto kraji rekvalifikační kurzy
zaměřené na rozšíření řidičského průkazu
o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách. Zvýšená
poptávka je i po kurzech z oblasti služeb,
což se týká zejména žen orientujících se
na profese kadeřnic či kosmetiček.

Program těžařů Nová šichta
se dostává také na filmové plátno

DARKOV, OSTRAVA – Na jednu stranu příznivé
zpětné vazby, ale též určité zklamání. Tak
prozatím Hana Tomášková, zástupkyně
vedoucího ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví z Lékařské fakulty (LF)
na Ostravské univerzitě (OU), hodnotí
„covidový“ průzkum v OKD. Zdravotníci by
totiž potřebovali ještě nejméně desetkrát
tolik lidí, co se do něj zapojilo!
„Osmnáct vyplněných papírových dotazníků, devatenáctý přišel elektronicky přes
e-mail,“ líčí spoluřešitelka projektu, jehož

cílem je zmapovat zdravotní stav nakažených před i po infekci a také jejich osobní
zkušenosti s příznaky. OU ho za pomoci
společnosti OKD spouští od října s tím, že
v revíru je po prokázané koronavirové nákaze zaměstnáno kolem šestnácti stovek lidí.
„Osmapadesát procent odpovědí nám
poskytli důlní pracovníci, ze čtyřiaosmdesáti
procent šlo přitom o nekuřáky a třiašedesát
procent se před infekcí nijak dlouhodobě
neléčilo,“ komentuje průběh průzkumu
Tomášková. 
Pokračování na straně 5
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Pravidelné testování na Dole ČSM-Sever.

gram společnosti OKD na pomoc lidem opouštějícím těžební firmu, nýbrž také název nového českého dokumentárního filmu. Samozřejmě
se týká osudů někdejšího horníka,
Tomáše Hisema, jehož mnozí v revíru
pamatují z čeleb i rubání na šachtách
Staříč a Chlebovice.
„Filmaři, co se mnou začali natáčet ještě v práci na Paskově, ho tak
pojmenovali symbolicky. Nová šichta mi totiž pomohla překvalifikovat se
na programátora,“ popisuje Hisem,
jenž má odfáráno bezmála čtvrtstoletí. Nyní pracuje v oblasti informačních technologií (IT), z havíře se tedy
proměňuje na „ajťáka“.
„Zaujal mě na prvním kurzu programování svou hornickou přímočarostí i charismatem. Než nastupovali
někteří horníci na rekvalifikaci, měli

FOTO: Moloko Film
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OSTRAVA – Nová šichta není jen pro-

Tomáš Hisem jako paskovský havíř.

A dnes coby ostravský programátor.

možnost si na úvodní lekci vyzkoušet,
zdali je bude svět IT lákat. Tomáš byl
jeden z nich,“ uvádí o Hisemovi režisér a autor časosběrného dokumentu
Jindřich Andrš.
Technik z paskovské šachty svého
času na otázku, jaký má vztah k počítačům, odpovídá: „Asi dobrý, pokud tedy může člověk navázat vztah

se strojem.“ Horníka, který to napsal,
se filmaři rozhodují osobně poznat
a nabízejí mu spolupráci. A v životě
Hisema nastávají čtyři roky, v nichž
se stává programátorem.
Produkce dokončuje film v kvalitě
potřebné pro distribuci v kinech, to
také díky podpoře z kraje.

Pokračování na straně 6
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Šlapající čelby ve 29. sloji
s kombajnem i s klasikou

Na čelbách plnili
říjnové úkoly se čtyřmi
metrážemi sto a výše

Geologie i pandemie
jako brzdy
„Na technický režim nám pochyběly
pouhé čtyři a půl procenta. Věřím,
že bychom ho splnili na sto procent,
nebýt zvýšené nemocnosti u horníků hlavního předáka Františka
Nachtnebla na ČSA,“ informoval
vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Na business plán podle něj
v říjnu pochybělo přes 96 tisíc tun –
především kvůli opožděné přípravě
nových porubních bloků 463 402
a 401 204/1 na jižní lokalitě ČSM, což
opět připadlo na vrub nemocnosti.
V porubu 22 4054 s kolektivem
Nachtnebla ostatně také bojovali
s nesourodými nadložními horninami.
„A dalším zdrojem výpadků na technický
režim v desátém měsíci byly geologické
podmínky brzdící postupy kolektivu
hlavního předáka Zbyňka Rzidkého
ve stěně 340 902 na Darkově,“ uvedl
Janulek.
Další poruby – 240 401 na Darkově
s horníky Ladislava Valíčka a 11 3432
na ČSA s horníky Grzegorze Dąbka
– musely kvůli zhoršujícím se geomechanickým podmínkám sice omezovat
postupy, chlapi se tam ale dokázali
s přírodou poprat a splnit i limitní výkony. „Valíček mohl denně ujet dva metry,
Dąbek pak měl povoleno jen dva celé
osm metru. Na obou pracovištích však
dobývali velmi slušně,“ upřesnil vedoucí
provozu rubání.
Říjen též znamenal stop čáru pro
porub 292 200/4 na severní lokalitě
stonavské šachty, odkud se po vydobytí
celkem 135 600 tun kolektiv hlavního
předáka Kamila Turoně přestěhoval
na jižní lokalitu a nachystal budoucí
kapacitu s číslem 463 304. Z prorážky
vyjížděly v řečeném období i osádky
Romana Kurka z Alpexu posílené
o kmenové horníky od Bogdana Kanii,

Od května nejlepší ražby
v OKD
Čelboví vyhodnocovali říjen jako nejlepší letošní měsíc od koronavirového
období. „Od ledna do května jsme
nešli v revíru pod tisíc metrů, teď jsme
se této hranici opět přiblížili,“ oznámil
Petr Pavera z provozu příprav. Zásadní
objemy prací provedly razičské kolektivy na ČSM – osm kmenových a pět
dodavatelských – přičemž za nimi
zůstalo 809 metrů. Darkovské čelby
přidaly 149 metrů. Na lokalitě ČSA se
nerazilo.
Kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola na stonavské šachtě potvrdil
se 117 říjnovými metry pozici přípravářské jedničky v revíru, od počátku roku
totiž vyrazil celkem 903 metrů. „Minulý
měsíc ho nicméně v postupu překonali
o dva metry raziči Tibora Pavlíka. Proti
nim jela parta Vladimíra Vereše, která
dala taky velmi slušných 114 metrů,“
sdělil Pavera.
Rovné stovky pak dosáhl kolektiv
hlavního předáka Ondřeje Špičky
obfarávající blok 463 310. „Na to,
jaké tam byly podmínky! Proměnlivý
úklon, projíždění tektonik nahoru
a dolů, vypadávající strop … chlapi se
s tím poprali velice dobře,“ poznamenal Pavera. Zmínil také šedesátimetrovou kombajnovou ražbu osádek
od Radima Dudy ve stejné oblasti;
v prorážce 463 370, kde kromě
tektonických poruch zhoršovala
situaci i voda prokapávající z nadloží,
potřeba zavrtávání zajišťujících svorníků APBK, mikroklimatické podmínky
a delší odtěžení.
Od ledna do října čelboví v OKD
vyrazili celkem 9683 metrů. Velký podíl
na tom mají kromě party od Marcola
i kolektivy hlavních předáků Marka
Noworyty (předtím Miroslava Vráblíka)
a Waldemara Paśika s letošními 750,
respektive 699 metry.

Limitní výkony v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera v porubu 240 401 nakopal
24 613 tun při měsíčním postupu
59,9 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 1,96 metru
a rubáňový výkon 34 tun na horníka
a směnu,

• k olektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka z úseku vedoucího Krzysztofa
Sędkowskiego v porubu 11 3432
nakopal 58 184 tun při měsíčním postupu 91,8 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
2,96 metru a rubáňový výkon 46 tun
na horníka a směnu.

Limitní výkony v ražbě
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 292 220/3 vyrazil
114 metrů při průměrném postupu
5,43 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 30,24 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 292 240/3 vyrazil
119 metrů při průměrném postupu
5,67 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 32,96 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího Janusze Zgudy na čelbách
463 324/1 a 292 297 vyrazil 117

STONAVA – Do oblasti 2. kry ve 29. sloji na severní lokalitě stonavské šachty soustředil síly přípravářský úsek
vedený Lubomírem Poločkem se třemi kolektivy. Raziči od Tibora Pavlíka
tam dosáhli nejvyšší říjnové metráže
v revíru OKD, kolegové od Vladimíra
Vereše jim zdatně sekundovali a výkony těchto kombajnových part doplnily i osádky Marka Fajmana s klasikou.
„Chystají se tam poslední dva bloky
v devětadvacáté sloji, kde se bude dobývat koksovatelné uhlí. Marek začal
dělat na přípravě porubu 292 200/2
a Tibor s Vláďou proti sobě obfarávají
porub 292 200/3,“ informoval vedoucí úseku. Zdůraznil potřebu poctivého zakládání důlních děl i zpevňování jejich boků, aby se nevytvářely vícevýlomy – což platí pro všechny tři
kolektivy.

metrů při průměrném postupu 4,03
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 21,23 centimetru
na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 240 vyrazil 57
metrů při průměrném postupu 3 metry denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 14,43 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbě 463 330 vyrazil 100
metrů při průměrném postupu 3,85
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 17,10 centimetru
na raziče a směnu.
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STONAVA – První měsíc posledního
kvartálu roku 2020 skončil v OKD
vytěžením 255 500 tun uhlí a vyražením 958 metrů. Rubáňovým se úkoly
splnit nepodařilo, přípravářům ano.
Na čelbách k tomu každopádně přispěly
hned tři postupy nad sto metrů a jeden
na hranici stovky.

