3
2

56

77

Úpraváři
Exkurze
uhodnotili
záchranářů

Scorpion
Nová
pro ČSM
bezpečnostní
Opraváři
si poradili seOKD
strojem,
kampaň

Na golf
Zábava
prozadarmo!
celé rodiny

Nejlepší provoz byl ve čtvrtém
kvartále
2018
Darkově.svůj
HBZS
otevřela
pronaveřejnost
areál v Ostravě-Radvanicích.

který měli v dílně poprvé.
Středem pozornosti
bude tentokrát chůze!

Horník

Bezpečnostní heslo
heslo měsíce:
měsíce: „Nepodceňujme
„Mysli na to, žechůzi,
jednajezkratka
může zkrátit
celý Tvůj
život!“
to nejčastější
příčina iúrazů
v OKD.“

Lipiny nabízejí každé úterý kurzy
pro zaměstnance
Hornické
slavnosti se OKD.
neobešly
bez Nadace OKD a neziskovek.

INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK
INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI
OKD,
a.s.
SPOLEČNOSTI
OKD,
a.s.

21. září
března
2019
/ číslo
/ ročník
/ www.okd.cz
21.
2017
/ číslo
10 / 4ročník
47 /49
www.okd.cz

Akcionáře firmy čeká po prvním kvartále výběr nového
výkonného ředitele OKD i schvalování business plánu

Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD

DARKOV – Po odchodu dosavadního výkonného ředitele a předsedy představenstva OKD Boleslava
Kowalczyka začal představenstvo
těžební firmy řídit jeho místopředUctění
památky
seda
a ředitel
právníobětí
služby Jan
Solich.
Oslovili povolání,
jsme jej proto, aby
hornického
komentoval aktuální situaci.

Kdo zodpovídá za plnění
výrobních úkolů?
Za plnění výrobních úkolů je zodpovědný právě Kamil Kempný.
V rámci své práce nyní začal řídit
výrobního ředitele, provozního ředitele, technického ředitele, ředitele pro strategii i všechny závodní
dolu. Těm ovšem nesmí ve věcech
odborného řízení i řízení bezpečného provádění hornické činnosti
ustanovit jiného vedoucího, anebo
jim udílet pokyny. Kamil je skutečný odborník na těžbu a já i kolegové
z představenstva jsme přesvědčeni,
že svou roli zvládne!

průvod městem,

Jaký
je v současnosti
váš úkol
bohoslužba
v kostele,
v čele firmy?
ale i kulturní
Výkonný
ředitel aprogram
předseda představenstva
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Kowalczyk
pro širokou
veřejnost,
skončil ve své funkci dnem 28.
zábava pro děti,
února 2019. Od 1. března 2019 je
post
výkonného ﬁředitele
představení
rmy a předsedy představenstva neobsazený
a partnerů, takový byl
a hledá se nástupce na tuto pozici.
jejich program
Přechodně
je proto společnost řízena přímo představenstvem. Interní
porady, které dosud vedl výkonKARVINÁ – Společnost OKD pořádaný ředitel, dočasně řídím já z titula v sobotu 2. září v Karviné tradiční
lu místopředsedy představenstva.
oslavu profesního svátku – Hornické
Řízením
provozní části firmy byl
slavnosti. Zástupci vrcholného manpověřen
dosavadní
agementuKamil
v čeleKempný,
s výkonným
ředite-

Kdy bude známo jméno
výkonného ředitele?
To je dobrá otázka a v poslední době
mi ji klade skoro každý. Je mi zná-

Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.
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Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk připomenul, že každý rok
jsou dva termíny, kdy se horníci pozastaví, zavzpomínají na své kamarády
– kteří už nejsou mezi nimi, kteří zahynuli při výkonu svého hornického
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posedí
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Potvrzení důvěry v OKD:
Zvláštní ocenění od Třineckých železáren!
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Ewa Farna
TŘINEC – Největší český hutní podnik
s domácím kapitálem a zároveň nejvýznamnější producent oceli v republice – skupina Moravia Steel – vyslovil
společnosti OKD zvláštní poděkování
za dodávky černého uhlí pro provozy
Třineckých železáren. Ty dostaly vloni
celkem téměř 400 tisíc tun této strategické suroviny vytěžené v šachtách našeho revíru.
„Individuálním poděkováním bychom rádi ocenili vaše úsilí a snahu, kterou vynakládáte pro zajišťování spokojené spolupráce mezi oběma
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Strýček si na slavnosti dokonce navodu 1 - Karviná. Programu si užíFOTO: OKD

Hornické
slavnosti OKD

Co se dá říci k business plánu
pro rok 2019?
Všeobecně se ví, že akcionáři byl
přeložen návrh business plánu OKD
na tento rok teprve koncem letošního ledna, jelikož původní návrh musel být vzhledem k prosincové mimořádné události na ČSM-Sever
přepracován. V současné době si
vzájemně mezi OKD a PRISKO vyjasňujeme některé body business
plánu. Je třeba vzít v úvahu, že je to
David
Koller první roční business plán,
vlastně
který se schvaluje po skončení reorganizace naší firmy. Pro všechny je to nová situace, takže to nebude ihned,ale domnívám se, že jsme
na dobré cestě. Věřím, že tento plán
bude schválen brzy.

FOTO: Eduard Kijonka

lem Antonínem Klimšou, dále ředitelé, náměstci a závodní z jednotlivých
závodů a jiní krojovaní zaměstnanci, jakožto členové havířských spolků nejprve uctili na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.

mo, že proces hledání probíhá a já
věřím, že nový výkonný ředitel nastoupí do funkce v dohledné době.
Nicméně výběr nového výkonného
ředitele je především věcí vlastníka.

výrobní ředitel. Řízením útvaru výrobního ředitele byl dočasně pověřen Petr Škorpík.
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Nadace OKD přerozdělena mezi pozůIng. Antonín Klimša, MBA,
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výkonný ředitel

Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.
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Boj s podmínkami: Denně trhací
práce a přejíždění zaplavené třídy
LAZY – Vynikající výkony v těžbě
předvedli v únoru horníci hlavního
předáka Ladislava Valíčka fedrunkem v pásmu erozí v porubu 140 808
na lokalitě Lazy s přechodem popílkem zaplavené dělící třídy.
„Stěna má směrnou délku jen 180
metrů, ale jsme tam už pátý měsíc,
protože tam bojujeme s obtížnými
podmínkami. Denně střílíme v erozích,“ komentoval Petr Puffer, do jehož úseku spadá Valíčkův kolektiv,

čátku dobývání. „Střelmistry tady
máme pořád. Minulý měsíc jsme
se s vrtáním dostali až na 180 vývrtů pro trhací práci a to vše v ranní směně. Tou střelbou se dostáváme na denní postupy 1,4 až 1,75 metru díky obětavosti ranní směny, která dělá kvantum práce,“ líčil vedoucí
úseku. Kolektiv pracuje ve třísměnném kalendáři a hodně využíváme
pauzy mezi ranní a odpolední směnou na to, aby bylo vše nachystáno
na těžbu.
Vedoucí úseku ocenil přínos bývalých předáků Romana Badury
a Pavla Melichera (kteří byli začleněni do Valíčkova kolektivu a začali uplatňovat letité zkušenosti) včetně zámečnických předáků Davida
Stolarczyka a Jaroslava Čapka.
Porubní fronta s délkou 163 metrů
prochází při těžbě ve stěně 140 808
také zaplavenou dělící třídou 40 900
plnou popílku. „Při průjezdu bývalé štreky se zpočátku objevily problémy jak se stropem, nebo pleněním starých hajcmanů, které tam
zůstaly, ale momentálně nám přechod nedělá žádné problémy,“ doplnil Puffer.

podmínky v posledním mocném porubu ve 40. sloji na lokalitě Lazy. Ten
byl vybaven 112 mechanizovanými výztužemi Fazos 15/33, kombajnem SL 300, porubovým dopravníkem Rybnik 850 a sběrným dopravníkem PZF 08.
V bloku s průměrnou mocností 2,5
metru uhlí narážely osádky se směnovými předáky Petrem Fabiánkem,
Pavlem Vanečkem a Marcelem
Sikorou na erozivní pásma od po-

Na tak zvanou stop čáru se dostali havíři hlavního předáka Tomáše Kovala
z úseku vedoucího Davida Miarky letos
v březnu – víc jak po roce dobývání
porubu 463 300 na jižní lokalitě
stonavské šachty. Zůstalo za nimi přes
700 ujetých metrů a 387 tisíc nakopaných tun uhlí (největší těžby 45 570
tun dosáhli v říjnu a postupu 77 metrů
v dubnu loňského roku) „Od sedmého
do dvanáctého měsíce dobývání jsme
měli ve stěně přesmyk o skoku pěti
metrů, na deseti sekcích jsme lepili
škváru a zavrtávali roxory, ibotyče i TH
roviny s kladením baldachu. Lepením

směsí Bevedan-Bevedol branou
z centrálního rozvodu a zajišťováním
přesmyku jsme dosahovali průměrný
postup 2,1 metru denně. Na větší
postup nás složité hornické podmínky
pustily jen výjimečně,“ popisoval
vedoucí úseku. Kovalův kolektiv měl
v porubu 463 300 instalován kombajn
SL 300, sekce Fazos 17/37 a 15/33,
stěnový dopravník Rybnik 850 a podporubový dopravník Grot. Všechno se
to teď – po dokopání a zabaldachování – začne vyklízet. Na likvidaci se
s ním bude podílet úsek Vybavování 2
vedený Janem Feberem.

