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Gallik & spol.
2 x 110 %

4

Dali opět limit, předák
i osobní rekord

POZOR
na přehřátí!

Stovka let
i členů
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Stonavský KKH oslaví
jubileum velkolepě

Zajíček: Zásadou bezpečnosti
je i pitný režim
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: PŘEHŘÁTÍ SE VYVARUJE, KDO PITNÝ REŽIM DODRŽUJE

Dale R. Ekmark
výkonný ředitel OKD

Co znamená
bezpečnost?
Budu se v mnoha směrech
opakovat s ohledem na své
předchozí texty pro Horníka.
Přesto bych chtěl zdůraznit, že význam bezpečnosti
NESPOČÍVÁ ve statistikách.
Ty nám pouze říkají, zda něco
děláme dobře nebo špatně
ve srovnání s měřitelnými
standardy. Vnímání významu
bezpečnosti je zásadní nejen
v práci, ale také v osobním
životě, doma nebo v průběhu dovolené s rodinou.
Bezpečnost znamená vrátit se
každý den domů z práce ke své
rodině a přátelům. Nejde
o statistiku. Jde o to učit se
ze svých vlastních chyb, ale
také z chyb jiných tak, aby se
předešlo a zabránilo nehodám
a zraněním.
V průmyslu se používá proces nazývaný Near Miss reporting (skoronehody, kdy k úrazu
a neštěstí nedošlo pouze díky
shodě okolností, náhodě nebo
štěstí). Testujeme ho v projektu těžby Room and Pillar (metoda komora-pilíř) a budeme
analyzovat dosažené výsledky.
Jedná se o situaci, kdy potenciální riziko nebo nehoda
nevyústila ve zranění jen shodou okolností. Nebezpečné
pracovní podmínky, špatné
návyky zaměstnanců, nevhodné užívání techniky a nástrojů,
případně jejich používání,
ačkoliv jsou nefunkční nebo
poškozené, zvětšuje riziko
vzniku pracovního úrazu. Je
povinností každého okamžitě
ohlásit a případně eliminovat
tyto potenciální příčiny možných nehod a úrazů.
Bezpečnost znamená v prvé
řadě zabránit tomu, aby došlo
ke zranění. V případě, že se
s jevem nesoucím potenciální
riziko setkáte, bezprostředně
ho ohlaste svému nadřízenému inspekční službě nebo
útvaru bezpečnosti závodu.
Očekávám, že se tuto skutečnost velmi rychle dozví ředitel
závodu. Ředitelé závodů
se budou zabývat těmito
potenciálními rizikovými jevy
a situacemi napříč celou společností. Věřím, že se každý
kolektiv tyto informace rychle
dozví, abychom dokázali včas
předejít potenciálním úrazům
a rizikovým jevům. To nám
pomůže dosáhnout našeho
cíle, tedy eliminace vážných
zranění. Tento proces bude zároveň vyžadovat aktivní zapojení každého z nás. Pracujme
na tom, aby v OKD probíhala
nejbezpečnější hlubinná těžba
na světě!
Zdař Bůh!

Cena Zlatý Permon
pro Darkov už potřetí
Závod Důl Darkov
získal za loňské výsledky
v bezpečnosti hornické práce
prestižní cenu v nejnáročnější
1. kategorii – hlubinný důl
KARVINÁ – Po devíti letech je
soška Permona opět na Darkově.
V úterý 10. června ji z Prahy přivezl předseda Českého báňského
úřadu Ivo Pěgřímek, aby ji za mimořádné výsledky Závodu Důl
Darkov v bezpečnosti práce v roce
2013 předal do rukou jeho ředitele
Vladislava Szmeka. Jde o nejvyšší
ocenění v nejnáročnější kategorii
– hornická činnost prováděná hlubinným způsobem. (Dolu Darkov
byl Zlatý Permon propůjčen v letech 2002 a 2004). Slavnostnímu
aktu byli přítomni vrcholoví manažeři OKD v čele s výkonným ředitelem Dale R. Ekmarkem.

Vladislav Szmek:
Jde o ocenění
práce všech našich
zaměstnanců.
Vítězství ve 12. ročníku této
soutěže si darkovští zasloužili
za to, že v hodnoceném roce ne-

ZLATÝ PERMON

Cena za bezpečnost v hornictví
– Zlatý Permon – se propůjčuje
a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy
České republiky jako projev
uznání za dosažení vynikajících
výsledků v oblasti bezpečnosti
práce. Zřizovateli ceny jsou
Český báňský úřad, Odborový
svaz pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu
a Odborový svaz Stavba České
republiky. Cenu propůjčuje
a uděluje, na základě rozhodnutí
komise, jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu v pěti kategoriích.
I. kategorie – hlubinný důl
(černé uhlí, lignit, uran)
II. kategorie – povrchový uhelný
lom (hnědé uhlí)

FOTO: Josef Lys

EDITORIAL

Sošku Permona, který podle pověstí pomáhá horníkům při práci a přináší štěstí, předal Vladislavu Szmekovi Ivo Pěgřímek.
byl v organizaci s průměrným
stavem 3200 pracovníků zaznamenán žádný životu nebezpečný nebo smrtelný úraz, zaznamenány byly pouze dvě mimořádné události, které podléhaly ohlašovací povinnosti orgánu státní

báňské správy. V dole bylo vytěženo více než 2,5 milionu revírní odbytové těžby, vyraženo přes
13,5 kilometru provozní metráže
a téměř 570 metrů investiční metráže. V průběhu celého loňského
roku bylo provozováno 12 stěno-

Stovka přihlášek do programu
Nenech svůj talent zahálet!
Mezi zájemci budou
vybráni ve výběrovém
řízení ti nejlepší, kteří
se projektu zúčastní
DARKOV – Téměř sto zaměstnanců zaujal nový program Nenech
svůj talent zahálet! Rozhodli
se proto do konce května vyplnit přihlášku do výběrového řízení. Každý měl více než měsíc
času na to, aby se rozhodl, zda je
vzhledem k nastaveným parametrům vhodným kandidátem a zda
pro něj může být program přínosný v budoucím směřování jeho
kariéry. Cílem je vytipovat mezi
zaměstnanci ty, kteří mají nejen
talent a potenciál, ale i motivaci, aby se ve své kariéře posunuli dál. Budou-li vybraní uchazeči
ve svém snažení úspěšní, mohou
v budoucnosti obsadit uvolněná
místa vedoucích nebo specialistů.

Zájem OKD potěšil
„Velký zájem mezi zaměstnanci v náročné době, kterou ﬁrma
prochází, nás pochopitelně potěšil. Kvaliﬁkovaní a motivovaní zaměstnanci budou nadále

tím nejdůležitějším, co předurčuje budoucnost OKD bez ohledu
na složitou situaci na trzích, která na ﬁrmu tvrdě dopadá,“ říká
ředitelka centra personálních služeb OKD Radka Naňáková. Podle
ní z 96 přihlášek přišlo nejvíce ze
závodů Důl Karviná a Důl Paskov
(23, 22), méně jich bylo z ČSM
a Darkova (14, 12). Čtyři přihlášení pracují na Závodě servisních služeb, dva na úpravnách. Ze
správy OKD je 19 zájemců.
Jak bude vše dále probíhat?
„V průběhu června proběhnou
na jednotlivých závodech první kola výběrových řízení, kde
budeme posuzovat, zda zaměstnanec splňuje zadaná kritéria.
Součástí bude také hodnocení přímého nadřízeného, jak kvalitně
plní uchazeč své současné úkoly. Se všemi uchazeči chceme probrat, proč se do programu hlásí,
k čemu si myslí, že by jim mohl
pomoci a kam by chtěli svou kariéru posunout. Není se čeho bát,“
vysvětluje Naňáková. Na přelomu
června a července proběhnou druhá kola v podobě skupinové metody výběru (assessment centrum)
a výsledky by měly být známy
v polovině července. „Třeba ně-

komu dobrou zprávou zpříjemníme dovolenou. Všichni od nás dostanou zpětnou vazbu,“ dodává
Naňáková.

vých porubů. Na zahlazování následků důlní činnosti závod vynaložil 71,5 milionu korun, v čehož
téměř 11 milionů na důlní škody
a přes 60 milionů na sanační a rekultivační práce.

III. kategorie – povrchový lom
(pískovny, štěrkovny atd., minimálně 51 zaměstnanců)
IV. kategorie – podzemní
stavitelství včetně těžby nafty
(minimálně 51 zaměstnanců)
V. kategorie – organizace s maximálně 50 zaměstnanci

Pokračování na straně 2

VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE DISKUTOVAT
SE ZAMĚSTNANCI ZÁVODU SERVISNÍCH SLUŽEB
DARKOV – Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance
Závodu servisních služeb na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se uskuteční 17. června od 13.00 do 14.00 v zasedací místnosti
ředitele Závodu Důl Darkov (číslo dveří 224) ve 2. patře správní budovy.
Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.
O termínech, kdy výkonný ředitel navštíví další pracoviště, aby mohl
diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich dotazy, vás budeme
informovat v dalších vydáních Horníka.

Pestrý program na celý rok
Předpokládá se, že ﬁrma z uchazečů vybere zhruba 20 nejlepších,
kteří budou do programu zařazeni. V samotném průběhu se pak
seznámí s činností úseků odborných ředitelů, kam by chtěli v budoucnu směřovat. Vznikne skupina tzv. mentorů, kteří budou
připraveni zaměstnancům vysvětlovat pro ně v budoucnosti
důležité záležitosti z chodu podniku. Na programu jsou také odborné kurzy, jako jsou manažerské kompetence, týmová práce, řízení kariéry nebo projektové řízení. V průběhu programu budou
účastníci pracovat na projektech,
které budou průběžně vyhodnocovány. Vše by mělo proběhnout
v rámci jednoho roku, tedy do léta
roku 2015. Na konci tohoto období bude zřejmé, který z uchazečů
může být zařazen do interní databáze a osloven v případě, že se
uvolní pro něj vhodná pracovní
pozice.
Marek Síbrt

ZE SVĚTA

CENA UHLÍ KLESLA NA PĚTILETÉ MINIMUM
AMSTERDAM – Ceny černého
energetického uhlí v evropských přístavech Amsterdam,
Rotterdam a Antverpy (ARA) klesly
na začátku června na své pětileté
minimum na úrovni 70 dolarů
za tunu (1400 korun). Cena je tak
v současnosti zhruba poloviční
proti svému vrcholu v prvním
čtvrtletí roku 2011 a dlouhodobě
klesá především v důsledku slabé
poptávky po energii, která je
způsobena mírnou zimou v letošním roce, globálním nadbytkem
produkce dovážené do Evropy
ze zámoří (USA, Kolumbie, JAR)
nebo z východu (Rusko, Ukrajina),
a slabým výkonem evropského
průmyslu.
Podle analytiků klesly ceny
elektřiny na dlouholetá minima, což bude dále vyvíjet tlak

na snižování cen u těžařů. Ti budou
mít problém podnikat se ziskem
a mnoho z nich bude nuceno
uzavřít své provozy, kde nejsou
schopni vytěžit uhlí levněji, než ho
dokážou při současných podmínkách na trhu prodat.
V uplynulých letech došlo
ve světě k zavření stovek černouhelných dolů, když s problémy
se potýkají jak těžaři v Evropě,
tak v Austrálii nebo USA. Podle
analytiků lze i přesto očekávat,
že v letech 2014 a 2015 bude
na trhu více energetického uhlí,
než bude činit poptávka po něm,
což povede k dalšímu poklesu
cen. Situaci také nepomáhají poměry v Číně, která se snaží snížit
kvůli ekologickým parametrům
závislost energetiky na uhlí a více
využívat domácí produkci.
ms
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Mají nový osobní rekord
Raziči hlavního předáka
Marka Gallika z lokality
Lazy Závodu Důl Karviná
„válí“ ve skvělé formě

Poslankyně Černochová, provozní ředitel OKD Hadrava a poslanec Sedlář v rubání.

