3

4

Letošní čelbový
rekord

5

Útlum má
vlastní ZBZS

Hlavní úkoly souvisí s přípravou
na technickou likvidaci.

Parta razičů Dariusze Marcola zvládla
v září 159 metrů.

Průzkum
o koronaviru

Zaměstnanci se mohou zapojit
do dotazníkového šetření.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.
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Bezpečnostní heslo měsíce: „Používej svoji hlavu, zdraví stojí za námahu!“

Intenzivně pomáháme s hledáním nového pracovního uplatnění
Zástupci vlády dne 21. 9. 2020 rozhodli o zahájení
postupného převodu utlumovaných dolů OKD, a.s.
na státní podnik DIAMO. S převzetím utlumovaných
dolů a dobývacích prostorů OKD dojde také
k přechodu části zaměstnanců v dohodnutém
časovém harmonogramu. Vždy bude plně
respektována kolektivní smlouva OKD.
mnoho, neváhejte kdykoliv kontaktovat personalisty, připravené odpovídat na dotazy. To zdůrazňuje personální ředitelka firmy Radka
Naňáková v rozhovoru na aktuální
téma převodu části zaměstnanců ze
společnosti OKD pod státní podnik
DIAMO.
Pojďme k první vlně převodu
zaměstnanců – k 1. lednu 2021
– koho se týká?
V první vlně počítáme s převedením přibližně dvou set zaměstnanců na státní podnik DIAMO, kteří se
budou podílet na útlumových pracích na lokalitách Útlum-Jih a ÚtlumSever. Tedy na dolech Staříč, Frenštát
a Lazy. Druhou skupinu 1. vlny tvoří 550 lidí, jichž se dotýká rozhodnutí
představenstva OKD o snížení stavu
zaměstnanců k 1. únoru 2021.
Jak bude konkrétně převod
zaměstnanců pod státní podnik
DIAMO probíhat?
Se všemi, kterých se přechod ze společnosti OKD na DIAMO dotýká, je veden
informační pohovor. Cílem tohoto pohovoru je, aby každému člověku bylo
vše vysvětleno. To znamená, že nejdříve
seznamujeme s obsahem informačního dopisu o přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů části našich
zaměstnanců ze společnosti OKD, a.s.
na státní podnik DIAMO.
Obsahem dopisu jsou všechny důležité informace pro zaměstnance,
jako například že jejich novým zaměstnavatelem je od 1. ledna 2021
státní podnik DIAMO, dále že druh
práce a místo výkonu práce sjednané
v pracovní smlouvě se nemění; nebo
že obsah kolektivní smlouvy uzavřené mezi OKD a příslušným odborovým orgánem přechází dnem 1. ledna
2021 na nového zaměstnavatele, společnost DIAMO, s.p. na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však

do konce následujícího kalendářního
roku, tedy roku 2022, a další údaje
spjaté s převodem. Po seznámení si
daný zaměstnanec jeden dopis vezme
k sobě, na druhém podepíše převzetí a třetí dopis je pro DIAMO. Jinými
slovy každý zaměstnanec přechází se
svou stávající pracovní smlouvou.
OKD připravila pro odcházející,
tak jako dříve, pomoc. Můžete ji
specifikovat?
Pokud se jedná o skupinu nadbytečných zaměstnanců, tak těmto lidem
je nabídnuta pomoc našeho programu pro odcházející zaměstnance Nová šichta. Vysvětlujeme všechny možnosti rekvalifikačních kurzů, které budou realizovány v součinnosti s úřady práce. Předáváme
informace a podklady k výstupním
prohlídkám a výstupním formalitám. Máme pro všechny připravené
brožurky se všemi důležitými informacemi při ukončování pracovního
poměru, a to se shrnutím všech nároků, s informacemi týkajícími se
všech dokumentů, které je třeba si
vyřídit. S popsaným systémem podpory v nezaměstnanosti, s informacemi potřebnými k vyřízení důchodů, s instrukcemi, jak hledat nové
zaměstnání. S vysvětlením všech
nabízených služeb programu Nové
šichty, která pomáhá všem, jež o to
mají zájem. Také každý z těchto zaměstnanců dostane písemně informaci o termínu propouštěcího pohovoru, který bude v lednu 2021
a bude veden personalisty společnosti DIAMO. Předávaných informací je hodně, a proto je možné se
kdykoliv obrátit na personalisty uvedené v informačních dopisech, kteří
jsou připraveni odpovídat na dotazy.
Pokud je někdo nemocný a nebude
moci se na pohovor dostavit, budou
mu dokumenty zaslány domů a kdykoliv může zavolat nebo po uzdravení přijít se informovat k přísluš-

FOTO: OKD

DARKOV – Předávaných informací je

na termínu a sdělit základní informace ke konání první schůzky.

mi společnostmi a informujeme je
o možné spolupráci a účasti ve speciální webové aplikaci s názvem Burza
práce. Ta firmám umožní vkládat nabídky práce a vyhledávat v její databázi nejvhodnější kandidáty k oslovení. Těmi jsou všichni dobrovolně
registrovaní odcházející zaměstnanci. Přihlásit se můžou zájemci jakoukoliv formou: telefonicky, e-mailem,
osobním kontaktem. Zaměstnanci,
kteří již prošli informačním pohovorem a projevili o služby Nové šichty
zájem, budou postupně kontaktováni ze strany konzultantů Nové šichty. Společně se poté mohou domluvit

Přímo v OKD bude od 2. listopadu kancelář úřadu práce,
jak bude vypadat vzájemná
spolupráce?
Ano, je to tak. Na lokalitách budou zpřístupněny mobilní pracoviště Úřadu práce ČR, kde bude možné informovat se ohledně dalšího
postupu v souvislosti s ukončením
pracovního poměru, získat bližší informace k rekvalifikačním kurzům
nebo projektu Úřadu práce ČR –
Outplacement ÚP.

Radka Naňáková

Dotazy na přechod zaměstnanců zodpoví

nému zaměstnanci personálního
útvaru. K samotnému propouštění
dojde až po přechodu zaměstnanců
na DIAMO, státní podnik, to znamená v lednu 2021. Můžeme Vás ujistit,
že pro zaměstnance, kteří budou odcházet v druhé vlně (ČSA, Darkov)
i v třetí vlně (tj. ČSM) stále bude platit
Kolektivní smlouva OKD, a.s. včetně
ujednání o Sociálním programu a odstupném. Totéž se týká Usnesení vlády ve vztahu k převodům zaměstnanců na DIAMO. Překážky na straně
zaměstnavatele nemají vliv na nároky
týkající se odstupného.

Lokalita

Na co budou mít propouštění
zaměstnanci nárok podle
Kolektivní smlouvy OKD?
Propouštění zaměstnanci budou mít
nárok na odstupné dle Kolektivní
smlouvy OKD, a.s. a přijatého
Sociálního programu ve výši až jedenáctinásobku podle počtu odpracovaných let, a to v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního
poměru.
V říjnu personalisté naplno
spustili program Nová šichta.
Kdo se do něj může přihlásit?
Může se do něj přihlásit kdokoliv, kdo
odchází nebo bude odcházet z OKD.
Pomáháme se zpracováním životopisu, se založením e-mailu, poskytujeme informace týkající se úřadu
práce, co se týče registrace, rekvalifikace, příspěvků. Pomáháme s hledáním pracovního uplatnění, s přípravou na pohovor. Poskytneme sociální i psychologické poradenství.
Rozvíjíme spolupráci s regionální-

Darkov
ČSM
ČSA

Jméno
Mgr. Radomír Štix, manažer Centra
personálních služeb
Ing. Daniel Sulava, manažer pro
lidské zdroje
Ing. Stanislav Chobot, manažer pro
lidské zdroje
Barbara Tomanová, personalista
senior

Kontakt

Kancelář

596 262 018

103

596 451 620

131a

596 352 157/
596 262 335

222/(132
Darkov)

Harmonogram propouštění v 1. vlně
Informační pohovory

do poloviny listopadu 2020

Převod zaměstnanců na DIAMO, státní podnik
Pohovor s nadbytečnými zaměstnanci za účelem ukončení
pracovního poměru
Termín nadbytečnosti

1. 1. 2021
leden 2021
1. 2. 2021

Nová šichta, kontakty
Lokalita Jméno
Mgr. Karolína
Darkov
Bachurska

Kontakt
Kancelář: Pracovní doba*
596 262 132, 725 756 830
PO, ST, ČT
102
karolina.bachurska@okd.cz
8:00 – 14:00
107 bývalé
596 451 149
PO , ST, ČT
ČSM
Lucie Peterková
zdravotní
lucie.peterkova@okd.cz
8:00 – 14:00
středisko
596 352 440, 725 756 827
PO, ST, ČT
ČSA
Ing. Markéta Klopcová
213
marketa.klopcova@okd.cz
8:00 – 14:00
* Po dohodě je možno domluvit i termín mimo výše uvedenou pracovní dobu. Pro zájemce je taktéž umožněno absolvovat schůzku po předchozí domluvě v Poradenském
centru v Karviné na adrese Tř. Osvobození 1721/9, Karviná-Nové Město.