FOTO: adek Lukša

Stop čára po roce a měsíci těžby

Petr Puffer s oporou kolektivu Romanem Badurou.

Fedrunk i přes zasypanou jámu

Davidu Miarkovi gratuloval výrobní ředitel OKD.

Nejlepší výkony v těžbě předvedli v únoru horníci
hlavního předáka Janusze Siwka z úseku Alpexu
vedoucího Józefa Ulmana, kteří přecházeli při
dobývání v Doubravském ohradníku na ČSA
zasypanou jámu DO II. „Obtížné na tom bylo, že
samotnou jámu o průměru devíti metrů zasypali
i s výstrojí, takže přechod se uskutečňoval přes
potrubí, rozpony, lezní oddělení a samotnou
výztuž jámy,“ podotkl vedoucí výroby rubání
Petr Škorpík. Siwkův kolektiv zvládl přechod
jámy za zpřísněných bezpečnostních opatření
jen za šest dní. Přitom dokázal za celý měsíc
postoupit porubem 22 4052 o necelých 100
metrů a vytěžit letošní měsíční maximum ve výši
74 733 tun uhlí.

Janusz Siwek a Józef Ulman, dodavatelé z Alpexu.

Nejkratší měsíc roku: Fedrunk v rubání, ale manko na čelbách
„Výpadek na metráž nám
způsobila především mimořádná událost v oblasti likvidovaného porubu 402 200
na ČSM-Jihu z 15. února.
Linka C na odtěžení nebyla kvůli tomu týden v provozu, což postihlo devět razicích
kolektivů. Nerazilo se a vznikl výpadek na technický režim 260 metrů,“ uvedl Szmek.
V souvislosti s prudkým zvýšením koncentrací oxidu uhelnatého v dokopaném porubu
402 200 až na hodnotu vyšší než 0,013 procenta a samovznícením uhlí tam zasahoval
i důlní výjezd HBZS. Velitel

FOTO: Radek Lukša

HORNÍ SUCHÁ – Únor končil
v revíru společnosti OKD nakopáním 230 tisíc tun uhlí,
což podle výrobního ředitele Kamila Kempného znamenalo jak slušný výsledek, tak
i překročení technického režimu v rubání. A to o devatenáct tisíc tun. Přípravy si
vedly, jak sdělil provozní ředitel Vladislav Szmek, tentokrát hůř. Vyražení celkem
1440 metrů provozní metráže a 26 metrů investiční metráže na splnění úkolů nestačilo, v provozní metráži
vzniklo více než dvousetmetrové manko.

Přípraváři splnili v únoru sedm limitních výkonů.

likvidace havárie nařídil postiženou oblast uzavřít a proběhlo výbuchuvzdorné uzavření tohoto porubu.
Na stonavské šachtě splnil
limitní výkon v únoru jen jediný čelbový kolektiv – z úseku THK Čechpol s vedoucím Vladimírem Durkotem
a hlavním předákem Petrem
Ilavským. Ten začal razit základní okruh v ostravských
slojích, kde ho čeká 600 metrů úpadního překopu. „Něco
z únorového manka nicméně pomohly smazat karvinské
kolektivy. Tam na limitní výkony dosáhlo 6 kolektivů.

Únorové úspěchy v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Ladislava Valíčka
z úseku vedoucího Petra Puffera v porubu
140 808 nakopal 17 013 tun při měsíčním
postupu 40 metrů, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 1,67 metrů a rubáňový výkon 17
tun na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Janusze Siwka z úseku Alpex vedoucího Józefa Ulmana v porubu
22 4052 nakopal 74 733 tun při měsíčním
postupu 97,9 metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 3,63 metru a rubáňový výkon 52
tun na horníka a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Lumíra Zapalače
z úseku vedoucího Rostislava Huspeky v porubu
300 201/1 nakopal 17 591 tun při měsíčním
postupu 50,6 metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 1,81 metru a rubáňový výkon 12
tun na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tomáše Kovala z úseku vedoucího Davida Miarky v porubu 463 300
nakopal 16 810 tun při měsíčním postupu 32,6
metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup
1,16 metru a rubáňový výkon 12 tun na horníka
a směnu.

Únorové úspěchy v ražbě
• kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka
z úseku vedoucího Radima Kalafuta na čelbách
240 530 a 240 530.2 vyrazil 90 metrů včetně
postavení respové odbočky při průměrném
postupu 4,29 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 23,81 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Václava Michalčíka
z úseku vedoucího Radima Kalafuta na čelbě
240 532 vyrazil 45 metrů při průměrném postupu 2,14 metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 11,90 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Krzysztofa
Bierawskiho z úseku Alpex vedoucího Andrzeje
Baraniaka na čelbě 40 946.2 vyrazil 80 metrů
při průměrném postupu 3,20 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 16,84 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Mateusze Wróbela
z úseku WPBK-BIS vedoucího Zygmunta

Boroweho na čelbě 236 521.5 vyrazil 51 metrů
při průměrném postupu 2,83 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 17,54 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece
z úseku vedoucího Marka Wdówky na čelbě
11 3431/1 vyrazil 89 metrů při průměrném
postupu 3,87 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 21,50 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje Špičky
z úseku vedoucího Romana Čápa na čelbě
10 2402/2 vyrazil 112 metrů při průměrném
postupu 6,59 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 34,67 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petera Ilavského
z úseku THK Čechpol vedoucího Vladimíra
Durkota na čelbě 546 21 vyrazil 42 metrů při
průměrném postupu 1,68 metru denně.
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LAZY – Mechanická dílna Servisních
služeb na Lazech opět ukázala, že
umí. Během šesti dnů v ní opraváři pod vedením Michala Tekenöše
s elektrikáři vedenými Miroslavem
Gojem zrenovovali a oživili technologii, která se jim dostala do rukou vůbec poprvé. Totiž vrtací stroj
Scorpion od firmy Alminco.
„Toto zařízení bylo součástí komplexu Room & Pillar provozovaného na ČSM-Sever. Tam se o opravy a servis starala externí firma. My
jsme dostali z důlního provozu koncem osmého týdne letošního roku
požadavek Scorpiona opravit, zrevidovat a odzkoušet,“ informoval
Boleslav Reitz, ředitel Servisních
služeb. V prvé fázi bylo podle něj
zapotřebí získat veškerou potřebnou strojní i elektro dokumentaci,
pak zajistit naložení a převoz dvou
těchto vrtacích strojů, které byly
po ukončení provozu na ČSM vyklizeny, demontovány a uskladněny
na Chlebovicích.
„V devátém týdnu jsme od pondělí začali revizi jednotlivých strojních a hydraulických prvků včetně
kompletního elektrovybavení. To

FOTO: Servisní služby

Šest dnů k opravě a oživení
předtím neznámé technologie

Rozebraný vrtací stroj firmy Alminco.
už jsme měli nastudovanou i dokumentaci,“ upřesnil předák mechanické dílny Tekenöš. Ve čtvrtek –
po výměně vadných dílů – se pak
za asistence elektrikářů s vedoucím Gojem uskutečnilo kompletní funkční odzkoušení Scorpiona.

Scorpion před opětovným nasazením.
V pátek si ho přišli přebrat zástupci odboru hlavního mechanika
OKD a provozu příprav ze stonavské šachty.
„Tento typ vrtacího stroje se v mechanické dílně Servisních služeb
nikdy předtím neobjevil. Krátká

Bezpečnost pro poslední rubání
na lazecké šachtě
Zejména injektáž nadloží
se ukázala klíčová pro
rozjezd stěny provozované
specialisty na pluhovou
technologii

LAZY – Rozjezdu posledního porubu
ve sloji Max a pravděpodobně také
závěrečného v celé historii šachty Lazy
předcházela rozsáhlejší bezpečnostní
opatření. Informoval o nich technik
důlně-bezpečnostních služeb a vedoucí
likvidace havárií Ladislav Grabovský.
„Horníci se v Maxu v minulosti vždy potýkali s nesoudržným nadložím, které jim
působilo nemalé problémy. Proto jsme
tentokrát před překlizem technologie
z dokopaného vedlejšího bloku 161 906
provedli zásadní úpravy – změny projektu
v podobě přibírek, instalací pramencových kotev či injektážních svorníků
– na důlních dílech 61 907, 61 908
a 61 909 v celkové délce okolo 1500
metrů. Rozjezd nové stěny 161 908 se
kolektivu hlavního předáka Miroslava
Pokorného posléze povedl,“ vysvětloval.