Postup: 241 metrů za 29 provozních dnů
Plnění: nad 110 procent
Proﬁl: SPN 14
Razicí kombajn: AM 50/132
Hustota budování: 0,5 metru

FOTO: Josef Lys

FOTO: Radek Lukša

ORLOVÁ – Můžete mít skvělý
mančaft, dřít do roztrhání těla,
ale pokud nemáte dobré, případně alespoň normální podmínky, pak výsledek vašeho poctivého úsilí může jen těžko zazářit
v konkurenci s těmi ostatními. To
lze vyvodit ze situace přípravářského kolektivu hlavního předáka Marka Gallika z lokality Lazy
Závodu Důl Karviná.

KVĚTNOVÝ LIMITNÍ VÝKON

Zprava: Roman Pastucha, Marek Gallik a Januš Pawlas.

Dva limity za sebou

FÁRAJÍCÍ POSLANCI: UHLÍ JE
PRO NÁŠ STÁT STRATEGICKÉ!

„Chlapi, jste fantastičtí! Co pro
vás můžeme udělat?“ prohlásila
Jana Černochová, poslankyně
za ODS a starostka Prahy 2. Exkurze
na pracoviště kolektivu hlavního
předáka Martina Majse z úseku T1
vedoucího Michala Hykla ji přesvědčila, že okem politika je na havířinu
zapotřebí hledět nejen z hlediska
ekonomického či sociálního, ale též
státně-bezpečnostního.
„Stejně jako kolegyně
Černochová zasedám v parlamentním výboru pro obranu. Oba
máme za to, že černé uhlí patří mezi
strategické suroviny tohoto státu.
Pokud šachty zavřeme, už se k ní
nedostaneme,“ pokračoval Martin
Sedlář, zasedající v parlamentu jako
nestraník za hnutí ANO 2011, s tím,
že zkušenosti z fárání chce stoprocentně využít při své politické práci.
To ostatně po čtyřech tisících
dnech strávených v podzemí
ostravsko-karvinského revíru dělá
Josef Hájek zvolený jako nestraník
za tutéž partaj. „Smyslem poslaneckého fárání na Paskově bylo ukázat
podmínky, v jakých se na šachtách
pracuje. Ano předčasným odchodům havířů do důchodu zaznělo

uzi

ŠMAKOVALA I FAZOLAČKA

Na rozdíl od chlapů mířících
teprve na šichtu si poslanci
na Staříči dali fazolovou
polévku po vyfárání, míjeli se
u okénka s „polední“ směnou.
„U nás ve sněmovně je za deset
korun a tady zadarmo,“ divili
se. Ale jen do doby, než se jim
dostalo upozornění, že by ji
měli vlastně taky platit. V dole
strávili méně času než čtyři
hodiny stanovené pro výdej
bezplatných svačinek…

DOHODA O BUDOUCNOSTI ZÁVODU
DŮL PASKOV UŽ JE PODEPSANÁ
PRAHA – Oﬁciálním podpisem
dohody na ministerstvu průmyslu
bylo stvrzeno v pátek 6. června
několikaměsíční jednání OKD/NWR
se státem ohledně budoucnosti
Závodu Důl Paskov. Dokument
podepsal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), těžaře
zastupovali ﬁnanční ředitel NWR
a člen představenstva OKD Marek
Jelínek a ředitel vnějších vztahů
OKD a NWR Petr Jonák. Obě strany
prezentují dohodu jako všestranně
akceptovatelný kompromis, který
přispěje k uklidnění sociální situace
v regionu a těžařům poskytuje pojistky, při jejichž naplnění by dohoda
ztratila platnost.
Dohoda počítá s tím, že by těžba
v dole probíhala do konce roku
2017, poté by provoz přešel do technické likvidace, kterou by ﬁnancovala společnost OKD. Stát by přispěl
600 miliony korun na sociální náklady útlumu (odstupné pro
zaměstnance). Dohoda zároveň
obsahuje pojistku, podle které by
pozbyla platnosti v případě, že by

ceny tvrdého koksovatelného uhlí
podle mezinárodních srovnávacích
standardů od 1. července 2014 do
31. prosince 2017 klesly tři po sobě
následující čtvrtletí pod 110 dolarů
za tunu (v současnosti se pohybují
mírně nad touto hranicí). Obě strany
by se v tomto případě vrátily k jednacímu stolu a snažily se najít co
nejdříve jiné řešení. V případě, že by
ho nenašly, došlo by k útlumu dolu.
Společnost OKD si zároveň podle
dohody ponechává možnost provozovat důl i po roce 2017, pokud se
ceny uhlí zvýší, proběhne potřebná
transformace jeho fungování a důl
bude generovat zisk. Dohoda pozbývá platnosti i v případě, že čistý
zisk dolu bude v průběhu nejméně
čtyř po sobě následujících čtvrtletí
v součtu kladný.
V současnosti pracují těžaři
ve spolupráci s antimonopolním
úřadem na přípravě veškerých náležitosti k tomu, aby mohla být dohoda zaslána k posouzení Evropské
komisi, jejíž souhlas je nutný pro její
naplnění.
ms

Nepřipouští zbytečné
prostoje
Co má konkrétně na mysli oněmi „potřebnými podmínkami“?
„Především to, že náš kolektiv

ně otáčí, abychom měli po ruce
vodu, drážku nebo zvednutý pás.
Dělají všechno pro to, jen abychom neměli zbytečné prostoje.
Díky za to, chlapi,“ vzkazuje hlavní předák.

Má úžasný tah na branku
„Děláme spolu devět roků, takže
vím, jak úžasný má tah na branku,“ hodnotí Gallika vedoucí úseku. „Dokáže v práci vždy vyhmátnou to podstatné a je na něho absolutní spolehnutí.“
A jak vysvětlí 86metrový rozdíl
v ražbě mezi dubnovým a květnovým výkonem? „Projížděli jsme
dvě staré třídy, budovali kříž, zajišťovali přibírku, prostě měli vícepráce,“ upřesňuje.

Přišel ze Slovenska a nelituje
Marek Gallik (49) přišel ze slovenských Košic do našeho revíru na brigádu ve svých dvaceti
letech, hned po absolvování základní vojenské služby. Vyučený
mechanik-opravář už v havírně zůstal. „Šel jsem za prací, výFAKTA O KOLEKTIVU

Část osádky před fáráním – vpravo hlavní předák Marek Gallik.
byl posílen o dvě party kolegy –
hlavního předáka Jaroslava Illka.
Bez nich bychom nemohli dělat
ve čtyřsměnném nepřetržitém
provozu,“ uvádí důležitý příklad
Gallik. „Makáme všichni na plné
pecky. Vedoucí úseku se svým zástupcem se starají, abychom měli
dole včas veškerý potřebný materiál, lídr zámečníků Jaroslav Polák
se svými chlapy se za námi pořád-

Jde o kolektivní úspěch
„Tak dlouhou štreku jsem zatím
s žádným kolektivem během jediného měsíce nevyrazil. A to už
dělám hlavního předáka šestnáct
roků,“ raduje se Gallik z osobního
rekordu. „V žádném případě to nepovažuji jen za svůj vlastní osobní rekord. Je to výsledek nás všech
– razičů, směnových předáků, ve-

Pracoviště: Závod Důl Karviná,
lokalita Lazy, výdušná třída
39 807 -2 budoucího porubu
139 808
Počet členů: 36
Vedoucí úseku: Roman
Pastucha
Hlavní předák: Marek Gallik
Směnoví předáci: Tomáš Žwak,
Štefan Hrubý, Jiří Vyskočil,
Zdeněk Fusek, Petr Duda,
Roman Valášek
Mechanik úseku: Januš Pawlas

Jaroslav Polák při přidávání potrubí.

V červnu chtějí další limit
Na odpočinek však v těchto dnech
příliš nemyslí. Teď žije přípravami na další – červnový – limiťák. „Určitě se k němu přihlásíme a opět bychom rádi uspěli,“
říká odhodlaně a jedním dechem
dodává: „Naší prioritou je však
zvládnout vše bez úrazu tak, jak
se nám to daří od začátku roku.
Bezpečnosti věnujeme mimořádnou pozornost – počínaje ‚desetiminutovkami‘ před šichtou, tzv.
bezpečnostním autotréninkem,
pořádkem na pracovišti a hlídáním sebe sama i jeden druhého,“
uzavírá Gallik.
Josef Lys

Cena Zlatý Permon pro Darkov už potřetí
„Neustálým vyhledáváním rizik, nasazováním nových bezpečnějších technologií, moderních
osobních ochranných pracovních
prostředků, stanovováním bezpeč-

Dokončení ze strany 1

Realizované investiční výdaje pak byly ve výši 700 milionů
korun.
„Jde o ocenění práce všech našich zaměstnanců. Zároveň jde
ale také o výzvu, abychom v našem úsilí o bezúrazový provoz nepolevovali a přistupovali k bezpečnosti práce v náročných geologických podmínkách, v nichž
v našem revíru těžíme černé uhlí
často hlouběji než kilometr pod
zemí, s maximální odpovědností a pokorou,“ řekl při přebírání
sošky Szmek. „V oblasti bezpečnosti však máme stále co zlepšovat. Především nesmíme ztrácet respekt před přírodou a také
před stroji. Je třeba si uvědomovat, že hornická práce je stále riziková, nelze ji podceňovat,”
zdůraznil.
Cena pro Závod Důl Darkov
potvrzuje příznivé dopady důrazu firmy na zvyšování bezpečnosti práce a úroveň pracovního prostředí v OK D. Společnost
v posledních šesti letech investovala do bezpečnosti přes
800 milionů korun, mimo jiné
kompletně obměnila ochranné
a technické pomůcky horníků
od osobních lamp přes boty až
po digitální přístroje na měření nebezpečných plynů. Četnost
úrazů se díky tomu snížila
za posledních osm let zhruba
na třetinu.

šení bezpečnosti práce,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.
„Přesto je třeba bezpečnosti při
práci věnovat neustálou pozornost, pohlížet na ni jinak než do-
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Ať zastupovali ODS,
hnutí ANO či ČSSD,
zákonodárci se shodli
na podpoře hornictví.

od mých kolegů jednohlasně už
ve vláčku na pracoviště,“ uvedl.
Úplným zelenáčem na dole
pak nebyl ani bývalý odborářský
šéf a poslanec za ČSSD Jaroslav
Zavadil. „Jednou jsem už přímo tady
na Staříči fáral a nejnovější exkurze
pouze potvrdila můj názor, že je
třeba dořešit báňskou legislativu
a surovinovou politiku českého
státu,“ nechal se slyšet po setkání
s horníky Majsova kolektivu o pauze
na ranní údržbářské směně.
Při následné diskusi se poslanci
spolu s představiteli OKD a odborových organizací věnovali především
otázce dřívějšího odchodu horníků
do důchodu, legislativnímu prostředí, které často komplikuje rozšiřování těžby do nových lokalit, poplatkům za vytěžený nerost a dobývací
prostor, kde politici v minulých
týdnech deklarovali svou snahu tyto
odvody zvýšit a směřovat je jinam
než v současnosti (75 % poplatku
za vydobytý nerost je v současnosti
výrazným příspěvkem pro rozvoj
hornických obcí), ale také přístupu
jednotlivých evropských států
k podpoře hornictví, jehož význam
jako strategického odvětví zvýšilo
současné napětí na Ukrajině.

FOTO: Petr Kain

STAŘÍČ – Vzácná shoda napříč
politickým spektrem panovala první
pátek v červnu v porubu 080 203
na staříčské lokalitě Závodu Důl
Paskov. Poslanci z Parlamentu ČR,
které doprovázel provozní ředitel
společnosti OKD Pavel Hadrava,
ředitel šachty Zbigniew Janowski
a vedoucí dopravy René Gadatsch,
zde svorně vyslovili podporu tuzemskému hornictví.

doucího úseku Romana Pastuchy,
jeho zástupce Petra Kaina, mechanika úseku Januše Pawlase, prostě
všech. Velký dík patří i vedení našeho závodu, které nám dalo tuto
šanci a vytvořilo potřebné podmínky,“ snaží se nezapomenout
na nikoho, kdo má na skvělém výsledku zásluhu.