Poločkovu přípravářskému
úseku přály v desátém
měsíci podmínky,
kolektivy nebrzdila
ani poctivá zakládka
důlních děl

a to ve stěně 463 200 na šachtě
ČSM-Sever.
„Se střídavými úspěchy pokračovalo dobývání i v porubu 400 002
na severní lokalitě ČSM s horníky
Alpexu s hlavním předákem Dariuszem
Zelkem,“ sdělil Janulek s tím, že listopadový počet provozovaných bloků se
nemění a ani v prosinci už žádný další
nepřibude. Za prvních deset měsíců
roku 2020 nakopali horníci v OKD
dohromady 1 343 600 tun, výpadky
na plány působily jak koronavirová
nákaza, tak zápary.

Vladimír Vereš (zleva), Tibor Pavlík, Lubomír Poloček.
je zbytečně nebrzdilo, měli dobře připravené odtěžení, zvládli instalaci pásového pohonu a popasovali se i s problémy s docházkou,“ poznamenal
Poloček.
Pavlíkův kolektiv se směnovými předáky Tomášem Králem,
Jaromírem Rentou a Zdeňkem
Hejlem pokračoval v listopadu v dobrém postupu, byť se na pracovišti objevily problémy s metanem.

Devětatřicet metrů nad
režim

Menší postup s více
hajcmany

Tak si vedli v desátém měsíci na čelbě u Pavlíka vybavené kombajnem
AM 50/132 a ražené v profilu SPN 14
s budováním hajcmanů po 0,8 metru. „Celkem na budoucí výdušné třídě 292 220/3 vyrazili 119 metrů. Nic

Verešova parta se směnovými předáky Jiřím Holovanišinem, Pavlem
Entnerem, Romanem Roudenským
a Robertem Masłlowskim vyrazila
v říjnu sice jen o pět metrů méně než
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Těžbu v revíru zajišťovalo
šest porubních bloků,
problémy s přírodou
a nemocností však způsobily
výpadek na technický režim

Marek Fajman při obsluze vrtacího vozu.

Pavlíkova, ale vedoucí úseku považoval tento výsledek za přinejmenším srovnatelný. „Na úvodní třídě
292 240/3 mají totiž větší profil díla,
razí v SPN 16 s budováním TH výztuží po půl metru, to znamená více
odnošených hajcmanů. Měsíční postup ve výši 114 metrů je v daném
případě velmi hodnotný,“ vysvětloval Poloček. I na této čelbě pracovali s kombajnem AM 50/132 v podobných podmínkách jako u Pavlíka.

Fajman doháněl
a překonával
Fajmanův kolektiv v říjnu nejprve
provedl na štrece 293 297 zarážku
pro kombajnové osádky od Ryszarda
Michońie z Alpexu, načež se přemístil s vrtacím vozem VVH 1U a nakladačem NSU 1E na čelbu 292 249/2P.
„Čekání na povolení ražby se protáhlo o dva dny, ovšem i tak dokázal to
pracoviště rozjet hodně pěkně a namísto plánovaných dvanácti vyrazil devatenáct metrů,“ upřesnil vedoucí úseku. Kolektiv se směnovými předáky Pavlem Alinou, Patrikem
Adamovem, Tomášem Wilkusem
a Michalem Omelkou postupoval
ve sloji s průměrnou dvoumetrovou
mocností v profilu SPN 14 s budováním hajcmanů po 0,8 metru.
„A v první dekádě listopadu podával s klasickou technologií vyšší výkony, než kolektivy s kombajny! Marek
měl šestadvacet metrů nad režim, zatímco Tibor a Vláďa pět až šest,“ zakončil Poloček.

Standardní prorážka u Michonie
s nestandardním zajištěním stropu
STONAVA – Rozšiřování prorážky pro
budoucí blok 401 204/1 neznamenal
pro raziče firmy Alpex z úseku vedeného Pawłem Palejem s hlavním předákem Ryszardem Michoniem pouze zvětšení jejího profilu z 5,2 na 8,5
metru. Dodavatelé prováděli spoustu prací především pro zajištění nadloží. Což se, jak upozornil Petr Pavera
z provozu příprav ČSM-Jih, ukázalo
jako zásadní.
„Už první řez v prorážce 401 264/1
provázely přechody tektonických poruch a vytvářely se tam výlomy,“ vysvětlil s tím, že na díle o délce 194 metrů nejprve působily osádky Krysztofa
Bierawskiego z dalšího úseku Alpex
vedeného Andrzejem Baraniakiem.
Ty pak letos v srpnu vystřídal ve 40.
sloji 2. b) kře právě kolektiv Michonie
vybavený kombajnem AM-50 a své
úkoly plnil v oblasti až do října.
„Do zajišťování se pustili ještě
před rozšiřováním prorážky. Injektáž
IBO svorníky s tlakovým prolepením
hmotami BEVEDAN a BEVEDOL

provedli v celé délce,“ uvedl Pavera.
Další dodavatelé – Novum Servis –
zajistili strop prorážky vysokým kotvením a udělali sondáž dlouhými vrty
do nadloží, aby ověřili přítomnost vícevýlomů. Samotné výlomy v před-
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Obvyklé hajcmany doplňovalo i zavrtávání a lepení.

polí pak asanovali raziči Michonie
ve spolupráci se záchranáři betonážní hmotou ADIBET.
„Standardní rozšíření prorážky provázely nadstandardní opatření. Od spodku nahoru všude co metr
po dvou roxorech a jedné IBO tyči,“
popisoval Pavera. Zajištěním prorážky v předstihu se předešlo propadávání stropu a umožnilo lepšímu upínání
sekcí středního dobývacího komplexu POP 2010, který tam po předání
oblasti začali instalovat vybavovači.
Nájezd stěny 401 204/1 má být v lednu 2021.
Michoń se svým kolektivem
po ukončení prací v prorážce obratem
zamířil do 29. sloje na sousední lokalitu. Dostal za úkol chystat s kombajnem MR-340 spojovací chodbu
pro budoucí poruby v její 2. a) kře.
Zarážku pro kombajn tam vytvořila
parta od Marka Fajmana. „Michonie
tu čeká 690 metrů v mocnosti 2,7 metru uhlí,“ dodal za severské přípravy
Marian Bielek.

Z OKD
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Úpraváři před zimou:
Opatření zejména
k zajištění tepla a vody!

Přímý překliz sekcí dobývacího komplexu.

Nové poruby na ČSA i ČSM

STONAVA – Především v režii dodavatelů z Alpexu se rozebíhají na přelomu léta a podzimu práce v nových
porubech. Horníci od Grzegorze
Dąbka
z
úseku
Krzysztofa
Sędkowskiego ve stěně 11 3432
na ČSA fedrují v říjnu 58 184 tun,
což je druhá nejvyšší letošní těžba
v OKD. A partě od Romana Kurka
z úseku Krzysztofa Szewczyka
ve stěně 463 200 na ČSM napomáhají k 27 706 tunám z minulého měsíce kmenové osádky z kolektivu
Bodana Kanii.

Dąbkovy osádky pokračují v těžbě se sekcemi DBT 1300/3100, kombajnem SL 300 Eickhoff, stěnovým
dopravníkem PF 6 a sběrným dopravníkem PZF 11F. Podmínky nemají nejhorší, ve sloji mocné 2,2 až
2,4 metru přibírají kámen, ale řezné orgány si dokáží se čtyřiceti centimetry prachovce poradit. „Co je
však brzdí, je preventivní provádění indikačních odlehčovacích vrtů
kvůli prevenci geomechanických
jevů. Na každé ranní směně vrtají až
šest patnáctimetrových vrtů o průměru dvou set milimetrů, které se
musí ve spolupráci se záchranáři zapěňovat,“ říká směnový technik provozu rubání. Vzhledem ke vzdálenosti porubu v „Austrálii“ je dlouhé
též jeho odtěžení, úseku Alpex patří osm pásů ze čtrnácti k zásobníku.
Říjen se v porubu 11 3432 nese
ve znamení splnění limitního výkonu (pro tento kolektiv letos již třetím i nejhodnotnějším) i druhé letošní nejvyšší těžby v revíru (od únorových 64 tisíc tun kolektivu Darisze
Zelka). V listopadu působí jisté potíže po elektrické stránce kombajn, jinak však podle Ferčáka pokračuje
u Dąbka fedrunk v zavedených kolejích. „To je kolektiv, který dělá, co se
od něho očekává,“ dodává směnový
technik provozu rubání. Dąbkova stěna patří – spolu s porubem 22 4054
provozovaným kolektivem hlavního
předáka Františka Nachtnebla – k posledním dvěma blokům na ČSA.