Přípravářský kolektiv hlavního
předáka Ondřeje Špičky se pustil
do přibírky počvy důlního díla 61 907
v délce 600 metrů kombajnem MR 340.
Dodavatelské kolektivy pak zpevnily
důlní díla, zavrtaly pramencové kotvy,
provedly injektáž svorníky pro budoucí
zapluhování. „Zejména injektáž se
ukázala pro rozjezd stěny 161 908 jako
velmi důležitá,“ líčil Grabovský.
Stěhování technologie do nového
porubu probíhalo od poloviny loňského prosince. Havíři od Pokorného si
překlízeli sami ve spolupráci s úsekem
vybavování, jehož nedílnou součástí byli
vedoucí Lubomír Kokošínský a hlavní
předák Josef Hnát.
„Obešlo se to bez kolapsů, i když
dopraváři ve stejné době prováděli
generální opravy lokomotiv. Také se
upravovala po celé délce překlizu
trať závěsné dráhy ZD 24 a současně
proběhlo probití důlního díla 63 990,
na čemž se podílely legendy našeho
dolu, chlapi pomalu se chystající do důchodu Jaroslav Hvozdecký, Marek Gallik,

doba, pouhých šest dnů, která stačila k oživení uvedené technologie,
svědčí o kvalitě zaměstnanců v lazeckých dílnách přistupujících vždy
k podobným problémům s naprostou profesionalitou a nadhledem,“
konstatoval Reitz. První opravený

Scorpion čeká nasazení na lokalitě
ČSM.
Druhý vrtací vůz od Alminca, jak
doplnil, uskladnili zatím v areálu darkovského pomocného závodu. Pro
jeho zprovoznění totiž nebyly dostupné všechny náhradní díly.

Na zmáhacích pracích ve 36. sloji
se podílí tři přípravářské kolektivy

Zdeněk Švancara, Bohumil Barteček,
Milan Blinka a Milan Jánošík,“ poznamenal technik DBS a VLH Grabovský.
Pokorného kolektiv dostal do posledního lazeckého rubání vytrhávací pluh
RHH 800, sekce DBT 600/1400 (opravené zejména po hydraulické stránce
přímo v montážní komoře v dole) a chodbovou sekci Meos 17/37, dále stěnový
dopravník PF 3/922, podporubový
dopravník PZF 08P3/DH 830. Odtěžení
z rubání dlouhého 198 metrů s mocností
100 až 120 centimetrů uhlí a úklonem
pěti až deseti stupňů zajistila instalace
šestnácti souprav pásových dopravníků
patřících rubáňovému úseku.
Nájezd proběhl v únoru a výsledky
se, jak Grabovský zdůraznil, ukázaly
hned. „Měsíční těžba 13 554 tun, což
obnášelo postup ve výši 50,2 metru.
Skvělý výkon, kolektiv dosáhl na cílovou
odměnu,“ řekl Grabovský. Doplnil, že při
těžbě ve slojích Natan a Max dosahovali
horníci od Pokorného už dříve slušného
fedrunku, jejich rekordem pak byl měsíční postup o 175 metrů.

STONAVA – Zesílení a zajištění stability
důlních děl. To je důvodem asanačních
prací, které provádějí čelboví z ČSM
v oblasti posledního připravovaného
porubu 364 204 ve 36. sloji 2. b kře
na jižní lokalitě. Komentuje je vedoucí
provozu příprav Petr Pavera.
Na těžní třídě – 364 290 – se
zmáhá jak kvůli lepší stabilitě, tak
pro zajištění bezproblémové dopravy.
„Podbudování TH rovin, výměny bočních
oblouků, případně i celých kompletů
TH oblouků a přibírky počvy,“ to vše
bylo nutné udělat, popisuje vedoucí
provozu příprav práce uskutečňované
dodavateli z WPBK-BIS s vedoucím
úseku Marianem Kielpinem a hlavním
předákem Patrykem Holkem. Ti tam
v loni v prosinci opravili 74 hajcmanů
a od počátku roku dalších 187 a přibírku udělali na 120 metrech důlního díla.
Těžní třídu taktéž rekonstruuje rovněž
kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońe z úseku Alpex 2, vedoucího
Pawła Paleje s kombajnem AM-50.
„Ve druhé dekádě března dokončil přezmáhání posledního úseku zatlačené

štreky. Za sebou má udělané přibírky
od štufy 180 po 450 m a opravil navíc
přes devadesát hajcmanů,“ líčí Pavera.
Michoń, jak doplňuje, se má pak přestěhovat na výduch 364 292, kde ho čeká
dalších 120 metrů přibírek.
„V rámci dalších zmáhaček na výdušné třídě 364 292 dodavatelé
z Dubosu s vedoucím úseku Petrem
Jelínkem a hlavním předákem Jiřím
Pluskalem postavili za dva měsíce
241 stojek vícero typů, a to dřevěných
i železných. Štreka tam byla od štufy
27 po 282 m dost potlačená, stojky se
upínaly uprostřed i na bocích, upravovaly se i TH roviny,“ uvádí Pavera s tím,
že účelem je zkvalitnit podmínky pro
bezpečnou chůzi horníků i parametry
vedení důlních větrů z budoucího
bloku 364 204.
V oblasti probíhá zároveň překliz
technologie středního POPu 2010 z dokopaného porubu 364 202 do nového
bloku 364 204. Na vybavování se podílí i dodavatelé z Bastavu či Carbokovu
ve spolupráci s důlně-technickými
službami.

Rostislav Huspeka se rozloučil: V havírně byly dobré i špatné dny!
Rostislav Huspeka pracoval od roku 1982 po celou dobu své kariéry na stonavské šachtě.
„Vyučil jsem se mimo revír, ale znalosti z profese strojního zámečníka se mi v havírně sa-

mozřejmě hodily. V průběhu zaměstnání jsem
si pak udělal také hornickou průmyslovku,“
vzpomínal na své začátky. Ty proběhly v provoze příprav a úseku protiotřesové prevence, kde

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Naplnění parametrů Nejvyšší přípustné expozice (NPE) ukončilo hornickou kariéru jednoho ze služebně nejstarších vedoucích rubáňových úseků v celém revíru OKD.

Kamil Kempný se loučil s Rostislavem Huspekou.

Odcházející vedoucí úseku s Lumírem Zapalačem.

Huspeka fáral dvanáct let v dělnickém stavu.
„Do rubání jsem nastupoval jako revírník,
pak dělal zástupce vedoucího úseku a posledních šestnáct let jsem úsek rubání vedl,“ poznamenal s tím, že z titulu své nejdéle trvající funkce spolupracoval s pěti hlavními předáky těžebních kolektivů. A to s Atillou Szabem,
Rostislavem Špalkem, Romanem Sasynem,
Pavlem Pospíchalem a Lumírem Zapalačem.
I pod jeho vedením platilo, že na prvním místě
nejsou tuny, nýbrž bezpečnost!
„Poznal jsem spoustu dobrých chlapů.
Hornickou kariéru bych zhodnotil slovy: Byly
dobré i špatné dny!“ nechal se slyšet Huspeka
oceňující i spolupráci se všemi úsekovými techniky a nadřízenými z provozu rubání i vedení
ČSM. Svým nástupcům nyní již bývalý vedoucí
úseku popřál hodně hornických úspěchů.
Huspekův úsek převzal vedoucí Karel
Pochopeň a novým hlavním předákem se stal
Bogdan Kania. Kolektiv, jak doplnil výrobní ředitel OKD Kamil Kempný, zůstává v bloku
300 201/1, kde bude pokračovat v těžbě.
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FOTO: Radek Lukša

Útlumové činnosti na Chlebovicích.

Útlum-Jih: Důlní doprava
se soustředila na Chlebovice
CHLEBOVICE – Práce na povrchu
i v jámě prováděli na chlebovické
lokalitě šachty Útlum-Jih zaměstnanci
dopravy pod vedením René Gadatsche.
Všechny samozřejmě souvisely s její
připravovanou likvidací.
„V jámě ST III/5, která se bude
časem zasypávat nezpevněným materiálem, se zaplavily podle projektové
dokumentace speciální směsí dva
potrubní tahy o průměru 400 milimetrů, po jejich celé délce od povrchu až
do dolu. Chlapi je museli předtím co
šedesát metrů rozebírat a vytahovat
celkem šestadvacet kompenzačních
mezikusů se záslepkami. Bylo to
technicky náročné, ale chlapi to zvládli
na výbornou, “ líčil Gadatsch.
Upozornil, že nynější druhá vtažná
chlebovická jáma (před úpravou větrání
sloužila jako výdušná) nebyla vybavena

Práce s nakladačem Fuchs.

běžným těžním zařízením, fáralo se tam
paskovským mobilním.
Chlebovice, kde pracují kromě vrátného a obsluhy těžního zařízení a údržby
vtažné jámy ST III/6 už jen elektrikáři,
prošly i přípravou povrchu na likvidaci.
„Téměř měsíc se odvážel z nádvoří zbývající uskladněný materiál, likvidovala
se řetězová dráha, planýrovalo kolejiště,
čistily prostory pro skladování zásypového materiálu,“ upřesnil Gadatsch.
Dopraváři se pak věnovali přímo jámě
ST III/6, kde v její odstavené polovině
– s odloženými lany a demontovanými
klecemi – připravili náraží prvního patra
pro stavbu nosného roštu zátky. „Tato
jáma nebude zasypána, poslouží dále pro
odčerpávání důlního plynu z podzemí.
Proto se od úrovně prvního patra vyplní
až nahoru betonem a cementopopílkovou směsí,“ popsal vedoucí dopravy.
Z povrchu na úroveň jámové zátky položili
lutnový tah pro budoucí separátní větrání.
„Až dostaneme povolení od báňské
správy, postavíme nosný rošt na1. patře, zkrátíme lana těžního zařízení, začne
platit režim provozu těžního zařízení
bez dosedacího roštu i rozšířených
průvodnic a po vrstvách se bude betonovat. Větrat jámu budeme separátně
z povrchu. Až do minus sedmadvaceti
metrů se bude plavit cementopopílkovou směsí a nakonec dáme nahoru zase
beton,“ dodal Gadatsch k plánům pro
další období.

