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Bezpečnostní heslo měsíce: „Pracuj bezpečně - zdraví je to nejcennější co máš!“

Tři kolektivy obhájily prvenství
v bezpečnosti i za druhé pololetí!
U přípravářů se pořadí
v motivační soutěži
2019 nezměnilo vůbec
a z vyhodnocených v této
kategorii neměl nikdo
registrovaný pracovní úraz
mi v OKD byli vloni rubači Ladislava
Valíčka, raziči Marka Fajmana a chlapi z vybavování a likvidace s hlavním
předákem Josefem Hnátem. V obou
hodnocených pololetích jim v celorevírní soutěži BOZP patřily první místa! Obhájit je přitom znamenalo větší
úsilí, než je pouze získat.
Přesvědčil se o tom třeba kolektiv hlavního předáka Miroslava
Pokorného z úseku vedoucího
Martina Pamánka, za leden až červen
2019 skončil druhý, zatímco za červenec až prosinec třetí. Měl totiž ve druhém pololetí pět evidovaných (EÚ)
a čtyři registrované úrazy (RÚ), zatímco horníci od hlavního předáka
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STONAVA – Nejbezpečněji pracující-

Nejbezpečněji pracující rubáňoví s vedením firmy.
Bogdana Kanii z úseku vedoucího
Karla Pochopeně měli pět EÚ, ale jen
jediný RÚ a v pořadí je přeskočili.
„Vůbec zajímavě to dopadlo u přípravářů. Ze sedmadvaceti kolektivů v OKD jsme vyhodnotili osm, které razily ve druhém pololetí bez registrovaných úrazů. To byl obrovský
úspěch. Navíc se pořadí tří nejlepších proti prvnímu pololetí nezměnilo,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. První

Nejbezpečněji pracující čelboví s vedením firmy.

zůstal Marek Fajman, druhý Roman
Kadlec, třetí dodavatelé z WPBK-BIS
v čele s Bartołomiejem Szkawranem
(v první půlce roku je ještě vedl
Bogdan Kozłowicz).
„Kolektivy, které přišly do kulturního domu na Dole ČSM-Sever převzít ocenění za bezpečnou práci, dokázaly, že naše motivace se vyplácí,“
uvedl Zajíček s tím, že společného vyhlášení se nejlepší účastnili v rámci
OKD teprve podruhé. Vyzdvihl také

Výsledky kontrol na alkohol za loňský rok
• 12 677 kontrol s 5 pozitivními na Dole Karviná,
• 12 822 kontrol se 7 pozitivními na Dole Darkov,
• 25 479 kontrol s 24 pozitivními na obou lokalitách
Dolu ČSM,
• 2200 kontrol s 1 pozitivní na Dole Útlum-Jih,
• 10 342 kontrol s 5 pozitivními v Provoze Úpraven,

• 9 607 kontrol se 2 pozitivními v Provoze Servisních
služeb,
• 26 936 kontrol se 60 pozitivními u dodavatelských
organizací.
(tříděno podle organizačního zařazení
kontrolovaného)

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Pokus o pronesení alkoholu na pracoviště,
tři zaměstnanci s více než dvěma a půl promile alkoholu v krvi, čtyři přistižení pod vlivem kombinace
drog a další, který před zkouškou na omamné látky
raději uprchl. To byly nejzávažnější případy zjištěné
v loňském roku odborem ochrany a kontroly v OKD.
Celkem dostalo v jeho průběhu fouknout
v revíru 100 047 lidí, u 104 z nich se ukázalo, že
byli „pod vlivem“. „Co se zařazení kontrolovaného
zaměstnance týkalo, nejčastěji to byli pracovníci
dodavatelských firem. Alkohol jsme u nich zjistili
šedesátkrát. A druhé nejvyšší číslo – čtyřiadvacet
případů – bylo zaznamenáno na lokalitách stonavské šachty,“ informoval vedoucí odboru ochrany
a kontroly firmy Jan Jurásek.
Od dodavatelů byl ostatně i pracovník přistižený v červenci při pokusu o donášku alkoholu

na šachtu. Jen o měsíc později další člověk
z dodavatelské firmy na ČSA nafoukal 2,08
promile. Úpravář na Darkově se odvážil přijít
do práce s 2,52 ‰, horníci z ČSM-Severu pak
s 2,31 ‰ (opakovaná zkouška vykázala dokonce
2,74 ‰), respektive 2,25 ‰ (opakovaná zkouška
u něj vykázala 2,52 ‰). O postihu opilců všech
ale nerozhodoval odbor ochrany a kontroly, nýbrž
jejich nadřízení.
„Při testu na drogy nám v jednom případě
pracovník od zkoušky utekl. Nepomohlo mu to,
jednalo se o odmítnutí zkoušky, která se podle zákona bere jako pozitivní se všemi jejími důsledky.
Což v případě společnosti OKD znamená u drog
okamžité rozvázání pracovního poměru,“ popisoval Jurásek. Za alarmující označil čtyři případy,
u nichž se při zkoušce na omamné a psychotropní
látky ukázala kombinace cannabisu (marihuany)
s drogou na bázi amfetaminu či metamfetaminu
(pervitinu)!
„U alkoholu se poslední tři roky držíme na stejném standardu. U drog jsme zvýšili účinnost, provádíme totiž namátkové kontroly více lidí najednou
a nevynecháváme ani vstupní školení.

Pokračování na straně 6

na milion odpracovaných hodin),
která v OKD vloni dosáhla hodnoty 10,43. Předloni činila 10,80.
A také úrazovou závažnost (počet zmeškaných směn na tisíc odpracovaných hodin), která se ustálila na čísle 11,47. Předloni byla
10,16. Zhoršení nastalo u EÚ, jichž
se v roce 2019 stalo 318 (předloni
284), zlepšení naopak u RÚ se 150
případy (předloni 168).
Pokračování na stranách 3 a 5

Nejlepší z extraligy podrželi
OKD v loňském složitém období

OKD testuje na drogy nové pracovníky
už v průběhu vstupních školení
Odbor ochrany a kontroly
dělal vloni i více zkoušek
na alkohol, pod vlivem přistihl
104 lidí, více než polovina byla
z dodavatelských firem

skutečnost, že těžební firma v minulém roce dosáhla historického milníku – nezaznamenala žádný smrtelný
pracovní úraz!
„Usínat na vavřínech kvůli tomu
rozhodně nebudeme. Aktivity v oblasti BOZP naopak musí pokračovat ještě aktivněji,“ vysvětloval vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Za nejobjektivnější ukazatele pak
označil úrazovou četnost (vyjádřenou počtem registrovaných úrazů

Ředitel provozu David Hájek (uprostřed) a výrobní náměstek Petr Škorpík (vpravo) s vítězi loňské extraligy.

Ředitel provozu: Kdo
nebyl připravený, tomu
nepomohly k výsledkům ani
dobré hornicko-geologické
podmínky a funkční
technologie
STONAVA – Byť výroba v nakopaných tunách ani

vyražených metrech v revíru OKD v roce 2019
nesplnila očekávání, ti nejlepší v rubání i přípravách dokázali podávat výkony, kterými těžební společnost podrželi. Snižovali manko
na technický režim i business plán, jak zaznělo během vyhlašování loňské extraligy v kulturním domě na severní lokalitě stonavské šachty.
„Vy jste elita OKD, především na vás to hornictví dnes stojí,“ děkoval ředitel provozu David
Hájek nejvýkonnějším kolektivům v čele s vítězi extraligy. Tedy horníkům Alpexu s hlavním předá-

kem Dariuszem Zelkem z úseku vedoucího Józefa
Ulmana, kteří minulý rok nafedrovali 539 296
tun uhlí. A rovněž razičům s hlavními předáky
Romanem Jakubišinem a Rastislavem Valenčíkem,
kteří v úsecích vedoucích Romana Čápa a Radima
Kalafuta vyrazili 604 metrů s klasickou technologií, respektive 1201 metrů s kombajnem.
Nejvyšší měsíční těžba roku 2019 se podařila
v měsíci březnu v porubu 22 4052, kde Zelkovi
havíři vytěžili 129 838 tun. Od února do listopadu byl provozován jediný pluhový porub ve sloji
Max na Lazech - historicky poslední stěně na této
šachtě, kde kolektiv hlavního předáka Miroslava
Pokorného vydobyl celkem 173 677 tun.
U přípravářů s klasickou technologií zaznamenali nejvyšší postupy na podzim – v září 457,
v říjnu 444 a v listopadu 471 metrů. V jedenáctém měsíci padl čelbový rekord s vrtacím vozem
a nakladačem, to když osádky hlavního předáka Vladimíra Slíže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka vyrazily třiaosmdesát metrů.
Pokračování na straně 3
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Čelbovým se zadařilo jedenáctkrát.
HORNÍ SUCHÁ – Vstup do letošního roku