Daleko od jámy, ale slušné
podmínky
„Říkáme té oblasti Austrálie, protože je to fakt daleko,“ uvádí Miloš
Ferčák, směnový technik provozu rubání z lokality ČSA, k porubu
v 11. kře 34. sloje zdejšího dobývacího prostoru. Na pracoviště to mají
Dąbkovi horníci od jámy asi tři kilometry. Jezdívají tam ostatně už druhým rokem, protože za sebou mají
dobývání sousedního bloku 11 3431,
ve kterém od loňského léta do letošního jara zaznamenávají celkovou
těžbu ve výši 377 486 tun uhlí.
„Do nové stěny technologii stěhovali přímým překlizem ve spolupráci s úsekem vybavování a likvidace
s vedoucím Jiřím Macháčkem a hlavním předákem Josefem Hnátem, a to
po chodbě 11 3402. Ta sloužila předtím jako úvodní do rubání 11 3431
a zachovávala se pro další použití jako
budoucí výduch,“ vysvětluje Ferčák.
Připomíná, že nynější úvodní třída
pro blok 11 3432 je vyražena čelbovým kolektivem hlavního předáka
René Poláka.

Česko-polská spolupráce
ve 46. sloji
Ve druhém, nedávno rozeběhnutém porubu – 463 200 – mají uhel-

nou mocnost okolo tří metrů. Ale
také obtížné mikroklimatické podmínky, jak upřesňuje vedoucí rubáňového úseku Alpexu Szewczyk:
„Na úvodní chodbě 463 220 máme
instalovány tři ledničky – klimatizační jednotky – a z překopu 463 290/2 k nám žene svěží
vzduch i osmistovkový lutnový tah.
V předstihu se tam počítalo s většími teplotami.“
Blok dobývá Kurkův dodavatelský kolektiv doplněný chlapy z Rubání 6 od vedoucího Karla
Pochopeně. „Tam je ta spolupráce o úplně jiném klimatu. Klape
nám to a jsme schopni se na všem
domluvit, toho se musíme držet,“ nechává se slyšet Szewczyk.
Dobývací komplex mají v porubu
463 200 složený z mixu 125 sekcí
Fazos 15/33 MDN a 15/33 POZ/
MD, kombajnu SL 300 Eickhoff,
stěnového dopravníku Rybnik 850
a sběrného dopravníku Grot 850.
Pásy odtěžení má Alpex dva, typu
DB 1200.
„Pracoviště je zařazeno ve třetím
stupni nebezpečí důlních otřesů,“
upozorňuje vedoucí úseku s tím,
že pro horníky to znamená nošení páteřových chráničů. Na přístupu k porubu jsou navíc branky zamezující přístupu nepovolaných během zásahu do masivu v těžebních směnách. Na těch spojený
Kurkův a Kaniův kolektiv dosahuje v této době průměrných postupů 3,15 metru denně, což znamená těžbu okolo 1610 tun. „Úkoly se
plní,“ uzavírá Szewczyk s tím, že
porub by měl fedrovat do počátku
března 2021.

kontroly a údržby všech možných rozvodů,
jasně daná pravidla pro odstávky. Úpraváři
na Dole ČSM se od podzimu chystají na blížící se zimní období, přičemž pro jistotu
počítají s tuhými mrazy, sněhem, ledem –
aby je nic nezaskočilo a neohrožovalo!
„Proces úpravy uhlí je z více než
devadesáti procent o vodě, o mokrých
technologiích praní. Proto je klíčové zajistit spolehlivé dodávky tohoto média,“
říká vedoucí úpravny stonavské šachty
Boleslav Frank. Její provozy momentálně
zpracovávají denně v průměru šest tisíc
tun a expedují čtyři tisíce tun uhlí. Vody
pak za čtyřiadvacet hodin spotřebují
až okolo třinácti a půl tisíce kubíků.
Mechanik úpravny Miroslav Hudzietz tak
s údržbářskými partami prověřuje hlavně venkovní přívody a rozvody. Dávají
je do takového stavu, aby nezamrzaly
a nepopraskaly.
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STONAVA – Zásoby posypového materiálu,

Stonavská úpravna se připravuje na zimu.

„I to surové uhlí má v sobě přirozenou
vlhkost, takže je schopné při poklesech
teplot zamrzat a působit problémy,“ podotýká Frank a upozorňuje na zimě příliš
nepřející ocelové konstrukce budov
prádla s proskleným opláštěním. Dnes
se postupně provádějí výměny oken
s drátěnými skly za výplně z polykarbonátu či plechu, což napomáhá k udržení
příznivějších teplot uvnitř. Určité vyhřátí
objektů způsobuje i samotný provoz
úpravárenských technologií.

Skleněná okna mění za polykarbonátová.

„Přesto se naši elektroúdržbáři
s mistrem Daliborem Stračánkem
starají o dostatek náhradních lokálních
tepelných zdrojů – přímotopů – které
jsme schopni přemístit na pracoviště,
kde není vytápění,“ pokračuje vedoucí
úpravny. O venkovní skládky nicméně
obavy nemá, nepamatuje totiž, že by
byla až tak třeskutá zima, ve které by
nedokázali se sypkým uloženým substrátem manipulovat.
„Na druhou stranu se nesmíme
spoléhat, že zima bude jako vloni
mírná. Mohlo by se nám to vymstít,“
konstatuje Frank. Poukazuje na soubor opatření, jak si počínat při zimní
odstávce na prádle – kterou čekají
v průběhu vánočních svátků – pamatující například na vypuštění všech potrubí
u zdí i ucpávkové vody pro čerpadla
technologií Dorr či odkalování hydrantů.
„Víme, co dělat, i kdyby došlo k výpadku
teplárny, abychom neměli do dvou dnů
uvnitř budov zimu jako venku, “ dodává
vedoucí úpravny.

Co všechno dokáže mráz na prádle ČSM.

Skončila likvidace obou jam na utlumeném Dole 9. květen
Jak na Důl 9. květen
vzpomínáte?
Pro Důl 9. květen jsem několik let spolu s kolegy z přípravy výroby vymýšlel
rozfárávky a figury porubů, pak když
jsem působil jako hlavní inženýr a později závodní dolu na Darkově, byl 9.
květen jako samostatný závod zrušen
a přičleněn k Darkovu. Takže v době
ukončení těžby jsem tento závod měl
na starost. Od samého začátku byl důl

HORNÍ SUCHÁ – Chybí jen oplocení oko-

Co se dá říci k situaci
na lokalitě?
Z hornického hlediska jsou zlikvidovány obě jámy. Původně výdušná
Su Sto III byla hotova na jaře a v první polovině listopadu se betonoval
ohlubňový poval na dřívější vtažné jámě Su Sto I. Samozřejmě v důlním poli, kde bylo postupně vyraženo 608 kilometrů chodeb, jsou důlní
díla uzavřená hrázemi a svislá hlavní
důlní díla jsou zasypaná. Kromě oplocení povalu jámy Su Sto I je třeba dodělat ceduli s obrácenými hornickými
kladívky symbolizujícími konec šachty s údaji mimo jiné o vyhloubení, celkové hloubce a průměru, datu i způsobu likvidace.
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lo ohlubňového povalu s metanovým
komínkem a trvalé označení takzvaným „pomníkem“ podle báňské vyhlášky. Tak to vypadá u jámy Su
Sto I na šachtě 9. květen. Ukončení
další etapy technické likvidace komentoval provozní ředitel OKD
David Hájek.

Betonáž ohlubňového povalu.

koncipován jako moderní šachta s důrazem na elektrifikaci a mechanizaci.
První kombajn KSV byl nasazen v roce
1963 a v roce 1969 byla v dole nasazena první mechanizovaná výztuž Alpine
B 2-6. V této době se Důl 9. květen pyšnil stoprocentní mechanizací. Od padesátých let minulého století tady pracovaly tisíce lidí, kteří této šachtě věnovali kus svého života. Tato šachta každopádně ovlivnila i své okolí. Důl 9.