Úřad práce v OKD, kontakty
Lokalita

Kontakt

Darkov

596 46 2333

ČSM

596 45 1144

ČSA

596 35 2180
596 35 2181

Kancelář
Hlavní budova, 1. patro,
kancelář č. 121
bývalé Zdravotní
středisko, přízemí,
kancelář č. 4
Správní budova,
2. patro,
kancelář č. 201

Pracovní doba
ST, ČT
6:30 – 14:30
PO, ÚT
6:30 – 14:30
ST
6:30 – 14:30

Nejčastější dotazy převáděných a následně propouštěných zaměstnanců
Ptá se Jiří Waloszek, předseda Sdružení hornických odborů – odpovídá Radka Naňáková, personální ředitelka

Jiří Waloszek

Jak dlouho mám
nárok na podporu
v nezaměstnanosti?
Nárok se odvíjí od věku:
do 50 let věku je to
pět měsíců, nad 50
let do 55 let věku je to
osm měsíců a nad 55
let věku je to jedenáct
měsíců.

V jaké výši přísluší podpora
v nezaměstnanosti při

rozvázání pracovního poměru
z organizačních důvodů?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
na úřadu práce v procentech z průměrného měsíčního čistého výdělku. Níže uvedený příklad platí v případě, že Vám náleží
tří měsíční odstupné dle § 67 zákoníku
práce, jestliže Váš pracovní poměr u OKD
trval alespoň dva roky. To znamená, že
podpora se v takovém případě poskytuje
od 4. měsíce a počet násobků odstupného vyplývající z KSVS a KS OKD nemají
na poskytnutí podpory vliv.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 je 19 389 Kč měsíčně.
Podpora v nezaměstnanosti při rekvalifikaci, zabezpečené úřadem práce, činí
šedesát procent průměrného měsíčního
čistého výdělku, přičemž pro rok 2020 je
její maximální výše 21 729 Kč měsíčně.
Bude podpora v nezaměstnanosti
poskytována ihned po ukončení
pracovního poměru
Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí po dobu odstupného, které náleží

dle § 67 zákoníku práce. To znamená při
pracovním poměru, který trval alespoň
dva roky, se podpora neposkytuje

první tři měsíce, tak jak můžete vidět
v tabulce.
Pokračování na straně 3

Příklad nároku na podporu

X…podpora se nevyplácí po dobu odstupného, které náleží dle § 67 ZP.
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Rubání i čelby v revíru nadále brzdily
špatné podmínky i dozvuky pandemie

Turoňova stěna opět
mezi nejlepšími
„Standardně vynikající výkony podali minulý měsíc horníci od hlavního předáka Turoně z úseku Davida
Miarky v bloku 292 200/4 ve 29. sloji 2. kry v ohradníku severských jam
na ČSM. Nakopali 21 786 tun a jako
jediní dosáhli na limitní výkon v těžbě,“ oznámil vedoucí provozu rubání Roman Janulek s tím, že nebýt
omezeného postupu na 3,2 metru
za den, tak by u tohoto kolektivu
zaznamenali bezesporu ještě větší
fedrunk.
Celkově se ale podařilo dosáhnout
78,5 procenta z technického režimu
stanoveného v těžbě pro devátý měsíc.
„Vytěžili jsme 110 tisíc tun a výpadek
na business plán byl dokonce ještě větší
než toto číslo. Důvodem bylo opoždění nových bloků 463 304 a 401 204/1

a 289 na Darkově,“ sdělil vedoucí provozu příprav Petr Glas. Zdůraznil, že
padl revírní rekord roku – postaraly
se o něj osádky Dariusze Marcola se
159 metry z díla 463 324/1! Tato parta byla jedinou dodavatelskou, která
dosáhla v září na limitní výkon.
„Z vlastních kolektivů překonali o jedenáct metrů stometrovou hranici na čelbě 236 541.51 u Marka
Noworyty na Darkově. Jen o devět
metrů pak tato meta unikla razičům
Vladimíra Vereše na čelbě 292 220/3
na ČSM. S klasickou technologií
si vedli nejlépe u Marka Fajmana
na čelbě 293 297 na ČSM, kde vyrazili pětapadesát metrů,“ uvedl Glas.
Na stonavské šachtě vyzdvihli i práci
kolektivu hlavního předáka Václava
FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Po třech letních měsících
ovlivněných koronavirovou pandemií se kolektivy na produktivních
kontech v OKD vrátily k soutěži v plnění limitních výkonů. V provoze rubání se přihlásily čtyři, uspěl jediný.
V provoze příprav jich chtělo dosáhnout na parametry devět, podařilo se
to pěti.
Po třech kvartálech letošního
roku hlásili rubáňoví splnění celkem osmi limitních výkonů, po dvou
zvládly kolektivy hlavních předáků Františka Nachtnebla (předtím
Romana Krčmáře), Kamila Turoně
a Grzegorze Dąbka. Po jednom
měli u kolektivů hlavních předáků
Dariusze Zelka a Rudolfa Kubeše
(předtím Miroslava Pokorného).
Čelboví zaznamenali od ledna do září
devětatřicet limiťáků, přičemž nejúspěšnější byli raziči Marka Fajmana
s pěti. Po třech splnili u René Poláka,
Jaroslava Holuba (předtím Romana
Jakubišina) a Dariusze Marcola.

Michalčíka, ten na lince C centrálního odtěžení stavěl nad provozovanými pásy na třídě 362 240 kříž a udělal zde s ručním vrtáním a střílením
osmnáctimetrovou zarážku pro kombajn MR 340, s nímž se bude razit výduch pro budoucí porub 362 501. „Se
stropními podmínkami se nám potrápily osádky Radima Dudy, Ondřeje
Špičky i Waldemara Paśika,“ podotkl
Petr Pavera z provozu příprav.
Čelboví měli po devíti měsících
za sebou 8725 vyražených metrů, přičemž na business plán by potřebovali ještě další více než dva kilometry.
I na jejich výsledcích byly znát dozvuky pandemie koronaviru a postupně přijímaných opatření proti šíření
nákazy.

Limitní výkon v rubání
Těžební úkoly plnilo v OKD šest porubů, pak přibyl sedmý.
na jižní lokalitě ČSM, což způsobila koronavirová pandemie a s ní související
opatření,“ popisoval Janulek.
Za první tři čtvrtletí horníci v OKD
nakopali 1 088 100 tun uhlí, nicméně výpadek na roční business plán už
také přesáhl milionovou hodnotu.

„Nejvyšší výpadky zaznamenali
na pracovištích kolektivu Nachtnebla,
kde bojovali s přítoky vody a nesoudržným nadložím, a kolektivu
Rzidkého, kde byly špatné geologické
podmínky. V rubání u Valíčka nás potrápila geomechanika taky, chlapi tam
situaci docela dobře zvládali, ale nakonec jsme přesto byli nuceni omezit
denní postupy až na nynější dva metry,“ upřesnil Janulek.
K šesti uvedeným kapacitám, jak
doplnil, přibyl od října ještě porub
463 200 na jižní lokalitě stonavské
šachty s kolektivem hlavního předáka
Romana Kurka z Alpexu.

V září šest porubů od října
už sedm
V září podle něho dobývalo v revíru pět porubů, v závěru měsíce najel šestý. Na šachtě ČSM-Sever
fedrující stěna 292 200/4 s osádkami Kamila Turoně a nově rozfáraný
blok 400 002 s osádkami Dariusze
Zelka. Na šachtě Darkov to dále byly
poruby 340 902 s osádkami Zbyňka
Rzidkého a 240 401 s osádkami
Ladislava Valíčka. Na šachtě ČSA pak
porub 22 4054 s osádkami Františka
Nachtnebla a další nový blok 11 3432
s kolektivem Grzegorze Dąbka.