vyšel v revíru společnosti OKD lépe
čelbovým, než rubáňovým. Provoz příprav totiž vyrazil 1493 metrů, tím o 61
metrů překročil technický režim a limitní
výkony si v prvním měsíci připsalo
hned jedenáct kolektivů. V těžbě se
kvůli obtížným hornicko-geologickým
podmínkám splnit úkoly nepovedlo.
„O limitní výkony usilovalo pět z celkem
šesti rubáňových kolektivů. Na jejich
parametry nakonec dosáhli jen horníci
Grzegorze Dąbka z Polcarba a kmenové
osádky Romana Krčmáře - u toho je
splnění limiťáku velmi příjemný překvapením vzhledem k podmínkám, ve kterých
pracovali,“ konstatoval vedoucí výroby
rubání Roman Janulek. Kolektivům Zelka
a Rzidkého v porubech 402 303
a 402 202, které mohly těžit a neomezovaly je stanovené maximální denní

postupy, se bohužel nezadařilo. Těžba tak
skončila za leden s 243 200 tunami uhlí
a mankem ve výši téměř 29 800 tun.
„Přípraváři bojovali na několika
pracovištích samozřejmě také s režimem, ale na dalších byly problémy
s povolením hornické činnosti. Zejména
v oblasti 29. sloje na ČSM a ve 36. sloji
5. kry na Darkově. Přes tyto nezaviněné
překážky se kolektivy se svými úkoly
vypořádaly,“ líčil vedoucí výroby příprav
Petr Glas. Zalitoval, že nebýt potíží
v šestatřicáté darkovské sloji, byl by počet lednových limiťáků dvanáct – mohl
totiž uspět i kolektiv Miroslava Vráblíka.
I tak se povedly tři limitní výkony
na ražbách na ČSA, dva na Darkově
a šest na ČSM. Osm si přispaly kmenové, tři dodavatelské kolektivy. „U všech
se projevila kvalita osádek i motivace
ve formě cílových odměn,“ doplnil Glas.

Lednové limitní výkony v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka z úseku Polcarbo vedoucího
Krzysztofa Sędkowskiego v porubu
11 3431 nakopal 51 690 tun při měsíčním postupu 82 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,73 metru a rubáňový výkon 49 tun na horníka a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Romana
Krčmáře z vedoucího Petra Weisse
v porubu 340 812j nakopal 17 036 tun
při měsíčním postupu 61,7 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup
2,20 metru a rubáňový výkon 12 tun
na horníka a směnu.

Přípravářské osádky
postupovaly v průměru
co dvacet metrů,
zastavily čelbu, spustily
systém agregátů 80 CV 03
a po snížení hladiny
pokračovaly
KARVINÁ – Čelboví na lokalitě ČSA
urychlili o měsíc přípravu nového bloku 22 4054 ve 22. kře 40. sloje v ohradníku doubravského dobývacího prostoru. A to díky zkušenostem získaným při čerpání důlní vody
ze zdejší 1. kry. Ze současné oblasti
od třetí červencové dekády loňského
roku odčerpali do první půlky letošního února na 124 tisíc kubíků H2O.
„Denně to dělá v průměru přibližně
513 litrů za minutu. Byly ale i rekordní přítoky, kdy jsme čerpali až minutově 1750 litrů, což znamená, že jsme
za půldruhého dne schopni vyčerpat
množství, jaké se vejde do plaveckého bazénu obvyklých rozměrů,“ komentoval to hlavní důlní měřič lokality Radim Gabrysz.
Ražený okruh je, jak upřesnil,
v těsném sousedství uzavřených a zatopených chodeb, překopů a stařin,
které byly zatopeny ze stálého zdroje pocházející z vydobytých prostorů někdejšího Dolu Fučík (Žofie).
Z něj ostatně začal už dávno, pro udr-
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Čelboví dokázali vstoupit Obfarávka nového porubu na ČSA:
do nového roku úspěšněji Čerpali na 124 tisíc kubíků důlní vody!

Čelba v ohradníku se systémem odčerpávání důlní vody.
žení ložiska v karvinské části revíru
OKD, čerpat důlní vody státní podnik
DIAMO. „Přestože se na Fučíku udržuje hladina vody, tak přece jenom registrujeme stálý přítok v objemu 120150 litrů za minutu, který se dostává i na překopy a ražená díla v doubravském ohradníku centrálních jam,“
uvedl Gabrysz.
Během ražby se prováděly vrty
ověřující celík a hladinu zatopení.
Kolektivy hlavních předáků Ondřeje
Špičky a Petra Rojíčka následně při
postupech s kombajny AM 50 na výdušné třídě 22 4005, respektive úvodní
třídě 22 4006 postoupily vždy o určitý
úsek, přerušily ražbu a daly se do čerpání. Na čelbách provozovaly soustavy
až se čtyřmi agregáty 80 CV 03.
„Když snížili hladinu vody na úroveň vrtů, pokračovali v postupech,

Lednové limitní výkony v ražbě

Rubáňoví v limitech uspěli dvakrát.

Poločka na čelbě 292 240/4 vyrazil 72
metrů při průměrném postupu 4,8 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
23,57 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Radima
Dudy z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 400 042 vyrazil 102
metrů při průměrném postupu 4,43
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 19,17 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol vedoucího Rostislava Kubína na čelbě 546 21
vyrazil 55 metrů při průměrném postupu
2,12 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 7,65 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Vlčka z úseku SDD vedoucího Miroslava
Hrnčíře na čelbě 546 00 vyrazil 72 metrů při průměrném postupu 3,27 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
16,59 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 540 22 vyrazil 76 metrů při průměrném postupu 3,17 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
12,86 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího Kláska
z úseku vedoucího Romana Gajdzici
na čelbě 540 27/1 vyrazil 48 metrů při
průměrném postupu 2,09 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 8,37
centimetru na raziče a směnu.

Z 22. kry čerpají za den a půl obsah plaveckého bazénu.

Trápení v těžkém porubu završili limitním výkonem
Postup v bloku
340 812j znamenal
mimo jiné pravidelné
přibírky kamene
v počvě i výměny fréz
dobývacího kombajnu
a neustálé zajišťování
stropu

pravidelně přibírat kombajnem kámen v počvě, a to až do dvou metrů,“
líčil hlavní předák. Zámečnické party s předáky Vladislavem Barancem
a Miroslavem Hawliczkem pod vedením úsekového mechanika Pavla
Durčáka měnily frézy na kombajnu,
někdy i obě najednou. A v jedenáctém
měsíci probíhaly na pracovišti trhací
práce se 150 palníky na jeden pokos.
Listopadový postup kolektivu byl
26,5 metru, prosincový 42, lednový 61. „Teprve letos jsme začali pořádně objevovat, kde je uhlí...,“ podotkl Weiss. Právě závěr dobývání
bloku 340 812j se Krčmářovu kolektivu se směnovými předáky Petrem
Hlaváčem, Lubírem Holbou, Liborem

DARKOV – Krátká, avšak – velmi sluš-

ně řečeno – mizerná. Tak hodnotili horníci kolektivu hlavního předka
Romana Krčmáře z úseku vedeného
Petrem Weissem darkovskou stěnu
340 812j, kde strávili necelé čtyři měsíce. Boj s přírodou nicméně dokázali
korunovat i splněním limitního výkonu nad 110 %!
„Mocnost velmi proměnlivá, od 2
do 2,9 metru a k tomu tektoniky
od 0,5 do 2,3 metru,“ líčil vedoucí úseku podmínky v porubu připraveném
ve 40. sloji v poslední říjnové dekádě. Osádky tam dostaly šedesát sekcí
Fazos 15/31, kombajn SL 300 Eickhoff,
stěnový dopravník PF 4/932 a podporubový dopravník TH700 PZF 02.
Čekalo je pouze 150 metrů směrné
délky porubní fronty. „Ale tak špatné podmínky už dlouho nepamatujeme. Kopalo se ve spodní lávce a rubání se dostávalo do bezprostředního
kontaktu s vydobytou vrchní lávkou
sloje, docházelo k propadům nadloží, museli jsme zajišťovat strop všemi
možnými způsoby, prolepovat pilíř,

Macháčkem, Přemyslem Verebem
a Zdenko Chochrunem povedl. V lednu vytěžil 17 036 tun, čímž se celková
produkce uhlí z tohoto porubu navýšila na 38 542 tun.
„V takový konec nikdo nedoufal, ve splnění limitního výkonu pak
vůbec ne,“ nechal se slyšet vedoucí výroby rubání Roman Janulek
s tím, že poslední limiťák před tím
Krčmářovi horníci zvládli vloni červenci. Přihlásili se k nim sice v listopadu a prosinci, ale na parametry
v těžké stěně nedosáhli. Teď se v dokopaném porubu 340 812j pustili
do likvidace, mají ho obložený umělým stropem a postupně demontují
strojní zařízení.
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• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 22 4005
a 22 40052/2 vyrazil 117 metrů při
průměrném postupu 4,03 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 21,23
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 20 4054
a 22 4005A vyrazil 111 metrů při
průměrném postupu 4,11 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 21,64
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího
Marcina Poloka na čelbě 22 4010 vyrazil
44 metrů při průměrném postupu 2
metry denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 11,11 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 224 151 vyrazil 41 metrů
při průměrném postupu 2,28 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
12.65 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 543.5 vyrazil
47 metrů při průměrném postupu 2,35
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 13,06 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Lubomíra

po dalších asi dvaceti metrech vše
opakovali,“ vysvětloval hlavní důlní měřič. Špičkovi raziči na výduchu
22 4005 takto ujeli celkem 96 metrů.
Rojíčkovy osádky takto vyrazily137
metrů úvodu 22 4006, pokračovaly do prorážky 22 4054 s 121 metry
a nakonec vyrazily 87 metrů výdušné
chodby 22 4005a proti Špičkovi.
„Probili a větrní spojení vytvořili
ve druhém únorovém týdnu. Hladina
vody byla přesně podle odhadu a vyčerpané množství větší, přesto o měsíc rychleji,“ konstatoval Gabrysz
s tím, že právě předchozí zkušenosti s vodou v 1. kře je naučily připravit se na 22. kru důkladněji. Což se
stalo základem úspěchu spolu s neustálým sledováním přítoků a hladiny
vody i kontroly vrtů. Celý systém se
zdokonalil.
„Čerpat nepřestáváme, z Fučíku
stále přitéká stabilně okolo 120 až 150
litrů vody za minutu, a pokračujeme
v čerpání zbytkové stařinné vody sousedního dokopaného a zlikvidovaného porubu 22 4052. Stavební připravenost nového bloku – druhého v této
oblasti – voda neohrozí. Vybavovači
do porubu 22 4054 nastoupí co nejdříve, jeho rozjezd se plánuje na duben. Děkuji přípravářům, mechanikům, vrtačům, elektrikářům, prostě všem co se podíleli na čerpání,
bez spolupráce bychom čerpali ještě
dnes.“ dodal Gabrysz.