Květen, to nebyla jen těžba a lidé, kteří
za ní stáli ale i sídliště na Novém Světě,
sídliště v Albrechticích, rekreační střediska, podpora vzpěračů, fotbalu, dechovky, mažoretek, družební vztahy
s jinými podniky, kulturní akce a mnoho a mnoho dalších aktivit.
Přiblížíte i zajímavosti
z provozu?
Dnes těžko představitelný je měsíční výkon přípravářského kolektivu
Ďuriše ml., který v roce 1965 ručně
vyrazil 326 metrů důlních chodeb,
v roce 1969 – Ďuriš ml. – 506 metrů – ŠN + TP , v roce 1982 – Galo –
842 metrů – AM 50 a v roce 1983 –
Valovič– 530 metrů – AM 50
Nejvyšší těžba v historii Dolu 9.
květen byla docílena v roce 2003, kdy
bylo vydobyto 2 090 750 tun uhlí.
Z měsíčních těžeb zaslouží připomenutí: 1971 – Polkorab – 52 422 tun
v porubu 24 305 s KSV 120 s výztuží ALPINE, 1997 – Piecuch – 69 732
tun v porubu 31 404 – KWB 3RDU,
Pioma, 2006 – Tomczyk – 163 680
tun – porub 40 405, KGS 445, Fazos

17/37, a v roce 2009 – Witek – 197 152
tun – porub 40 203 POP.
Kopalo se koksovatelné i energetické uhlí, přičemž první čtyři roky byl
Důl 9. květen bez úpravny, pak tady postavili moderní prádlo, ale s postupem
času, kdy se zřídilo ještě modernější
na Dole Darkov, byla těžba realizovaná
dolem po překopech právě na sousední darkovskou úpravnu. Za šestapadesát let těžby se tady nakopalo na třiasedmdesát milionů tun uhlí. Za odvedenou práci zdejším zaměstnancům proto alespoň zpětně děkuji.
Vidíte budoucnost tohoto
areálu?
Podle mého má perspektivu!
Například pro průmyslovou výrobu,
jeho výhodou je také dobré dopravní spojení do okolních měst a obcí.
Nadále se bude v areálu Dolu 9. květen degazovat z podzemí metan, bývalý dobývací prostor je v této souvislosti příznivě ovlivněn docela velkým
množstvím vykopaných porubů, jsou
tam miliony využitelných kubíků důlního plynu.
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Doly v útlumu mají vlastní
závodní báňské záchranáře

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ŘÍJEN 2020

Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

kombajn, výztuž

2218

561.5

SL 300, DBT 13/31

58184

1877

49375

1829

27706

816

328.2

24613

807

184.2

Miarka

6619

305

111.6

Hradil, Ing.

5204

173

37.6

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

67847

2.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sędkowski

3.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

4.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

5.

Valíček(240401/)

Puffer

6.

Turoň(292200/4)

7.

Rzidký(340902/)

56,666

2,94

594.6

46,146

2,96

SL 300, DBT 13/31

362.7

35,498

3,19

SL 500, DBT 26/55

24,184

1,76

SL 300, Fazos 15/33

34,123

1,96

SL 300, DBT 13/31

6,697

1,09

SL 300, Fazos 15/33

3,488

0,48

KGE 750 F, Fazos 22/48, Meos 22/46

Rubání – pluhy
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Pořadí

Činnost závodních báňských záchranářů na lokalitách Útlum.
STAŘÍČ – Útlum-Jih (Staříč, Chlebovice,

Sviadnov) a Útlum-Sever (Lazy) jsou
šachty, pro které působí jediná, společná závodní báňská záchranná stanice –
ZBZS Útlum. Aktuální činnost přibližuje
velitel Robert Duchoň.
„V oblasti Útlumu-Jih, což je bývalý
Důl Paskov, teď působí devět záchranářů. Mimochodem ještě vloni jich zde bylo
dvaadvacet. Pro oblast Útlum-Sever,
tedy Důl Lazy, je šest chlapů. Práce byly
prováděny především pro zajišťování
dolů a přípravu jejich technické likvidace
po odpisu zásob. Většina úkonů a úkolů
již byla úspěšně provedena, proto se
i stav členů ZBZS snížil,“ komentuje
personální složení sboru. Kromě velitele
v něm jsou dva další technici, Vladimír
Lepík a Ladislav Grabovský
Na lazecké šachtě se minulý měsíc
uzavřelo třemi popílkovými hrázemi
propojení mezi 8. a 9. patrem na překopech 81, 940 a 952. Momentálně
se staví další hráze, aby se mohlo následně přistoupit k technické likvidaci
hlavních důlních děl – tří jam na této
lokalitě. „Provedlo se tady i doplavení

Všude se uzavírá hrázemi.

prostoru plnící stanice skipkomplexu
na překopu 953 a zahájily se práce
na stavbě hrází v okolí výdušné jámy
číslo 6. V současné době jsme na třídě
40 199,“ informuje Duchoň.
Staříč je již bez propojení mezi
sousedními šachtami Sviadnov
i Chlebovice. „Na pátém patře této
lokality teď stavíme poslední dvě hráze
přímo v náraží jámy II/4, které se plní
betonovou směsí Adibet jako většina
hrází předtím. Obě by měly být hotovy
do konce listopadu a pak je na počátku
prosince v plánu uzavírání poklopů
na průlezových lutnách jak na těchto
nových hrázích, tak na dalších sedmi
hrázových objektech, které byly nachystány dříve,“ popisuje velitel ZBZS Útlum.
V prosinci dojde k uzavření více než
osmi kilometrů staříčských důlních děl
mezi 3. a 5. patrem, přičemž „fáratelné“
zůstanou pouze obě jámy, krátká spojení
přes elektrorozvodny na 2. a 3. patře
a také ještě několik ochozů a hlavní
čerpací stanice se svou rozvodnou
na 4. patře. V jámě II/4 ve zrušeném oddělení těžního zařízení proto také chlapi
z důlní dopravy kladou lutnové tahy mezi
4. a 5. patrem. „Od prosincové uzavírky
hrází se zbylá část pátého patra bude
větrat separátně ventilátorem umístěným na čtvrtém patře,“ říká Duchoň.
Upozorňuje také, že čety ZBZS Útlum
mají služby v pohotovosti na HBZS
v Ostravě. „V září tam byli kluci z Lazů,
teď v druhé půlce října nastoupili ti naši
z Paskova,“ konstatuje Duchoň. Sbor,
jemuž velí, disponuje na Staříčí dvěma
vozy – VW Transporter a VW Crafter –
a na Lazech využívá VW Transporter.

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

tuny / den

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Pavlík(292240/3)

Poloček

119,00

5,67

125,23

32,96

AM-50/132 C04

2.

ALPEX_Marcol(292297/, 463324/1)

Zguda, Mgr.

117,00

4,03

98,44

21,23

AM-50 C01

3.

Vereš(292220/3)

Poloček

114,00

5,43

132,46

30,24

AM-50/132 K03

4.

Špička(463330/)

Firla

100,00

3,85

93,85

17,10

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

Kadlec(236521/5)

Čáp

76,00

4,47

112,66

26,89

MR 340X-Ex SANDVIK D01

6.

ALPEX_Pasik(463260/3)

Bajaczyk, Ing.

67,00

2,31

56,37

12,16

AM-50/132 K02

7.

Duda(463370/)

Firla

60,00

2,61

67,30

10,23

AM-75 C01

8.

ALPEX_Bartosz(463240/1)

Palej

50,00

3,13

69,06

16,45

AM-50/132 C05

9.

ALPEX_Michoń(293297/, 401264/3)

Palej

46,00

2,56

64,24

13,45

AM-50/132 K05

10.

Noworyta(236541/5)

Wdowka

46,00

5,11

116,02

25,14

AM-50/132 D07

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(362240/)

Gajdzica

57,00

3,00

66,30

14,43

VVH-1U C02, NSU-1E C01

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský(362220/)

Kubín, Bc.

46,00

1,84

44,90

10,08

VVH-1U C02, NSU-1E C02

3.

Fajman(293297/, 292240/2P)

Poloček

33,00

3,30

72,93

17,93

VVH-1B D02, NSU-1E C03

4.

Holub(236570/)

Čáp

27,00

2,08

47,15

11,54

VVH-1R P04, NSU-1E D03
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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.

ALPEX_Zelek

Ulman

240053

1775

465.2

43,998

2,39

2.

Nachtnebl

Weiss

215370

1149

255.5

24,161

2,18

3.

Turoň

Miarka

198077

918

306.9

19,030

2,79

4.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

181444

1291

412.0

32,127

2,05
1,92

5.

Valíček

Puffer

81948

740

177.1

21,381

6.

ALPEX_Kurek

Pielka

79603

1177

314.4

30,198

2,41

7.

Kania

Pochopeň

59583

549

189.0

12,029

1,02

8.

Rzidký

Hradil, Ing.