Zatímco vloni, ač dělal co dělal, nebylo o něm příliš slyšet, letos dostal
od vedení šachty šanci ukázat, co
v něm je. Byla mu svěřena obfarávka celého bloku, příprava podmínek pro spuštění budoucího porubu 139 808. Svou příležitost chytili
chlapi pořádně za pačesy. Už v dubnu splnili limitní výkon na 110 procent, když ve výdušné třídě 39 807
-2 budoucího porubu 139 808 vyrazili 154 metrů, a v květnu dokonce 241 metrů – také splnění limitu
nad 110 procent.

dělkem, bytem,“ přiznává. Začal
coby vozač, od píky prošel prakticky všemi činnostmi v přípravách. Nelituje. V Havířově založil
rodinu (má dvě dcery, z nichž jedna ještě studuje), ale za dalšími
členy rodiny jezdí na Slovensko
či jižní Moravu. „Rád se v přírodě procházím se svým jorkšírem
a také chytám ryby, často s kolegou Jardou Polakem. Moc je sice
nejím, po chycení úlovek obvykle pouštím zpět do vody. V tomto případě jde hlavně o pohodu,
popovídání si s kamarádem,“ reaguje na dotaz, jak tráví volný
čas.

Závodu Důl Darkov. „Je to pro
nás velká pocta. Budeme se nadále snažit pokračovat v úsilí
minimalizovat počet úrazů. To
nejdůležitější, co vychází z dolů,
je pro nás horník,” zdůraznil
prioritu OK D.
Ivo Pěgřímek vyslovil mimo
jiné spokojenost s tím, že u předávání ceny byly přítomny odbory,
jmenovitě předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík.
„Jsem přesvědčen, že do té oblasti
společenského a veřejného zájmu
v oblasti bezpečnosti mají odbory co říct,” uvedl a dodal, že by si
přál, aby společenský tlak na hornictví nebyl přenesen do oblasti
bezpečnosti.
Josef Lys

Cena Zlatý Permon je putovní. Proto Ivo Pěgřímek předal Vladislavu Szmekovi
nejen originál, ale také menší verzi sošky, kterou vidíme v rukou náměstka pro
bezpečnost Davida Hájka (vpravo).

Dale R. Ekmark:
To nejdůležitější,
co vychází z dolů,
je horník.
nostních a hygienických opatření,
pravidelným školením, formou informačních tabulí a názornými
informacemi z oblasti bezpečnosti v týdeníku Horník se snažíme
ve velké míře předcházet nebezpečným stavům a dosáhnout zvý-

nedávna. Musíme s lidmi více hovořit, lépe jim situaci objasňovat,
zvláště pak v této pro naši ﬁrmu
složité situaci. Nejde o to, abychom problémy řešili jen legislativně, něco lidem přikazovali, či
dokonce vyhrožovali. Je třeba působit tak, aby všichni pochopili, že
k práci by měli přistupovat s rozvahou, odpovědností, aby sami
sobě nebo kolegům nezpůsobili
úraz,” uvedl Hadrava.
Dale Ekmark pak poděkoval za udělení prestižní ceny

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Počet registrovaných
úrazů v OKD
212
241
252
271
346
416
519
609

Úrazová
četnost
v OKD *
7,45
7,60
7,87
8,61
11,29
12,49
15,33
16,59

*Úrazová četnost je nejprůkaznější
ukazatel vývoje bezpečnosti práce.
Zjednodušeně se dá říct, že je to počet
pracovních úrazů vedoucích k pracovní
neschopnosti, vztažený na milion odpracovaných hodin.

Z OKD
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V uplynulém měsíci žádný
z rubáňových kolektivů
Závodu Důl Darkov
na limit nedosáhl
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DARKOV – Ani snaha čtyř z pěti
rubáňových kolektivů po dosažení limitního výkonu nezajistila Závodu Důl Darkov splnění květnového technického režimu. Žádný z nich totiž na limit
nedosáhl a revírní odbytová těžba se proti předpokladu propadla
o 40 tisíc tun – celkem bylo vytěženo 151 582 m3 čistého odrubaného prostoru. Nicméně schodek
podnikatelského záměru od začátku roku činí jen 3250 tun. To se dá
v červnu dohnat.
Jediným rubáňovým, který se
nepřihlásil ke květnovému „limitu“, byl kolektiv hlavního předáka
Józefa Zubrzyckiho z dodavatelské ﬁrmy Polcarbo. Ten totiž v porubu 340 802 vytěžil posledních
4370 m3 a do konce druhé květnové dekády v těžkých geologických podmínkách připravil porub na likvidaci. Ve třetí dekádě

Květnový propad v těžbě se na Závodě Důl Darkov snaží co nejdříve smazat.
se pak přestěhoval do nově vybaveného porubu 37 911 (technologie střední POP 2010) a nakopal
tam 4336 m3.
Limitnímu výkonu se nejvíce
přiblížil kolektiv hlavního předáka Romana Badury (plnění
na 89,3 procenta). Ten v porubu
239 502 vytěžil 50 756 m3, nejvíce
ze všech ostatních, a dosáhl denního postupu 3,3 metru.

Chlapi
hlavního
předáka Zbyňka Rzidkého v porubu
340 811 vytěžili 18 568 m3 a k limitnímu výkonu se přiblížili jen
na 57,5 procenta. Největším problémem tohoto porubu je dělící
třída, devastovaná úvodní třída
a přibírka kamene v počvě vlivem
zmenšené mocnosti spodní lávky.
Dodavatelský kolektiv Alpex rubání hlavního předáka Tadeusze

Czaji v porubu 40 901 vytěžil
50 573 m3, čímž parametry limitního výkonu splnil na 86,1 procenta. Také v tomto porubu jsou
tektonické poruchy a bylo nutné
provádět trhací práce v kameni.
Hrozivý propad 36 423 m3 pod
stanovený technický režim zaznamenal kolektiv hlavního předáka Krysztofa Kraźewského z dodavatelské ﬁrmy Alpex rubání 2. Ten v porubu 39 800 vytěžil pouhých 7403 m3 – plnění na
15,3 procenta. Výpadek byl způsoben částečně chybami kolektivu, ale hlavně velmi těžkými geologickými podmínkami – nesoudržný strop, tektoniky, přibírka
průvodních hornin, nutnost zavrtávání RTH, provádění trhacích
prací a vysoká absence kvůli odchodům pracovníků.
O moc lépe na tom v květnu nebyli ani přípraváři. Z devíti soutěžících kolektivů dosáhl na limit
pouze jediný – hlavního předáka
Luboše Roška a vedoucího úseku
Hynka Řeháčka. Své předsevzetí splnil na rovných 100 procent,
když na pracovišti 40 960 vyrazil
32 metrů.
syl

Velká rošáda v porubu 063 608
STAŘÍČ – Rošádu ve velkém stylu zažili horníci hlavního předáka Janusze Siwka z úseku Alpexu
vedoucího Mariusze Hetmana,
dobývající na Závodu Důl Paskov
porub 063 608. Po březnovém nahrazení dobývacího kombajnu
KGE 710F za především v elektrice vylepšený KGE 710FM totiž došlo i na výměnu zastaralého, poruchového podporubového zařízení TH 700S za nadějnější DH
830.
„Rozjezd stěny 608 v 063. sloji byl
vloni na jaře spojen s velkým očekáváním. Ukázalo se ale, že nasazené technologie jsou do speciﬁckých,
obtížných paskovských podmínek
nedostačující. Výsledky v těžbě byly
dané i geologií, kdy kolektiv musel
přibírat kámen v počvě a potýkat
se s pískovcovými čočkami padajícími ze stropu. Prostojovost byla alarmující,“ sdělil tehdejší technický náměstek Tadeusz Pieczka.
Kombajn v rubání polských
havířů, kde mají průměrnou čistou mocnost uhlí okolo 1,7 me-

SNIŽUJEME PRAŠNOST
Víte, že...
vedením nových postřiků a nasazením
nové a výkonné technologie v ražení
a dobývání v posledních deseti letech
se v dolech OKD snížila respirabilní
prašnost v porubech o 45 procent
a v přípravách o 36 procent?
Podle hygienických předpisů musí
být všechny čelby a poruby zařazeny
do kategorií prašnosti od 1 až po 4 g,
kdy nejmenší prašnost je v kategorii 1
a největší v kategorii 4 g. Procento čeleb zařazených v roce 2013 v kategorii
prašnosti 2 bylo 30 a v kategorii 3a šlo
o 65 %. Procento porubů zařazených
v roce 2013 v kategorii prašnosti 2
bylo 14 a v kategorii 3a šlo o 86 %. Pro
snížení prašnosti na pásových soupravách se v dolech stále častěji používají
pěnotvorná zařízení a pyronilové vyvíječe, což jsou zařízení tvořící pěnu,
která obaluje těživo na páse, čímž
snižuje prašnost během jeho přepravy
do zásobníku nebo skipu.
Prašnost také snižují nové postřikové regulátory Conﬂow Code 1000,
které se používají hlavně na centrálním
ppásovém odtěžení,, a v současné době jich je v dolech OKD
namontováno více než 70. r
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Horníkům Janusze Siwka
ve stěně na lokalitě Staříč
vyměnili kombajn a krátce
nato i podporubové zařízení

Porub 063 608 na staříčské lokalitě je po dlouhé době prvním kombajnovým na Paskově.
tru, měnili od 14. do 17. března.
„Vzápětí nato jsme začali připravovat i náhradu podporubového dopravníku, jenž byl nejslabším článkem dobývacího komplexu na tomto pracovišti. Spálený
motor, polámaná hřebla, utržený
řetěz, popraskané plechy – to pro
představu, jaké s ním byly problémy,“ uvedl Pieczka.
Díky iniciativě vedoucího OPRU
Marcina Pisuly mají na Paskově
slušný DH 830 z Darkova; o řád lepší než předchozí typ, se šířkou 800
místo 700 milimetrů, výkonnějším drtičem, lepší převodovou skříní, pevnějším řetězem a motorem
o výkonu 250 kW. Cvičný transport makety největšího dílu tohoto
zařízení poté ukázal, že bude třeba

s Jaroslavem Kubienou,“ líčil
úprava průjezdové cesty. Zhostili se
Pieczka.
toho raziči Petra Slámy.
Od 1. do 10. května naplánovaPo přibírkách, převěšení
li samotnou výměnu. Ta se
drážky, přeetážování poneobešla bez elektrikářů
trubí i úpravě přesyesyneobe
vedených Daliborem
pů přišel na řadu
u
ved
Gurnikem a Martitransport – nejG
nem Káňou. „Vše
prve nejtěžšího
n
stihli dříve. Už
dílu, což zabrav pátek 9. porub
lo jednu šichli
ži
tě
y
v
avíc
063
608 opět natu. „Rozloženou
Tolik tun n
rá
zk
y
63 608 dík rusoupravu přejjížděl a nakopal
o
ve stěně 0
p
d
o
p
y
výměn
vezlo
celkem
4450 tun. Další den
cení doby
řízení.
bového za
dvaatřicet vlaků.
to bylo 600 tun,“
poznamenal Pieczka
Dobrou
organizaapozn
poděkováním zúčastněcí si s tím chlapi z cens poděk
ným. Postupy ve stěně Alpexu
trální dopravy v čele s Jiřím
svědčí o tom, že výměna technoFoltýnem poradili. Předmontáž
logie byla krokem tím správným
pak řídili zkušení pracovnísměrem!
ci vybavování a likvidací v čele
Radek Lukša
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SLOVO ŘEDITELE

Vladislav Szmek
ředitel
Závodu Důl Darkov

Vážení kolegové,
nastává období čerpání letní
dovolené, což přináší zvýšenou
celkovou absenci, nepřítomnost klíčových zaměstnanců,
zhoršené klimatické podmínky.
Letní období je proto vždy
nejnáročnějším obdobím v roce.
Je to období, které velmi často
negativně ovlivňuje výsledky
v roce. Proto bychom měli
věnovat maximální pozornost
přípravě pracovišť a strojního
zařízení. Výrobu budeme muset
zajišťovat s menším počtem
lidí, a proto je nutné, aby vše
fungovalo spolehlivě. Je to věc
zodpovědnosti a důslednosti
každého z nás, jak dokážeme

využít ranní přípravnou a údržbářskou směnu pro následný
plynulý provoz v těžebních směnách. V poslední době jsme si
nadělali velké množství prostojů
jak na centrálních pásech, tak
na zásobnících, skipu a úpravně
tím, že na pásy odkládáme nepotřebný materiál. Výsledkem je,
že poruby a čelby často nemůžou
být provozovány a dochází k nemalým výpadkům jak v těžbě, tak
v metráži. Na pásy patří pouze
těživo a nepřipusťme, aby se
na ně odkládalo cokoliv jiného.
Ušetříme si tím nemálo běhání,
odmražování přesypů a skipových nádob. Vždyť příroda nám
nastražila už dost nepříjemností
(tektoniky, nesoudržný strop,
přítoky vody), tak proč si to
ztěžovat ještě vlastní nekázní.
Těm, kteří se rozhodli čerpat
dovolenou v letním období, chci
popřát hezké počasí a načerpání
nových sil do druhého pololetí.
Zdař Bůh