Lokomotiváři na nakladači
Radim Vykydal a Jan Tanuška působili na aktivní paskovské šachtě jako
lokomotiváři v důlní dopravě. Teď se
přeorientovali na povrch, kde chyběli
lidi k nakladači Fuchs. „Udělali si
kurz, zaškolili se, dnes z nich máme
jeho plnohodnotou obsluhu. Dělají

s ním překládky i nakládky materiálu.
Na Chlebovicích nám například pomáhali s nakladačem rozebírat řetězovou
dráhu pro oběh a výklop důlních
vozíků. Na Sviadnově je využijeme
ke skládání dopravníkové trati pro zásyp jámy,“ popisoval vedoucí dopravy.

rub. výkon
(t/hl/sm)
43,352

denní
postup (m)
3,50

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

1.

ALPEX_Siwek(224052/)

vedoucí
úseku
Ulman

Důlní závod 1

74733

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
2669
482.5

2.

ALPEX_Czaja(400000/)

Pielka

Důlní závod 1

43895

1568

264.2

38,788

1,33

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

3.

Zapalač(300201/1)

Huspeka

Důlní závod 1

17591

628

295.1

12,076

1,81

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

4.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

17013

709

278.3

21,778

1,67

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

5.

Koval(463300/)

Miarka

Důlní závod 1

16810

600

220.1

11,887

1,16

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 15/33 POz-MD

6.

POLCARBO_Dąbek(461200/1)

Sędkowski

Důlní závod 1

8222

294

110.5

7,257

1,04

SL 300/3,3 kV C01; FAZOS 15/33 POz-MD

7.

Krčmář(112832/)

Kubanek

Důlní závod 1

4882

247

124.3

4,496

1,23

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

Pořadí

kolektiv

důl

těžba (t)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Pokorný(161908/)

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

13 554

753

552,2

19,932

2,79

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

Přípravy – kombajny
čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

145,60

34,78

AM-50/132 K03

4,90

121,15

25,12

MR 340X-Ex SANDVIK C04

101,00

4,59

103,75

41,74

MR 340X-Ex SANDVIK K04

99,00

4,30

97,28

21,64

AM-50/132 D01

Důlní závod 1

90,00

4,50

105,99

26,39

AM-50 D04

Důlní závod 1

89,00

3,87

73,13

27,22

MR 340X-Ex SANDVIK K03

Baraniak

Důlní závod 1

80,00

2,86

91,43

16,07

AM-50/132 D07

Wdówka

Důlní závod 1

69,00

3,83

72,45

21,30

MR 340X-Ex SANDVIK K01

ALPEX_Pasik(402363/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

65,00

2,95

80,36

21,04

MR 340X-Ex SANDVIK C02

ALPEX_Jasiński(402242/, 401224/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

62,00

3,26

96,78

29,81

AM-50/132 K05

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Špička(102402/2)

Wdówka

Důlní závod 1

112,00

6,59

2.

Vereš(401224/P)

Pastucha

Důlní závod 1

103,00

3.

ALPEX_Marcol(463342/P)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

4.

Žwak(463240/)

Poloček

Důlní závod 1

5.

Valenčík(240530/, 240530/2)

Kalafut, Ing.

6.

Kadlec(113431/1)

Wdówka

7.

ALPEX-Bierawski(40946,2/)

8.

Polák(113431/1A)

9.
10.

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

Přípravy – klasické technologie
2,60

čistý
výlom/den (m3/den)
64,22

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
14,35

51,00

2,43

60,96

13,47

m/d

Hrnčíř

měsíční ražba
(m)
Důlní závod 1
52,00

Borowy

Důlní závod 1

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

SDD_Vlček(400022/)

2.

WPBK-BIS_Wróbel(236521/5)

důl

3.

Michalčík(240532/)

Čáp

Důlní závod 1

45,00

2,25

51,08

12,64

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

Důlní závod 1

42,00

1,68

43,68

7,41

5.

SDP_Rybárik(463324/)

Pavelek

Důlní závod 1

41,00

1,95

48,22

10,03

typ zařízení

VVH-1R C02, PSU 9000 C02
VVH-1RA P05, NSU-1E (inv.) D02
VVH-1R P04, DH-L 1200 (K 312
LS) D02
VVH-1RA P05, NSU-1E (inv.) D02
VVH-1B D01, D 1131
HAUSHERR,NOELL P07

LEDEN – ÚNOR 2019

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

1.

ALPEX_Siwek

Ulman

Důlní závod 1

138701

2402

443.3

44,378

3,21
0,92

2.

ALPEX_Czaja

Pielka

Důlní závod 1

62760

1087

182.1

27,009

3.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

54784

1029

311.8

18,527

1,65

4.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

34560

696

257.9

20,152

1,54
1,56

5.

Zapalač

Huspeka

Důlní závod 1

27578

581

246.2

9,572

6.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

20643

356

91.3

8,770

0,76

7.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

5442

232

110.8

4,203

1,07

8.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

2910

125

20.6

3,923

0,26

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

Rubání – pluhy

Potvrzení důvěry v OKD: Zvláštní
ocenění od Třineckých železáren!
Dokončení ze strany 1
„Velmi si ceníme spolupráce s vaší
společností a věříme, že budeme
schopni společným úsilím zvládat náročné úkoly a dosahovat požadovaných
cílů i v budoucnu,“ vzkázali oceláři.
Obchodní ředitel OKD Petr Hanzlík
označil poděkování z Moravia Steel
za potvrzení důvěry k těžební firmě.
„Samozřejmě nás velmi těší a vážíme
si ho zejména z toho důvodu, že i přes
překonávání insolvenčního řízení a nejistoty ohledně budoucnosti dodávek
uhlí nás zákazníci nadále vnímají jako
spolehlivého a seriozního partnera,“
zdůraznil Hanzlík. Ten poděkování
od Rucińského a Kukuczky přebral spolu s manažerem prodeje OKD Markem
Szarowskim.

Ceny na trhu s uhlím
vyrovnaly těžební výpadky
Loňský rok pak Hanzlík vyhodnotil
ze svého pohledu jako reorganizační,
přelomový, ziskový a také – vzhledem
mimořádné události na ČSM-Sever
z prosince – jako tragický. „Osobně jej
z obchodního hlediska považuji za velmi
úspěšný a všem zaměstnancům, jež
na tom mají svůj podíl, děkuji. OKD se

podařilo překročit plánované prodejní
ceny, které navzdory značnému výpadku
v těžbě pomohly i ke splnění plánované
výše tržeb,“ konstatoval Hanzlík.
Nejvíce vrásek na tváři podle něj
v roce 2018 působila obchodníkům
z OKD přeprava uhlí k zákazníkům.
„Uvědomili jsme si, že i když mají
odběratelé o naše produkty zájem,
a my je máme vytěženy a upraveny, bez
dostupných lokomotiv a vagonů žádné
neodvezeme. Situaci jsme řešili rozšířením portfolia našich přepravců, kteří
budou uhlí k zákazníkům dopravovat,“
vysvětloval obchodní ředitel.
Ten také upozornil, že nejdůležitějším
bude v OKD překonat právě následky tragédie z ČSM-Sever. „Nejenže
zasela smutek, ale zásadním způsobem
ovlivnila také naše těžební, výrobní,
prodejní i finanční plány. Pokud chceme
pomýšlet na perspektivní budoucnost,
musíme letos rovněž uskutečnit řadu
opatření, která nám takovou budoucnost umožní. Hlavním obchodním
cílem je dosažení minimálně takových
tržeb, jež dokážou pokrýt všechny naše
náklady. Splnění tohoto cíle je pro nás
při meziročním poklesu objemu těžby
velkou výzvou,“ doplnil Hanzlík.

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

13 554

753

552,2

19,932

2,79

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon(cm/
hl/sm)

1.