36462

312

66.2

6,406

0,54

9.

NK ROFIS_Sabo

Pielka

25262

895

235.2

32,222

1,49

10.

CARBOKOV_Adami

Skotnica

15172

1411

435.4

38,803

2,27

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.

57892

619

394.4

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

20,412

x

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

903,00

4,01

96,06

21,37

2.

Noworyta

Gajdzica

750,00

4,60

107,13

29,55

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

699,00

3,30

80,50

17,37

4.

Špička

Firla

611,00

3,62

87,25

19,11
21,23

5.

Pavlík

Wdowka

578,00

4,28

94,63

6.

Duda

Firla

559,00

3,45

78,26

17,12

7.

ALPEX_Michoń

Palej

557,00

3,32

79,43

17,52

8.

Vereš

Wdowka

509,00

3,56

76,17

19,07

9.

Polák

Gajdzica

485,00

3,44

65,82

19,95

10.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

425,00

3,97

96,92

38,92

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

1.

Fajman

Wdowka

416,00

2,52

62,32

12,89

2.

Slíž

Firla

377,00

2,60

50,75

14,30

3.

Holub

Čáp

351,00

2,11

48,03

13,39

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

346,00

1,74

42,47

8,76

5.

Klásek

Gajdzica

225,00

1,79

48,91

X

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Nedýchatelné ovzduší: Riziko, které První pomoc a transport
v minulosti zabíjelo a hrozí i nadále!
DARKOV – Vzhledem k mimořádné
události, srdečnímu kolapsu elektrikáře
úpravny, na lokalitě Darkov, vydávají
poučení BOZP pro tento měsíc i úpraváři. Týká se transportu a první pomoci
pro postiženého pracovníka a neplatí
rozhodně pouze pro povrchové!
„Transportovat, ano či ne? Tedy
pomoci kolegovi vlastními silami,
anebo vyčkávat na příjezd lékařského
výjezdu HBZS,“ uvádí bezpečnostní
technik Jaromír Lapiš s tím, že tyto základní otázky se samozřejmě mohou
pokládat po přivolání profesionální
pomoci (povrchoví vytáčejí číslo
3333, důlní 6) a případné neodkladné
resuscitaci postiženého (nepřetržitou
masáží srdce do příchodu lékaře či
zdravotníka).
„Obecně, laicky netransportujeme
při poranění doprovázeném nesnesitelnou bolestí, která se dále zesiluje,
při nemožnosti kontroly vědomí i dýchání zraněného, při riziku jeho další
újmy během transportu v nepříznivých
podmínkách, například na delší
vzdálenost s malým počtem laických
zachránců nebo s rizikem jejich vyčerpání či poranění a také při nemožnosti
zabránit podchlazení postiženého,“
říká Lapiš.
Upozorňuje přitom ale na situace, kdy
nastává boj o čas – a lidský život! „Patří
k nim mrtvice, tedy cévní mozková
příhoda, infarkt, neboli akutní srdeční
selhání,“ připomíná. Ke specificky
důlním případům pak patří transport
postiženého po kolapsech ve zhoršeném mikroklimatu či po vstupu do nedýchatelného prostředí.

Snížené koncentrace
kyslíku – O2 – se mohou
projevit, až když už
je pozdě, bezvědomí
je rychlé, šance
na záchranu nízká

Vybuchuvzdorná hráz uzavírající stařiny.
kou, poslal podřízeného na zhlaví díla
a sám tam také odešel bez sebezáchranného přístroje, i když věděl, že
prostor není větraný,“ popsal Zajíček.
Dva smrtelné pracovní úrazy zaznamenali v této souvislosti též 22. dubna
2013 na Dole ČSM-Jih ve třetí směně. „Stalo se to dvěma záchranářům
ZBZS na separátně větrané úvodní chodbě dočasně uzavřeného porubu 401 307. Byli pověření odběrem
vzorků důlního ovzduší z hrází v oblasti porubu a monitoringem 40. sloje 3. kry na případné zápary. Jejich těla
se nacházela na třídě 401 327 asi třicet metrů před uzavírací hrází. Neměli
u sebe sebezáchranné přístroje ani indikační a detekční techniku pro měření složení důlního ovzduší,“ přiblížil. Neprodleně po smrtelných úrazech bylo jako jedno z opatření stanoveno sledování chodu ventilátorů
všech separátně větraných důlních děl
na dispečink.
Už při jedenácti až osmnáctipro-

V dole se mohou nacházet (a kyslík O2 z ovzduší vytlačovat)
• metan CH4 je v dolech OKD všudypřítomný, lehčí než vzduch, drží se pod
stropem, vytváří metanové vrstvy,
5 % metanu vytlačí 1 % kyslíku,
• dusík N2 jímž se cíleně likviduje
zápar, napouští se především do závalových prostor porubů a vytlačuje
kyslík,
• oxid uhličitý CO2 se zpravidla vyskytuje ve stařinné atmosféře, při průtržích a výronech metanu, po trhací

práci, záparech, požárech atd., drží
se u počvy,
• o xid uhelnatý CO vystupuje zejména
při záparu, požáru, provozu spalovacích motorů (jízda LZH), po trhací
práci, svařování,
• n itrózní plyny NO, NO2 zplodiny vznikající po trhací práci a selhávkách,
• s irovodík H2S jediný plyn, který je
i při nízkých koncentracích cítit, jako
zkažená vejce.

centní koncentraci O2 , jak upozornil
Zajíček, se snižuje fyzická i duševní
výkonnost, aniž by o tom člověk věděl.
„Nižší obsah kyslíku vede k mdlobám.
Když je ho v ovzduší pod šest procent
ztrácí postižený vědomí téměř okamžitě, poškození mozku se u něj projeví
i v případě záchrany,“ poznamenal.
Za nejrizikovější označil právě separátně větraná důlní díla (chodby, kde jsou ventilátory nebo lutnové tahy). Naopak varoval před vstupem do znepřístupněného prostoru
(zakřížovaného či zalaťovaného) bez
písemného příkazu a dalších opatření, jako předfárání ve dvojici s měřící
kontinuální technikou. U dovrchních
děl Zajíček upozornil na možnost vytvoření metanové vrstvy (špuntu),
která je schopna vytlačit kyslík beze
zbytku. „To platí i pro blízkost závalů a stařin, ve vrchní úvrati porubů
v okolí plenty, přepážky,“ řekl.
Za rizikové dále označil blízkosti izohrázky v závalové části dusíkem inertizovaného porubu, při dotěsňování sekcí v likvidovaném porubu i v okolí uzavíracích hrází.
„Pamatujte, že další nebezpečí vzniká při mimořádných událostech,
jako jsou zápary, požáry, důlní otřesy a průtrže uhlí a plynů. Proto je nutno mít neustále i při práci po ruce –
do pěti metrů – sebezáchranný přístroj a v případě otřesu i respirátor,
protože se může vytvořit nedýchatelné prostředí kvůli vysokým koncentracím uhelného prachu,“ doplnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelských firem
přejeme nestálou přízeň a ochranu
sv. Barbory, jejich patronky.
Požehnané Vánoce plné radosti,
štěstí a pohody prožité v kruhu
rodinném. V nadcházejícím novém
roce 2021 pak přejeme především
pevné zdraví, štěstí a spokojenost
v osobním i pracovním životě.

FOTO: OKD

Kompromisy – Denně!“ odbor řízení
bezpečnosti společnosti OKD zvolil
jako listopadovou tématiku poučení
důlních zaměstnanců v oblasti BOZP
rizika vstupu do nedýchatelného prostředí. Po roce 2000 bylo v revíru zaznamenáno v této souvislosti šest
úrazů s tragickým následkem!
„Kyslík je jediný plyn umožňující život a jeho obvyklá koncentrace
ve vzduchu, který všichni dýcháme, se
pohybuje okolo jednadvaceti procent.
Jakýkoliv pokles hladiny kyslíku pod
tuto hranici je považován za nebezpečný. Vdechnutí ovzduší se sníženým
obsahem kyslíku může dotčené osobě způsobit okamžitou ztrátu vědomí bez jakéhokoliv varování v podobě
závratě a postižený zemře na udušení,“ vysvětloval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti Pavel Zajíček.
Jako varování – a poučení – přidal
případy z minulosti. Na doubravské
lokalitě Dolu ČSA se 12. srpna 2004
na odpolední směně udusil předák
předpřípravářského kolektivu s kolegou. „Vstoupili do dočasně neodvětrávaného důlního díla, kde podle odborného vyjádření Obvodního
báňského úřadu v Ostravě vykazovala koncentrace kyslíku hodnotu necelých šesti procent. Příčinou byl nesprávný postup předáka, jenž nezajistil znepřístupnění zaplynované
dovrchní chodby, vešel do ní s osád-