BEZPEČNĚ A S DOBRÝMI VÝSLEDKY
Dodavatelská ﬁrma THK-ČECHPOL
je důležitou součástí činnosti
Závodu Důl Karviná
KARVINÁ – V pořadí již třicátou
čtvrtou poradu rozšířeného vedení
obchodní společnosti THK-ČECHPOL
zahájil v sobotu 7. června její majitel
a ředitel Karel Rašík slovy: „Po devíti týdnech od operace kyčelního
kloubu a následných zdravotních
problémech jsem rád, že jsem opět
mezi vámi.“ Přivítal také hosta této
porady, kterým byl Jaromír Krmášek,
majitel ﬁrmy Inter KUPRO, zabývající se distribucí vrtací techniky, se
kterou THK-ČECHPOL velmi úzce
spolupracuje.
„Prvního května uplynulo deset
let ode dne, kdy jsem vstoupil
do této obchodní společnosti. Ta se
za tu dobu stala jednou z důležitých
součástí v činnosti Dolu Karviná,“
zhodnotil krátce uplynulých deset let
a dále se věnoval hodnocením výsledků prvních pěti měsíců tohoto roku.
Zdůraznil, že za prioritu ve všech
činnostech považuje otázku bezpečnosti práce. „Mohu konstatovat, že
proti minulému roku došlo k výraznému zlepšení v této oblasti. Za pět
měsíců roku 2013 jsme měli třináct
evidovaných úrazů, za stejné období
letošního roku pouze dva. Je to dáno
zejména výrazným zlepšením pořádku
na pracovištích, praktickou realizací
získaných vědomostí z prováděných
bezpečnostních testů a dalšími
opatřeními ze strany vedení ﬁrmy.
Je potěšitelné, že v dubnu bylo naše
pracoviště razičů předáka Sergeje
Tarana vyhodnoceno jako nejlepší
z hlediska pořádku a dodržování
bezpečnostních a technologických
předpisů. I fárání OBÚ bylo pro nás
příznivé, inspektoři objevili pouze
jednu nepodstatnou závadu,“ ukončil
hodnocení bezpečnosti Rašík.
V další části se věnoval výrobním
výsledkům, které byly v prvních pěti

měsících mimořádně dobré. Raziči
předáka Sergeje Tarana vyrazili
za prvních pět měsíců 630 metrů provozní metráže s průměrným denním
postupem 5,83 metru. V roce 2013
bylo vyraženo celkem 715 metrů
provozní metráže s průměrným
postupem 2,41 metru. Úspěšní byli
rovněž pracovníci při svorníkování,
kteří navrtali za prvních pět měsíců
celkem 32 587 metrů, a zejména
proti minulému roku snížili o 20 pro-

FOTO: THK-ČECHPOL

Květen se Darkovu nevydařil

3

Karel Rašík přišel do společnosti
THK-ČECHPOL před deseti lety.

cent náklady na jeden odvrtaný metr.
„V současné době probíhají výběrová
řízení na ražby a je potěšitelné, že
šachta s naším kolektivem počítá,“
prohlásil k výhledu ředitel Rašík.
V závěru svého vystoupení poděkoval
za výsledky, a zejména za zlepšení
v oblasti bezpečnosti práce.
Součástí porady byly jako vždy
testy ze znalosti bezpečnostních
předpisů. Jediným, který absolvoval
tyto testy bez jediné chyby, byl Ján
Kováč.
Z hodnocení uplynulého období jasně vyplynulo, že ﬁrma THK-ČECHPOL
je stabilizovaným kolektivem, který
dosahuje velmi dobrých výsledků
a v další perspektivě s ní vedení OKD
a Závod Důl Karviná počítá.
jk

4

Z OKD

číslo 22 | ročník 44

Přehřátí se vyvaruje,
kdo pitný režim dodržuje!
DARKOV – Laik by si mohl myslet, že teplota stovky metrů pod
zemí je konstantní – stálá. Není
tomu tak. V tomto případě nejde
o nějaký vinný sklípek. Ve větších hloubkách teplota stoupá.
Havíři by o tom mohli vyprávět.
Nezanedbatelný vliv na teploty v dole má také počasí. Vzduch
vháněný v letním období do důlních chodeb kvůli nutnému větrání pochopitelně k ochlazování
příliš nepřispívá. Těžaři si však
s nepříznivými podmínkami umí
poradit. Mikroklimatickým podmínkám na důlních pracovištích,
ale i na povrchu věnují zvýšenou
pozornost – zvláště teď, kdy přichází léto.
Jak vše vypadá v praxi?
V prvé řadě je třeba připomenout,
že v průběhu června v rámci pravidelného měsíčního školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhají na všech našich důlních závodech přednášky
na téma „Mikroklimatické podmínky“. To má za cíl, stejně jako
heslo měsíce: „Přehřátí se vyvaruje, kdo pitný režim dodržuje!“ seznámit zaměstnance s touto problematikou na pracovištích a prevencí proti přehřátí organismu.
To je však pouze jedno z opatření. Můžete uvést další?
Samozřejmě. Hygienická nařízení nám ukládají na důlních pracovištích každý měsíc měřit mikroklimatické podmínky, zjišťovat
základní parametry mikroklimatu. Podle výsledků měření se stanoví tzv. „režim práce a odpočinku“. S ním jsou seznamováni za-

mínek, podstatně ovlivňuje pracovní výkonnost.
Také bych rád připomněl, že je
vhodné zařadit důlní pracovníky
po příchodu z dovolené či nemocenské na méně fyzicky náročnou
práci, vytvořit jim podmínky, aby
se aklimatizovali.
Rovněž bych chtěl zdůraznit
nutnost vzájemného pozorování, tady není na místě chlapská
ješitnost a vyhrocení situace až
do boje o záchranu života.

městnanci a příslušní technicko-hospodářští pracovníci (THZ).
Za jeho dodržování je zodpovědný
směnový předák.
Co naše těžební společnost dělá,
aby byly mikroklimatické podmínky na pracovištích v létě co
nejlepší?
Jednotlivé důlní závody zpracovávají tzv. Letní opatření, kterým
se následně řídí. V něm je uvedeno, která pracoviště a jak budou
klimatizována, co se bude dělat
když dojde k poruše klimatizace, jaká bude doprava zaměstnanců na pracoviště, zajištění pitného
režimu a iontových nápojů a jaká
budou ostatní technicko-organizační opatření v létě pro jednotlivé důlní úseky. Pro co nejlepší
mikroklimatické podmínky je důležité řádné větrání porubů a čeleb. Proto je zajišťován maximální objemový průtok a rychlost větrů. Aby důlní větry nenasávaly
vlhkost, musí být voda z povrchu
chodeb pravidelně čerpána.
Ke snížení fyzického zatížení horníků při chůzi na pracoviště naše společnost v maximální
možné míře zajišťuje jejich strojní
dopravu na pracoviště.
Můžete nám říct, jaká další technická opatření pozitivně ovlivňují mikroklimatické podmínky
na důlních pracovištích?
Hlavním technickým opatřením
na zlepšení mikroklimatických
podmínek jsou mobilní chladničky a chladiče větrů. Je důležité,
aby byly funkční, řádně kontrolované a čištěné. V případě poruchy
klimatizační jednotky musí zaměstnanci neprodleně komunikovat s inspekční službou a do doby
zprovoznění přejít do havarijního
režimu práce a odpočinku, podle
délky plánovaného přerušení práce a podmínek na pracovišti.
Jak mohou samotní havíři přispět k lepším podmínkám
na svém pracovišti, aby horkem
nestrádali?
Tak třeba tím, že budou věnovat
větší pozornost potahování potru-

A co pitný režim, o kterém hovoří červnové bezpečnostní heslo měsíce?
Jde o velmi podstatnou a neoddělitelnou součást celého „Letního
opatření“ na šachtách. Proto
mu věnujeme velkou pozornost.
Tělo dospělého člověka obsahuje
60 až 65 procent vody, přičemž pokles o dvě procenta tělesné hmotnosti způsobuje ztrátu výkonnosti až o 20 procent. Navíc ztráta
vody je příčinou špatné koncentrace, zhoršení paměti a koordinace práce.

FOTO: Josef Lys

O mikroklimatických
podmínkách nejen na
důlních pracovištích,
ale i na povrchu jsme
hovořili před začátkem
léta s Pavlem Zajíčkem,
vedoucím odboru řízení
bezpečnosti OKD

Pavel Zajíček, vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD.
CO NÁM POMÁHÁ V LETNÍM OBDOBÍ

 Maximální nasazení chladniček
na pracovištích!
 Dodržování mikroklimatických
přestávek!
 Dodržování řádné životosprávy
i před směnou!

 Dodržování pitného režimu!
 Vhodné zařazení pracovníků
po dlouhodobé absenci!
 Řádné větrání a dodržování
pitného režimu je nutno zajišťovat
i na povrchových pracovištích!
ně neseznámila s rozvodem větrů a vzdálenostmi při cestě z pracoviště. Další chyba se stala tím,
že chlapi jednoho z party nechali samotného. Tady bych rád zdůraznil, že v dole by nikdo neměl,
pokud možno, pracovat sám, ale
minimálně ve dvojici, ještě lépe
ve skupinách. Jde o to, aby se v případě kolapsu o postiženého měl
kdo postarat. A na co by se nemělo
zapomínat – průměrný věk horníků v OKD je přes 40 let, techniků
přes 50, jde o nejrizikovější skupinu lidí s nebezpečím mozkové či
srdeční příhody. Proto je třeba volit i vhodnou životosprávu. Před
fáráním bychom to neměli v předchozím dni přehánět se sluněním,
namáhavou prací – třeba na vlastní zahrádce, a už vůbec ne s alkoholem, včetně piva. Důležitý je
rovněž vydatný spánek před šichtou. V každém případě bychom
také měli znát svůj zdravotní stav
a podle toho se zařídit. Uvědomit
si, že to všechno, včetně kvality
větrání a mikroklimatických pod-

bí ledniček, respektive dbát na to,
aby si je včas přiblížili ke svému
pracovišti. Sledovat by měli i rozvod větrání a ihned odstraňovat
netěsnosti lutnových tahů. Jak důležitá je znalost rozvodu větrů, dokládá případ, kdy kolektiv přišel
do nového porubu poměrně mikroklimaticky náročného, zejména
na výdušné třídě. V závěru šichty
někteří zvolili cestu k jámě právě
po dlouhých výdušných chodbách.
Jeden z nich nestačil tempu, opozdil se, a byl dehydrovaný natolik,
že zkolaboval. Nikdo z jeho kolegů to nezaregistroval. Našla ho téměř v bezvědomí až následná směna a pro postiženého musel přiletět záchranářský vrtulník.
Jak to dopadlo? Kde se stala
chyba?
Dopadlo to naštěstí dobře. Lékaři
chlapa ošetřili, zavodnili a za nějakou dobu byl v pořádku. Těch
chyb bylo zřejmě několik. Parta
zvolila zcela nevhodnou odchodovou cestu, zřejmě se dostateč-

Jaké je doporučované množství
vody, které by měl dospělý člověk vypít denně?
Denní potřeba vody se řídí tělesnou váhou. Muž o váze 80 kg by
měl vypít 3,2 litru tekutin, stokilový pak až 4 litry. Před zahájením směny by měl být každý dostatečně zavodněný!
V průběhu šichty pak pít po malých dávkách a dříve, než pocítíme
žízeň. Optimální teplota nápoje
má být od 10 do 14 °C.
Hovoříme zatím jen o vodě. Jsou
však i jiné nápoje k uhašení žízně.
Které jsou vhodné a které méně?