Na business plán chybělo
i v ražbách
Čelbovým na splnění úkolů letošního devátého měsíce pochybělo sedmaosmdesát metrů. „V revíru se vyrazilo 901 metrů, z toho 612 na ČSM

• k olektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku Polcarbo vedoucího
Davida Miarky v porubu 202 200/4
nakopal 21 786 tun při měsíčním

postupu 94,4 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
3,15 metru a rubáňový výkon 21 tun
na horníka a směnu.

Limitní výkony v ražbách
• k olektiv hlavního předáka Jaroslava
Holuba z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 570 vyrazil 46
metrů při průměrném postupu 230
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 12,78 centimetru
na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 541.5 vyrazil
49 metrů při průměrném postupu
2,29 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 12,7 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Marka Fajmana z úseku vedoucího Lubomíra Poločka na čelbě
293 297 vyrazil 55 metrů při

průměrném postupu 2,62 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 12,47 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 292 220/3 vyrazil
91 metrů při průměrném postupu 4,33
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 20,63 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 463 324/1
vyrazil 159 metrů při průměrném
postupu 5,48 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 32,25
centimetru na raziče a směnu.

ALPEX ZAČAL POŘÁDNĚ Probítka přiblížila konec vozové těžby Jih – Sever
KOPAT UHLÍ PO PŮLROCE Pro kolektiv Petera

la ve druhém zářijovém týdnu, ve štufě
899 metrů, parta Petera Ilavského
z THK Čechpol práce na chodbě
54 621. Probila se na štreku 546 23 raženou osádkami Václava Sliže, za nimiž na protičelbě zůstalo deset metrů.
Přiblížila se tak doba, kdy v uvedené
oblasti bude fungovat centrální pásové odtěžení jako náhrada za vozy převážející po kolejích rubaninu z jižní
na severní lokalitu stonavské šachty.
„My postupovali ze Severu prakticky celou dobu s kopce, sem tam přecházeli sloj, potili se ve vedru,“ infor-

S klasikou na čelbě.

Probití důlního díla.

Ilavského znamenaly
poslední týdny boj
s velmi teplou a slanou
karbonskou vodou

STONAVA – Po půldruhém roce ukonči-

Alpex najel vlastní stěnu.

nám překazila odstávka provozu kvůli
koronaviru,“ poznamenal Hetman. Až
po šesti týdnech se chlapi do oblasti
40. sloje vrátili a přichystali porub
na nájezd.
„Takže až od září jsme začali fedrovat první tuny. Mocnost dobýváme
ve 400 002 v průměru třímetrovou,
přičemž očekáváme problémy s erozí
až o čtyřmetrovém skoku, díky tomu,
že máme menší dobývací komplex,
pokusíme se tu poruchu v minusových
úklonech podjet,“ řekl vedoucí provozu
rubání Aplexu. Kolektiv se směnovými
předáky Piotrem Malinou, Krzysztofem
Wojtyłkem, Mariuszem Zawiłou,
Janem Romaniecem a posilami dvou
osádek firmy NK Rofis začínal s denním
postupem 0,8 metru a těžbou okolo
600 tun. Nyní se porub 400 002 dostal
v průměru až na tři metry denně.
„Pomalu se sbíráme dokupy,“ řekl
Hetman a poznamenal, že z Alpexu byly
dvě osádky též na výpomoc na Darkově
v porubu 340 902 u horníků Zbyňka
Rzidkého. Začátkem tohoto měsíce
druhý kolektiv této firmy s hlavním předákem Kurkem rozjel dobývání v porubu
463 200 na severní lokalitě ČSM.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Šest z devíti měsíců tohoto
roku nebyly pro horníky úseku Alpex
R1 po stránce těžby uhlí nic moc. Jejich
situaci ovlivňovala hlavně pandemie
koronaviru covid-19, jak řekl vedoucí
provozu rubání této polské dodavatelské firmy Dariusz Hetman. Až od první
zářijové dekády rozjížděl pořádně
kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka konečně „vlastní“ stěnu 400 002
na Dole ČSM-Sever.
„V březnu jsme kopali na ČSM-Jihu
v porubu 402 303, a když se pak koncem tohoto měsíce zavíraly hranice, nastával chaos. Chlapů z osádek od Zelka
tehdy zbyla na českém území asi pětina
– ubytovaných v hotelovém domě,“
upřesnil Hetman s tím, že na uvedeném
pracovišti je pak nahradil kmenový kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii
z úseku Karla Pochopeně.
Zelkovi horníci se následně spojili
s krajany z úseku Alpex 2 s hlavním předákem Romanem Kurkem a dokončovali porub 401 204 také na jižní lokalitě
stonavské šachty. Po jeho výklizu mířila
celá tato parta na severní lokalitu, kde
dokončovala rekonstrukce technologie v jiné stěně – 400 000 – kde je
instalovaný velký POP 2010, tedy sekce
BUC 2500/5500 a kombajn SL 500. Ta
se ovšem nakonec musela uzavřít,“ komentoval jarní anabázi vedoucí provozu
rubání Alpexu.
Kurkovy a Zelkovy osádky se ještě
pustily do vybavování stěny 400 002
celkem 111 sekcemi typu BUC
1500/3100, kombajnem SL 300,
porubovým dopravníkem PF 6 a podporubovým dopravníkem Grot. „A tohle

moval Rostislav Kubín, vedoucí úseku THK Čechpol. Ilavského kolektiv
tady v letošním roce ostatně zaznamenával nejvyšší postupy s klasickou
techologií v OKD, 55 metrů v prvním
a 53 metrů v pátém měsíci. Údržba
a víceméně bezporuchový provoz vrtacího vozu VVH 1U a nakladače
NSU – 1E byla i zásluhou zámečníků
s předákem Robertem Trněným.
„Po obnovení provozu a blížícímu
se konci ražby nás začala trápit voda,
podle hydrogeologů karbonská, každopádně velmi teplá a slaná. Asi nejhorší to bylo posledních dvacet metrů před probítkou, to už neprosakovala jen z počvy, ale pršela i ze stropu,“ upřesnil vedoucí úseku. Aby se
zvládly desetilitrové minutové přítoky vody, nainstalovali na čelbu dvě
čerpadla typu Nora. „Po dokončení
probítky chlapi všechno sestěhovali
do staničení 100 a odtamtud se pus-

tili do zarážky ve 36. sloji. Po padesáti metrech s klasikou nás na chodbě
362 220 vystřídá některý z kombajnových kolektivů,“ poznamenal Kubín
za THK Čechpol.
Sližův kmenový kolektiv z úseku
vedoucího Adriana Firly už v oblasti budoucího jižně-severského centrálního odtěžení zahájil přípravu
na instalace pohonů dopravníkových
pásů o šířce 1200 milimetrů. Tedy zejména přibírkové práce a přistřílky.
„Předtím se zde do probítky razilo
na třídě 546 23 do staničení 85,2 metru. Kolektiv nastoupil na tuto ražbu od června a ve straničení 29 stavěl i respovou odbočku. Postupoval
v průměrném úklonu deseti stupňů,“
řekl Adrian Firla, pod jehož přípravářský úsek spadá Sližova parta. Ta
pracovala také s klasickou technologií. Stejnou, jakou měli na protičelbě
u Ilavského.
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OKD uvítala schválení státního
příspěvku pro své zaměstnance

Nejčastější dotazy
převáděných a následně
propouštěných zaměstnanců

Na podporu k překlenutí
dopadů útlumu těžby
bude nárok po dobu
třech měsíců až
pěti let v závislosti
na odpracované době
a věku

Dokončení ze strany 1
Kdy se nejpozději musím
zaregistrovat na úřadu práce?
Aby vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání bezprostředně navazovalo na ukončení zaměstnání, je nutné
žádost o zprostředkování zaměstnání
podat na úřadu práce nejpozději do tří
pracovních dnů od skončení pracovního
poměru. Dále zákon o zaměstnanosti
Vám umožňuje v podstatě kdykoli,
pokud máte zájem o zprostředkování
vhodného zaměstnání nebo o zabezpečení rekvalifikace, požádat o zařazení
do evidence zájemců o zaměstnání
(během trvání pracovního poměru).
Všechny identifikační údaje týkající se
této evidence jsou určeny výhradně pro
účely zprostředkování zaměstnání a pro
statistické účely.