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Pod heslem „Odbourejme

„Pacienta s úrazem hlavy nebo
vnitřním poraněním transportujeme
svépomocí jen pokud je při vědomí, netrpí nesnesitelnou bolestí – zejména při
našem pokusu o transport – má zachovalé spontánní dýchání, nejeví příznaky
poranění hlavy, páteře, dlouhých kostí
končetin a pánve a máme-li nad ním
během transportu neustálý dohled,“
popisuje bezpečnostní technik. Důležité
je také nezamlčet nic z úrazového děje!
U bezvědomí je důležitější, než přenášení či převážení postiženého, oživování
– resuscitace masáží srdce, případně
umělým dýcháním. U poruch dýchání je
zapotřebí dbát na zajištění průchodnosti
dýchacích cest.
„U zranění hlavy s výpadky vědomí, poraněním páteře a míchy dávat
pozor na manipulaci s pacientem, aby
nedocházelo ke zhoršení poranění.
V takovýchto případech se svépomocí
netransportuje,“ zdůrazňuje Lapiš.
Totéž platí při úrazech se silným
zevním krvácením, zde je základním
úkolem první pomoci provést ihned
na místě úkony k zastavení krvácení,
nebo při podezřením na vnitřní krvácení,
u mnohočetných hlubokých ran, cizího
tělesa v ráně či u rozsáhlých popálenin.
„Při rozsáhlém popáleninovém
traumatu většinou není v silách laických
zachránců na místě provést pečlivé
sterilní krytí rozsáhlých popálených
ploch. Pacient navíc trpí velkou bolestí,
která bývá zesílena při manipulaci s ním.
V těchto případech je vhodné postiženého netransportovat svépomocí a vyčkat
na příchod záchranářů HBZS,“ dodává
bezpečnostní technik.

Transportovat, ano či ne?

Chlapi přidejte se, je to pomoc
pro všechny, žádají zdravotníci
Dokončení ze strany 1
Příznaky onemocnění covid-19
podle ní přiznává osmašedesát procent
respondentů (77% jich uvádí ztrátu
čichu, 69% bolesti kloubů či svalů, 54%
horečky).
„Necelá polovina označila průběh
onemocnění za mírný, přibližně třetina
ho pak popsala jako střední až vážný.
Takové obtíže, které by vedly k hospitalizaci, nesděloval nikdo,“ pokračuje
spoluřešitelka projektu. Za cennou
informaci však považuje i 32% zaměstnanců bez příznaků nákazy – i s údaji
od lidí, jimž koronavirus nedělá nic, se
dá při dalších výzkumech pracovat.
„Svůj zdravotní stav před covidem
vyhodnocovali všichni respondenti jako
výborný až dobrý. Po prodělaném onemocnění jednašedesát procent uvedlo
dobrý a šest procent až špatný stav,“ líčí
Tomášková. Co se zdrojů nákazy týče,
37 % odkazuje na dalšího pozitivního
člena ve své domácnosti. „Všem moc
děkujeme za spolupráci! Potěšilo nás,
že většina respondentů je ochotna
zapojit se i do další, zatím připravované

studie týkající sledování protilátek
na covid,“ poznamenává spoluřešitelka
projektu. Dotazníky mohou zaměstnanci OKD, kteří mají za sebou tuto
nákazu, nadále vyplňovat, vyzvednou
si je na činných šachtách, případně je
mohou najít na internetu.
„Potřebujeme více lidí, abychom
měli skutečně reprezentativní vzorek
populace. Výsledky se zatím příliš neliší
od obecně známých dat souvisejících
s covid-19,“ zakončuje Tomášková
s tím, že odborníky na LF OU zajímá
také to, jak se horníci – chlapi vzhledem
k náročné práci v těžkých podmínkách
považovaní za fyzicky i psychicky zdatné
– s tou nemocí vyrovnávají.
Ojedinělý průzkum uskutečňovaný v OKD vede přímo děkan LF OU
a epidemiolog, který v souvislosti
s pandemií koordinoval na ministerstvu
zdravotnictví resortní pracovní skupinu
k řízenému uvolňování karantény. A to
Rastislav Maďar. „Monitorovat zdravotní
stav osob i po prodělání akutní fáze
je důležité, abychom dále poznali toto
neznámé onemocnění,“ vzkazuje.

Desetitisíce prověřených, desítky pozitivních
Tak vypadá průběh preventivního
testování zaměstnanců, který v OKD
probíhá stále dokola od poslední
čtvrtiny letních prázdnin. „Od pondělí
17. srpna do pátku 20. listopadu jsme
na všech lokalitách provedli 35 099
odběrů. V tuto chvíli evidujeme desítky
pozitivních na všech lokalitách,“ uvádí
mluvčí společnosti Naďa Chattová.
OKD, jak upozorňuje, bude v testování

na koronavirus i nadále pokračovat.
A neruší ani – snad již obecně známá
– opatření proti případnému šíření
tohoto onemocnění na pracovištích
přijatých v Příkazu výkonného ředitele 9/2020. Mezi ně patří například
striktní povinnost používání ochrany
dýchacích cest (nošení respirátorů
nebo roušek) na pracovištích či zákaz
se zbytečně shlukovat.
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Nová šichta: Pomáháme odcházejícím
zaměstnancům – nikoho neodmítneme
A co současné novinky v tomto
programu?
V poradenském centru na Třídě osvobození 1721 v Karviné- Novém Městě
jsou instalovány počítače, které budou moci klienti Nové šichty samostatně, případně s pomocí konzultantky, využívat k vyhledávání volných pozic. Pokud chtějí, mohou si potřebné
materiály vytisknout a odnést domů.
Poradenské centrum budou moci navštívit i zaměstnanci na takzvané překážce v práci, pro něž by bylo docházení do kanceláří Nové šichty na dolech problematické. Budeme tak lidem opět blíže. Poradenské centrum
OKD bude v provozu od prosince.
Současně provoz jednotlivých kanceláří NŠ na lokalitách zůstává nezmě-

KARVINÁ – Důl Paskov byl svým způ-

sobem začátek, když jeho útlum
znamenal spuštění programu pomáhajícímu odcházejícím zaměstnancům. A v dnešní době s blížícím
se koncem šachet ČSA a Darkov
aktivity Nové šichty zintenzivnily. Situaci přiblížila Markéta
Klopcová, manažerka náboru
a Nové šichty.

Lokalita
Kontakt
Kancelář Pracovní doba
ČSA
PO, ST, ČT
Renata
737 043 230
renata.pavlikova@okd.cz
213
8–14
Pavlíková
596 352 440
DARKOV
PO, ST, ČT
Karolína
725 756 830
karolina.bachurska@okd.cz
102
8–14
Bachurska 596 262 132
ČSM
PO, ST, ČT
Lucie
596 451 149
lucie.peterkova@okd.cz
107
8–14
Peterková
PORADENSKÉ CENTRUM OKD – tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná-Nové Město
ÚT, PÁ
Markéta
725 756 827 marketa.klopcova@okd.cz
8–14
Klopcová

FOTO: Radek Lukša

Nová šichta, najela naplno, jak
to vypadá?
Kanceláře máme otevřeny na šachtách ČSA, Darkov a ČSM-Sever –
ta poslední je společná i pro lokalitu
ČSM-Jih. Zájem o služby Nové šichty průběžně roste a konzultantky
domlouvají s jednotlivými odcházejícími zaměstnanci – kteří projevili zájem na spolupráci s naším programem – schůzky. Samozřejmě
mohou služeb Nové šichty využívat
i ti, co prvotně zájem neměli, případně lidé, kteří odešli z OKD z organizačních či zdravotních důvodů, nejdéle však před šesti měsíci.
Nikoho neodmítáme! Hlásí se nám
také už i lidé, kteří ještě nedostali informaci o ukončení pracovního
poměru. Na tuto případnou situaci
se však chtějí sami s předstihem nachystat. Mají obavy o budoucnost
a především zájem připravit si startovní pozici k hledání nového zaměstnání a uplatnění na trhu práce.

Markéta Klopcová v kanceláři NŠ na lokalitě ČSA.
Co konkrétního klienti nejvíce
vyhledávají?
Jako v počátcích, i nyní je na prvním místě pomoc s vytvořením strukturovaného životopisu.
Stěžejní a prioritní však zůstává

něn. Staronovou novinkou je obnovení
spolupráce s Vysokou školou báňskou –
Technickou univerzitou Ostrava, která
projevila zájem o spuštění kurzů školení počítačových programátorů. Všichni
zájemci, kteří prošli informačními pohovory, se mohou hlásit pro bližší informace konzultantům NŠ.
Uvědomujeme si, že ztráta zaměstnání a hledání nového uplatnění je stresující a po všech stránkách velice náročné.
Snažíme se proto všem klientům podat
pomocnou ruku a provést je tímto nelehkým životním obdobím. Ke každému, kdo se na nás obrátí s jakýmkoli požadavkem, přistupujeme vždy individuálně a s maximální snahou jim vyhovět.
Jsme tu pro vás, neváhejte nás
kontaktovat.

hledání práce, předávání informací o nabídkách volných pracovních
pozic, rekvalifikačních kurzech
a obecně k záležitostem vyřizovaným na pobočkách pracovních
úřadů.