Nejvhodnějšími nápoji se jeví čistá voda bez bublinek, bylinné
a ovocné čaje, různé minerální
vody a ochranné iontové nápoje.
Jako nevhodné pro práci v horkém
prostředí s vysokým stupněm vlhkosti jsou limonády, colové nápoje,
100% neředěné džusy, energetické
drinky, bublinkové vody a černá
káva. Studie prokázaly, že pokud
vypijeme 500 ml čisté vody, tělo jí
vstřebá do 20 minut asi 380 ml,
jestliže vypijeme to samé množství nápoje s 15 procenty cukru, vstřebáme do organismu jen
50 ml vody.
Co se děje s člověkem, který nedodržuje pitný režim?
Mezi varovné příznaky nedostatku tekutin (dehydratace) lze zařadit: sucho v ústech, pocit žízně, zvýšená únava, nesoustředěnost v práci, snížená výkonnost, bolesti hlavy, svalové křeče
a tmavá moč. Projevy dehydratace jsou oběhové selhání – kolaps, šok, porucha vědomí, při
větší dehydrataci hrozí i přehřátí organismu.
Co si počít s takto postiženým
člověkem?
První pomoc při podezření
na přehřátí organismu je opustit s ním horké prostředí, uvolnit
mu oděv a ochladit ho vlažnou
vodou. Pokud je to možné, tak
ho dát k ventilátoru a snažit se
mu dát napít (nejlépe iontový nápoj). Pokud se jeho stav nelepší,
zavolat telefonem inspekční službu – na důlním čísle 6 a na povrchovém 3333 – a postiženého
neopouštět do příchodu lékaře
HBZS.
Josef Lys

DESATERO PITNÉHO REŽIMU V PRÁCI

 vypít alespoň 2 až 3 litry tekutin
 v horku a v dole zvýšit přiměřeně
spotřebu tekutin
 pít dříve, než pocítíme žízeň
 pít častěji a v malých dávkách
 dát přednost pitné vodě
 vyhýbat se limonádám s cukrem

 do pitného režimu zařadit iontové
nápoje
 nepít kávu, ta odvodňuje tělo
 mléko je spíše potravina, nezahrnovat je do pitného režimu
 střídat jednotlivé druhy minerálních vod

Úkoly těžby Závod Důl Karviná překračuje, za pět měsíců rubači
nakopali 1 232 000 tun uhlí, což je 37 450 tun nad byznys plán
KARVINÁ – Padesát chlapů
Závodu Důl Karviná se v pátek
6. června před polednem zabývalo
bezpečností práce, výrobními výsledky i technickými podmínka-

mi v dole. Ještě předtím však společně sfárali na lokalitě ČSA a seznámili se s podmínkami okruhu
10. kry. Takový byl obsah první části aktivu hlavních předáků

a vedoucích úseků, který pravidelně svolává vedení dolu.
Úvod jednání byl věnován situaci v úrazovosti. Zástupce bezpečnostního náměstka Marek
Přibyla konstatoval, že za uplynulých pět měsíců byl zaznamenán
nižší počet evidovaných a registrovaných úrazů než ve stejném

LAST
MINUTE
od České jedničky na Jadranu
CHORVATSKO autobusem
OMIŠ NEMIRA - luxusní vila Ina
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
SV. FILIP I JAKOV - vila Toni
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
MAKARSKA - hotel Rivijera
DRVENIK - hotel Antonija
GRADAC - penzion Posejdon
NOVIGRAD - hotel Laguna

BS
BS
BS
HB
HB
HB
HB
HB
HB

20.6. - 29.6.
3 990 Kč/os./týden
3 990 Kč/os./týden
4 490 Kč/os./týden
5 990 Kč/os./týden
7 490 Kč/os./týden
7 990 Kč/os./týden
7 990 Kč/os./týden
7 990 Kč/os./týden
10 990 Kč/os./týden

www.ckvt.cz

tel.: 800 567 567

108/22-IV/14

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze), autobusovou dopravu. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.

období předchozího roku, vyskytly se čtyři mimořádné události,
z nichž bohužel ve dvou případech došlo ke smrtelnému zranění. Oba případy vzápětí podrobně
popsal. Apeloval pak na přítomné,
aby oblasti bezpečnosti věnovali
mimořádnou pozornost – zvláště
v letním období, kdy na pracovištích bývá kvůli čerpání dovolených nižší počet pracovníků.
Optimističtější úvod mělo vystoupení výrobního náměstka
Petra Glase. Ten informoval, že
od ledna do května se podařilo
vytěžit 1 234 000 tun uhlí, což
je o 37 450 tun nad byznys plán.
Horší je to v metráži, kde dluh
činí 375 metrů. Podrobně se zabýval situací v jednotlivých porubech včetně těch, které jsou ve stádiu příprav. „Zpoždění jakéhokoliv
porubu může ohrozit splnění letošního plánu, který nám stanoví vytěžit 3 250 000 tun,” upozornil Glas s tím, že je také nutné se
dobře připravit na devítidenní výluku, která potrvá od 28. června
do 6. července.
Technický náměstek Česlav
Lincer pak apeloval na odpovědný
přístup ke svěřené technice. Její
poruchy a následné prostoje způsobené mnohdy nedbalostí mohou
způsobit vážné výrobní a ekonomické ztráty. Stejně jako zacházení s energiemi, třeba se stlačeným
vzduchem. „Přestože letos vykazujeme v porovnání s loňským ro-

FOTO: Josef Lys

Z pracovního aktivu vyrazili na minigolf

Ředitel Petr Dedek blahopřeje Jiřímu Tomicovi a Tadeuszi Swedovi k limitnímu výkonu.
kem u tohoto média úsporu, jeho
výroba stále významně překračuje jeho potřebu.“
V závěru aktivu ředitel Petr
Dedek podtrhl prioritu Závodu
Důl Karviná, kterou je bezpečnost
práce. „V dole se stále setkáváme
s těmi, kteří nepoužívají některé
pracovní ochranné pomůcky. Tito
lidé zřejmě ještě nepochopili, že
jsou určeny k ochraně jejich zdraví, ne pro uspokojení jejich nadřízených. V tomto směru nás čeká
ještě kus práce,” konstatoval Dedek
a zároveň upozornil, že kontroly
se také více zaměří na to, zda lidé
v dole nejsou pod vlivem omamných látek. „Nepřipusťme lajdáckost a porušování bezpečnostních
předpisů,” podtrhl svá slova.

Pak už přišlo na řadu oceňování limitních výkonů. V rubání na něj dosáhl kolektiv hlavního předáka Tadeusze Szweda
a vedoucího úseku Jiřího
Tomici, v přípravách to byl kolektiv hlavního předáka Marka
Gallika a vedoucího úseku
Romana Pastuchy.
Po obědě osazenstvo aktivu
nastoupilo do autobusu a v yrazilo do Stonav y. Tam pokračovala nejen debata o „robotě“, ale především se hrál turnaj v minigolfu. Chlapi tak přišli na jiné myšlenky, relaxovali,
blíže se poznali i z jiné než té
pracovní stránky. A to je také
důležité.
Josef Lys
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Drzeniek zostawił w tyle
przodkowych na ČSM-ie

FOTO: Lyžaři z Petřkovic

HASŁO BHP MIESIĄCA: UNIKNIESZ PRZEGRZANIA PIJĄC WODĘ NIE TYLKO Z RANA

Rekordowe osiągnięcie w
dowodzonym przez niego
drążeniu przyśpieszy
przygotowanie wyrobiska
332 205, które w OKD
uważane jest za kluczowe

Na recesistické akci nechyběl v letním počasí ani sníh.

V ČERVNU NA LANDEK V ZIMNÍM,
S LYŽEMI A SÁŇKAMI, I SNÍH BYL…
OSTRAVA – Snad dvacet let lákali
kamarádi z Petřkovic hornického
důchodce Tomáše Kudeljnjaka
v zimě na lyže. Někdejší zaměstnanec důlní dopravy ze šachet Vítězný
únor, Heřmanice a Jeremenko jim
ale vždy odpovídal, že lyžovat chce
zásadně v létě. Až se nakonec
u piva shodli, čímž také založili
tradici „Červnových zimních výstupů
na Landek“.

FOT Radek Lukša

ČSM-PÓŁNOC – Żadnej z pozostałych piętnastu brygad robót
przygotowawczych pracujących w
Zakładzie Kopalni ČSM nie udało
się w maju nawet zbliżyć do wartości, jakich przy drążeniu wylotu
dla przyszłego wyrobiska 332 205
osiągnęła brygada Alpexu głównego przodowego Zdzisława
Drzeńka z oddziału Pawła Paleja.
W proﬁlu SPN 12 z budowaniem
co 0,5 metra parli do przodu średKierownik oddziału (z lewej) i główny przodowy z pamiątkowymi dyplomami, wkrótce otrzymają dalszy.
nio o 9,40 metra każdego dnia!
jenia lub korzystania z prętów
„Nie uda nam się tutaj z pewczasu osiągnęli kontraktowi z
„Od początku roku pracowaroksorowych.
nością powtórzyć wpisu na skóPol-Alpexu pod kierownictwem
liśmy na przecinkach 332 256 i
„Na przodku 332 245 osiągnęrę z maja. Tego osiągnięcia nie da
głównego przodowego Krzysztofa
332 256/1, gdzie panowały raczej
liśmy rekord brygady! Aż skońsię pobić, mam nadzieję, że przyŚlubowskiego z oddziału kierowbardzo trudne warunki. Od poczymy tutaj. czeka na nas 37. pospieszymy oddanie zadania,“ zanika Bogdana Bajaczyka - drąłowy kwietnia nasze załogi zakład,“ uzupełnia Drzeniek, który
uważył kierownik oddziału dożąc
jęły się przygotowaniem
ą 125 metrów i osiągając
kieruje stabilną poranną zmianą
dając, że w chwili obecnej drądzienny postęp przodwylotu 332 245, w
dzienn
ekipy konserwacji. Przodowymi
żą chodnik z przybierką kamietym miejscu sprzyyka 55,8 metra.
na „rotujących” zmianach są
nia w obcince starego wyrobiska
„Jak to się udaja nam zarówno
Antek Mateja, Arkadiusz Śpiwok
332 203, równolegle do staregórnicze szczęłło? Zachęcaliśmy,
i Krzysztof Przybylo. Ich majogo korytarza w odległości około
zmobilizowaście, jak i wawe osiągnięcie oznacza przyspieczterech metrów. Poruszają się w
liśmy chłoparunki naturalszenie prac przygotowawczych na
pokładzie węgla o grubości okoków!“ Drzeniek
ne. Jeszcze w
, jaki
k
e
n
ci
d
o
y
w
wyrobisku 332 205, gdzie jest węło dwóch i pół metra. Pokład niez Palejem zdrakwietniu udało
To rekordo nała brygada
o
w maju wyk a jej czele stoi
giel koksowniczy najwyższej jakoznacznie „opada na prawy bok“,
nam się pokonać
ddzają klucz do
N
.
a
chodnikow Drzeniek.
ści.
a więc zachodzi konieczność klesukcesu, jaki osią92 metry, co jest
su
Radek Lukša
Zdzisław
gnęli z kombajnem
dobrym wynikiem..
gnę
W maju poszliśmy na
MR 340. Na odcinDOŚWIADCZENIA PRZYNIEŚLI Z POLSKI
całość i osiągnęliśmy
my 232
ku 332 245
2 mieli za zadanie wydrążyć 501 metrów
metrów,“ opisuje Drzeniek.
Zdzisław Drzeniek (45) ma w chwili na przodek, gdzie krok po kroku
do czwartku 26 czerwca. Na poPolski zespół zatrudniony przy
awansował na głównego przodoobecnej dłuższy staż pracy pod
czątku pierwszego tygodnia miedrążeniu pozostawił po pięciu
ziemią w Czechach niż w Polsce (w wego. Na tym stanowisku pracuje
siąca pozostawało do wykonania
miesiącach pracy daleko w tyle
już osiem lat. Paweł Palej (52)
naszym zagłębiu pracuje od sieniespełna 177 metrów i zespołowszystkie cztery pozostałe zespozdobył w Polsce siedemnastoletni
demnastu lat, u siebie spędził
wi marzy się wcześniejsze zakońły pracujące na „Północy” oraz
staż pracy na kopalni, w Czechach
na „hawiyrni” tylko dziesięć lat).
czenie zadania. Główny przododziesiątki brygad przygotowawkieruje od trzynastu lat oddziałem
Jego macierzystą kopalnią jest
wy mówił o przyśpieszeniu o czteczych pracujących na „Południu”.
robót przygotowawczych. Też
ČSM, gdzie zaczynał na urobku.
ry dni, powinni więc skończyć w
Dla porównania – drugi najleppozostaje wierny kopalni ČSM.
Los jednak skierował go szybko
niedzielę 22 czerwca.
szy metraż w danym okresie

Pravidlem je nepředhonit
(maketu) sněhuláka
v čele průvodu recesistů
žádný závod se nekoná,
chodívá se totiž v klidu.
„Letos jsme měli poloviční
jubileum, uskutečnil se pátý ročník.
Dorazila necelá stovka lidí, byť
ne všichni byli v zimním oblečení,
v čepicích, s rukavicemi, šálami či
oteplovačkami a vybaveni lyžemi,
běžkami a sáňkami na kolečkách,“
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Nejlepší last minute zájezdy

Dovolená
v pohodě

dawstwo. Pracownicy polskich
spółek zewnętrznych są dla nas
bardzo ważni zarówno bezpośrednio w przodku, jak i na odcinku prac przygotowawczych.
I to nie tylko w Kopalni Pasków,
gdzie w chwili obecnej wydobywają węgiel górnicy zatrudnieni przez Alpex i Carbokov, ale
także na dalszych kopalniach,”
mówi dyrektor ds. ekonomicznych i personalnych spółki OKD
Jan Jurášek.