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Pro důlní 8000 korun, pro

povrchové 5300 korun! Takovou výši
měsíčního příspěvku odsouhlasila
na svém zasedání v pondělí 5. října
česká vláda pro zaměstnance OKD,
které v budoucnu čeká rozvázání pracovního poměru v souvislosti s útlumem dolů. Těžební společnost tento
krok uvítala.
„S povděkem kvitujeme, že vláda schválila znovuobnovení státního
příspěvku propouštěným z naší firmy. Ten totiž původně platil pro OKD
jen v době insolvence a v roce 2018
o něj naši zaměstnanci zcela přišli.
Příspěvek se bude opět vyplácet, a to
ve výši odpovídající příspěvku pro
jiné těžební společnosti v České republice,“ vzkázala předsedkyně představenstva Vanda Staňková. Podpora
k překlenutí dopadů útlumu těžby se
bude vyplácet tři měsíce až pět let,
a to v závislosti na odpracované době
a věku odcházejícího zaměstance.
OKD usilovala o obnovení tohoto
nároku po celý rok 2020 a navrhovala, aby se odstranil dlouhodobě nevyvážený stav mezi jejími zaměstnanci a lidmi pracujícími v jiných těžebních společnostech „Schválení této
novely, byť ve výši pro povrchové zaměstnance rovnající se ostatním těžebním společnostem, je vyvrcholením snahy OKD a také zástupců odborů,“ řekla Vanda Staňková s tím, že
existence tohoto nařízení má v současné době nabírat na důležitosti.
Rozhodnutí vlády komentovali pozitivně také odboráři OKD. „Jsme spokojeni s přijetím této novely. Teď se

Důlním slíbila vláda 8000 korun ...
OKD dostane na úroveň společnosti jako například Severočeské doly či
státní podnik DIAMO,“ nechal se slyšet Jiří Waloszek, předseda Sdružení
hornických odborů. Pro povrchové
to, jak poznamenal, ale znamená, že
jejich příspěvek klesne z dřívějších
7000 na 5300 korun. Ti, kterým již
byla sedmitisícová výše přiznána, o ni
každopádně ani s uvedenou změnou
nepřijdou, vláda nepovažovala krácení příspěvku v průběhu vyplácení
za žádoucí ani za vhodné.
Ministr průmyslu a obchodu ČR
Karel Havlíček v této souvislosti upozornil, že nároky na tyto příspěvky
nezaniknou lidem z OKD ani jejich
převodem pod státní podnik DIAMO.
„Jednotlivé části OKD budou s postupným útlumem přecházet pod tento státní podnik, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a také vyplácení sociálních příspěvků bývalým horníkům a dalším
zaměstnancům dolů,“ vysvětlil ministr a připomenul, že v závěru února
2021 skončí těžba na šachtách ČSA
a Darkov.
První pomoc propouštěným zaměstnancům OKD schválila vláda již
v roce 2016, to se týkalo především
těch odcházejících z Dolu Paskov (lo-
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kalit Staříč a Chlebovice). Těžební
společnost na sebe tehdy zároveň podala insolvenční návrh a jejím vlastníkem se po soudním rozhodnutí stal
v roce 2018 stát prostřednictvím podniku Prisko. „Od května roku 2016
si o příspěvek na překlenutí dopadů útlumu těžby požádalo 1340 lidí.
Vyplaceno jim bylo dosud 236,4 milionu korun,“ informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vláda na podzim 2016 rozhodla i o kompenzacích pro propouštěné z jiných těžebních firem – například uranových dolů v Dolní
Rožínce či hnědouhelného lomu ČSA
v Krušných Horách – přičemž jejich
povrchoví pracovníci získali už tehdy nárok měsíčně jen na 5300 korun.
Tedy na tolik, co nyní stát schválil
i povrchovým zaměstnancům z OKD.

V čem mi může Nová šichta
pomoci při hledání nového
zaměstnání?
Program Nová šichta podává pomocnou ruku zaměstnancům odcházejícím
z OKD. Pomáhá těm z Vás, kteří jsou
aktivní a tuto pomoc využívají.

Nová šichta v současné době
nabízí tyto služby:
1. Poradenství
• 
práce s očekáváními, pomůžeme
Vám rozhodnout se správně,
• 
pracovní poradenství,
• 
sociální a psychologické poradenství, externě ve spolupráci se zkušenými odborníky,
• 
poradenství k podpoře podnikání.
2. Pomoc při výběru a získání rekvalifikace ve spolupráci s mobilními
pracovišti Úřadu práce ČR.
Zájemci budou mít možnost si vyřídit
požadovanou rekvalifikaci přímo
na mobilních pracovištích úřadu
práce na lokalitách ČSM, Darkov a ČSA
a to v rámci projektu s názvem
Outplacement.

... a povrchovým z OKD 5300 měsíčně.

3. Nová šichta spolupracuje s regionálními zaměstnavateli a má přehled
o aktuálně volných pracovních
pozicích.
V rámci burzy práce vznikla internetová aplikace, která usnadňuje proces
hledání nového uplatnění. Přes tuto
aplikaci zaměstnavatelé nabízejí
volná pracovní místa a zároveň mají
možnost nahlížet do databáze klientů
Nové šichty.
Z jakého průměrného výdělku
se vyplácí odstupné?
Pokud ukončíte pracovní poměr v lednu
2021, je průměrný měsíční výdělek
vypočítaný ze čtvrtého čtvrtletí roku
2020.
Jaké odvody se platí
z odstupného?
Zdravotní a sociální pojištění se z odstupného neplatí. Daň z příjmu fyzických
osob se z odstupného platí. Z odstupného, které je vyšší než 139 340 Kč, se
platí takzvaná solidární daň. Solidární
daň je vypočítávána z rozdílu výše
odstupného a 139 340 Kč a v rámci ročního daňového vyúčtování je vrácena.
Kdy a od koho dostanu
potvrzení o odfáraných
směnách na hornický důchod?
Potvrzení dostanete při ukončení pracovního poměru od státního podniku
DIAMO. A to na základě dat poskytnutých z OKD.
Kde si mohu vyřídit sociální
příspěvek, který je vyplácen
na základě NV 167/2016 Sb.
ve znění NV415/2020 Sb.?
V rámci vyřizování výstupních formalit
ke konci listopadu si vyzvednete
na personálním oddělení OKD seznam
dokumentů, které je potřeba si nachystat. Personalisté státního podniku
DIAMO budou vše vysvětlovat a vyřizovat v rámci propouštěcích pohovorů
v lednu 2021.

Padl měsíční čelbový rekord, opět na pracovišti u Marcola
Dodavatelský kolektiv
z úseku Alpex 3 držel
při obfarávce podobné
tempo jako vloni,
postupně zvyšoval
výkony

STONAVA – Obfarávku nového sever-

Postupy u Marcola příliš nezpomalovaly ani obtíže s vypadávajícím
nadložím především v prorážce (což
odstraňovali zajišťováním a prolepováním stropu) a provádění protiotřesové prevence. „Kvůli očekávané tektonice v oblasti se na ochranu předkopu razila i chodba 463 324/1, která
končila ve staničení 390 metrů. A kde
velmi konsolidovaný a stabilně kvalitní výsledky podávající kolektiv zaznamenal minulý měsíc letošní nejvyšší
metráž 159 metrů,“ upřesnil směnový technik.
V podobném tempu ostatně
Marcolovy osádky pracovaly i minu-

rové přestávce tato patra o šest metrů
překonala stometrovou hranici.
Dodavatelský kolektiv s kombajnem MR 340 postupně obfarával
celý nový porub 463 304. Na úvodě
463 324 vyrazil 814 metrů v profilu SPN 16, v prorážce 463 364 pak
226 metrů v profilu BR, odtud se
vytočil doprava a pokračoval – jak
na ČSM říkají – za skuru na výduch
463 344/P. „Tam za ním zůstalo 410
metrů, přičemž na této štrece předtím ještě vypomáhali i kmenoví raziči z úseku Adriana Firly s hlavním
předákem Tiborem Pavlíkem s kombajnem AM 50,“ pokračoval Bielek.

FOTO: OKD a Radek Lukša

ského bloku ve 46. sloji 3. kry na Dole
ČSM završily osádky od hlavního
předáka Dariusze Marcola z úseku Alpex 3 vedeného Januszem
Zgudou
letošním
čelbovým

revírním rekordem. Na úvodní chodbě 463 324/1 postoupily v září o 159
metrů a potvrdily v měsíční metráži statut nejvýkonnějšího kolektivu
v OKD, jenž držely od loňska.
„Dobré hornické podmínky, bezporuchový provoz technologie, spolehlivý přísun materiálu, dodržování technologické kázně,“ komentoval směnový technik severského provozu příprav Marian Bielek okolnosti vedoucí
k nejvyššímu měsíčnímu postupu.
Toho ostatně Marcolovy osádky dosahovaly v průběhu tohoto roku v únoru
se 116 a v březnu se 123 metry. I v srpnu po obnově provozu po koronavi-

Kombajn MR 340 na čelbě Alpexu 3.