Nejčastějsí dotazy převáděných a následně propouštěných zaměstnanců (2. díl)
Ptá se Jiří Waloszek, předseda SHO
Odpovídá Radka Naňáková,
personální ředitelka

Jak bude postupováno v případě, že se
nemohu z vážných důvodů dostavit k lednovému pohovoru k dořešení ukončení
pracovního poměru (týká se 1. milníku)
v určeném datu? (nemoc, karanténa
z důvodu covid-19, atd.)

Všem zaměstnancům, kteří jsou v rámci
1. milníku nadbyteční, byla písemně
předána informace o konkrétním termínu
pohovoru. A pokud dopředu víte, že se
z důvodu nemoci nebo karantény nemůžete dostavit na pohovor, je nutné toto
dopředu oznámit na příslušné personální
oddělení dané lokality. Vše s Vámi pak
bude dořešeno po ukončení Vaší nemoci
či karantény.
Provede mi roční zúčtování daně za rok
2020 OKD? Pokud ano, co proto musím
udělat.
Ano, toto bude zajištěno mzdovými účetními OKD. Je potřeba přijít

Na jaké odstupné mám nárok v případě,
že nepřistoupím na Dohodu?
Pokud nepřistoupíte na dohodu o rozvázání pracovního poměru z organizačních

Program těžařů Nová šichta
se dostává také na filmové plátno

Dokončení ze strany 1
„Diváci tak budou moci sledovat
silný lidský příběh, který je s ohledem
na ukončování těžby v regionu pro mnohé určitě velmi poutavý,“ říká náměstek
moravskoslezského hejtmana pro
regionální rozvoj Jan Krkoška.
Nová šichta na filmovém plátně má
mít premiéru v únoru. Snímek z dílny
Moloko Film sbírá ovšem ocenění
už nyní: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihava ho vyhlašuje

jako nejlepší dokument roku, Institut
dokumentárního filmu mu uděluje Silver
Eye za nejlepší celovečerní film trhu
East Silver.
„Další dvě ceny náš dokument vybojoval na prestižním německém festivalu
DOK Leipzig,“ připomíná režisér Andrš.
Hisema zaměstnává jako programátora
ostravský tvůrce portálů pro internetové
prodejny, tedy e-shopy. „Hledání nového
uplatnění mi však trvalo devět měsíců,“
uzavírá hlavní hrdina nového filmu.

1 až 2 roky
2 roky a více

3 násobek
průměrného výdělku
4 násobek
průměrného výdělku

Všem zaměstnancům firmy i celému pracovnímu
kolektivu OKD a jejich rodinným příslušníkům
přejeme krásně prožitý hornický svátek svaté
Barbory, příjemné, klidné a ničím nerušené
vánoční svátky a do nového roku 2021 pevné
zdraví, rodinnou pohodu, a především hornické
štěstí při náročné práci ve všech hornických
činnostech.

FOTO: Radek Lukša

Tým filmující na šachtě Chlebovice.

na příslušnou mzdovou účtárnu, a to
důvodů, bude Vám předána výpověď
z organizačních důvodů. A tedy máte náv období od 11. 1. 2021 do nejpozději
12. 2. 2021 s potvrzeními jako každý rok. rok na maximálně 4 násobek odstupného
dle odpracovaných let:
Jaký mi bude vypočítán průměrný výdělek, když jsem v posledním čtvrtletí roku
Nárok dle zákoníku
2020 neměl potřebný počet směn?
Počet odpracovapráce a kolektivní
V tomto případě se bude vycházet z prav- ných let v OKD, a.s. smlouvy vyššího
děpodobného průměru, který je spočítán
stupně
z průměrů zaměstnanců stejného
2 násobek
0 – méně než 1 rok
zařazení.
průměrného výdělku

Za úspěšnou spolupráci v končícím roce 2020
děkujeme vedení OKD, i všem ostatním
obchodním partnerům.
Vedení THK – ČECHPOL

Mohu se přihlásit do programu Nová šichta i po ukončení pracovního poměru?
Ano můžete, kdykoliv do šesti měsíců od ukončení pracovního poměru.
Samozřejmě je lepší přijít co nejdříve a začít společně pracovat na všem potřebném
jako je životopis a všechny potřebné údaje,
příprava na pohovor a jiné.
Kdy můžu kontaktovat mobilní pracoviště úřadu práce a domluvit se
na rekvalifikaci?
To můžete udělat až v okamžiku, kdy
budete na seznamu nadbytečných
zaměstnanců a absolvujete informační
pohovor s personalisty.

PANORAMA
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Nadace OKD vyhlašuje opět výzvy,
s novinkami kvůli útlumu a covidu

ČČK Karviná získal
individuální příspěvek
v koronavirovém období

Podávat projekty do minigrantového
i grantového kola je možné do uzávěrky
v pátek 8. ledna 2021 ve 23.59 hod
(Srdcovka) a 18. ledna 2021 ve 23.59 hod
(Pro region)

FOTO: Radek Lukša

„Srcovka je náš nejoblíbenější
program, což dokazuje, že horníci i další zaměstnanci revíru
věnují svůj volný čas dobrovolně a bezplatně také spoustě veřejně prospěšných aktivit,“ říká
Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD. O minigrant
tedy mohou usilovat všichni lidé
z OKD, HBZS a Green Gas DBP,
jež působí v neziskové organizaci s prokazatelně minimálně
roční existencí (fyzické osoby
ale nikoliv). „Na žádosti si dejte záležet, popište vše důkladně,
informace musí na sebe navazovat, dávat smysl. Je to vaše pomyslná brána k získání finanční podpory. Hodnotíme obsahovou část a kvalitu zpracování žádosti,“ uvádí Preisingerová
s tím, že je nutné také čestné
prohlášení statutárního zástupce neziskovky i budoucího srdcovkového patrona.
„Novinkou je, že projekt mohou do Srdcovky podat i ti, kteří byli v zaměstnaneckém stavu ve společnosti OKD nebo
v HBZS do 31. prosince 2020

Srdcovkový projekt myslivců.

vzhledem k složité situaci
způsobené koronavirovou
pandemií poskytla karvinskému oblastnímu spolku
Českého červeného kříže
(ČČK) částku 175 tisíc korun.
Šek na individuální finanční
výpomoc předala její ředitelka Karolína Preisingerová
představiteli této organizace
Oldřichu Gbelcovi.
„Velké nasazení je také
spojeno s náklady, které musí
ČČK Karviná hradit a výpadek
příjmů za zdravotní dozory či
pořádání kurzů první pomoci
letos velmi ovlivňoval finanční
stabilitu spolku. Organizaci
ohrozil až natolik, že hrozilo
omezení poskytování služeb
či jejich zánik. Předaná částka
určitě nepokryje veškeré
vzniklé ztráty spolku, ale jistě
ho pomůže udržet nad vodou,“
vysvětlovala Preisingerová.
Peníze šly z nadačního
Operativního fondu a neziskovka je využije především
na provozní náklady, jako mzdy,
pohonné hmoty, energie a další
služby
„Nestačí mi slova, abych
vyjádřil radost a vděk. Je
to pro nás obrovský hnací
motor, abychom nic nevzdali
a pokračovali dál,“ prohlásil
ředitel karvinské pobočky humanitární organizace. Jejímiž
principy jsou: Humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota
a světovost.
ČČK Karviná obvykle
zajišťoval přítomnost zdravotnických asistencí na společenských, sportovních
a kulturních akcích. Věnoval
se také výuce předlékařské

Podporují se i hornické spolky.

Pro současná, ale také
bývalá hornická města
a obce

Dětmarovice,Doubrava,FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Petřvald,
Pasvov
Staříč,
Stonava,
Sviadnov a Žabeň jsou místa, z nichž je možno usilovat
o granty v programu Pro region.
„Jejich maximální výše činí 200
tisíc korun na jednu žádost, finanční spoluúčast příjemce činí
minimálně dvacet procent z požadovaného příspěvku a v případě přesahu parametrů a oblastí
si naše správní rada rozhodující
o přidělení prostředků vyhrazuje právo udělit výjimku,“ pokračuje nadační ředitelka.
Pro region počítá s podporou v oblastech: Volnočasových
aktivit (zaměřených primárně na děti, mládež, seniory
a mezigenerační setkávání),
zkvalitnění životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně projektů zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení,
pracovních a sociálních terapií
handiapovaných, modernizace vybavenosti zařízení sociální péče, podporované zaměstnávání (chráněné pracovní místa), zlepšování životního prostředí a zachování biodiverzity,
rozvoje komunitně zaměřených
aktivit (úpravy veřejných prostranství, komunitní akce v obci
či městě).
„Tyto záměry musí být zahájeny od 1. března do 31. prosince 2021, musí probíhat nejméně třicet dní a nejdéle jeden rok.
Příjemci zároveň musí splnit
podmínku, že je ukončí do 30.
září 2022,“ sděluje nadační administrátorka. A připomíná, že
v i programu Pro region se nežádá na již podpořené (nebo
podobné) a kvůli covid-19 odkládané projekty! Nadace OKD

v něm také nepodpoří podnikatele a fyzické osoby, plány podnikatelského a ziskového charakteru, úhrady půjček, dluhů
a již existujících závazků včetně
záloh či leasingů.