Brak górników
na czeskim rynku pracy
W chwili obecnej w spółce OKD
ma pracę około 2.200 polskich
pracowników ﬁrm zewnętrznych,
ponad 100 dalszych jest pracownikami etatowymi OKD. Problemy

... s truhlou
plnou
pokladů

z wykwaliﬁkowaną siłą roboczą
dla kopalni głębinowych związane są z likwidacją szkół górniczych w Czechach na początku lat
90. ubiegłego wieku. W związku
z tym odczuwalny jest brak wyspecjalizowanych pracowników
nie tylko do wypełnienia wakatów na stanowiskach w przodku
i na odcinku prac przygotowawczych, na które w OKD stale jest
i w przyszłości będzie zapotrzebowanie nawet w aktualnej, trudnej
sytuacji na światowym rynku węgla. Dlatego ﬁrma długoterminowo współpracuje z szeregiem polskich ﬁrm zewnętrznych, których
pracownicy to w dużym stopniu
doświadczeni górnicy z polskich
kopalni.
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spółki JSW Szkolenie i Górnictwo,
są także te od Polaków pracujących w zamykanych kopalniach
w Czechach. Pod koniec tego roku
fedrować przestanie m.in. kopalnia Pasków koło Ostrawy. - W
ostatnim czasie udało nam się nawet skompletować całą doświadczoną brygadę z osób pracujących
do niedawna za południową granicą - przyznaje Jabłońska-Bajer
(rzeczniczka JSW).”
Kierownictwo spółki OKD pragnie uspokoić swoich pracowników. „Nie planujemy zamykanie
żadnej z kopalni, przeciwnie, ﬁ rma jest w trakcie restrukturyzacji, gdyż pragniemy zapewnić
spółce na następne lata trwałą
stabilność. Jeżeli chodzi o przywołaną Kopalnię Pasków, to zawarliśmy z państwem umowę
gwarantującą jej bytność do roku
2017. Aktualnie uruchomiliśmy
dalsze prace przygotowawcze
zmierzające do otwarcia następnych wyrobisk, z których chcemy wydobywać węgiel w roku
następnym. Zdecydowanie nie
mamy zamiaru zamykać Paskowa
pod koniec roku, nawet nie jest to
możliwe ze względu na prawo-

uzi

Účastníci červnového zimního výstupu před šachtou Anselm.

Gazeta Wyborcza wywołała niepokój
wśród polskich pracowników OKD
DARKOW – W dzienniku Gazeta
Wyborcza ukazał się w ubiegłą
środę tekst nazwany Kopalnie
JSW przyjmują brygady z Czech.
Artykuł opisuje nowe warunki,
na których przyjmowani są do
pracy w kopalniach JSW absolwenci szkół górniczych. Młodzi
górnicy ze względu na sytuację
na rynku czarnego węgla musieli pogodzić się z faktem, iż nie
otrzymują wszystkich przysługujących wcześniej wszystkim górnikom przywilejów, jakim jest na
przykład czternasta pensja. Z tego
powodu absolwenci pikietowali
przed kilku tygodniami przed siedzibą ﬁrmy, w chwili obecnej jednak przyznają, że są zadowoleni z
faktu, iż w tak trudnych czasach
znaleźli pracę na takich warunkach płacowych nie spotykanych
w innych zakładach przemysłowych w Polsce. Spółka wydobywcza zatrudnia nowych pracowników przez spółkę JSW Szkolenie i
Górnictwo zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych kopalni.
OKD nie chce zamykać kopalni
Pod koniec tekstu autor napisał.
„Spośród prawie trzech tysięcy
podań o pracę, które wpłynęły do

přiblížil Kudeljnjak s tím, že tentokrát zařídili také sníh. Z jednoho
zimního stadionu ho pod Landek
dopravili tří přívěsné vozíky!
„První vyklopili na startu pod
těžní věží šachty Anselm a další
dva v petřkovické Slezské zahradě.
Děcka se koulovala snad tři hodiny
a sníh lítal i do piva,“ pokračoval
Kudeljnjak s upozorněním, že to
hlavní se odehrávalo na turistické
stezce na vrchol Landeku. Skupina
recesistů šla po zelené značce, čímž
byla rovněž dána barva pití dospělých na posilněnou.
Nahoře fasovali ti malí nanuky a velcí si nalili „vrcholovou“.
Společně se vyfotili, načež se
potili cestou do Petřkovic. „Rekord
prvního ročníku, kdy teploměr
ukazoval čtyřiatřicet nad nulou,
však překonán nebyl. I tak hosté
dole ve výletní restauraci přemýšleli,
zda se zbláznili oni, protože vidí lidi
v zimním, anebo my, když jsme vyšli
z lesa s lyžemi,“ líčil Kudeljnjak.
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TIPY HORNÍKA
INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
OZNÁMENÍ
KDaKH Dolu
ČSA a rodina
v hlubokém
zármutku
sděluje všem
přátelům, že nás
navždy opustil
náš dlouholetý,
dobrý a obětavý kamarád a předseda KH pan Ladislav Kolář z KarvinéNového Města. Klub důchodců
ztratil obětavého člena a bude všem
moc scházet. Děkujeme mu za vše,
co pro nás udělal a nikdy na něho
nezapomeneme.

VZPOMÍNÁME
„Kdo byl
milován, není
zapomenut.“
Dne 26. 5. 2014
jsme vzpomněli
nedožité 60.
narozeniny
pana Josefa
Tomaszka, dlouholetého zaměstnance Dolu 9. květen. Zároveň 25. 7.
2014 uplynou 3 roky od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena s celou rodinou. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.

DARUJI
Předám do dobrých rukou desetiměsíčního černobílého kocourka

OSTRAVA
Country
Bob Wayne má o country muzice poněkud jiné
představy než její tuzemští vyznavači. Písním,
které zahraje ve čtvrtek 19. června od 20 hodin
v klubu Barrák na Havlíčkově nábřeží, se říká
v jeho rodné Americe „outlaw“ či „truck“ country.
Spolu s ním se představí projekt Ptakustik.

a čtyřbarevnou kočičku. Volejte tel.:
604 598 968

PRODEJ
Prodám čistokrevná štěňátka
čivavy bez PP, po pěkných typových
rodičích, 2x odčervená, očkovaná,
zdravá, bez vad, odchovaná v bytě
s láskou a celodenní péčí, naučená na kvalitní granulky RC. Oba
rodiče u nás k vidění. Inf. na tel.:
603 363 887.

Tatínkům
Důl Michal nabízí v rámci Dne otců v neděli 15. června tatínkům s dětmi levnější vstupné na prohlídky
této historické industriální památky. První a druhý
okruh je jen za padesátikorunu! Na šachtě jsou také
výstavy Fotoklubu Faun či studentek Fakulty umění
Ostravské univerzity, a to až do konce června.

BYTY
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu družstevní byt 1+1 ve 4. patře
s výtahem v Havířově - Podlesí, ul.
Družstevnická. Kontaktní údaj: +420
725 028 562.

Festival
Nadací OKD podpořené neziskovky Diecézní charita ostravsko-opavská a Centrum pro rodinu a sociální péči se podílejí na pořádání mezinárodního
křesťanského festivalu soudobé muziky „Slezská
lilie“, který proběhne za kostelem v Kunčičkách
14. a 15. června. Na programu je vystoupení Pavla
Helana, Oborohu, Lenky Dusilové, Arky Noego,
Johna Schlitta či gospelových souborů.

AUTO-MOTO
Prodám BMW alu disky ve výborném
stavu. 5x120 ET 35 s.72,5 7Jx15H2
- použitá sada. Cena za sadu
2600 Kč. Inf. na tel.: 605 139 466.
Prodám červenou Astru r.v.1998
v perfektním technickém stavu
absolutně bez koroze, STK
5/2016, najeto 190 000 km,
pohon na LPG, platnost nádrže
do 2020, EKO zaplaceno, manuální klimatizace, centrál, autorádio.
Auto v top stavu po invalidním
nekuřákovi. Cena 43 000 Kč. Inf.
na tel.: 736 201 063.

KARVINÁ
Premiéra
Všechny cesty vedou do hrobu, to je název americké westernové komedie s pořádnou porcí černého
humoru, která má od 12. do 14. června – vždy ve
20 hodin – českou premiéru v kině Centrum.
Zbabělý ovčák Albert (Seth MacFarlane) bude
hledat ztracenou důstojnost a odvahu díky záhadné
krásce, která se zčistajasna objeví ve městě. uzi

Dny Karviné 2014 jsou tady!
Chybět nebude dechový
orchestr Májovák, hraje
na fryštátském náměstí
14. června od 14 hodin
KARVINÁ – Kompletní program na Masarykově náměstí zadarmo, v parku B.
Němcové pak za symbolické vstupné! Taková je nabídka pro veřejnost na Dny
Karviné 2014, jež připadají na pátek 13. a sobotu 14.
června.

Primátorský oběd
a oceňování
„Osobně se moc těším
na Michala Davida, je to
klasika. Předloni měl takový úspěch, že naše náměstí
obrazně praskalo ve švech.
A proto jsme ho pozvali znovu,“ nechal se slyšet
primátor Tomáš Hanzel.
Ten při příležitosti městských oslav vezme na oběd
do fryštátského zámku své
žijící předchůdce i s manželkami. Pozvání přijali
Stanislav Karpeta (předseda MNV Karviná 1979 až
1989), Lubomír Kuzník (starosta v období 1994 až 2002)

i Antonín Petráš (primátor
od roku 2002 do roku 2006).
„Jen starosta Jaroslav Věncek
úřadující v letech 1989 až
1994 už bohužel není mezi
námi,“ poznamenal Hanzel
s tím, že proběhnou i doprovodné slavnostní akce. A to
ocenění osobností v kultuře – Evy Šeinerové za pěvecký sbor Permoník a Romana
Nogola, jenž jako tajemník
radnice přispívá ke zvelebování historického dědictví města. Cenu dostane též
Olga Humplíková pro letos
padesátiletý Městský dům
kultury, jehož je ředitelkou.

Bohatý program
pro veřejnost
Ta ostatně se svým týmem
z „kulturáku“ připravovala kulturní program (nejen) pro karvinské obyvatele. „V pátek vystoupí na náměstí od 16 hodin postupně
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková,
Muzica Bohemica, Portless
a hlavní hvězda dne Michal
David. Na závěr se uskuteční laserová show a diskotéka. V areálu Lodiček zahrají
Fusion Karviná, Fleret, Doga
a celý večer zakončí rockotéka,“ přiblížila Humplíková.