Hlavní předák příprav Dariusz Marcol.

lý rok: V červnu 107 metrů, v červenci
134 a v srpnu 147. Jejich výkon už pak
nikdo další v OKD nepřekonal.
Po letošním rekordu se kolektiv ze
Zgudova úseku přestěhoval do 29.
sloje na severské lokalitě stonavské
šachty. „Na třídě 292 297, což je budoucí větrní spojení, je čeká 710 metrů. Jedou ve vrchní lávce v mocnosti
metr třicet uhlí a v úklonech dosahujících podle průběhu sloje až minus devíti stupňů. Při ražbě je čekají dvě zatáčky, esíčka, pak už budou instalovat pohony pásů odtěžení a pokračovat rovně v profilu SPN 14,“ uzavřel
Bielek.
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Nová šichta se rozjíždí naplno, od Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ZÁŘÍ 2020
listopadu se přidá Úřad práce ČR Rubání – kombajny
KARVINÁ – Společnost OKD už s před-

stihem pomáhá zaměstnancům, kteří
budou muset firmu opustit v souvislosti
s připravovaným útlumem těžby. Naplno
se rozjíždí její program Nová šichta,
zintenzivňují se kontakty s firmami v regionu nabízející uplatnění a od příštího
měsíce se přímo v revíru přidají i služby
mobilního střediska Úřadu práce ČR.
„Nová šichta se nejvíce osvědčila při
útlumu Dolu Paskov v roce 2017, kdy
se zaregistrovalo přes 330 lidí. Všem
tento program tehdy pomohl. Jednalo
se o individuální péči o každého ze
zaměstnanců podle jeho potřeb. V praxi
to vypadalo tak, že konzultanti například
vypomáhali s přípravami na pracovní
pohovory nebo sepisováním životopisů,“
upřesňuje Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.
Kontaktní místa Nové šichty pro zaměstnance fungují na všech lokalitách
a lidé si tak mohou domluvit schůzku
podle svých časových možností.
„Velkou výhodu vidíme v tom, že v Nové
šichtě působí naši kmenoví zaměstnanci, jsou to naši personalisté, často se

tedy s klienty znají a je to o důvěře a individuální pomoci,“ pokračuje Radim
Tabášek, výkonný ředitel OKD.
Těžební společnost rovněž stále
navazuje spolupráci se zaměstnavateli v Moravskoslezském regionu,
kteří hledají nové síly. „Ta spolupráce je
oboustranná, máme speciální aplikaci,
kde firmy vkládají své nabídky pracovních pozic. A z druhé strany je k dispozici databáze klientů Nové šichty, jimž
vyplňujeme virtuální karty s potřebnými
údaji pro zaměstnavatele. Ten si podle
těchto karet vybírá ideálního pracovníka.
Veškerá komunikace probíhá přes konzultanty Nové šichty,“ vysvětluje Radka
Naňáková, personální ředitelka OKD.
Zaregistrovat se do programu Nová
šichta může každý zaměstnanec OKD,
který v budoucnu rozváže pracovní poměr. „Ale i ten, který už v OKD nepracuje,
maximálně však šest měsíců zpětně,“
upozorňuje mluvčí firmy Naďa Chattová.
Od listopadu pak přímo v OKD bude také
mobilní poradenské středisko úřadu,
v němž zájemci získají třeba přehled
o nabízených rekvalifikačních kurzech.

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

kombajn, výztuž

1094

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Valíček(240401/)

Puffer

28998

2.

Turoň(292200/4)

Miarka

21786

743

3.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

20 771

967

4.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

18061

607

130.6

13,150

1,15

SL 500, DBT 26/55

5.

Rzidký(340902/)

Hradil, Ing.

5478

176

38.8

4,223

0,50

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

6.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sᶒdkowski

2848

759

289.1

19,641

1,44

SL 300, DBT 13/31

301.2

31,274

3,22

SL 300, DBT 13/31

329.6

19,314

3,22

SL 300, Fazos 15/33

260.4

24,638

1,36

SL 300, DBT 13/31

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

tuny / den

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(463324/1)

Zguda, Mgr.

159,00

5,48

133,78

28,86

AM-50 C01

2.

Noworyta(236541/51)

Wdówka

111,00

4,63

104,99

24,34

MR 340X-Ex SANDVIK K01

3.

Vereš(292220/3)

Poloček

91,00

4,33

110,07

26,69

AM-50/132 K03

4.

ALPEX_Michoń(401264/3)

Palej

84,00

3,23

78,83

17,00

AM-50/132 K05

5.

Kadlec(236521/5)

Čáp

83,00

4,61

116,20

25,73

MR 340X-Ex SANDVIK D01

6.

Špička(463330/)

Firla

62,00

3,44

84,04

19,01

MR 340X-Ex SANDVIK K03

7.

Polák(236541/5)

Čáp

49,00

2,45

49,25

20,00

AM-50/132 D07

8.

ALPEX_Pasik(463260/3)

Bajaczyk, Ing.

42,00

2,10

51,24

11,05

AM-50/132 K02

9.

Pavlík(463260/3, 292240/3)

Poloček

31,00

2,82

70,23

13,88

AM-50/132 C04

10.

Duda(463370/)

Firla

21,00

1,62

39,90

8,17

AM-75 C01

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie
Nová šichta na Darkově.

ČSA

kancelář personálního
oddělení

Lazy

kancelář mzdové
účtárny

Darkov

kanceláře personálního
oddělení

ČSM-Sever

zasedací místnost
lokality Sever

ČSM-Jih

kancelář odborové
organizace

Den
výdeje

Čas
výdeje

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

25.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

25.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

25.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

25.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

25.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

VVH-1R P04, NSU-1E D03

0,96

23,53

7,21

VVH-1U C02, NSU-1E C02

22,00

2,75

67,10

12,64

18,00

1,80

43,92

8,70

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P18
Manuální ražení - ostatní, D 1131
HAUSHERR,NOELL P19

46,00

Kubín, Bc.

27,00

Firla
Gajdzica

Michalčík(362240/)

Zaměstnanci OKD Výdejní
na lokalitě
místo

VVH-1B D02, D 1131 HAUSHERR,NOELL P14

13,10

55,00

Čáp

5.

Harmonogram výdeje zaměstnaneckých poukázek

13,98

Poloček

DARKOV – V úterý a ve středu 24. a 25. listo-

Centrum personálních služeb

61,81
52,21

Fajman(293297/)

4.



2,62
2,30

1.
2.

Výdej zaměstnaneckých poukázek

Nárok na poloviční hodnotu zaměstnanecké poukázky mají i zaměstnanci,
kteří ukončili pracovní poměr od 31. 5.
2020 do 31. 10. 2020 a v rozhodném
období od 1. 1. – 31. 5. 2020 odpracovali minimálně 70 směn a neměli neomluvenou absenci. Poukázky si mohou
vyzvednout ve stejných termínech jako
ostatní zaměstnanci, a to na té lokalitě,
kde pracovní poměr ukončili.
Jako každý rok je možné využít i formulář „Plné moci“, který je k dispozici
na personálních, sociálních a mzdových
odděleních.
A nezapomeňte, pokud máte ještě
poukázky z loňska, tak jejich platnost je
do 31. 12. 2020!
V případě dalších dotazů, na které
jste zde nenašli odpověď, se obracejte
na personalisty na Vaší lokalitě.

typ zařízení

vedoucí úseku

3.

padu obdrží zaměstnanci OKD zaměstnanecké poukázky. Zaměstnanci si poukázky vyzvednou na lokalitě, kde pracují.
Zaměstnanci z lokality Pila Salma, Golf
Resort Lipiny a Frenštát obdrží poukázky
přímo od svého vedoucího daného provozu.
V tabulce níže jsou uvedeny místa
a časy výdeje dle jednotlivých lokalit.
Podmínky, které musíte splnit, abyste
dostali poukázky za rok 2020 (rozhodné období je od 1. 1. do 31. 10.), jsou
následující:
• Pracovní poměr jste uzavřeli minimálně 1 rok před začátkem rozhodného
období, to znamená uzavření pracovního poměru v OKD nejpozději 1. ledna
2019, jedná se o nepřetržitý pracovní
poměr v OKD, a.s., nezapočítává se
případné období před přerušením.
• V rozhodném období musíte mít
odpracováno minimálně 140 směn.
• V rozhodném období nesmíte mít neomluvenou absenci – při dodatečně
omluvené „Z“ po 31. říjnu 2020 nárok
na poukázky nevzniká!