Špička

Čáp

Důlní závod 1

255,00

6,54

152,93

37,01

2.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

222,00

5,05

116,28

31,36

3.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

211,00

4,80

108,38

39,59

4.

Vereš

Pastucha

Důlní závod 1

198,00

4,33

106,51

22,07

5.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

189,00

3,86

101,87

26,73

6.

Žwak

Poloček

Důlní závod 1

185,00

4,20

95,02

21,11

7.

Rojíček

Firla

Důlní závod 1

173,00

3,93

88,86

21,95

8.

ALPEX_Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

159,00

3,88

110,15

30,46

9.

POL-ALPEX_Drzeniek

Palej

Důlní závod 1

156,00

3,18

89,44

37,75

10.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

151,00

3,51

66,37

19,90

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

1.

SDP_Rybárik

Pavelek

Důlní závod 1

86,00

2,00

49,40

10,14

2.

Klásek

Gajdzica

Důlní závod 1

84,00

2,15

52,98

14,88

3.

SDD_Vlček

Hrnčíř

Důlní závod 1

83,00

2,08

51,18

11,60

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

Důlní závod 1

82,00

1,67

43,10

7,91

5.

Michalčík

Čáp

Důlní závod 1

74,00

2,24

48,62

12,56

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Duben opět jako Měsíc bezpečnosti,
startuje mimořádná kampaň BOZP!

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1
Chůzi se věnovalo také březnové bezpečnostní poučení a dubnová kampaň na ni
naváže pod heslem „Bezpečná a efektivní
práce = prosperující OKD!“
Opět se v revíru plošně uskuteční
kontrolní fárání na důlních či pochůzky
na povrchových pracovištích, která budou
hodnotit závodní dolů jednotlivých lokalit,
odborní ředitelé a vybraní odborní technici
(vedoucí důlně-bezpečnostních služeb,
vedoucí likvidace havárie, vedoucí odboru
BOZP, vedoucí větrání, vedoucí odboru
geomechaniky, bezpečnostní technici
i přímo lidé z odboru řízení bezpečnosti).
„Každé pracoviště bude v dubnu prověřeno nejméně jedenkrát. Těmi nejlepšími
se stanou kolektivy a úseky s nejmenším
počtem závad, které pak budou navrženy
na Statut bezpečného pracoviště,“ vysvětloval Zajíček.
Šance na úspěch v soutěži o Statuty
bezpečných pracovišť mají kolektivy, jež
budou nejlépe hodnoceny v jednotlivých
oblastech bezpečnostních předpisů.
Zvláštní vliv budou mít závady v oblasti
chůze a větrání!
Na motivační odměny kolektivů bude
jen na měsíc duben vyčleněno celkem
400 tisíc korun.
Rubáňové si mohou přijít na třicet tisíc, čelbové a ostatní kolektivy
na částku dvaceti tisíc korun. „Opět
cílíme i na jednotlivce! Základní vliv bude
v těchto případech mít práce bez úrazu.
Po ukončení dubna budou na jednotlivé

Zkratka může zkrátit život!

Jedna zkratka může zkrátit život!

KARVINÁ – Ve spojení s chůzí se vloni v revíru OKD stalo osmasedmdesát evidovaných pracovních úrazů
a z toho osmačtyřicet nakonec spadlo do kategorie registrovaných! A ani
letos bohužel tento trend neskončil –
od počátku roku za první dva měsíce
se stalo takových případů sedmadvacet a registrací jich skončilo čtrnáct.
„Mysli na to, že jedna zkratka
může zkrátit celý tvůj život! Tak zní
heslo, které jsme vybrali pro poučení
zaměstnanců v oblasti BOZP na březen,“ poznamenal v této souvislosti vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček. Upozornil, že nejčastěji za újmou na zdraví většiny zraněných zaměstnanců firmy stály pády či
uklouznutí při chůzi nebo přemisťování předmětů a materiálu. Pracovní
úrazy související s chůzí tvořily letos
více než polovinu (přesně 52%) všech
registrovaných případů!
„Zaznamenali jsme takové události na vlhké počvě, nerovnostech,
při přecházení kolejových výhybek,
přechodových můstků pochůzkových lávek, dokonce na schodištích.
Dále postižení zaměstnanci uklouz-

li na materiálu – PVC, kabelech, popílku – zakopli o břemena i kameny,“
pokračoval Zajíček. Upozornil přitom, že i při banální činnosti, jakou
bývá chůze, historie v hornictví pamatuje fatální následky!
Příkladů je bohužel až příliš.
Horník na lokalitě ČSA přecházel jedoucí pásový dopravník mimo přechodový můstek, upadl a smrtelně se
zranil. Dalšího na lokalitě ČSM strhla těžená hornina při překračování
stěnového dopravníku za plné těžby
porubu do drtiče, také nepřežil. Jiný
se zřítil na lokalitě ČSA prorezivělou
ocelovou plošinou spodního sklípku
náraží do jámy a nebylo mu už pomoci. „V úpravnách se staly případy propadnutí zaměstnance podlahou patra budovy, kde byl nezajištěný otvor,
případně scházelo zábradlí,“ uvedl
Zajíček.
Varující, jak upozornil, jsou i těžké
újmy na zdraví. Horníkovi na již bývalém dole 9. květen opět při přecházení dopravníku mimo můstek propadla noha dírou v páse; přišel o ni.
Amputací paty pak skončila chůze
pracovníka na témže dole v blízkosti
napínací stanice pásového dopravníku, jenž mu nohu zachytil.
„Hlavním rizikem jsme ve většině případů my sami a náš přístup!
Přesvědčujete se například vždy při
vstupu na jakýkoliv dopravník, že je
vypnutý a zajištěný proti spuštění?

Necháváte na počvě roztažené pásy,
volně pohozené svorníky a další materiál, který se stává pod nánosy prachu
neviditelný? Hledíte při chůzi do mobilního telefonu?“ podotýkal ke kolegům
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Technikům pak vzkázal, že oni
musí jít příkladem – nikoliv přes pásové dopravníky, ale přes (řádně ukotvené) přechodové můstky nad nimi.
„Zvláštní pozornost je třeba věnovat
kvalitě nástupišť pro závěsnou dopravu mužstva, zajištění fáracích uliček a dalších přístupových cest prohlubní a kaluží důlní vody,“ doplnil.

• více evidovaných úrazů: 52
(vloni 42),
• více registrovaných úrazů: 27
(vloni 20),
• v yšší úrazová četnost: 10,89
(vloni 7,31).
lokality přiděleny lístky na hudební událost
Létofest v Ostravě,“ popisoval Zajíček.
Lístky budou odměnou pro jednotlivce,
jež nebudou mít od počátku roku 2019
a samozřejmě ani v jeho čtvrtém měsíci
registrovaný pracovní úraz, neomluvenou
směnu ani záznam v bezpečnostní kartě
a odpracují více než osmdesát procent
směn. „Počty lístků pro jednotlivé lokality
budou přiděleny podle počtu zaměstnanců. O způsobu a počtu rozdělení
přidělených lístků na lokality rozhodne
vedení OKD. Máme jich k dispozici přes
pět stovek, počítáme s tím, že ho dostane
výherce i pro svou partnerku,“ řekl vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.
Doplnil, že proběhne i losování majitelů
290 kusů příručních hasicích přístrojů;
ty OKD rozdá poprvé za leden až březen
v rámci kampaně Bezpečně i doma.
Kritériem pro zařazení do osudí je pracovat
v prvním kvartále 2019 bez registrovaného úrazu i záznamu v bezpečnostní kartě
a odpracovat více než šedesát procent
plánovaných směn.

Mimořádná událost v OKD
Letos byla zaznamenána v revíru
naštěstí jen jedna, a to 15. února
na ČSM-Jihu, kde na ranní směně došlo k prudkému zvýšení koncentrace
oxidu uhelnatého na hodnotu převyšující 0,013 procenta v neovlivněném
výdušném větrním proudu z dokopaného porubu 402 200. Na místo se
dostavil důlní výjezd HBZS a vedoucí
likvidace havárie vyhlásil havarijní

Chůze a Skoronehody
Vedoucí odboru řízení bezpečnosti
OKD vyzval k častějšímu využívání
sdílení Skoronehod – 3N (Naštěstí
Nedošlo k Neštěstí) právě v případě chůze. „Skoronehoda je poslední varování před úrazem. Tedy
před neštěstím, které se nakonec
nestalo – jen shodou okolností
nebo díky náhodě,“ upozornil.
Všímavost zaměstnanců může
zachránit je i kolegy před újmou
na zdraví i horšími následky a při
vyhodnocení Skoronehody jako
nejpřínosnější poté oznamovateli
vynese až dvoutisícovou odměnu.

stav, následně proběhly práce na utlumení samovzněcovacího procesu.
Oblast byla prostorově uzavřena
a OKD splnila vůči báňské správě
ohlašovací povinnost oznámením této
mimořádné události, havarijní stav
pak skončil 21. února, kdy byla oblast
uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi
a interizována dusíkem.