Gratulace od vedoucího výroby rubání hlavnímu předákovi (vlevo) a vedoucímu úseku.
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Dopravníky umožní
přímé plnění
akumulačního
zásobníku skipu
na pátém patře
a celkově se také
ulehčí centrálnímu
severojižnímu překopu
ské šachtě projekt nahrazení vozové
těžby z lokality Jih ke skipovému zařízení na Severu. Nahradí ji linka pásových dopravníků. Podrobnosti má vedoucí severského provozu přípravářů
Martin Bielek.
„Zatím nám rubaninu z jižních
porubů převážejí kolejové vláčky
s velkokapacitními vozy po takzvaném severojižním překopu 4101
do zásobníku číslo 2 na čtvrtém patře. Tento způsob je nákladnější,
než doprava po pásech, takže od něj
ustoupíme, to nám navíc umožní fedrovat přímo do akumulačního zásobníku skipu na čtvrtém patře. Usnadní se tím zejména odtěžení
z nových bloků ve 46. ostravské sloji
Natan, “ popisuje.
Spojení pro nové centrální odtěžení Jih – Sever se chystá už přibližně rok. Chodbu 463 282 v délce 640

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – V plném běhu je na stonav-

Odtěžení z Jihu na Sever zatím zajišťují velkokapacitní vozy.
metrů má za sebou s kombajnem MR
340EX kolektiv hlavního předáka
Vladimíra Vereše. „Toto dílo ražené z Jihu dále pokračuje pod označením 546 23 jako překop, kde přišly
na vyražení osmdesáti metrů osádky Romana Daniela z SDP s klasickou technologií,“ uvádí Bielek. V návaznosti, jak upozorňuje, se chystají
i další ražby.
Z druhé – severské – strany má
za sebou v první polovině letošního února kolektiv hlavního předáka Petera Ilavského z firmy THK
Čechpol 690 z celkem 880 metrů bu-

doucího překopu 546 21. Postupuje
s klasickou technologií vrtacího vozu
a nakladače. Díla pro odtěžení vznikají v profilu SPN 16 s TH výztužemi budovanými po 0,8, respektive 0,5
metru (při přechodu slojí). „Raziči
přecházeli postupně 36., 37., 40. a 46.
sloj,“ komentuje to Bielek.
Probítka se chystá v červnu, pak
se úsek vybavování a likvidace pustí do instalace kompletní linky pásových dopravníků Belt 1200 o celkové délce 1600 metrů. Konec kolejové dopravy těživa z Jihu na Sever má
na ČSM nastat v příštím roce.

Fedrunk i v omezeném postupu

STONAVA – Horníci s hlavním předákem
Boganem Kaniou z úseku vedeného
Karlem Pochopeněm mají za sebou spoustu odvedené – celkem 293 tisíci tunami
uhlí a pěti limitními výkony vyjádřené – práce v porubu 463 301 na severní lokalitě
stonavské šachty. Zejména závěr dobývání
je podle vedoucího výroby rubání Romana
Janulka excelentní.
Do stěny dostávají 118 sekcí Fazos typů
15/31 a 15/33, kombajn SL 300 Eickhoff,
stěnový dopravník Rybnik 850 a podporubový dopravník Grot 850. Porub začíná těžit v červenci, v srpnu zvyšují výkon, od září
do listopadu kopou přes padesát tisíc tun
měsíčně. Nejvyšší fedrunk mají v prosinci
v podobě 61 556 tun. „Docela bezproblémová stěna, prakticky v rovince s mocností
sloje průměrně dva a půl metru. Ale šachta
je i o kolektivech a ten náš je perfektní, drží
při sobě,“ říká vedoucí úseku Pochopeň.
Hlavní předák Kania si na ranní údržbové směně řídí zámečníky v čele s Petrem
Koselou a Kamilem Bendou, na ostatních
partách mu předákují Miroslav Vaĺany,
Tomasz Manczak, Krzysztof Lech a Lumír
Zapalač. „Na dva měsíce jsme dostali
na posilu horníky z ČSA od Romana
Krčmáře, byly to osádky směnových

předáků Zdenko Chochruna a Přemysla
Vereba. Taky nás doplnili chlapi od Kamila
Turoně se směnovým předákem Pavlem
Mamatym,“ líčí Pochopeň.
Blok 463 302 sice zaznamenává více
než stometrové měsíční postupy, nicméně
denně může porubní fronta ujet maximálně čtyři metry. „Omezený postup byl
kvůli metanu,“ vysvětluje vedoucí úseku
s tím, že šedesát až sedmdesát metrů
před stop-čárou porubu přicházejí potíže
s tektonikou. Porucha má stejnou mocnost
jako uhelná sloj, horníci pokračují se
zajišťováním stropu prolepováním i zavrtáváním rovin bez snížení denního postupu.
Vyhýbají se jim prostoje zaviněné strojními
problémy.
„Momentálně kolektiv spadá pod
provoz vybavování a likvidace. Porub je
dokopaný, položil se umělý strop, rozebral
kombajn, demontuje se určitě vybavení,“
přibližuje vedoucí úseku. A zdůrazňuje,
že při dobývání porubu 463 302 nemají
jediný registrovaný úraz. Druhé pololetí
2019 tak končí Kaniovy osádky jen s jedním registrovaným úrazem (z předchozího
pracoviště) a pěti evidovanými úrazy, což
jim vynáší druhé místo mezi nejbezpečnějšími v rubání v OKD.

FOTO: Radek Lukša

Pásové odtěžení nahradí
převážení rubaniny vozy
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Dobývací komplex s kombajnem SL 300 Eickhoff.

Slížovy osádky s klasikou
razily rychlostí kombajnu
STONAVA – S vrtacím vozem VVH1U

Vladimír Slíž (zleva) s Lubomírem Poločkem a vedoucím výroby příprav Petrem Glasem.
dvaceti pracovníky vedli na jednotlivých směnách předáci René Šeba,
Tomáš Pasz, Lumír Kučera a Patrik
Szewczyk.
„Poděkování patří celému kolektivu i partě zámečníků pod vedením
mechanika úseku Rosti Katrinioka.
Slížovy osádky dosáhly tohoto výsledku díky svým kvalitám, poznal
jsem je už na Darkově v roce 2004,
když přišly z Paskova. Jsou to chlapi,
kteří nevyhledávají problémy, ale cesty, jak splnit úkoly,“ uvedl Poloček.

Připomněl i fakt, že Slížův kolektiv
měl v OKD vloni nejvyšší měsíční metráž s klasikou, listopadových 83 metrů v překopu.
V únoru se tato parta stěhovala do oblasti 40. sloje, kde postavila kříž a provedla zarážku na čelbě
400 022/1. „Věřím, že v březnu a dubnu bude Slížův kolektiv opět excelovat. Čeká ho přibližně 170 metrů převážně překopní ražby při přípravě
těžní třídy pro porub 400 002,“ doplnil Poloček.

Nelepší z extraligy podrželi OKD v loňském složitém období
Dokončení ze strany 1
V konečném ročním součtu pak
utekli raziči od Romana Jakubišina
s 604 vyraženými metry o čtyři metry
dodavatelům z THK Čechpol s hlavním
předákem Peterem Ilavským z úseku
vedeného Rostislavem Kubínem.
Kombajnoví přípraváři vyrazili nejvíce v červnu (1426 metrů) a lednu
(1396 metrů). Rekordem byl srpnový měsíční postup 147 metrů v podání
kolektivu hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího

Překračovat tuto hranici měsíční těžby
se daří vloni pouze třem kolektivům
OKD. Horníci Dariusze Zelka z Alpexu
tak činí hned čtyřikrát (63 968 z ledna,
74 773 z února, absolutně rekordních
129 838 z března a 61 791 tun z října),

osádky Romana Krčmáře (70 494 tun
z května) a Bogdana Kanii (61 556
tun z prosince) jedenkrát. Havířům
od Zbyňka Rzidkého uniká šedesát
tisíc tun jen o fous (59 129 tun ze
srpna).