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

kolektiv

Holub(236570/)
THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/,
362220/)
Slíž(54623/)

• P ři převedení částky na penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele,
nárok na zaměstnanecké poukázky
nevzniká.

čistý
výlom/den (m3/den)

měsíční ražba
(m)

Pořadí

m/d

LEDEN–ZÁŘÍ 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Turoň

Miarka

203541

986

328.7

20,323

2,98

2.

ALPEX_Zelek

Ulman

186731

1670

442.3

41,094

2,26

3.

Nachtnebl

Weiss

169509

1035

237.5

22,064

2,01

4.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

134054

1126

360.3

28,097

1,80

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

76173

1177

314.4

30,198

2,41

6.

Valíček

Puffer

58199

714

174.5

18,427

1,90

7.

Rzidký

Hradil, Ing.

33342

360

76.1

7,443

0,56

8.

Kania

Pochopeň

31877

427

125.6

8,372

0,68

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

57892

619

394.4

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

20,412

3,01

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

786,00

4,01

95,70

21,39

2.

Noworyta

Čáp

704,00

4,57

106,61

29,89

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

632,00

3,45

84,33

18,20

4.

ALPEX_Michoń

Palej

511,00

3,41

81,25

18,01

5.

Špička

Firla

511,00

3,57

86,05

19,56
18,62

6.

Duda

Firla

499,00

3,59

80,08

7.

Polák

Wdówka

485,00

3,44

65,82

19,95

8.

Pavlík

Firla

459,00

4,03

88,99

19,44

9.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

425,00

3,97

96,92

38,92

10.

Vereš

Firla

395,00

3,24

66,48

17,23

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

1.

Fajman

Gajdzica

383,00

2,47

61,63

12,59

2.

Holub

Čáp

324,00

2,12

48,10

13,57

Staříč

kancelář mzdové
účtárny, 1. patro

25.11.

5:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

3.

Slíž

Poloček

320,00

2,54

48,41

14,27

Pila Salma

kancelář vedoucího

24.11.

k vyzvednutí u vedoucího Pily Salma

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

300,00

1,72

42,12

8,58

Golf Resort Lipiny

kancelář vedoucího

24.11.

k vyzvednutí u vedoucího golfového hřiště

5.

Klásek

Gajdzica

225,00

1,79

48,91

8,40

Frenštát

kancelář vedoucího

24.11.

k vyzvednutí u vedoucího dolu

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Unikátní průzkum v OKD:
Cílem je zjišťovat obtíže při koronaviru!
Dotazníky pro zaměstnance, kteří měli pozitivní test, budou
anonymní a pomohou vědcům a zdravotníkům při dalším boji
s nákazou
OSTRAVA – Všichni zaměstnanci
společnosti OKD napříč profesemi, kteří si prožili osobní zkušenost s covid-19, dostali šanci přispět k medicínskému poznání a boji proti této chorobě.
Mohou se zapojit do dotazníkového šetření Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
při Lékařské fakultě Ostravské
univerzity (LF OU), jehož úkolem je zmapovat zdravotní stav
a subjektivní potíže nakažených.
„Onemocnění covid-19 probíhá od bezpříznakové formy až pro úmrtí. Jako hlavní
příznaky bývají udávány suchý kašel, horečka, únava, bolesti hlavy, svalů, dýchací potíže, ztráta chuti, čichu a někdy i zažívací potíže. U těžších průběhů se projevuje
vážnými změnami na plicích
a kardiovaskulárním aparátu. Uvedené příznaky někdy
vymizí za krátkou dobu, jindy dokáží přetrvávat i řadu dní
a týdnů,“ popsala Lubomíra
Hozáková, lékařka Kliniky infekčního lékařství Fakultní
nemocnice Ostrava.
Jeho vedení se ujal přímo Rastislav Maďar, děkan
LF OU a epidemiolog, který v souvislosti s korona-

virovou pandemií působil
od letošního dubna do srpna i na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako koordinátor resortní pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény. „Vzhledem k tomu,
že se jedná o nové onemocnění, je důležité sledovat zdravotní stav osob i po uplynutí akutní fáze onemocnění.
Případně i u těch s bezpříznakovým průběhem onemocnění,“ vysvětluje epidemiolog
Rastislav Maďar.
Průzkum LF OU si stanovil za cíl monitorovat zdravotní potíže spojené s pozitivitou
covid-19 u zaměstnanců OKD.
A to jak v akutní fázi onemocnění, tak s odstupem několika týdnů po onemocnění.  „Z průzkumu budeme zjišťovat také potenciální zájem o vstup do studie zaměřené na dlouhodobé
sledování osob pozitivně testovaných na koronavirus včetně
sledování hladiny protilátek,“
vysvětlila Hana Tomášková, zástupce vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU.
Šetření v revíru podle
docentky Tomáškové proběhne formou v yplňování anonymních dotazníků.

Respondenti budou uvádět
v ýsky t sv ých příznaků onemocnění covid-19 v době
pozitivního testu, hodnotit
průběh onemocnění u vlastní osoby i případně u pozitivně testov ých rodinných
příslušníků,
komentovat
přetr vávání příznaků a hodnotit subjektivně zdravotní stav před a po prodělání koronavirové nákazy. „To
všechno nám pomůže při
zkoumání jak onemocnění
samotného, tak jeho následků, takzvaného post-covid
syndromu,“ upřesnila Petra
Macounová, studentka doktorského oboru Hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie LF OU.
Do průzkumu se proto mohou zapojit (kmenoví i dodavatelští) zaměstnanci OKD,
kteří měli pozitivní test na covid-19. „A to vyplněním papírové verze dotazníku, který si vyzvednou při příchodu
na pracoviště. Vyplněné dotazníky se odevzdávají při příchodu na pracoviště do zapečetěných uren, které jsou pod
dozorem ostrahy,“ komentovala praktickou stránku věci
mluvčí těžební společnosti
Naďa Chattová.

9/10-VI/20

DARKOV – V pátek 23. října skončilo
páté kolo preventivního testování.
To tedy znamená, že od 17. 8. 2020
prošli zaměstnanci pětkrát testem
PCR na covid-19. Za tuto dobu jich bylo
na šachtách ČSA, Darkov a ČSM-Sever
a ČSM-Jih provedeno celkem 24 896.
Kromě toho nepřestala platit ani celá
řada hygienických opatření průběžně
zaváděných už od března.
„Už druhý měsíc každý pracovní den
testujeme na čtyřech lokalitách stovky
zaměstnanců. K pátku 23. října evidujeme
175 pozitivních případů,“ uvedl v závěru
třetího říjnového týdne David Hájek,
ředitel provozu OKD. Na testování firma
poslala také ty, kteří už koronavirus prodělali. „Bylo to naše rozhodnutí, protože
po uplynutí devadesáti dnů od onemocnění chceme i skupinu těchto zaměstnanců a jejich rodin ochránit před případnou
další nákazou,“ vysvětloval Hájek.
Prověřování zaměstnanců již dříve
na covid-19 pozitivních, jak upozornil,
je navíc v souladu s metodikou českého

ministerstva zdravotnictví. „Podle níž je
totiž možno s imunitou proti této nemoci
počítat po dobu právě devadesáti dnů.
A my se v praxi setkáváme se skutečností, že kolegové, kteří vykázali rizikový
kontakt s pozitivně testovanou osobou
a zároveň měli sami pozitivní test na koronavirus před více než devadesáti dny,
jsou posílání hygieniky opět do karantény,“ upřesnil Hájek.
Vedení společnosti OKD se pro pravidelné preventivní testování rozhodlo
právě kvůli zamezení nekontrolovatelného šíření viru mezi zaměstnanci
v době, kdy opět obnovila běžný provoz
na všech lokalitách.
„Rozhodnutí pravidelně ve čtrnáctidenních cyklech testovat všechny
zaměstnance hodnotíme s odstupem
jako správné a včasné. Vzhledem
ke stále rostoucím číslům pozitivních
případů v celé republice tak mají naši
lidé pravidelně přehled o tom, jestli
covid-19 mají nebo ne. V této době
tuto možnost, myslím, ocení nejen oni