Smutné výročí: Před patnácti
lety zabil zával sedm horníků
LAZY – Patnáct let uplynulo letos v březnu od mimořádné události na čelbě
tehdejšího Dolu Lazy. Velmi silný otřes –
citelný i v desetikilometrové vzdálenosti
na sídlišti v Orlové – zabil sedm horníků.
Až do loňského prosince to bylo nejhorší
důlní neštěstí od roku 1990 v Česku.
Tragédie se stala 11. března 2004
večer přibližně 700 metrů pod povrchem, na osmém patře, kde v okamžiku
otřesu pracovalo jedenáct horníků.
Sedm (z toho pět polských zaměstnanců dodavatelské firmy THK Čechpol)
zahynulo na místě. „Zával ve čtyřmetrovém profilu díla byl dlouhý asi padesát
metrů,“ popisovali zbývající čtyři, jimž se
podařilo dostat na povrch.

Na místo okamžitě zamířil důlní
výjezd Hlavní báňské záchranné stanice
(HBZS) Ostrava a jeho čety vybavené
dýchací technikou se pokoušely k postiženým dostat i přesto, že prostory
nebyly ještě zcela odvětrány. Do rána
záchranáři vyprostili šest obětí a později
také sedmou.
V novodobé historii se toto mimořádná událost řadí mezi nejtragičtější důlní
neštěstí. Vedle výbuchu na Dole 1. Máj
– Barbora, kde v 5. kře přišlo 18. října
1990 o život třicet horníků, a exploze
metanu 20. prosince 2018, která
byla příčinou smrti dvanácti polských
a jednoho českého havíře v 29. sloji
na ČSM-Sever.

Oblast 29. sloje na ČSM-Sever
je uzavřená, ale stabilizovaná

3/04-V/19

I banální činnost,
jakou je chůze, mívala
v minulosti více
fatálních následků

Bezpečnost za leden a únor

STONAVA – Čtvrt roku po výbuchu,
který postihl čelbu 290 220/1 a porub
292 200/1 na severní lokalitě ČSM,
zůstává postižená oblast 29. sloje stále
uzavřená výbuchuvzdornými hrázemi.
Probíhá v ní, jak upřesnil mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský, intertizace
dusíkem a sondy zde nepřetržitě monitorují jak teplotu, tak koncentrace plynů.
„Odebírané vzorky v současné době
nevykazují žádné anomálie, takže oblast
považujeme za relativně stabilizovanou.
V tomto kontextu firma ve spolupráci
s báňskou správou připravuje plán
na otevření výbuchuvzdorných hrází.
Předpokládaným termínem je duben,“

konstatoval mluvčí. Povolení vstupu
podle něj musí povolit Český báňský
úřad, teprve poté budou moci záchranáři z HBZS s báňskými inspektory zahájit
ohledávání terénu a vyšetřování možných příčin této mimořádné události.
A v neposlední řadě provést transport
ostatků horníků, jež na pracovištích
přišli o život, na povrch.
K explozi – pravděpodobně metanu – došlo v podzemí na ČSM-Sever
v odpolední směně ve čtvrtek 20.
prosince 2018. Způsobila devastaci
některých důlních pracovišť a zahynulo
při ní dvanáct polských horníků a jeden
jejich český kolega.
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Úpraváři zaznamenali vloni nejméně pracovních úrazů v historii provozu!

Dagmar Potyšová (zleva), Petr Horvát,
Peter Gabriš.
FOTO: Provoz úpraven OKD

DARKOV – Nemáme se za co stydět!
Tak zhodnotil úpravárenský ředitel
Zdeněk Piech rok 2018 na předácké poradě celého provozu, která proběhla v Barborce na šachtě ČSA. Byli
na ní vyhlášení nejlepší pracovníci
a provozy, zazněly i úkoly pro následující období.
„Všem zaměstnancům patří upřímné poděkování. Provozy úpraven vyrobily pro odběratele společnosti OKD v loňském roce více než čtyři
a půl milionů tun uhelných sortimentů. Jako nejlepší byl za čtvrtý kvartál vyhodnocen darkovský provoz
úpravny,“ řekl Piech s tím, že v letošním roce se počítá s podobným objemem produkce. V prvním pololetí letošního roku – kdy také úpravny projdou generální prověrkou Českého
báňského úřadu – se předpokládá výroba přibližně půldruhého milionu
tun. „Z toho vyplývá, že náročná tedy
bude zejména druhá polovina roku,“
podotkl ředitel.
Vedoucí úpravárenského odboru BOZP Martin Sedláček, zhodnotil uplynulý rok v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. „Zaznamenali
jsme pouze pět pracovních úrazů. To
byl zatím nejlepší výsledek od vzniku
Závodu úpraven – dnešního Provoz
úpraven – a to jak počtem, tak závažností,“ konstatoval. Zdrojem újmy
na zdraví v provozech prádla se staly
ve dvou případech manipulace s materiálem, stejný počet úrazů připadl na práci s různými nástroji a jeden
na činnosti u stroje. „Dlouhodobě
bývá – a to už od roku 2010 – nejčastějším zdrojem úrazu chůze a příčinou nepozornost,“ řekl Sedláček.
Ten také upozornil, že úpraváři se

Nejlepším provozem za 4. čtvrtletí 2018 se stala úpravna Darkov.
v rámci investic. „Na úpravně ČSM
to bylo nové odvodňovací síto, rekonstrukce pohonů pásových dopravníků, obnova rozvodů požární vody.
Na úpravně Darkov rekonstrukce
měření i regulace kapaliny, doprava
do expeditu ze skládky S2, renova-

vloni museli rozloučit se dvěma kolegy, u nichž prokázala dechová zkouška požití alkoholu. Jeden zaměstnanec (ve zkušební době) skončil vzhledem k pozitivnímu testu na drogy.
Vedoucí výroby a technologií Jiří
Waclawik přiblížil, co se podařilo

Nejlepší pracovníci
• Petr Horvát, báňský úpravář z Darkova, • Dagmar Potyšová, báňská úpravářka
• P eter Gabriš, zámečník centrální
z ČSM.
strojní údržby z Lazů,

Nejlepší technici
•M
 artin Jonáš, mistr úpravny z Lazů,
•D
 an Třinecký, mistr úpravny z ČSM,

• Marek Szlaur, mistr centrální strojní
údržby z Darkova.

Nejlepší předácké pracoviště
• p rovoz vodního prádla Darkov – jemná část.

ce pohonu pásového dopravníku pro
dopravu praného uhlí do zásobníků,
byla zahájena výstavba výklopu vozů
WA na skládce Stonávka, další etapa zpevnění plochy Stonávka, oprava zásobníků praného uhlí v prádle,“
popisoval Letos se, jak doplnil, budou dokončovat rovněž některé loňské investiční akce. V plánu je vybudování třídící linky na Stonávce, rekonstrukce sazeček a vzorkovací linky na Darkově.
Ke kvalitě vyráběných druhů se vyjádřila vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti Karla Geyerová: „Našimi
největšími a zásadními odběrateli jsou společnosti ArcelorMittal,
Dalkia, a ČEZ – Elektrárna
Dětmarovice. I v tomto roce musíme
věnovat zvýšenou pozornost plnění
kvalitativních parametrů expedovaných paliv tak, abychom splnili požadavky kupních smluv. Dodržování
technologické kázně je prioritou!“

Nejlepší THZ (zleva), Dan Třinecký, Martin
Jonáš.

Petr Rokošiny, hlavní předák vodního
prádla Darkov – jemná část.

HBZS vloni odpracovala v revíru
v havarijních zásazích 7 432 hodin

OSTRAVA – Činnosti spojené s odstraňováním následků výbuchu metanu v oblasti 29. sloje v ohradníku
na ČSM-Sever byly loňskými nejsložitějšími zásahy Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) z OstravyRadvanic. Důlní a lékařské výjezdy
v průběhu roku 2018 vyrážely v celkem 185 případech, jak oznámil její
vedoucí výchovy a výcviku Jaroslav
Španihel.
„V revíru společnosti OKD bylo
v tomto období vyhlášeno sedmnáct
havarijních stavů, při kterých naši
záchranáři odpracovali dohromady
7432 hodin,“ informoval. HBZS provedla v rámci havarijní činnosti jeden prvotní zásah u výbuchu (ČSMSever), pohotovostní jednotky při
něm odpracovaly 182 a následné jednotky HBZS 332 hodin. Další havá-

Důlní a lékařské výjezdy
za posledních dvacet let
• 1998 – 235
• 1999 – 202
• 2000 – 220
• 2001 – 253
• 2002 – 324
• 2003 – 313
• 2004 – 297
• 2005 – 314
• 2006 – 304
• 2007 – 254
• 2008 – 220

• 2009 – 193
• 2010 – 226
• 2011 – 286
• 2012 – 328
• 2013 – 278
• 2014 – 384
• 2015 – 290
• 2016 – 277
• 2017 – 193
• 2018 – 185