Tři kolektivy obhájily prvenství
v bezpečnosti i za druhé pololetí!

FOTO: Radek Lukša

a nakladačem NSU1E předvedl kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka v lednu výkony srovnatelné, ne-li překonávající přípraváře pracující s kombajnovou technologií. Během pouhých čtrnácti dnů
zvládl v profilu BR s budováním
hajcmanů co 0,5 metru dokončit
72 metrů prorážky o šiřce 6,5 a výšce 3,6 metru!
„Smekám klobouk! Tak se dá vyjádřit výkon Vláďova kolektivu,“ konstatoval vedoucí úseku Poloček s tím,
že pracoviště se nacházelo v 29. sloji
na severní lokalitě stonavské šachty.
Tedy v oblasti, jež musela být po předloňské prosincové tragické mimořádné události uzavřena. Pro obfárání nového bloku 292 200/4 zbývala dokončit právě prorážku 292 260/4
a přednost tady místo kombajnu dostala klasika.
„Na povolení k ražbě jsme čekali do 16. ledna. Úkol, který jsme měli
na celý měsíc – tedy dokončit prorážku a probít do těžní třídy 292 220/4
– jsme zvládli za půl měsíce, již 30.
ledna bylo po noční směně hlášeno:
Probito! Jen dva metry se jelo ve sloji, zbytek v proplástcích,“ sdělil vedoucí úseku. Slížův kolektiv s šesta-

Nad šedesát tisíc tun

Janusze Zgudy, kteří ovšem v ročním vyhodnocení skončili až čtvrtí.
Dohromady se v revíru OKD na kombajnech vyrazilo přes čtrnáct a půl kilometrů důlních děl.
„Výsledky závisely nejen na podmínkách, ve kterých jste pracovali.
Kdo nebyl dobrý a nebyl připravený,
tomu potom ani dobrá geologie a bezporuchová technologie nepomohla,“
nechal se slyšet ředitel provozu Hájek.
Upozornil, že nelehká situace čeká rubáňové i čelbové rovněž letos,

„Oproti roku 2019 očekávám
v roce 2020 ještě vyšší úroveň bezpečnosti. Nejdůležitější je, aby se
opět nestalo nic fatálního nebo co
by přineslo následky na celý život,“
zdůraznil Hájek. Příklady přístupu k bezpečnosti nad výrobou přiblížil ze závodu ČSM, kde se omezoval postup porubu kvůli stupňující se geomechanické aktivitě, i ze
závodu ČSA, kde se k omezení těžby přistoupilo kvůli vyšší exhalaci
metanu.

Dokončení ze strany 1
„Z rozboru úrazů vyplývá, že nám
v revíru mírně klesají ty způsobené při
samotné hornické činnosti – budování, obkládání, pádu horniny – což
bývala jedna z nejrizikovějších oblastí
s fatálními následky. Naopak, napříč
celým OKD rostou počty úrazů při chůzi.
Úrazová četnost se vrací k hodnotám
z roku 2009, což může být dáno i tím,

že osazenstvo stárne,“ konstatoval
Zajíček.
Celkově klesá i počet mimořádných
událostí, vloni jich OKD zaznamenala
pouze deset včetně prosincového kybernetického útoku (ohlášeného státní
báňské správě s ohledem na ohrožení
bezpečného provozu dolů). „Jejich
úbytek ale odráží i momentální rozsah
hornické činnosti firmy,“ doplnil Zajíček.

Nejbezpečněji pracující:
Rubání
1. kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera z Darkova,
2. k olektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně z ČSM,
3. kolektiv hlavního předáka Miroslava
Pokorného z úseku Martina
Pamánka z ČSA.
Přípravy
1. kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici z ČSM,
2. k olektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku Radima Kalafuta
z Darkova,
3. kolektiv hlavního předáka
Bartołomieje Szkawrana z úseku
WPBK-BIS vedoucího Marcina
Poloka z ČSA,
4. kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího
Romana Čápa z Darkova,
5. kolektiv hlavního předáka Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího Macieje Ludwickiego z Darkova,

6. kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka z ČSM,
7. kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího
Radima Kalafuta z Darkova,
8. kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku vedoucího
Romana Čápa z Darkova.
Vybavování a likvidace
1. kolektiv hlavního předáka Josefa
Hnáta z úseku vedoucího Jiřího
Macháčka z ČSA,
2. k olektiv hlavního předáka Marka
Szelonga z úseku vedoucího Jána
Slovíka z Darkova.
Ostatní kolektivy
1. kolektiv hydrauliky a centrální údržby s předákem Tomášem Stoszkem
a vedoucím Alanem Kožušníkem
z Darkova,
2. k olektiv důlně-bezpečnostních
služeb (větrání, klimatizace, degazace, trhací práce, ZBZS) s četařem
ZBSZ Petrem Kawkou a vedoucím
Tomášem Zrunem.
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Solidní těžbu v rubání u Turoně
brzdila prevence proti otřesům

ÚTLUMY V REVÍRU OKD,
LOKALITA PO LOKALITĚ

Ohlubňový poval jámy Su-Sto III.
STAŘÍČ – Na šachtách i v dalších provo-

zech v neefektivních částech revíru OKD
probíhalo v souladu se střednědobým
výhledem, schváleným likvidačním
záměrem i důlně -technickými plány
v loňském roce spoustu útlumových
aktivit. Lokalitu po lokalitě je komentoval Zdeněk Hrůzek, vedoucí odboru
restrukturalizace. Žádné činnosti
související s technickou likvidací v dole
ani na povrchu nebyly prováděny
na Darkově ani ČSM.

Důl Darkov,
lokalita 9. Květen
„Tady pokračovala již druhá etapa
útlumu, a to technická likvidace jam,“
informoval Hrůzek s tím, že likvidace
výdušné jámy Su-Sto III byla dokončena
v celé 821metrové délce. Zasypali ji
do 768 metrů nezpevněným materiálem, zbývajících 44 metrů vyplnili
cementopopílkovou směsí a betonem
až po ohlubeň. Spotřebovalo se šedesát
tisíc tun kamene a čtyři a půl tisíce
kubíků betonových směsí (ty nalévali
i do příslušných sklípků či větrního
kanálu). Práce zde ukončila v prosinci
stavba ohlubňového povalu. „Jámu Su-

Su-Sto III, hlavních důlních ventilátorů
a ohřevu větrů.

Důl Doubrava – Sever
Báňské projekty Ostrava zpracovaly
projekt likvidace jámy Doubrava III.
Uskuteční se v období letošního a příštího roku. Jámu zasype v celé délce
zpevněný materiál.

Důl ČSA
V průběhu loňského roku proběhla
na této lokalitě likvidace třídírny uhlí.

Důl Lazy
„Na této lokalitě budou zlikvidovány tři
jámy. Číslo 5 bude po zásypu zpevněnými směsmi využívána jako jáma
plynová, zbylé dvě – dvojka a šestka
– budou zlikvidovány v celé jejich délce
za využití nezpevněných a zpevněných
zásypových materiálů,“ upřesnil vedoucí
odboru restrukturalizace.

Důl Útlum – Jih
V listopadu dokončili stavbou ohlubňového povalu na Sviadnově likvidaci jámy
I/1 zasypané cca pětadvaceti tisíci kubíky kamene. Pro betonování zde využili

STONAVA – Ve znamení protiotřesové
prevence se neslo od počátku listopadu dobývání bloku 401 204 ve 40.
sloji 2A. kry na jižní lokalitě Dolu
ČSM. Své kvality tam předváděli horníci s hlavním předákem Kamilem
Turoněm z úseku vedeného Davidem
Miarkou. Než je poslali od února
na severní lokalitu do oblasti 29. sloje, nakopali celkem 134 242 tun uhlí.
„Rubání bylo kvůli složitým geomechanickým poměrům zařazeno
do druhého a třetího stupně nebezpečí vzniku důlních otřesů. Trojka byla
na třídě a v části stěny od horní úvratě. Standardním vybavením osádek
byly chrániče páteře a na základě sledování seismické aktivity se rozhodovalo o dalších opatřeních,“ upřesnil
Petr Věčorek, vedoucí provozu rubání z Jihu.
Za třináct provozních dní v listopadu ujel Turoňův kolektiv pracující od pondělí do pátku ve čtyřsměnném provozu 52,8 metru, což dělalo
v průměru 4,1 metru denně. Za devatenáct a půl provozních dnů v prosinci to bylo už 94,2 metru (průměrně
4,8 metru denně). A v lednu se zvýšil
jak počet provozních dní – 27,7 – tak
postup porubní fronty na 116,6 metru
(průměrně 4,2 metry denně).
„Dobývání provázely horninové tlaky a silné rány v pilíři. Proto se
po konzultaci se závodním přistoupilo k omezení provozu, osádky moh-
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Kolektiv se po podání
dobrých výkonů ve 40.
sloji na ČSM-Jihu
přestěhoval od února
do oblasti 29. sloje
na lokalitu Sever