Grantys je nutný,
nadační tým s ním naučí
pracovat

Oba vyhlášené programy
Nadace OKD mají společného
jmenovatele, jímž je webový
systém Grantys, do něhož se
přihlašuje na stránce www.nokd-granty.cz, a jenž je jediným
způsobem, jak se dá o příspěvek žádat. „Rozhodující je zde
datum i čas odeslání do systému. Uzávěrka pro program
Pro region je v pondělí 18. ledna 2021 ve 23.59 hodin a pro
program Srdcovka je v pátek
8. ledna 2021 ve 23.59 a výsledky zveřejníme podle rozhodnutí správní rady nejpozději 1. března 2021. Srdcaři
dostanou písemné vyrozumění v Grantysu nejpozději do 5. března 2021,“ vzkazují z nadace. Nabízejí také bezplatné konzultace k projektům
i databázi Grantys, jen je nutné si předem dohodnout termíny. Žádostem o schůzky
po 15. lednu nebude z kapacitních důvodů vyhověno.

první pomoci pro školy, školky,
firmy i širokou veřejnost
(a to ve specializovaných
kurzech akreditovaných
i Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR).
„Naše plány však od března
nabourává virus, který zasahuje do veřejného dění a života
nás všech. Od prvního dne
vyhlášeného nouzového stavu
jsme věděli, že se všechno
mění a pro nás nastává velice
krizové období. Přes to jsme
však nesložili ruce do klína,
neschoulili se do kouta
a aplikovali principy Českého
červeného kříže,“ upozornil
Gbelec.
Členové karvinského
oblastního spolku projevili
obrovskou dávku solidarity
a pomáhali ve všech možných
formách. V domácnostech
vznikly i improvizované dílny
na šití roušek pro potřebné.
„Víme, že to není jediná
pomoc, kterou můžeme
poskytovat, a tak jsme
v rámci krizového týmu
v našem městě také nabídli
asistenci při zajištění nákupů
potravin a léků pro seniory,
jimž s ohledem na špatnou
epidemiologickou situaci,
nebylo doporučeno vycházet
z domovů,“ zmínil Gbelec. ČČK
Karviná nakupoval i obyvatelům Orlové a Rychvaldu.
„I přes postupnou ztrátu
energie, času, síly a hlavně
financí se snažili pomáhat,
protože to je jejich posláním.
Věříme, že to oblastní spolek
ČČK Karviná nevzdá, vše
zvládne a pomůže ještě mnoha lidem po mnoho let a to
i díky Nadaci OKD,“ doplnila
Preisingerová.

Oprávněnými
žadateli jsou
• spolky a pobočné spolky,
• obecně prospěšné
společnosti,
• ústavy,
• církve, evidované církevní
právnické organizace,
• příspěvkové organizace,
• obce a města,
• sdružení a spolky obcí.
(platí to pro oba vyhlášené
nadační programy)

FOTO: Nadace OKD

Nejoblíbenější
program je pro aktivní
zaměstnance

a od 1. ledna 2021 budou spadat
už pod státní podnik DIAMO,“
upozorňuje nadační administrátorka Silvie Balčíková. Další
aktualita pak souvisí s pandemií
covid-19: Příjemci, jež v důsledku nouzového stavu nemohou
letošní projekt uskutečnit a přesouvají ho na později, nesmí
v této minigrantové žádat o příspěvek na stejný nebo podobný
záměr. „Například, pokud jsme
podpořili víkendové soustředění
v Beskydech, které je přeloženo
na březen 2021, tak není možné
podávat novou žádost na víkendové soustředění v Jeseníkách,“
vysvětluje Balčíková.
Nadace OKD poskytne úspěšným Srdcařům pět až třicet tisíc
korun. „A to na všechny aktivity
konkrétní organizace, na nichž
se zaměstnanec – avšak nikoliv
člen jeho rodiny – aktivně sám
podílí. Minigrant také nesmí být
použit pro vlastní potřebu patrona či rodinných příslušníků a ani
na krytí částek, jež by byl povinen zaplatit své organizaci třeba na členských příspěvcích,“
zdůrazňuje
administrátorka.
Finanční účast na srdcovkovém
projektu sice není nezbytná, ale
nadací vítaná.
Jeden patron sice dostává jedinou šanci na podporu, nicméně pokud je třeba u dobrovolných hasičů či myslivců více
horníků, může každý další oslovit NOKD s vlastním nápadem.
„Tyto projekty musí být zahájeny nejdříve 1. březnu 2021
a ukončeny nejpozději k 28. únoru 2022. Zároveň musí splnit
minimální třicetidenní dobu realizace,“ upozorňuje Balčíková.

KARVINÁ – Nadace OKD

FOTO: SPMP

KARVINÁ – Těžařská nadace vyhlásí popatnácté tradičně od posledního měsíce roku své výzvy. Srdcaři – tedy v neziskovém
sektoru aktivní zaměstnanci jejich dárcovských firem – mohou
podávat žádosti už od svátku
hornické patronky sv. Barbory
v pátek 4. prosince. Od pondělí
7. prosince dostanou šanci přidat se rovněž autoři projektů
do programu Pro region.
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Karolína Presingerová a Oldřich Gbelec.

Stonavská Barborka: Setkání ansámblů uprostřed pandemie

BLAHOPŘEJEME

KARVINÁ – Mezinárodní soutěžní přehlídka v ko-

Dnes 26. 11.
2020 oslaví
krásné
80. narozeniny pan Jan
BALÁŠ, který
z Kroměříže
přišel
do učení
na Důl Dukla,
kde celý život
pracoval jako horník-kombajnér a později jako
strojník kompresorů.
Svým elánem a pracovitostí potvrzuješ to, že věk je
jen číslo, a i když roky přibývají a zdraví chátrá, pro nás jsi
a vždycky budeš náš nejmilejší děda a táta.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu a mnoho rybářských úlovků přejí dcery Lenka a Kamila, vnuci Šárka,
Honzík a Ondra, zeťové Jarek a Roman a ostatní.

a snad se nám to podařilo formou virtuálního
světa,“ konstatuje Melnar.
SAUP tedy znamená interaktivní zpívání
v daném čase včetně připojení moderátora, zástupců vedení ansámblů a samozřejmě hodnotitelů. „Termín podávání přihlášek jsme tedy

prodloužili do pondělí 30. listopadu a termín
konání přesunuli na sobotu 12. prosince na 15
hodin,“ uvádí ředitel Stonavské Barborky.
Organizační tým po soutěžících poptává audiovizuální soubory (přehlídkové klipy), přičemž hodnotit bude nikoliv technologickou,
nýbrž uměleckou úroveň.
Porotu vytvoří význačné osobnosti ansámblového a komorního zpěvu, které se též chystají na udělování zvláštního ocenění Ročníku
uprostřed pandemie. „Ceny předáme korespondenčně,“ poznamenává Melnar.

Přehlídka zpěvu v číslech
FOTO: Radek Lukša

morním a ansámblovém zpěvu Stonavská
Barborka se letos vzhledem k všeobecně známým okolnostem připravuje pod zkratkou
SAUP – tedy Setkání ansámblů uprostřed pandemie. Čtrnáctý ročník tradiční akce, jejímž
partnerem je Nadace OKD, se také přesouvá
z konce listopadu na první polovinu prosince.
„Tentokrát bude probíhat jako SAUP v on-line prostředí na webu stonavskabarborka.
cz a také na našem facebookovém profilu stonavskabarborka,“ vysvětluje ředitel festivalu
Josef Melnar s tím, že optimismus a víru v to,
že se ve stonavském Domě PZKO bude i letos
zpívat naživo zachovávají do poslední chvíle.
Paralelně však pracují vůbec poprvé v historii s variantou, že klasické pojetí festivalu budou muset změnit. „Zprvu nás to zaskočilo,
ale i k tomuto úkolu jsme se snažili najít řešení

Stonavská Barborka v klasické podobě.

• prozpívalo se 10 280 minut,
• účastnilo se 2521 soutěžících,
• udělilo se 57 ocenění.
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