FOTO: HBZS Ostrava

rie, k níž spěchal důlní výjezd, byly
jak exogenní tak i endogenní požár.
Celkem třikrát pak vyjížděl k závalům
a otřesům. Samostatných zdravotnických zásahů v dole se uskutečnilo 92,
odpracovalo se při nich 1104 hodin.
Na povrchu bylo 86 zásahů, odpracovalo se při nich 536 hodin (vloni 186
případů a 2 066 hodin). Podstatně
méně hodin odpracovali chlapi
z HBZS na příkaz vedoucích likvidací havárií – 5 872, zatímco v roce 2017
jich hlásili 12 448.
„Opět jsme vloni v souladu s vyhláškami ČBÚ plnili úkoly na celém území naší republiky při hornických činnostech v podzemí
(mimo dolů Centrum, Kohinoor,
Marie, Richard, Svornost a Bratrství
v Čechách) a také při činnostech prováděných hornickým způsobem v organizacích, kterým je podle zákona
č. 61 z roku1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě v platném znění uložena povinnost zajištění báňské záchranné služby. Uvedená působnost byla
HBZS Ostrava stanovena rozhodnutím státní báňské správy v roce
2005,“upřesnil Španihel. Ten zdůraznil zapojení do Integrovaného
záchranného systému (IZS) města, kraje i státu stejně jako asanační, školící a kontrolní aktivity či komerční činnosti. Jen v rámci OKD při asanačních pracích chlapi z HBZS odpracovali 2 576 směn;
nejvíce na ČSM (1 435), následovaly šachty Darkov (667) a ČSA a Lazy
(474).
V obvodu působnosti HBZS
Ostrava vloni pracovalo celkem 674
báňských záchranářů. Celkem jsme
zaznamenali oproti roku 2017 úbytek
o dvanáct členů, poznamenal vedoucí výchovy a výcviku. Samotná HBZS
končila rok 2018 se 149 kmenovými zaměstnanci. Její činní záchranáři nastupovali do týdenní pohotovosti v Radvanicích – od jednoho pátku

Zimní potápěčský výcvik na Žermanicích.

FOTO: HBZS Ostrava

Záchranáři více dbali
na svou fyzickou
přípravu, meziročně
poklesl počet
podmínečně vyřazených
při lékařských
vyšetřeních

Potápěči z HBZS skončili
cvičení pod ledem, ten
do dvou dnů roztál

Báňští záchranáři z Ostravy v akci.
do dalšího pátku – každý týden. Vždy
nejméně osm chlapů pak bylo pro případ potřeby nepřetržitě k zastižení
doma. Neaktivní (vyřazení) záchranáři se starali o nepřetržitý provoz
dispečinku.
Nováčků se v pěti kurzech vyškolilo čtyřiapadesát – z toho devětadvacet pro šachty v OKD. Opakovací
školení a výcviky prodělali nejčastěji
lezci (408), četaři ZBZS (41), potápěči (30). Prakticky všichni záchranáři spadající pod HBZS Ostrava vloni
podstoupili spiroergometrické vyšetření v karvinské Hornické nemocnici. „Pozitivní skutečností v této oblasti byl meziroční pokles podmínečně vyřazených pro nedostatečnou fy-

zickou připravenost. Těch bylo v roce
2018 zaznamenáno 86 ve srovnání se
125 případy z roku 2017,“ podotkl vedoucí výchovy a výcviku.
K přírůstkům do technického vybavení patřily například tři zásahová vozidla Ford Transit, dvě osobní auta značky Škoda, ale i termokamera do výjezdu Testo 882 či outdoorová kamera GoPro sloužící
k záznamům akční a komerční činnosti. Radvanický areál navštěvovaly exkurze studentů, nejčastěji z VŠBTUO a zdravotnických škol. HBZS
se veřejnosti prezentovala na spoustě akcí – od Hornických slavností OKD v Karviné, přes Dny NATO
v Mošnově, až po prezentaci IZS

ŽERMANICE – Doslova na poslední
chvíli potápěči z Hlavní báňské záchranné
stanice (HBZS) Ostrava stihli každoroční
zimní cvičení zaměřené na práce pod hladinou bez možnosti vynoření. Počasí při
tomto týdenním zaměstnání na přelomu
února a března zimu moc nepřipomínalo,
led byl slabý a bez pontonů by je neudržel.
„Pro nás by byly ideální hodně minusové teploty a silný led, ne těch sedm
osm stupňů nad nulou. Kdyby bylo ještě
tepleji, nezůstala by voda už zamrzlá
a podmínky by neodpovídaly námětu
cvičení,“ řekl vedoucí výcviku, úsekový
mechanik Petr Zielinski. Potápěčům velel
hlavní mechanik HBZS Jaroslav Provázek.
Ze třinácti záchranářů se pod led
podíval úplně poprvé Miroslav Glajcar.
„Osvědčil se už v létě, takže si to vyzkoušel i v zimě a chytil se,“ pokračoval
Zielinski s tím, že potápěči měli své stabilní suché obleky Viking a dýchací přístroje
vzor HBZS a model Nargila. Na přehradě
Žermanice s nimi byli i mechanici a lékaři.
„Zkoušela se technika práce pod vodou, náměry pomocí kompasu, zanoření
z jednoho otvoru v ledu, který měl sílu cca
pět centimetrů, a vynoření ve druhé díře,“
popisovali účastníci, pravidelný zimní
výcvik. zakončiliv pátek. A během soboty
a neděle už všechen led na Žermanicích
roztál.
Práce pod hladinou bez možnosti
vynoření uskutečnili potápěči HBZS
naostro v revíru OKD naposledy asi před
dvěma roky – v čerpačce na šachtě ČSA
se vzpříčilo hradítko a hrozilo, že se z ní
vylije voda a zaplaví patro. „Dva chlapi
se tam střídali při odstraňování následků
této havárie,“ doplnil úsekový mechanik
Zielinski.
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Nejvíce peněz z Nadace OKD
míří do Spolku svatá Barbora!

Minigranty v roce 2019 získávají
Žadatel
Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z. s.
ADAM - autistické děti a my, z.s.
Moravskoslezský klub Karviná z.s.
Taneční Klub Kmit, z.s.
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice - Závada
Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021
1. SFK Havířov, z.s.
FK Baník Albrechtice z. s.
TJ Sokol Palkovice
PASKOV SAURIANS z.s.
Victory Havířov z.s.

Mezi pětapadesát
aktivních pracovníků
dárcovských firem –
Srdcaře – bude letos
rozdělen milion korun

TJ Depos Horní Suchá, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek Haviřov
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová
ADRA, o.p.s.
1.BFK Frýdlant n.O., z.s.
Rugby Club Havířov, zapsaný spolek
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres
Karviná
Sportovní Klub Lapačka, z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně - Nerad
TJ Sokol Myslík z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stonava
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná
Spolek POSEJDON
HC Vlci Český Těšín, z. s.
FK Gascontrol Havířov, z.s.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná,
příspěvková organizace
Voltiž Duha z.s.
Myslivecký spolek Mistřovice
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s.
Tennis Club Karviná, z.s.
Okresní fotbalový svaz Karviná
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.
Klub vojenské historie Ostrava, z. s.
Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s.
AVZO TSČ ČR 2. ZO Karviná
FBC Český Těšín z.s.
Baník OKD Doubrava, z.s.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Hornické tradice, horníci
(a další v neziskovém sektoru aktivní zaměstnanci OKD či spřízněných
firem) a především horničtí sirotci. I do těchto oblastí směřuje letošní
podpora z Nadace OKD!
„Pomůžeme sice celkem osmdesáti neziskovým projektům v kraji
v programu Pro region a dáme pětapadesát minigrantů Srdcařům, nicméně nejvíce prostředků pošleme
právě dětem z Barborky. Na projekt
na podporu hornických sirotků v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a víkendových pobytů rozhodla
naše správní rada uvolnit půlmilionovou částku,“ vzkazuje ředitelka nadace Karolína Preisingerová. Spolek
svatá Barbora podle ní získá tyto peníze nad rámec veřejné sbírky vyhlášené po prosincové mimořádné události na ČSM-Sever.
„Ctíme myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám horníků, kteří zemřeli v souvislosti s následky úrazu v práci. Barborka díky naší nadaci
a dalším dárcům umožňuje rodinám,
které tato nešťastná událost potkala,
dosáhnout vzdělání dětí odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům,“ vysvětluje Preisingerová
a vyzdvihuje i roli Barborky coby opory rodinám při řešení dalších životních situací a problémů.
Nadace OKD pamatuje také na dřívější havířské generace. „Koordinační