David Miarka (vlevo) s Kamilem Turoněm už na Severu.
se jeho plnohodnotným nástupcem.
„Ta parta i pod jeho vedením táhne za jeden provaz,“ nechal se slyšet vedoucí úseku Miarka, jenž tento měsíc stěhoval všechny chlapy
na severní lokalitu. Do jižního porubu 401 204 vybaveného osmasedmdesáti mechanizovanými výztužemi DBT 13/31, kombajnem SL
300 Eickhoff, stěnovým dopravníkem PF6/1042 a sběrným dopravníkem PF4/1132 místo Turoně nastoupili dodavatelé z úseku Alpex vedeného Januszeem Piełkou s hlavním předákem Romanem Kurkem. „Přešli
z Darkova a pokračují v těžbě. Jen se
jim ještě zpřísnily podmínky, postupy mají jen na 3,2 metru denně,“ zakončil Miarka.

ly denně porubní frontou ujet nejvíce čtyři metry,“ upřesnil Věčorek
s tím, že Turoňův kolektiv navzdory
podmínkám vykazoval i solidní těžbu, pravidelně najížděl v ranní směně a bez prostojů využíval strojního a dopravního zařízení. O technologie se starali zámečníci s předákem Františkem Burdou. Vedení
jižní lokality ČSM ocenilo i pečlivý
přístup osádek se směnovými předáky Arkadiuszem Strenczekem,
Robertem Bezdekem, Miroslavem
Walachem, René Kaniokem a Janem
Jakešem k otázkám bezpečnosti a pořádku na pracovišti.
Turoň se stal hlavním předákem
vloni v létě, vystřídal dlouholetého
lídra kolektivu Tomáše Kovala a stal

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN 2020
Rubání – kombajny
Pořadí

Skládka pro zásyp na Sviadnově.

Sto I likvidujeme odlišně pomocí zpevněných zásypových směsí – betonové
a cementopopílkové – z důvodu jejího
pozdějšího využití jako jámy plynové.
Pod úrovní šestého patra bude sloužit
jako zásobník těžby metanu. V únoru
se zde staví podohlubňová zátka,
následovat bude stavba ohlubňového
povalu,“ líčil Hrůzek. Dodavatelé z SDD
na 9. květnu zbourali i budovy jámy

Demolice bývalé úpravny Paskov.

1230 kubíků směsí. „Práce provázely
určitá technická opatření, neboť těžní
věž včetně její budovy je kulturní památkou, a ohlubňový poval, respektive
jeho část musely být kvůli předepsaným rozměrům postaveny vně budovy.
Navrženému konečnému stavebnímu
řešení předcházela řada jednání s památkáři a stavebními projektanty, než
bylo dosaženo shody,“ popsal Hrůzek.
Sviadnovská jáma I/2 má sloužit jako
plynová, průběh likvidace s termínem
dokončení v srpnu bude podobný jako
u jámy Su-Sto I na 9. květnu. Zbourány
byla sviadnovské budovy hlavních
ventilátorů i ohřevu větrů.
Chlebovickou jámu III/5 zasypali
letos v lednu asi dvaatřiceti a půl
tisíci kubíky kamene, pak začali dělat
ohlubňovou zátku. V jámě III/6 zahájili
betonáž jednotlivých vrstev patrové
zátky. Zabetonovaly se i podpovrchové
kanály.
„Od červencec demolujeme úpravárenský komplex Paskov, předpokad
ukončení včetně terénních úprav je
v červenci. Vlastní demolice objektů
OKD zahrnuje likvidaci budovy prádla,
hyperbarů s přístavky a čtyř technologických mostů na bývalé Úpravně
Paskov,“ doplnil vedoucí odboru
restrukturalizace.

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

Turoň(401204/)

Miarka

60470

2277

581.7

36,574

4,39

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

2.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sᶒdkowski

51690

1793

571.0

45,164

2,84

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

3.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

49571

1666

420.1

41,656

2,14

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1

4.

Krčmář(340812J/)

Weiss

17036

608

193.7

12,372

2,20

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

5.

Kania(463302/)

Pochopeň

15712

551

171.9

10,593

0,98

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

6.

Rzidký(402202/)

Sztula

15163

510

108.2

10,001

0,58

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

7.

Valíček(240510S/)

Puffer

3133

246

53.8

6,381

0,65

KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Špička(224052/2, 224005/)

Wdówka

117,00

4,03

99,58

21,23

AM-50/132 K02

2.

Rojíček(224005A/, 224054/P)

Wdówka

111,00

4,11

106,38

21,64

AM-50/132 K01

3.

Duda(400042/)

Poloček

102,00

4,43

98,01

19,17

AM-50 C01

4.

ALPEX_Pasik(463260/1)

Bajaczyk, Ing.

92,00

3,17

77,41

16,70

AM-50/132 D01

5.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

90,00

3,91

95,48

35,86

AM-50/132 C02

6.

ALPEX_Bierawski(340942/3,
340922/1)

Baraniak

67,00

3,94

68,92

20,74

AM-50/132 D06

7.

Pavlík(463350/)

Gajdica

67,00

3,19

70,51

13,56

AM-75 C01

8.

Polák(224052/2, 113432/P)

Wdówka

66,00

3,30

62,37

18,33

MR 340X-Ex SANDVIK K03

9.

ALPEX_Marcol(463344/P, 463364/)

Zguda, Mgr.

64,00

2,46

65,03

12,96

MR 340X-Ex SANDVIK K02

10.

ALPEX_Michoń(400042/P, 400062/)

Palej

60,00

2,61

61,83

13,73

MR 340X-Ex SANDVIK C05

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.

Fajman(54022/)

Gajdzica

76,00

3,17

88,03

12,86

VVH-1RA P02, D 1131
HAUSHERR,NOELL C03

2.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř, Ing.

72,00

3,27

79,85

16,59

VVH-1RA P05, NSU-1E C03

3.

Slíž(292260/4)

Poloček

72,00

4,80

92,64

23,57

VVH-1B D01, D 1131
HAUSHERR,NOELL C02

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

55,00

2,12

51,62

7,65

VVH-1U C02, NSU-1E C02

5.

Klásek(54027/1)

Gajdzica

48,00

2,09

58,02

8,37

VVH-1B D04, D 1131
HAUSHERR,NOELL P19

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

Bezpečnost
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nestal. Jediný v tomto úseku připadl
na vrub pomocné činnosti – dopravář utrpěl zranění nohy, na kterou mu
spadla hydraulická stojka.
Po vykopání bloku 240 510s si kolektiv pomáhal překlízet komplex
skládající se s kombajnu KGE 645,
sekcí Fazos 17/37, stěnového dopravníku PF4 a podporubového dopravníku TH 700, PZF 02 do navazujícího bloku 240 510j. „Kopali
jsme ve spodní lávce sloje ve tříapůlmetrové průměrné mocnosti.
Podélný úklon jsme měli v porubu až
dvaadvacet stupňů, takže jsme používali na sekcích stabilizační válce,“
popisoval Puffer.
Nároky na bezpečnost, jak doplnil,
zvýšila ještě protizáparová prevence
a udržování stropu: „Pravidelné těsnění závalu, kladení dusíkovodů, centrální lepení, zavrtávání rovin.“

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Ve dvou navazujících blocích
240 510s (severním) a 240 510j (jižním)
obhájili na darkovské šachtě horníci hlavního předáka Ladislava Valíčka
z úseku vedoucího Petra Puffera za červenec až prosinec vítězství v soutěži BOZP v rubáňové kategorii získané
v období leden až červen 2019.
„Stejně jako ve sportu bylo těžší prvenství obhajovat, než ho vybojovat.
Velmi si toho v úseku vážíme a považujeme to za úspěch všech chlapů, co se své práci věnovali s rozmyslem,“ sdělil Puffer. Valíčkův úsek,
čítající v hodnoceném druhém pololetí minulého roku okolo 130 horníků, měl nejen své stabilní směnové předáky – Marcela Sikoru, Petra
Fabiánka, Romana Baduru, Pavla
Vanečka a Jaroslava Čapka, ale na výpomoc rovněž osádky s předáky
Radkem Hemowskim a Miroslavem

Ladislav Valíček (zleva) a Petr Puffer
(druhý zprava).
Staňkem. „Ti chlapi k nám přišli od Mirka Pokorného a byli zvyklí na pluhový komplex a menší sekce.
Předáci spolu s Pavlem Melicherem,
Lubošem Jančem a Danem Uhrínem
s nimi chodili na šichty a pomáhali
jim zvládnout odlišnou technologii,“
poznamenal vedoucí úseku.
V samotném rubání se ve druhém
pololetí u Valíčka registrovaný úraz

Důlně bezpečnostní služby: Prioritou byl boj s metanem
STONAVA – V kategorii ostatních kolek-

STONAVA – Také kolektiv hlavního předáka Marka Fajmana z úseku vedoucího Romana Gajdzici obhájil v přípravářské kategorii vítězství za první
loňský půlrok i v tom druhém. S nulou
registrovaných a evidovaných úrazů –
což bylo ostatně vlastní všem osmi nejlepším čelbovým partám v OKD.
„Mám okolo sebe profíky. Dobré
a zkušené chlapy,“ vysvětloval hlavní
předák kladoucí důraz na jádro kolektivu pocházející z Dolu Paskov. Jejich
technologií se proto i na stonavské
šachtě stala klasika v podobě vrtacího
vozu VVH1R a nakladače NSU. S ní
ve druhém pololetí 2019 připravovali
mezipatrový překopní vstup do 40. sloje Natan na lokalitě Jih.
„Od července do září to byla čelba
546 22 a pak šli na současné pracoviště
540 22, kde měli za úkol vyrazit více než
420 metrů v profilu SPN 19 s budováním TH výztuží po půl metru a cestou
ještě štreku rozšířit o padesátimetrový
výklenek na osmimetrový průměr pro
převoz a montáž sekcí a elektrozařízení,“ popisoval zástupce vedoucího úseku Vítězslav Cingel s tím, že Fajmanovy