Sobotní dopoledne začne jízdami v historickém parním vláčku, v ystoupí Western Club Black
& Brown, skupina Šviháci,
klauni Šamšula a Bambula
či
divadelní
soubor
Bambules. Náměstí pak
má od 14 hodin patřit dechovce Májovák, Michalu
Nesvadbovi, vítězům pěvecké soutěže „Karvinský talent 2014“, zpěváku Ondřeji
Brzobohatému či kapelám Clawed Forehead a No
Name. „Lodičky nabídnou
v ystoupení MediCimbalu,
Pavla Helana, Pub Animals,
UDG a vše v y vrcholí
Discohits Party,“ pokračovala Humplíková a upozornila také na finále 19. ročníku soutěže „Moravský
vrabec“ v restauraci Oáza
od 15 hodin. Objeví se
tam i zpívající právník Ivo
Jahelka!
Po oba dny karvinských
slavností pak bude u kašny
na náměstí bavit lidi Cirkus
trochu jinak a v uličce sv.
Patrika proběhnou soutěže,
hry či miniworkshopy pro
malé i velké. Celý program je
na webu www.medk.cz.
Radek Lukša

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 22
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní Samostatná výběrová řízení
(ISTR)
Společná výběrová řízení

4639. 4640, 4641, 4642, 4552

Opravy stavební (OSTAV)

75, 514

Opravy strojní (OSTR)

79, 256, 317, 544

8/22-VI/14

33/22-VI/14

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce
(DSP)
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

FOTO: Radek Lukša

Nový prapor stonavského kroužku čeká na vysvěcení biskupem, sv. Barbora na něm nechybí.

Chystá se svěcení praporu,
odhalování pamětní desky,
večer se skokem přes kůži,
obecní veselice pro místní
i přespolní a nakonec mše.
STONAVA – S největší pravděpodobností se letos pro českou hornickou
veřejnost nechystá významnější událost než oslavy 100. výročí založení
Klubu krojovaných horníků (KKH)
při obci Stonava, které se konají předposlední červnový víkend za podpory Nadace OKD, společnosti OKD
i Nadace Landek. Pořadatelé také pozvali přes dvacet havířských spolků
a jsou připraveni na více než sedmitisícovou účast dalších „gratulantů“.
„Naším záměrem je, abychom
také ke stým narozeninám měli
sto členů. Průběžně přijímáme další. V poslední době pět zaměstnanců Závodu Důl ČSM a sedmnáct
ze Závodu Důl Darkov. Zatím nám
do stovky dva členové chybí,“ řekl
předseda kroužku Ladislav Kajzar,

jenž fáral v letech 1968 až 1973
jako revírník v rubání na Doubravě
a od roku 1974 až do odchodu
do penze v roce 2007 v řadě technických funkcí na ČSM.

OKD v grantovém programu „Pro
radost“.
A dá se říci, že jubileem krojovaných horníků žije celá Stonava včet-

ně těch nejmenších. „Děti ze dvou
českých a jedné polské školy jsme
oslovili, aby nám vytvořily náměty
pro náš prapor, jejž jsme si nechali
při této příležitosti ručně vyšít heraldikem Zdeňkem Velebným z Ústí
nad Orlicí,“ vysvětloval Kajzar s tím,
že vydána je i kniha Jana Kuriala
mapující historii kroužku a v místním Domě PZKO čeká na slavnostní
odhalení pamětní deska KKH.
Tím se dostáváme k programu,
který potrvá od pátku 20. do neděle 22. června. „Na první den je připraven hornický večer se svěcením
praporu a ceremoniálem skoku přes
kůži. Následovat bude v sobotu hornický průvod a celoobecní veselice pro širokou veřejnost. Poslední
den farář Roland Manowski-Slomka odslouží v kostele sv. Maří
Magdalény mši svatou,“ přiblížil
Pavel Hajko, podílející se na zajištění celé akce. Zváni jsou nejen horníci!
Radek Lukša

PROGRAM NA VŠECHNY TŘI DNY

„Kdo má rád havíře
a jejich speciﬁcký
humor, neměl by
na této akci chybět,“
pozval předseda
kroužku L. Kajzar.
„Zachovávání tradice hornických oslav v dnešní globalizované
době vyzdvihuje význam akcí společenského a kulturního rázu pro
region. Kroužek krojovaných horníků už můžeme řadit k historickému dědictví Stonavy,“ pokračoval Tomáš Bařák, místostarosta
hornické obce s přibližně dvěma tisícovkami obyvatel i hlavní koordinátor projektu oslav 100. výročí
vzniku KKH. Ten podpořila Nadace

Pátek 20. června
 odhalení pamětní desky v Domě
PZKO v 16.30
 slavnostní zahájení oslav v Domě
PZKO v 17 hodin
Sobota 21. června
 řazení do průvodu 10.20 – 10.50
 velký hornický průvod 11.00 – 12.00
 zahájení programu slavností
12.00 – 12.45
 hornická kapela a mažoretky
12.45 – 13.45
 vystoupení klaunů 13.45 – 14.30
 minidiskotéka s Míšou
14.30 – 15.10
 Folklorní soubor Stonava 15.10
– 15.30
 Železný Zekon 15.30 – 16.15
 ABBA Revival 16.15 – 17.15

 Pěvecký sbor Stonava
17.15 – 17.35
 Electro Boogie Show
17.30 – 18.00
 Team Revival 18.30 – 19.30
 pole dance 19.30 – 19.45
 iluzionistická show
19.50 – 20.10
 Vladimír Hron 20.10 – 21.10
 zábavná hudební skupina
21.30 – 24 hodin
 ohňostroj 22.00 – 22.15
(v průběhu odpoledne také skákací
hrad, nafukovací skluzavka malování na obličej, balonková show)
Neděle 22. června
 mše svatá v kostele sv. Maří
Magdalény v 10 hodin

Bulharsko – hit letošního léta
Alexandria za méně než šest tisíc. A nízké jsou i ceny na místě. Bulharsko se tak stává jedním
z hitů letošního léta.
Rozhodujícím faktorem, který z Bulharska činí jeden z nejvyhledávanějších cílů po moři
bažících turistů, jsou samozřejmě nekonečně dlouhé a přitom
úžasně široké pláže se zlatým
pískem, které lemují pobřeží překrásně azurového Černého moře.
Ty jsou nejen ve stejně pojmeno-

FOTO: CK Alexandria

Ještě před pár lety opuštěná
chlouba někdejšího socialistického tábora, dnes módní hit lákající turisty z celé Evropy. Slunění
na překrásných písečných plážích, které se právem řadí mezi
nejhezčí a největší v Evropě, nekonečné možnosti zábavy pro
děti i dospělé plus ubytování
v hotelech, které tvoří nejmodernější hotelovou síť v Evropě. A to
vše za nízké ceny. Vždyť letecký
zájezd koupíte nyní např. u CK

Bulharské pláže patří mezi nejkrásnější v Evropě

vaném letovisku Zlaté Písky, ale
po celém pobřeží od severu až
na jih.

A především jižní část černomořského pobřeží je v posledních
letech stále populárnější a svědčí o tom i řada známých českých
osobností, které do Bulharska vyráží na dovolenou nebo si zde rovnou kupují své letní byty. Zahrát
si na hvězdu, užívat si skvělých
služeb kvalitních hotelů a nechat
se v nich rozmazlovat (díky rozsáhlé rekonstrukci v posledních
15 letech se dnes Bulharsko pyšní
nejmodernější hotelovou sítí v celé
Evropě) můžete i Vy.
A pokud se nechcete jen válet na pláži, můžete již tradičně
v Bulharsku využívat i služeb skvělého českého animačního teamu.
Ten bude v létě opět působit v klubových hotelech Alexandria Club
v Primorsku, Carevu a nově také
na Slunečném pobřeží a ve Svatém
Konstantinu. Ale animace nejsou
přístupné pouze turistům ubytovaným v klubových hotelích!
I v létě 2014 bude v Primorsku otevřeno české Centrum animačních
programů, které je otevřeno pro
všechny klienty cestovní kanceláře Alexandria, bez ohledu na to,
v jakém hotelu či penzionu jsou
ubytováni.
Jenže jak říká klasik, lepší je
jedinkrát prožít, než stokrát číst
a slyšet. Takže neváhejte a vyrazte si Bulharsko prožít i vy. Určitě
budete nadšeni.

FOTO: SDH Český Těšín – Stanislavice

Stonavští krojovaní horníci
připravují „stoletou“ slávu

Děti z SDH Český Těšín – Stanislavice používají nové vybavení pro požární sport.

U HASIČŮ VE STANISLAVICÍCH
PLNÍ SRDCOVKA DĚTSKÉ SNY
ČESKÝ TĚŠÍN – Ačkoliv lze
požáry, u nichž se svou výjezdovou jednotkou asistoval, sečíst
na prstech jediné ruky, splnil si
Pavel Hála vstupem do Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Českém
Těšíně – Stanislavicích svůj
klukovský sen. A nyní ho pomáhá
plnit prostřednictvím Srdcovky
rovněž té nejmladší generaci –
hasičskému potěru – soutěžící
v požárním sportu.

„Minigranty těžařské
nadace? Moc dobrá věc,
která pomáhá rozvíjet
činnost řady spolků
a organizací potýkajících
se stále s nedostatkem
ﬁnancí!“ shrnul Pavel
Hála ze společnosti AWT.
„Přičichl jsem k hasičům, když
jsem se přestěhoval z Havířova
k přítelkyni do Stanislavic. Ona je
hasička už od první třídy základní
školy, já zatím pátým rokem,“
popsal Hála s tím, že být členem
SDH pro něj znamená patřit
k místní komunitě, pomáhat lidem
a získávat užitečné znalosti. A to
jak v ovládání techniky (pily, strojní
nůžky, čerpadla), tak v oblasti
zdravovědy.

„Když náš velitel Marek
Martynek, jenž je báňským
záchranářem na ČSM, vypsal svou
žádost o minigrant na vycházkové
uniformy, neváhal jsem a vyplnil
další Srdcovku,“ líčil Hála, který
zařídil pro „královskou disciplínu“
požárního sportu – požární útok –
část nového vybavení. Rozdělovač
sloužící k dělení hadicového vedení
již mají a na přetlakový ventil zatím
čekají.
„Smysl požárního útoku je v co
nejkratším čase spojit savicové
vedení, natáhnout hadicové vedení
a sestřelit terče stříkáním proudu
vody na cíl. Naše časy se pohybují
okolo pětadvaceti šestadvaceti
sekund, přičemž mistrovské bývají
samozřejmě ještě lepší,“ vysvětloval
patron minigrantu, jehož partnerka
Pavlína Pinkavová je ve stanislavickém SDH vedoucí mládeže.
Hasičskému sportu se zde věnuje
čtyřiatřicet dětí – mladších a starších žáků a také dorostenců.
Výchova budoucích hasičů má
ve Stanislavicích více než třicetiletou tradici, zdejší mládežníci už
čtyřikrát startovali v republikovém
kole celostátní soutěže hry Plamen.
„Teď se probojovali z okresní soutěže do krajského kola, které se koná
13. až 15. června v Novém Jičíně,“
doplnil Hála, jehož vlastní hasičské
zkušenosti spočívají zejména v poskytování „technické pomoci“.
Radek Lukša

UŽ DVACET LET „VOZÍ UHLÍ“

Srdcovkový patron Pavel Hála
(40) pracuje u společnosti AWT
patřící k dárcům Nadace OKD.
Podle svých slov už dvacet let
„vozí uhlí“. Začínal ještě pochopitelně u OKD, Doprava, jako
posunovač ve stanici Prostřední

Suchá, odkud šibovali vozy
na Duklu, František a 9. květen.
Na posledních dvou zmíněných
šachtách pak pracoval také,
mimo jiné jako vedoucí posunu.
Nyní je vlakvedoucím a vozmistrem na Darkově.

Dva srdcovkoví patroni (zleva) Pavel Hála a Marek Martynek při hasičském cvičení.