FOTO: Radek Lukša

OKD má za sebou už páté kolo testování na covid-19

Každodenní testování na koronavirus.

samotní, ale také jejich rodiny. A my
jsme velmi rádi, že výsledky testování
ve firmě jsou příznivé a že po našich
zkušenostech z předchozích měsíců

můžeme pokračovat v těžbě,“ poznamenala předsedkyně představenstva OKD
Vanda Staňková.
Vyhodnocování vzorků na covid-19

odebraných v revíru provádí v Ústavu
molekulární a translační medicíny
na Univerzitě palackého v Olomouci.
Výsledky začali zaměstnancům rozesílat pomocí SMS zpráv. Odběrové týmy
vytvořili vybraní zaměstnanci OKD,
zdravotníci z Nemocnice s poliklinikou
Karviná-Ráj a medici z Lékařské fakulty
na Ostravské univerzitě.
„Nadále platí, že naši zaměstnanci
už od jarních měsíců nesundávají
roušky či respirátory ve vnitřních prostorách firmy. Máme tým, který stále
kontroluje dodržování nastavených
pravidel a také provádění hygienických
opatření, jakými jsou například dezinfekce kanceláří, koupelen a dalších
místností,“ upřesnil výkonný ředitel
OKD Radim Tabášek.
Zmínil také, že OKD potřebuje mít neustále dostatečnou zásobu ochranných
pomůcek, jako jsou respirátory, roušky
nebo rukavice. „Je to proto, že naše
denní spotřeba těchto prostředků jde
do řádů tisíců kusů,“ uzavřel Tabášek.
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Poučení BOZP tentokrát cílí hlavně
na důlní pracující s mobilními stroji

Na ostraze OKD se nemění nic,
na spolupráci s policisty také ne!

Vykládka ukradeného materiálu, vrací se zpět na nádvoří.

Zloději převážející přes
vrátnici na ČSM-Jihu
kradené dřevo, respektive
železo, se už do areálů
společnosti nepodívají

vůz staré dřevo, deputát, na něž měli
doklad o vývozu. Ale pod něj ukryli ještě
čtyři kubíky dřevěných kulatin zvaných
kopně, každý kus o čtyřmetrové délce.
Jeho cena je dle aktuálního číselníku
materiálu okolo 2815 korun za kubík
bez daně, způsobili by tedy škodu
za 11 200 korun,“ líčí Jurásek.
Výjezdová skupina Ostrahy Karviná
vrací vůz se dřevem zpět na vykládku
a pro pachatele jede policejní hlídka.
„Událost začali vyšetřovat i kriminalisté.
Pachatelé přitom měli svým způsobem
štěstí, že nekradli v průběhu vyhlášeného nouzového stavu. To by jim hrozil
trest vězení v rozmezí dvou až osmi let,“
poznamenává vedoucí odboru ochrany
a kontroly.
Další případ je prakticky stejný až
na to, že jiná dvojice zkouší propašovat
přes vrátnici na nákladním autě se železem čtyři balíky tahokovu (za 52 440
korun bez daně) navíc. „Přivolán
specialista odboru ochrany a kontroly
a vedoucí nádvoří, vozidlo odesláno
zpět a vyloženo a opětovně kontaktována policie, která provádí nezbytné
úkony,“ informuje Jurásek.

STONAVA – Dvě odhalené krádeže

z poslední doby dokazují, že na činnosti
Odboru ochrany a kontroly OKD a jeho
spolupráci s Policií ČR, především
z Horní Suché a Karviné, se nemění nic
ani v časech koronavirové pandemie.
Oba případy, jak přibližuje jeho vedoucí
Jan Jurásek, jsou ze šachty ČSM-Jih
a mají dokonce i podobný scénář, ale
jinak spolu nesouvisí.
„V podstatě se jednalo o to, že se naši –
již bývalí – kmenoví zaměstnanci domluvili
s – také již bývalými – pracovníky firem, zajištující pro naši společnost autodopravu,“
uvádí Jurásek s tím, že zlodějnu odhaluje
ostraha na vrátnici při takzvaných hloubkových kontrolách. Nesedí jí množství
materiálu uvedeného v průchodkácha
skutečný objem na ložných plochách!
„V prvém případě naložili pachatelé krádeže na dřevišti na nákladní

Vynášení respirátorů = krádež

DARKOV – Dnešní horník se bez nich
prostě neobejde a technický režim
bez jejich pomoci sotva splní. Řeč je
o mobilních strojích, které jsou sice
nezbytným pomocníkem, ale mimo
to představují také určité nebezpečí.
Proto se bezpečnostní poučení pro
desátý měsíc týká právě této oblasti!
„Zaměříme se na stroje, které se při
své pracovní činnosti pohybují z místa na místo. Zejména razicí a dobývací kombajny, čelbové nakladače a vrtací vozy, kolejové a závěsné lokomotivy. A jejich ohrožený prostor,“
vysvětluje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Pro horníky
obsluhující (nejen) uvedené technologie platí k zajištění BOZP tyto základní otázky:
• Ví o mně kolegové v okolí?
• Můžu pohybem stroje či soupravy
někoho ohrozit?
• Dal jsem zvukový signál před zahájením pohybu?
• Vyklidil průvodčí ohrožený prostor
na dopravní cestě a dal mi signál
k dopravě?
I po jejich kladném zodpovězení je
třeba, aby se kombajnér, lokomotivář
či jiný pracovník obsluhující technologie přesvědčil, že v ohroženém prostoru není žádný další člověk. „Musí
vydat slyšitelný výstražný signál pro
varování svého okolí. Nejméně v délce pěti a nejvíce v délce patnácti
sekund,“ upozorňuje Zajíček. Pohyb
další osoby v pracovním prostoru
stroje během provozu pak nutně znamená „Stop!“ a vykázání tohoto člověka z ohroženého místa.

FOTO: Radek Lukša
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Heslo měsíce října 2020: Používej svoji hlavu, zdraví stojí za námahu!

Opatrnost platí pro obsluhu i kolegy okolo.
Také zaměstnanci plnící své úkoly na pracovních cestách by si měli –
i ve vlastním zájmu – položit následující otázky:
• Ví o mně dopraváři nebo jiní kolegové
pracující v oblasti, můžu někoho
ohrozit?
• Můžu být na dopravní cestě ohrožen,
zachycen, zasažen?
• Zajistil jsem svou bezpečnost?
• Mám označené své pracoviště?
„Chlapi pracující na dopravní cestě mají totiž taky své povinnosti.
Pracoviště, případně místo, kde odstraňují vzniklou nehodu, musí být
po celou dobu jejich činnosti ozna-

Odbor ochrany a kontroly OKD upozorňuje na nový nešvar související s koronavirem – totiž vynášení respirátorů z areálů firmy (pro soukromou, nikoliv pracovní
potřebu). „Zachycujeme tyto případy. Brát domů deset patnáct kusů není úplně
v pořádku,“ informuje jeho vedoucí Jan Jurásek s tím, že na podobné jednání je
pohlíženo jako na krádeže. Čemuž mohou odpovídat i postihy včetně rozvázání
pracovního poměru!

Třicet let od výbuchu a smrti třiceti
horníků se připomínalo v soukromí
KARVINÁ – Poprvé za třicet roků uply-

FOTO: KKH Barbora

nulých od výbuchu metanu ve 40. sloji
Prokop na Dole 1. Máj – Barbora se
třiceti hornickými oběťmi neproběhl
tradiční pietní akt. Smutné jubileum si
pamětníci a klub krojovaných horníků
(KKH) z této šachy připomínali pouze
v soukromí, vzhledem k trvající hrozbě
nákazy koronavirem a s ní souvisejícím
hygienickým opatřením.
„Kvůli vládním nařízením jsme
museli zrušit jak bohoslužbu za zemřelé kamarády v kostele sv. Petra
z Alkantary, tak odhalení pamětní
desky obětem v kompresorovně

Dobová reportáž o neštěstí z almanachu
vydaného KKH Barbora.