KARVINÁ – Vedoucí nejbezpečnějšího

úseku vybavování a likvidace Jiří
Macháček podle svých slov neočekával,
že by se kolektivu hlavního předáka
Josefa Hnáta podařil zopakovat úspěch
z prvního loňského pololetí. O to více
byl překvapen, když je opět vyhodnotili
jako první!
„Zaznamenali jsme totiž na konci
roku dva nešťastné, zbytečné úrazy.
Oba v prosinci. Horník s třicetiletou praxí si namohl loket při práci s vrtačkou
a dalšímu chlapovi způsobilo otevírání
větrních dveří tržnou ránu na noze,“ konstatoval Macháček, který má pod sebou
šestapadesát dělníků a sedm techniků
působících na lokalitě ČSA.
Tam také v hodnoceném období
Hnátův kolektiv plenil, demontoval
a vyklízel dokopaný blok 11 2832
vybavený technologií středního POPu
2010. „Podmínky tam nebyly špatné, ale sekce měly za sebou už páté
nasazení v dole, což znamenalo ještě
vyšší nároky na bezpečnost,“ upozornil
vedoucí úseku.
Následoval přesun do oblasti budoucího porubu 11 2833 znovu v oblasti
11. kry 28. sloje na ČSA. „Tady se vybavuje pluhová stěna se sekcemi a pluhem, které sloužily v posledním porubu
na Lazech. Tam se vyklízely na povrch,
šly k opravářům a potom je převáželi
k nám,“ přiblížil Macháček. Bezpečný
kolektiv hlavního předáka Hnáta označil
za dostatečně znalou partu, ve které i ti
mladší a perspektivnější dozráli.

FOTO: Radek Lukša

Přípraváři: Než staří havíři odejdou,
předají své zkušenosti

Vybavování a likvidace:
Úspěch nezmařily ani
dva zbytečné úrazy

Gratulace pro Marka Fajmana.
osádky vyrazily v listopadu druhou nejvyšší loňskou metráž OKD s klasickou
technologií – třiasedmdesát metrů!
Kolektiv se směnovými předáky Tomášem Wilkusem, Mariuszem
Szewczenkem, Michalem Omelko
a Patrikem Adamovem pracoval sice
jen na čtyři party v režimu pondělí – pátek, ale přesto dokázal držet krok i s raziči v nonstop provozu. „Vyrazit metry za každou cenu ovšem není priorita.
Tou je bezpečnost! A s ní souvisí nulová
tolerance alkoholu, udržování pořádku
na pracovišti i předávání návyků zkušených horníků těm novým. Ti staří a ostřílení mi už sice odcházejí, ale mladé
zaučit musí,“ shrnul hlavní předák.

Hydraulikáři: V úrovni BOZP
už musí udržovat svůj standard
DARKOV – Alan Kožušník z pozice

FOTO: Radek Lukša

Nejlepší ve vybavování a likvidacích.

„Hlavní je v hornické profesi předvídání a nejhorší je rutina,“ nechal se
slyšet Kawka s tím, že s tímto souvisí i odpočinek před šichtou a dobrý
zdravotní stav. Opatření v OKD pro
zvyšování úrovně bezpečnosti označil za kvalitní a stále se rozvíjející
k lepšímu. „Stojí za to se pobavit před
sfáráním minimálně těch deset minut
o BOZP, používat ochranné pomůcky, při robotě si všímat jeden druhého,“ uzavřel.

od nich učí. U nás jsme měli nedostatek chlapů, na doplnění přišlo jen pět
nových a hned se od začátku chytali,“
líčil Petr Kawka, hlavní četař ZBZS
Sever. Těžiště její činnosti spočívalo
od července do prosince především
v protimetanové prevenci v oblasti 46.
sloje. Dělaly se tam mj. nástřiky izohrázek, dotěsňovaly se úvody a výduchy – výsledkem bylo zdárné dokopání bloku 463 302 kolektivem hlavního
předáka Bogdana Kanii.

tivů skončily na druhém místě důlně-bezpečnostní služby tvořené zaměstnanci větrání, klimatizace, degazace, trhacích prací a závodní báňské
záchranné služby ze severní lokality
závodu ČSM. Na sedm desítek horníků
s vyšším věkovým průměrem a tomu
odpovídajícími zkušenostmi bylo
ve druhém pololetí bez jediného úrazu.
„Je to v lidech! Převážná většina
má spoustu let praxe a ti mladší se

vedoucího darkovských hydraulikářů
vyslovil mínění, že na úrovni jejich
úrazovosti bude dosti obtížné něco
vylepšovat. Vždyť už pět let neměl
kolektiv hlavního předáka Tomáše
Stoszka pracovní úraz! To se za druhé
pololetí minulého roku to odrazilo
prvenstvím mezi ostatními kolektivy,
kterého dosáhli společně s kolegy
z centrální údržby.
„Je to asi jako u nejbezpečnějších
v jiných provozech, stojí za tím staří
zkušení horníci. My máme z osmnácti pracovníků jen pět mladších.
Ocenění nás potěšilo, teď už musíme
pouze udržovat standard,“ podotkl
vedoucí úseku specializujícího se
na vybavovací a likvidační práce
v porubech. Za největší nebezpečí při

své specifické profesi označil vysoké
tlaky v hydraulických rozvodech strojů
a zařízení.
„Věčně jsme na pozoru, jestli někde
někdo něco nepustil, co neměl. K tomu
musíme mít pod nohama uklizeno,
byť nemáme vlastní pracoviště jako
takové,“ pokračoval s tím, že největší
nepřítel bezpečné práce je rutina.
Darkovští hydraulikáři vedení
Kožušníkem a Stoszkem se období
července až prosince 2019 věnovali
dobývacím komplexům v porubech
40 906 (kompletní vybavování z povrchu), 240 501j (likvidace a výkliz),
204 501s (překliz z vedlejšího dokopaného bloku a vybavování), 340 812j
(vybavování z povrchu) a zahájili ještě
nedokončenou instalaci technologií
ve stěně 240 401 také z povrchu.

Samovolné rozjetí pásovleku,
ukázkový příklad Skoronehody
Odbor řízení bezpečnosti
OKD vidí program sdílení
nebezpečných situací jako
jednu z cest, jak snížit
například podíl úrazovosti
při chůzi
KARVINÁ – Po zastavení pásovleku
pro dopravu osob na lokalitě Darkov
došlo k jeho okamžitému nenadálému
rozjezdu směrem nazpět, aniž by zazněl
výstražný akustický signál. Naštěstí
se nikomu nic nestalo. Chlapi označili
tento lednový případ za Skoronehodu
a odbor řízení bezpečnosti OKD ho
vybral jako jeden z příkladů pro poučení
BOZP na únor.
„Po nahlášení této Skoronehody
na inspekční službu byl provoz vleku
zastaven a provedena jeho kontrola jak
provozovatelem, tak výrobcem. Firma
vyrábějící toto zařízení pak udělala
úpravu řídící jednotky a po ověřovacím
provozu jsme mohli provoz obnovit.
Upravena byla následně řídící jednotka
u stejného pásovleku i na Lazech,“ popisoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček. Uvedený případ se podle
něj stal názorným příkladem řešení
bezpečnosti na pracovišti, mohlo se
díky němu stanovit preventivní opatření
a aplikovat i na jiný důl.
Vedení společnosti OKD se rozhodlo pokračovat v systému sdílení
Skoronehod, tedy událostí, která mohly
vést k ohrožení života, zdraví či majetku,
ale jen šťastnou shodou okolností se nic
nestalo. „Považujeme za ně i nebezpečný stav, který může bezprostředně
vyústit v ohrožení. V revíru pracovně
nazýváme program hlášení takovýchto
případu jako 3N – Naštěstí, nedošlo
k neštěstí,“ připomněl Zajíček.
Firma, jak upozornil, má v úmyslu
do aktivního řešení situace v bezpečnosti prostřednictvím hlášení
Skoronehod zapojit všechny zaměstnance. Proto je také může hlásit každý
účastník či svědek včetně dodavatelů.
„Za ohlášení Skoronehody nenásleduje
postih a její viník nebude v případě zjištění také potrestán – pokud ji ale někdo
nezpůsobí úmyslně. Po nahlášení každé
Skoronehody se bude zjišťovat příčina
a stanovovat odpovídající opatření

FOTO: Radek Lukša

Rubáňoví: Obhájit prvenství
byl větší úspěch, než ho získat
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Pásovlek pro dopravu mužstva.

k eliminaci jejího opakování,“ popsal
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
V rámci motivace zaměstnanců se
začaly podněty v programu 3N i vyhodnocovat. „A to za účelem zhodnocení
jejich přínosu a následného odměnění
zaměstnance, která nejpřínosnější
Skoronehodu oznámil. Kolegové
z Darkova, ČSA, jižní i severní lokality
ČSM, Provozu servisních služeb včetně
Pily Salma, Provozu úpraven včetně
OŘKJ a Útlumu-Jih si mohou přijít až
na dva tisíce korun za Skoronehodu.
Vyhlašovat je budeme měsíčně,“
vysvětloval Zajíček.
Vloni bylo v OKD evidováno šestašedesát Skoronehod, přičemž přibližně
padesát procent souviselo s nejrizikovější činností v revíru, chůzí. Dalších
asi deset procent s dopravou patřící
ke zdrojům nejzávažnějších úrazů. „Šest
případů se týkalo chybějících či poškozených krytů kanálů nebo propadlých
kanálových vpustí. Přesně polovinu
Skoronehod oznámili pracovníci povrchu ze servisních služeb a báňští
úpraváři,“ podotkl vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Podněty v programu 3N se podávají
prostřednictvím telefonu na kontaktní
zaměstnance (u situací ohrožujících
život, zdraví či majetek okamžitě
i inspekční službě), elektronicky přes
formulář na intranetu nebo e-mailovou poštou a písemně na příslušném
formuláři.