8

Sport

číslo 22 | ročník 44

Josef Mazura: Osmé místo
odpovídá možnostem týmu
Nyní již bývalý karvinský
trenér hodnotil uplynulou
sezonu i celkové působení
v MFK OKD

S čím se s Karvinou loučíte?
Prožil jsem s áčkem MFK OKD
čtrnáct měsíců a rozhodně to
není štace, na kterou bych hned
zapomněl. Proč taky? Budu
na Karvinou vzpomínat rád,
vždyť jsem zde nechal kus svého já. Klub mi od loňského března samozřejmě přirostl k srdci.
Jako hlavní trenér se přece snažíte, aby se jeho svěřenci prosadili
v soutěži a zviditelnili se. Aby byl
náhled nejen sportovní veřejnosti na klub co nejlepší. S týmem se
rozcházím po vzájemné dohodě.
Končí i asistent Honza Pejša a trenér brankářů Karel Stromšík.
Kdo bude mým nástupcem, to už
je na vedení MFK OKD, já zatím
nové angažmá nemám.
Mohl mančaft dokázat více?
Vždy může mužstvo dosáhnout
výše, avšak ambice jsou jedna věc a realita či možnosti druhá. Sezona 2013/2014 začala velmi dobře, po deseti kolech jsme
byli třetí. Poté nám nepřiznali tři body z kontumační výhry
v Pardubicích a v závěru podzimu jsme museli řešit řadu problémů s fotbalem až tak nesouvisejících a záležitosti neslučující se

Jaro bylo pro MFK OKD jako na houpačce, celkově skončil klub osmý v tabulce.
rálku v kabině. Elvist Ciku se porval o místo v ostravském Baníku,
sice se poté vrátil do Karviné, ale
nedostal se do jarní formy.

s morálkou profesionálního hráče
fotbalu. Jaro bylo jako na houpačce – některé zápasy výborné, jiné
vyloženě hodně špatné. Doplatili
jsme na zranění některých hráčů
– Prince Oforiho, Tomáše Knötiga,
Jakuba Hottka Další dělali velké osobní chyby, za něž nás soupeři na hřišti nemilosrdně trestali. Osmé místo – poslední v první polovině tabulky – dle mého
v dané chvíli odpovídá možnostem mužstva.

Zkusíte hledět do budoucna?
Nevím, jestli jsem už ten správný člověk, ale musím zdůraznit,
že MFK OKD Karviná se moc dobře stará i o fotbalovou mládež.
Tréninkové možnosti a podmínky

Na závěr, co vy a hornictví?
A víte, že jsem už fáral? V osmnácti jsem byl na turnaji Družba
v Doněcku na Ukrajině, tehdy pochopitelně ještě v Sovětském svazu. Vzali nás tam na exkurzi
na šachtu, jejíž jméno mi sice už
vypadlo z hlavy, nicméně vybavím
si, jak jsem se kilometr pod zemí
plazil v uhelné sloji o mocnosti šedesáti centimetrů až k dobývacímu kombajnu. Obrovský zážitek
na celý život, jen škoda, že jsem
si to nezopakoval za karvinského
angažmá v OKD. Co se této společnosti týče, musím říci, že podpora karvinského fotbalu od OKD je
velmi důležitá. Těžaři jsou strategický partner klubu v boji o nejvyšší příčky!
Radek Lukša
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Kádru, jenž se často měnil, že?
Novými talenty jsou kluci z dorostu – Lukáš Kurušta a Erik
Puchel. Oba mají premiérové góly
v dresu karvinského druholigového áčka už za sebou a výhledově z nich mohou být ti správní tahouni. Velký potenciál je také
v brankáři Braňo Pindrochovi,
který
odchytal
osmadvacet
kol. Pokud na sobě budou mladí nadále pracovat, mají na víc!
Smlouvu MFK OKD po podzimu naopak rozvázal s Karolem
Pavelkou, Vladimírem Mišinským
a Admirem Vladavićem, rušili mo-

Josef Mazura (58) skončil na lavičce Karviné po devatenácti vyhraných, patnácti prohraných a sedmi
„plichtových“ utkáních. Aktivní
fotbalovou kariéru začínal v brněnské Zbrojovce, hrál i za národní
mužstvo v dorostencích U 18, U 21
a „áčko“. Patřil k ligovým mistrům
1977/1978 a strůjcům zlatého
úspěchu na olympiádě v Moskvě
v roce 1980. Startoval v poháru UEFA či Lize mistrů. Působil
také v St. Poltenu a Stockerau
v Rakousku, v Hasselu v Belgii.
Doma byl koučem Drnovic v letech
1998 až 2001.

FOTO: Radek Lukša

Jaké je „hornické“ publikum?
I když karvinský fanouškovský
kotel není velký, v zápase jsou
slyšet jak hlasivky, tak bubny!
Chci příznivcům MFK OKD tímto poděkovat.

FOTO: MFK OKD Karviná

KARVINÁ – Druholigová fotbalová sezona 2013/2014 už patří historii a hráči MFK OKD se do ní bohužel moc dobře nezapsali. V závěrečných třech domácích zápasech totiž nebodovali ani jednou
naplno, a ten úplně ﬁnální s FK
Varnsdorf dokonce „projeli“ 1:2
(po poločase 0:2)! Josef Mazura
měl o završení svého karvinského angažmá, jak přiznal v posledním rozhovoru ve funkci, jiné
představy.

v klubu jsou skutečně na vysoké
úrovni, vedení týmu musí doufat,
že se jim to vše vrátí v podobě odchovanců hrajících za áčko – příkladem jsou Kurušta a Puchel – či
v podobě ﬁnancí prodejem svého
hráče jiných klubů.

Plakát se Srdcovkou upozorňuje, kdo za akcí také stojí.

FLORBAL V TROPICKÉM VEDRU
OSTRAVA – Potřetí na porubské
Hlavní třídě vyrostlo v úterý 10.
června hřiště, na kterém si v režii
1. SC Bohumín 98 a za asistence
místního klubu Tigers Poruba vyzkoušely děti ﬂorbal. Jejich sportovní nadšení „nezchladilo“ ani tropické
vedro, jež den předtím panovalo
i na první zastávce série Florbal
open air tour 2014 v Bohumíně.

Florbal open air tour
pokračuje i ve čtvrtek
19. června od 15 hodin
před Novou Karolinou,
hrají dvojice a trojice.
„Naše město jsme logicky zvolili
vzhledem k sídlu oddílu čítajícího
nyní mezi osmi až devíti desítkami
ﬂorbalistů ve věku od školáků po seniory. Porubu přidáváme pravidelně,
protože je zde zájem o tento sport.

Naopak poprvé jsme se představili
ve středu 11. června v Hrabůvce,“
sdělil Ondřej Veselý z pořádajícího
bohumínského klubu.
Ten pořádá ﬂorbalové odpoledne
pro děti v domovském městě už
osmým rokem a třetím rokem ho
rozšiřuje i do dalších míst v kraji
díky minigrantu Srdcovka z těžařské
nadace. Patronem je specialista
péče o nájemníky RPG Byty Jan
Šumbera. „Letos se turné koná
i v rámci projektu Ostrava –
Evropské město sportu 2014,“
upřesnil Veselý.
Smyslem je zabavit děti vyrůstající ve městě a ukázat jim ﬂorbal
(a vlastně i sport všeobecně) jako
vhodnou aktivitu pro trávení volného
času. „Samozřejmě je s tím spojen
nábor, ať k nám, k Tigers Poruba či
1. SC WOOW Vítkovice, s nimiž jsme
spolupracovali v Hrabůvce,“ dodal
Veselý s tím, že ﬂorbalová soutěžní
sezona začíná v srpnu.
uzi

SPORTOVNÍ LEZENÍ V ORLOVÉ
ORLOVÁ – Velikou proměnou
prošly od první červnové soboty
lezecké stěny ve sportovní hale
Gymnázia a Obchodní akademie
v Orlové včetně přichystání nových
„chytů“ pro lezce a lezkyně. Tak, aby
se mohly konat druhou červnovou
sobotu na vylepšených cestách
dětské závody na obtížnost Tendon
U14 s mezinárodní účastí.

„Horolezci TJ Baník Karviná
podpoření letos Nadací OKD ze
Srdcovky mají nemalé cíle, tak nám
držte palce. Děti čekají tři kvaliﬁkační a jedna ﬁnálová cesta,“ informoval Marcel Janoš s tím, že závody
začínají v 9.30. Čtvrtý letošní podnik
Tendon U14 pořádá Horolezecký
klub Gymnázia Orlová a i publiku
slibuje: Je se na co těšit!
uzi

Kia Motors uvedla na trh nové kompaktní SUV Soul
· Nový vzhled exteriéru inspirovaný konceptem Kia Track´ster
· Zcela nová podvozková platforma
· Výrazně tišší interiér s materiály vyšší kvality
· Řada nových prémiových prvků

Design
Vnější podobnost mezi novým
Soulem a konceptem Track’ster
je zřetelná. Důkazem jsou mlhové světlomety, umístěné velmi nízko až u krajů karoserie.
Charakteristická maska chladiče
Kia byla přepracována, aby se více
podobala konceptu a zároveň ladila s ostatními modely produktové
řady Kia.

Podvozek a poháněcí ústrojí
Největší technickou změnou nového Soulu je převzetí zcela nové
podvozkové platformy, která vychází z nové generace modelové
řady Kia cee’d.
Přední náprava se vzpěrami McPherson je nyní uložena
v pomocném rámu se čtyřmi
lůžky (první generace Soulu ho
vůbec nepoužívala), které lépe
izolují interiér od vibrací a minimalizují přenos rázů od pod-

vozku. Převodka řízení byla posunuta více dopředu, což zlepšilo reakce řízení a potlačilo přenos rázů do volantu.
Tužší skelet karoserie umožnil,
společně s úpravami podvozku
vytvořit vůz s výrazně lepší jízdní dynamikou a komfortnějším
odpružením.
Zákazníci si mohou vybrat
z nejnovějších verzí zážehových
a vznětových motorů Kia GDI
a CRDi o objemu 1,6 litru v kombinaci s šestistupňovými mechanickými nebo samočinnými
převodovkami.
Kia Soul pro modelový rok
2014 má o trochu větší rozměry, které umožnily vylepšit vůz
po praktické stránce. Otvor zadního výklopného víka je nyní
o 60 mm širší, takže usnadňuje přístup do velkého zavazadlového prostoru a navíc nabízí
dodatečné úložné schránky pod
podlahou.

Standardní výbava
a prémiové prvky
V závislosti na stupni v ýbav y je
nov ý Soul nabízen s řadou nov ých prémiov ých prvků v ýbav y, mezi něž patří přední světlomety LED pro denní svícení, zadní světla LED, xenonové
světlomety, bezklíčov ý přístupov ý systém a spouštění motoru tlačítkem, automatická klimatizace, prémiov ý audiosystém Infinity, navigační systém
s 8“ displejem, tempomat, ko-

žené čalounění, odvětrávaná
sedadla vpředu, v yhřívaná sedadla vpředu a vzadu, panoramatické skleněné střešní okno
a v yhřívaná a sklopná vnější
zpětná zrcátka.
Zákazníci si mohou vybírat z 10
barev karoserie a ze čtyř dvoubarevných kombinací. K dispozici je
sedm různých designů kol z lehké slitiny s průměrem rá ů od 16
do 18 palců. Soul může být vybaven také novým stylistickým paketem SUV.

Nový Soul si můžete prohlédnout u autorizovaných prodejců
značky KIA:

Autoservis Bártek a syn spol.
s r.o., Frýdek-Místek
www.autobartek.cz

Autoservis Czudek, s.r.o.,
Chotebuz
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
http://kia.autosalonkudrna.cz

Vylepšený interiér
Nov ý Soul poskytuje cestujícím ve svém interiéru v ýrazně tišší prostředí s kvalitnějšími materiály a účinnějším odhlučněním v porovnání
s předchůdcem.

FOTO: KIA

Kromě designu se konstruktéři
nového Soulu zaměřili především
na zlepšení jízdní dynamiky, kvalitu použitých materiálů a rozšíření výbavy o atraktivní prvky.
Právě tímto by se měl stát současný model ještě úspěšnější než jeho
předchůdce.

Interiér je také větší. Vzrostla
výška stropu nad sedákem, prostor pro nohy vpředu a šířka interiéru v úrovni ramen. Více místa
pro nohy mají k dispozici rovněž
cestující na zadních sedadlech.
Nastupování a vystupování je
díky nižším prahům a snížení
sedadel vpředu i vzadu mnohem
pohodlnější.
Zákazníci mají na výběr jednobarevné nebo dvoubarevné interiéry. K dispozici je čalounění tkaninou nebo kůží.

V závislosti na stupni výbavy je nový Soul nabízen s řadou nových prémiových prvků výbavy, mezi něž patří mimo jiné přední světlomety LED pro denní
svícení, zadní světla LED nebo xenonové světlomety.
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