Nadace OKD podpoří udržování hornických tradic.
výbor důchodců OKD dostane grant
na činnost seniorských organizací,
které sdružuje. A také na udržování
tradic spojených s hornickou profesí
stejně jako Kroužek krojovaných horníků Barbora či Spolek krojovaných
horníků při obci Stonava. Kroužku
krojovaných horníků Gabriela podpoříme pracovně-relaxační projekt
a Klubu přátel hornického muzea
v Ostravě účast na 23. Setkání hornických měst a obcí v Jihlavě,“ pokračuje
nadační referentka Silvie Balčíková.
Právě zachovávání montánně-kulturního dědictví v rámci klubů vysloužilých zaměstnanců ze šachet
či příznivců horické profese považuje Nadace OKD za velmi důležité. „Jen v klubech se setkává více než
2200 hornických seniorů, aktivně
tráví volný čas, vzpomínají na dobu,
kdy byli zaměstnanci těžební společnosti a vzájemně udržují zvyklosti, které jsou pro náš region typické.
Jednotlivé kluby zajišťuji pro své členy

atraktivní program, který seniorům
nabízí se sociálně začleňovat do komunity,“ popisuje Bačíková.
Milion korun těžařská nadace letos rozdělí mezi současné pracovníky
revíru, kteří ve svém volnu dobrovolně a bezplatně působí v řadě neziskových organizací. „Srdcařská úspěšnost je sedmaosmdesát procent. A to
i díky tomu, že žádosti budoucích patronů byly srozumitelné a jejich autoři využívali možnosti konzultací,“
uvedla Preisingerová.
Odkazy na spojitost s hornictvím
se, jak upozorňuje, najdou i mezi
podpořenými projekty v programu
Pro region. Patří k nim totiž granty
na nové hudební nástroje pro dechový
orchestr Májovák z Karviné, na festival Fedrování s foklórem v Horní
Suché či na běžecký závod Hornická
10 ve Frýdku-Místku. „Řada projektů pro seniory osloví samozřejmě
v regionu opět bývalé zaměstnance
OKD,“ uzavírá nadační ředitelka.

SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třanovice
Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Sviadnov
Benjamín Orlová, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Karviná
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
SPMP ČR pobočný spolek Karviná
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KARVINÁ – Každé úterý tréninková hodina zdarma! S touto nabídkou pro zaměstnance společnosti
OKD přišel před zahájením své již
osmé sezony karvinský Golf Resort
Lipiny. Zájemcům slíbil na cvičné
ploše Driving Range i dohled golfového trenéra.
„Spadáme pod servisní provozy OKD, proto chceme zaměstnance těžební společnosti více zainteresovat do golfu. Tak, jak se nám to
například daří u dětí z karvinského regionu,“ řekl Pavel Malina, vedoucí hriště. To začne letošní sezonu v úterý 9. dubna, což bude také
první termín pro začínající golfisty z OKD. V tento den – a pak každé
následující úterý – jim bude patřit

ho spolku Všudehrálové jako nejlepší české devítijamkové hřiště.
„Výsledek této ankety je pro nás
poctou i potvrzením, že se snažíme, že fungujeme podle naší filozofie zpřístupnit golf všem,“ nechal se slyšet Malina. Minulý rok
se ostatně v areálu s maketou těžní věže a obklopeném skutečnými doly odehrálo rekordních dvaadvacet tisíc kol. „Vychovali jsme
dalších pět stovek golfistů v našem projektu Start Karta, padesát
nadějí trénovalo v Dětské golfové
škole a bezmála půl druhé stovky
dětí se zúčastnilo Příměstských
golfových táborů,“ popisoval
vedoucí.
Příměstské tábory pořádané
za podpory Nadace OKD se chystají
i v tomto roce. Konkrétně v týdnech
od 8. do 12. července, od 15. do 17.
července, od 5. do 8. srpna a od 12.
do 16. srpna. „V ceně je zapůjčení
golfového vybavení, strava a pitný
režim. Z dosavadních zkušeností si
troufám říci, že jejich kapacita bude
opět velmi rychle vyprodaná,“ uzavřel Malina.

Pořízení sportovních dresů pro členy SK
Nákup sportovního vybavení mladých hasičů
Sportovní pomůcky a vybavení pro TJ Sokol Myslík
výbava výjezdové jednotky
Stolní tenis - sport pro naše děti
Řeka Otava
Zahrada hrou
AED zachraňuje životy
Vodácké aktivity pro děti a mládež z Orlové a okolí
Vybavení hokejové přípravky
Zlepšení podmínek pro rozvoj fotbalové miniškoličky
6. karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež s postižením
Srdcařské barelové (para)voltižní závody
Příjemné a poučné posezení v přírodě
Shaolin Kung Fu pro zdraví v Karviné a MSK
Letní tenisová škola pro děti a mládež
Seriál halových turnajů v kopané pro mládež od 6 do 16 let
Horolezecké soustředění v Českém Švýcarsku
Pochod 4. kolony Olomouc-Slavkov; XV. ročník
Útěk v řetězech - 11. ročník
Memoriál Františka Kováče
Těšínská florbalka
Zvýšení kvality infrastruktury sportovního areálu
13. Mistrovství světa SKIF v karate Hradec Králové Česká
republika
Dětské RADOVÁNKY - „Radost dětí kolem letí“
Mikulášské uzlování 2019
16. ročník XTREME TRIATHLON BRUŠPERK
110 let Hasičů v Třanovicích
Cesta za poznáním
O. K. Dny pro rodinu
Spojení srdcí
Přes překážky bez obav
Edukační pobyt

„Kdo v srdci žije, neumírá …“
Dne 4. 4. 2019 vzpomeneme nedožitých 70 let Ing. Milana
Počarovského, Ph.D.
S láskou vzpomíná manželka Eliška s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zaměstnanci OKD zde mohou trénovat zdarma.
Driving Range vždy mezi 17. a 18.
hodinou.
Zájemci se mohou hlásit buďto
přímo prostřednictvím registračního formuláře na webu Golf Resort
Lipiny (http://www.golflipiny.cz/
golfova-skola/registrace-start-karta/), anebo e-mailu (info@golflipiny.cz). „Pokud by se lidé z OKD
chytili a vytvořili vlastní golfovou
komunitu, není problém pořádat
pro ně třeba turnaje,“ poznamenal
Malina.
Zajímavý bonus pro zaměstnance těžební společnosti, jak upozornil, není jedinou aktualitou v blížící se sezoně na Lipinách. „Největší
novinkou je roční členství v našem
golfovém klubu s neomezenou hrou
na obou hřištích za 9900 korun.
Dále jsme na letošní rok připravili
celkem třiasedmdesát různých akcí
a turnajů – od devítijamkových společenských s grilováním na terase,
závodů pro nováčky, úvodních lekcí
až po osmnáctijamkové turnaje pro
zkušené hráče na úpravu jejich hendikepu,“ přiblížil vedoucí resortu.
Lipiny podle něj končily loňskou sezonu oceněním od golfové-

Vyhráváme s babičkou a s dědečkem

VZPOMÍNÁME
„ Život ubíhá a nevrátí, co nám vzal. Avšak láska, úcta a vzpomínka
v našich srdcích žije dál. Chybíš nám, Štefane...“
Dne 11. března 2019 uplyne 15 let, kdy při otřesu na Dole Lazy zahynulo 7 horníků,mezi nimi i můj druh, tatínek 3 dětí, pan Štefan IVAN
z Karviné-Hranic.
Zároveň dne 29. března vzpomeneme jeho nedožité 50. narozeniny. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou družka Monika, syn Dominik, Jiří a rodina Kurillova.

FOTO: Radek Lukša

Jeden z nejlépe
hodnocených areálů
v tuzemsku chystá
na léto opět dětské
příměstské tábory,
zájemci si ale musí
pospíšit s registrací

Název
Sportem ke zdraví
Sportovní kroužek pro děti s autismem
Táborová a turistická činnost dětí 2019
Bezpečná akrobacie
Postavíme krmelečky, pro zajíce, pro srnečky
Mladí hasiči SDH Závada 2019
AGILITY 2019
Podzimní víkendový florbalový kemp v podhůří Beskyd
Albrechtický fotbalový kemp
Oprava betonové podezdívky oplocení
Florbalové soustředění - SAURIANS CAMP 2019
Tanec je život
Vybavení hřiště s umělou trávou 3G světelnou tabulí
(čas,skoré)
Víkendový rehabilitační pobyt pro osoby s mentálním
postižením v horském prostředí/Sola Gratia,Bystřice pod
Hostýnem/
ROZVOJ DÍVČÍHO VOLEJBALU V ORLOVÉ
6. ročník soutěže v požárním útoku Velká cena Frýdku-Místku
- O pohár Nadace OKD
Přilby
Letní vodácký tábor na Sázavě 2019
Tandem VIII.
Na renovované umělce jde nám fotbal mnohem lépe.
Beach rugby Havířov 2019

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Osmá sezona na Lipinách: Tréninky
golfu zdarma pro zaměstnance OKD

Karvinský golfový resort nezahálel ani v zimě.
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Inzerce

číslo 4 | ročník 49

STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ
VYDĚLAT AŽ 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvaliﬁkační třída – činnost rubání a přípravy).
 V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT
AŽ NA 48 TISÍC KORUN!
Nabízíme:
 Přídavky na dovolenou a Vánoce.  Příspěvek na stravování.
 Šest týdnů dovolené.

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY
Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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