Komu hlásit případy?
OKD, a.s.

Ing. Zajíček

vedoucí odboru řízení
bezpečnosti

882/2050

pavel.zajicek@okd.cz

lokality ČSA,
Lazy

Ing. Galuszka

vedoucí odboru BOZP

851/2070

veslav.galuszka@okd.cz

Odbory ČSA

p. Štětka

ZIBP

851/2416

ales.stetka@okd.cz

lokalita Darkov

Ing. Pieron

vedoucí odboru BOZP

831/2006

stefan.pieron@okd.cz

Odbory Darkov

p. Kobza

ZIBP

831/2009

františek.kobza@okd.cz

lokalita ČSM-S

Ing. Pukowski

vedoucí odboru BOZP

834/1224

bretislav.pukowski@
okd.cz

Odbory ČSM-S

p. Pospíšil

ZIBP

834/1800

eduard.pospisil@okd.cz

lokalita ČSM-J

Bc. Chmelík

vedoucí
oddělení
BOZP

834/2424

jaromir.chmelik@okd.cz

Odbory ČSM-J

p. Toman

ZIBP

834/2302

pavel.toman@okd.cz

Útlum-Jih

Ing. Potenský

vedoucí odboru BOZP

863/2544

zdenek.potensky@
okd.cz

Provoz úpraven

Ing. Sedláček

vedoucí odboru BOZP

834/1703

martin.sedlacek@okd.cz

Provoz servisních služeb

Ing. Girtler

bezpečnostní technik

852/3444

rene.girtler@okd.cz

Odbory povrch

Bc. Němcová

851/3289

monika.nemcova@
okd.cz

Neomluvitelný risk
V souvislosti s páslovlekem pro
dopravu mužstva došlo v revíru
v lednu i ke skutečné nehodě a mohl
za ni pracovník dodavatelské firmy
– horník šestého tarifního stupně –
vlastní vinou. „Z popisu úrazu, který
se stal na lokalitě Lazy, je zřejmé,
že riskoval a nejednal v souladu se
zásadami BOZP. Porušil pokyny pro

obsluhu a údržbu tohoto zařízení,“
konstatoval Zajíček. Postižený totiž
naskakoval na jedoucí pásovlek.
Chytil se madla, ale podklouzla mu
noha a následoval pád na počvu.
Při něm kolenem zachytil o pražec
konstrukce pásovleku a jedoucí část,
výsledkem byla naštěstí „jen“ tržná
rána na lýtku pravé nohy.

Z OKD / HBZS
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Nová linka na darkovské úpravně
nahradí nakladače i mobilní třídiče
DARKOV – Centralizace výroby topných
směsí a náhrada jejich dosavadní produkce pomocí nakladačů a mobilních
třídičů. To je smysl projektu třídící linky
Stonávka, kterou na lokalitě Darkov buduje pro OKD firma RPS Ostrava spolu
s dalšími dodavateli.
„Stávající výroba topných paliv není
dokonalá. Mísení nakladači a mobilními
třídiči nezajišťuje optimální homogenizaci produktu, proto chceme na nové
lince usilovat o zajištění téměř stoprocentního výsledku o vyšší kvalitě,“
vysvětluje Jiří Waclawik, vedoucí výroby
a technolog úpraven.
Na skládce Stonávka vznikají tyto
technologické uzly: Nakládka a doprava
uhlí, nakládka a doprava proplástku,
třídění uhlí, proplástku, okruh technologické vody. Staví se tam také potřebná
ostatní technická (vytápěný velín,
trafostanice) i pomocná zařízení (včetně
osvětlení na plošinách a sloupech).

Linku budou tvořit dopravní mosty
s násypkami a třídírnou. „Řízena bude
z centrálního velína a na základě bilančních výpočtů i pomocí regulačních
prvků můžeme částečně automatizovat její výrobní proces,“ pokračuje
Waclawik s tím, že – ve fázi nakládky
– se obsluha neobejde bez kolových
nakladačů. Ty dopraví jednotlivé
složky do násypek, odkud je šnekové
vynašeče přesunou na dopravníky vedoucí na hvězdicové třídiče sloužícího
k dosažení důkladného vytřídění uhlí
a proplástku.
„Návratnost investice do linky je
vypočítána na necelé tři roky. A to díky
sníženým nákladům na manipulaci.
Popeloměry a váhy nám zase umožní
přesněji dosáhnout kvality požadované
našimi odběrateli,“ uzavírá vedoucí
výroby a technolog úpravny. Linku
budují od podzimu a její dokončení je
plánováno na květen.

Technologické uzly ve výstavbě.

Zimní cvičení potápěčů HBZS
v duchu testování nové techniky
ŽERMANICE

– Obličejové masky
Interspiro, spojení Aquacom a obleky Ursuit. To bylo nově pořízené vybavení, s nímž se seznamovali potápěči Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) Ostrava při
každoročním zimním cvičení. Uskutečnilo se na přehradě Žermanice a trvalo od pondělí do pátku.
„Podmínky nebyly opět úplně
zimní. Chyběl sníh a led byl silný přibližně jen pět centimetrů. Z bezpečnostních důvodů jsme proto vytvořili pro potápěče, jejich návodčí a obsluhu na ledu mola,“ líčil vedoucí
cvičení Petr Zielinski, úsekový mechanik HBZS. Přítomno bylo jedenáct potápěčů, tři mechanici a stejný počet techniků a lékaři.
„Kromě nacvičování zásahů
v hloubce bez možnosti vynoření
se tentokrát testovala zejména nová
technika. Chlapi byli spokojeni.
Masky dostali přetlakové bez nádechového odporu, na sobě měli moderní potápěčské obleky vyhovující i v chemicky znečištěných vodách
a nejvíce si pochvalovali spojení.
Čili kvalitnější komunikaci s návodčím, delší dosah kabelů i možnost
hovořit spolu pod vodou systémem
talk cross. Nemuseli se už domlouvat jen gesty a signály,“ popisoval
Zielinski.
Aquacom, jak upřesnil, nyní dovoluje dvojici potápěčů komuniko-

FOTO: HBZS Ostrava
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Zkoušely se masky, obleky i komunikační spojení.

Nové komunikační zařízení.

vat na jednom zařízení a mít kabel
ke spojení do hloubky šedesáti metrů. „Dalších šedesát metrů se bude
přikupovat, takže budeme mít možnost vyslat dva muže i do stodvacetimetrové hloubky,“ poznamenal
úsekový mechanik HBZS.
Její potápěči vloni v revíru společnosti OKD prováděli mj. měření hloubek pro rekultivace, působili na odkalištích, monitorovali poklesy terénu, pracovali také v areálu Lipiny s golfovým hrištěm. Ostrý
zásah v důlních podmínkách potápěči naštěstí absolvovat nemuseli.

OKD testuje na drogy nové pracovníky
už v průběhu vstupních školení
Dokončení ze strany 1
Na těch potenciální nové zaměstnance upozorníme na politiku nulové
tolerance omamných a návykových
látek v OKD a při jedné příležitosti je
kromě osvěty a prevence prověříme.
Měli jsme při tom několik pozitivních
zkoušek,“ konstatoval Jurásek.
Odbor ochrany a kontroly, jak
upozornil, hledá stále nové způsoby,
jak zakázané – a navzdory velkému
riziku stále užívané i přinášené – látky
i jejich uživatele odhalovat. „Nemohou
prostě mít nikdy jistotu, že právě je
nebude nikdo kontrolovat. Neví, kdy,
kde to bude, ať na vrátnici nebo přímo
na pracovišti,“ zakončil Jurásek.

Výsledky kontrol na drogy
za poslední léta
•7
 419 zkoušek s 11 pozitivními
v roce 2015,
•5
 045 zkoušek se 2 pozitivními
v roce 2016,
•4
 479 zkoušek se 3 pozitivními
v roce 2017,
•4
 470 zkoušek se 4 pozitivními
v roce 2018,
•4
 843 zkoušek s 9 pozitivními
v roce 2019.
Zimní potápěčské cvičení HBZS na Žermanicích.

PILA SALMA
AKCE ODKORY(PALIVO)

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ - PALUBKY

Původní cena: 1m3= 437 Kč vč. DPH, balík 3m3= 1311 Kč

Smrk, modřín, borovice
18 mm x100 mm/3000 mm nebo 4000 mm
oboustranně hoblované – Od 115 Kč/m2 bez DPH

Akce: 1m = 288 Kč vč. DPH, balík 3m = 864 Kč
Do vyprodání zásob!!!
3

Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

3

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

Z OKD
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Těžařská nadace pomáhá
udržovat hornické tradice

Nadační ředitelka na předsednictvu jednání KVD.

Koordinační výbor
důchodců OKD se začal
s útlumem lokality Lazy
starat i o organizaci
někdejších zaměstnanců
této šachty
HORNÍ SUCHÁ – V tablici předsedající

valné hromadě Koordinačního výboru důchodců (KVD) OKD nechyběla v úterý 11. února ředitelka Nadace
OKD. Karolínu Preisingerovou pozvali do Domečku v Horní Suché proto, aby ji seznámili s hodnocením loňského roku, ve kterém bývalí zaměstnanci šachet opět využívali příspěvky
na svou činnost.

„Koordinační výbor sdružuje ty
organizace důchodců, které již dávno nemají podnik, při němž vznikly,
a tudíž nemají ani žádný jiný zdroj
příjmu, než vlastní členské příspěvky. I díky naší nadaci mohou pokračovat aktivity hornických seniorů v klubech důchodců, kde udržují tyto tradice a stavovskou čest
k hornickému povolání,“ přiblížila
Preisingerová.
KVD minulý rok čerpal příspěvek
ze zvláštního nadačního programu
Hornické tradice, a to pro šestnáct organizací. „Ty jej dále využívaly na zajišťování svých akcí, zájezdů, dárků pro jubilanty, balíčků pro nemocné, ale bohužel také smutečních kytic
pro zesnulé členy,“ uvedla ředitelka
Nadace OKD.

Aktualizujte fotky v ASEPu,
nesmí být starší než pět let!
DARKOV – Automatizovaný systém
evidence docházky pracovníků
(ASEP) v provozech společnosti OKD
dokončuje svou aktualizaci, při které
je nutné vkládat současné fotografie kmenových i dodavatelských
pracovníků.
„V systému nesmí být snímky starší
pěti let! Zaměstnancům stačí zajít

Vilém Uher z pozice předsedy KVD
OKD navázal, že v současnosti má
šestnáct zmíněných organizací 1351
členů. „Samozřejmě stárneme a ubýváme. Ale přidávají se k nám lidé, kteří jsou spjati se šachtami prostřednictvím svého partnera. Přicházejí tak
hlavně hornické vdovy, které ztratily
manžely a v klubech nacházejí zázemí,“ nechal se slyšet.
Nejnovější sdružení hornických seniorů přešlo „pod křídla“ KVD s útlumem šachty Lazy. „Je tam asi šedesátičlenná organizace, která je nyní zařazena pod naši správu,“ vysvětloval
Uher. Za největší organizaci označil tu z někdejšího dolu František.
„Podnikají spoustu akcí, nutno zdůraznit, že výběrových. V únoru měli
tradiční Hornický bál, v září bude
Hornický den, kde dorazí jako jeden
muž v parádních uniformách, a v prosinci mají klubovou Barborku,“ popisoval Uher.
Zmínil také spolupráci hornických
seniorů se samosprávou. „Příkladem
jsou v Radvanicích, kde organizace s třiceti členy vedenými Mirkem
Mudrou komunikuje aktivně s radnicí tohoto ostravského městského obvodu,“ přiblížil Uher. KVD každopádně – ať velkým nebo malým klubům – opět vloni přispívala i na nájemné, elektřinu, plyn, vodu.

Spolek krojovaných horníků při obci
Stonava, KKH Gabriela, KKH Barbora či
Klub přátel hornického muzea Ostrava.
„Náš tým je mnohdy součástí různých
akcí, jsme hrdí na to, že jsou hornické
tradice nadací podporovány a nejsou
zapomenuty pro další generace,“
vzkázala ředitelka Nadace OKD.

Judisté s hornickým jádrem jsou
aktivní, po turnaji chystají tábor
KARVINÁ – Valentýnský turnaj pro katego-

rie benjamínek a benjamínků, tedy dětí
ročníků narození 2010 až 2013 opět
uspořádal Moravskoslezský klub Judo
Karviná, kde organizaci akcí i tréninky
vedou aktivní zaměstnanci šachet.
Dva z nich – horníci Roman Bielczyk
a Ryszard Polok – také podali žádosti
o minigranty Srdcovka z Nadace OKD.
„Valentýnského turnaje se na ZŠ
Prameny zúčastnilo na sedmdesát dětí
z Česka, Slovenska i Polska. Zahraniční
účastníci k nám jezdívají pravidelně,
protože na této tradiční akci každý
z nich dostane medaili a nějakou cenu,“
uvedl bývalý přípravář a předseda oddílu Petr Rabas. První místo obsadili malí
slovenští judisté z Prievidze. „Druhé
Valná hromada důchodců OKD v Horní
Suché.

sícovkám se blíží počet karvinských
dětí, které díky podpoře z Nadace
OKD vyrazily během posledních devíti let na zasněžené svahy. Letos
jich do lokality Bukovce v Těšínských
Beskydech odjelo 492 ze všech dvanácti základních a osmnácti mateřských škol ve městě.
„Zájem rodičů je obrovský. Nebyl

by problém naplnit další kurzy,“
upřesnila Ivana Polášková k projektu s názvem Karviná lyžuje. Grant
z těžařské nadace v tomto případě
umožňuje snížit konečnou cenu lyžařského výcviku. „Rodiny tak místo
1500 korun platí jen 800, což je pro ně
velká pomoc,“ vysvětlila.
V letošním roce bylo naplněno
sedm výjezdových pětidenních „ly-

skončily děti z Karviné a třetí z Orlové.
Oba tyto kluby reprezentovaly i děti
z hornických rodin,“ zdůraznil Rabas.
MSK Judo Karviná už také nyní
vyhlásil termín letního tábora, který
bude dělat pro děti od pěti do patnácti
let. „Proběhne od 1. do 17. července
v Železné u Vrbna pod Pradědem, tedy
v krásném prostředí Jeseníků. Účastníci
se mohou těšit na turistické výlety,
návštěvu hřebčína, zřícenin i hradů,
koupání, projížďky na koni a samozřejmě judo,“ upřesnil Rabas.
Na letní tábor s názvem „Dobyvatelé
ztracené Archy“ se mohou rodiče
informovat prostřednictvím e-mailu
rabasekpetr@seznam.cz či telefonu
+420 603 786 771.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
OZNÁMENÍ

Karviná lyžuje: Kurzy pro děti
jsou díky grantu z NOKD levnější
KARVINÁ – Dohromady ke čtyřem ti-

na známkovnu na své lokalitě, kde ho
vyfotí, snímek vloží do ASEPu a hned
na místě mu rovněž udělají nový
polep na jeho ASEP kartu,“ upozorňuje vedoucí odboru ochrany a kontroly
Jan Jurásek.
Aktualizace fotek již běží, všichni
zaměstnanci ji musí absolvovat
do konce března!

Valentýnský judistický turnaj v Karviné.

Podpora pro řadu spolků
Udržování havířského ducha u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu a zajišťování volnočasových aktivit pro hornické
seniory i členy kroužků krojovaných
horníků (KKH). Kvůli tomu zavedla
těžařská nadace program, v němž
podporuje nejen KVD OKD, ale také
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Dne 27. 1. 2020 navždy vyhaslo srdce dlouholetému vedoucímu
úpraven uhlí Dolu 9. květen a Dolu Darkov panu Władysławu Żebrokovi.
Nikdy nezapomeneme. Dcera a syn s rodinami a kamarádi.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 11. února 2020 náhle opustil ve věku 57 let náš milovaný
manžel, tatínek, syn, bratr, strýc, švagr a přítel pan Jaromír Ožana,
dlouholetý pracovník na Dole ČSM. Zarmoucená rodina.

žáků“, každý po přibližně sedmdesáti dětech ze školek a prvních stupňů
základních škol. „Děti si osvojují pod
dohledem vyškolených a certifikovaných instruktorů základní lyžařské
dovednosti. U těch nejmenších se tak
děje formou zábavných her na sněhu. Zlepšuje se tím pohybová aktivita dětí a pobývají na čistém vzduchu,“
dodala Polášková.

BLAHOPŘEJEME
Dne 7. 02. 2020 slaví krásných 80 let celoživotní zaměstnanec Dolu
A. Zápotocký (nyní Důl Lazy) v Orlové pan Eduard Kaluža ze Stanislavic.
Životní pohodu, štěstí a pevné zdraví mu za všechny přeje dcera Renáta
s rodinou.

Řešíte nové bydlení nebo si chcete splnit
sen o vlastním bydlení?

Karvinské děti opět lyžují na Bukovci.

Díky těžařské nadaci je kurz levnější.
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V případě zájmu se obraťte na realitního makléře
MM REALITY HOLDING a.s.

GSM: 725 025 402
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