na Barboře,“ řekl Jan Kavka za KKH
Barbora s tím, že obojí se pravděpodobně přesune nejdříve na jaro 2021.
Klub při příležitosti výročí neštěstí

ale vydal almanach o této šachtě
mapující její historii od roku 1907
do roku 2002.
Důlní neštěstí na Barboře se stalo
před čtvrt na pět odpoledne mezi 8. a 9.
patrem, kde dělali přípraváři na čelbách
140 533.1 a 140 533.3, rubáňoví
v porubu 149 512 a závodní báňští
záchranáři asanovali výlom na díle
140 533. V samostatné větrní oblasti
č. 951 tehdy bylo jednačtyřicet dělníků
a dva směnoví technici. Záchranářům se
podařilo vyprostit tři živé horníky, z nichž
jeden později svým zraněním podlehl
v nemocnici, a prvních dvacet mrtvých
těl. Devět obětí zůstalo v závalu, osm
našli za čtyři měsíce, posledního až
za téměř půl roku.
Vyšetřovatelé za příčinu výbuchu
označili iniciaci metanovzdušné směsi,
nepřišli však na to, co bylo jejím skutečným zdrojem. Ohniskem exploze se staly
volné prostory vrchní lávky již vydobytého porubu, pod kterým byla ražena obfárávka nového bloku ve spodní lávce.
Důlní neštěstí s třiceti oběťmi způsobilo
buďto odhalené ohnisko skrytého záparu, anebo mechanická jiskra vzniklá při
závalu hornin.
„Přímých pamětníků této tragédie
už v našich řadách moc nemáme.
Vymírají. Většinu členské základny dnes
tvoří hornické vdovy,“ podotkl někdejší
kombajnér a čelbový směnový předák
Kavka z pozice předsedy KKH Barbora.
Zmínil alespoň báňského záchranáře
Luboše Civína, který byl osudného 18.
října 1990 velitelem v prvosledové četě
fárající do postižené oblasti. „Dodnes
se mu vybavují hlasy kamarádů volajících o pomoc,“ dodal.

Pozor na ohrožený prostor okolo strojů.

čeno způsobem určeným v dopravním řádu. Označení musí umístit
ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějících vozidel,
a to na všech přístupech. Zpravidla
se tak činí odrazkami, návěstímí či jinou výstrahou. Lze to rovněž zajistit
hlídkou,“ říká vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Připomíná také některá další pravidla: Od samozřejmostí, že s danými stroji může pracovat jen člověk odborně a zdravotně způsobilý a střízlivý, přes nutnost kontroly technologií podle provozních dokumentací
(se závadou nebo poškozením se nic
do chodu neuvádí) až po úklid prostoru před zahájením samotných pracovních operací. „Zhodnoť stav, mezery, kluzkost a úklon počvy a další. Vyhodnoť a připomeň si rizika při
práci,“ doporučuje Zajíček.
Zdůrazňuje také maximální soustředěnost na práci, nikoliv na věci,
které s ní nesouvisí. „Při pohybu stroje sleduj každý pohyb a podmínky, riziko změny dopravní cesty, pádu kamene, pažení stropu, kolize s výztuží a výstrojí. Při jízdě po počvě nebo
po koleji pak riziko změny polohy vlivem nerovnosti, najetí na překážku. Stroj může vychýlit i pád kamene na pracovní orgán, tato náhlá
změna polohy bezprostředně ohrozí
obsluhu i dalších pracovníky v okolí,“ zakončuje vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
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SPMP: Oddychové pobyty
a cestování za poznáváním

Karvinští judisté posbírali
medaile na turnaji v Praze

FOTO: MSK Judo Karviná

KARVINÁ – Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením (SPMP)
uskutečnila díky svým Srdcařům
a podpoře z Nadace OKD akce
pro handicapované. Její pobočka
z Havířova vyrazila na dva ozdravné a rehabilitační pobyty, zatímco ta
z Karviné na poznávací zájezd.

Víkend s koníky, týden
v lázních

SPMP Havířov u koníků.
baly, procházky v přírodě, prohlídka
města a pramenů, exkurze do likérky,
muzea hasičů, kovozoo… Bylo skvěle,
takže jsme zapomínali i na koronavirus,“ popisovala Závadová.

ný pobyt s rodiči nebo opatrovníky
v lázeňském prostředí. „Dvacet našich mentálně hadicapovaných členů
s doprovodem mělo bohatý program
v Luhačovicích: Bazén, masáže, zá-

Na začátku déšť a na konci slunce. Tak
komentovala Jiřina Roubalová za karvinskou SPMP zájezd naplánovaný „jejich“ Srdcařem – Jánem Sitaiem z Dolu
ČSM. „Nejprve jsme vyjeli do Zlatých
hor, kde jsme si ale nemohli kvůli
urputnému lijáku vyzkoušet rýžování zlata. Místo něj byla jen přednáška
pod přístřeškem. Poté se pokračovalo
do Králík, kde zejména mužské účastníky potěšila prohlídka vojenského
muzea. Dámy si naopak přišly na své
ve Vamberku v muzeu paličkovaných
krajek. Druhý den jsme byli v Čechách
pod Kosířem v muzeu kočárů a zámecké expozici starých kol a filmového ateliéru otce a syna Svěrákových. Ve slunečném odpoledni jsme si prohlédli
i zámecký park. Zájezd se velmi vydařil,“ upřesnila Roubalová.

výkony současných i vysloužilých
horníků i dalších chlapů z OKD velkým
úspěchen,“ nechal se slyšet představitel Moravskoslezského klubu judo
Karviná Petr Rabas, jenž kdysi také
fáral na šachtě Mír, pracoval na čelbách. Zmínil i kolegu z Míru Bronislava
Szusczika, který už sice karvinský oddíl
opustil, nicméně z Prahy si tentokrát
odvážel stříbro. Zlato pak získal na zářijovém turnaji další odchovanec klubu
Miroslav Tamáš, jinak báňský záchranář
na ČSM.

KARVINÁ – V pořadí čtyřiadvacáté
Setkání hornických a měst a obcí ČR se
uskutečnilo při příležitosti Dne horníků
v Žacléři na východním okraji Krkonoš.
Ostravsko- karvinský revír na něm reprezentovali zástupci havířských spolků
a regionální hornická kapela získala
na této akci navíc i prestižní ocenění
Český Permon v oblasti folklóru.
„Proticovidová opatření způsobila,
že setkání tentokrát proběhlo bez
tradičního průvodu městem a dalších
doprovodných oslav. Bylo pouze slavnostní zasedání vybraných zástupců
spolků v hotelu Kahan,“ informoval
Vilém Uher, předseda Koordinačního
výboru důchodců OKD. Rostislav Grim,
předseda Kroužku krojovaných horníků
František – kteří jsou členy Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR pořádajících setkání – přímo v Žacléři převzal Českého Permona pro Hornickou
kapelu z Havířova vedenou Jaroslavem

„V kategorii Jednotlivci – Junior B
startovala Natálie, která byla čtvrtá, Erika, která skončila osmá. Obě
cvičily na koni Estor lonžovaném
Katkou Kalfasovou,“ uvedla patronka projektu. Do těžařské nadace
vzkázala, že Voltiž Duha se ctí dostála toho, co avizovala již v žádosti
o Srdcovku!

Šindelem. „Získala ji za dlouholeté udržování tradice hornických písní a hudby
na Ostravsku,“ upřesnil Uher.
Krojovaní horníci z Františka, jak
dále informoval, využili pozvání kolegů
ze Žacléře (a také dotace domovské
Horní Suché) a kromě účasti na setkání hornických měst a obcí poznávali
i montánní památky a báňskou historii
Podkrkonoší.
„Zajistili nám exkurzi do bývalého
černouhelného Dolu Jan Šverma. Nyní je
v něm skanzen, ale v dobách těžby patřila šachta k základním ve svazku Žacléř
– Svatoňovice – Radvanice. Zaujalo nás,
že nález černého uhlí v uvedené lokalitě
pochází až z roku 1570,“ popisoval Uher
s tím, že návštěva z Ostravska viděla naučné štoly s uhelnými slojemi, historické
stroje i těžní jámu s těžní věží a strojovnu s kompresorovnou a historickými
artefakty.
„Závěrem našeho putování hornickou
stezkou nás překvapila pravá havířská
kapela, se kterou jsme si zazpívali též
naše známé hornické karmíny a oslavili
tak důstojně Den horníků 2020,“ zakončil předseda Koordinačního výboru
důchodců OKD.
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há cesta napříč Českem s defektem
na dálnici a hodinovou přestávkou
kvůli výměně pneumatiky.
Karvinský oddíl dorazil do chomutovského zooparku s kompletní šestičlennou juniorskou skupinou – Erikou, Míšou, Natálií, Anetou
a dvěma Aničkami – a koni jménem Sebastián a Estor. „Toho prvního jsem lonžovala, tedy vedla, já.
Naši kategorii jsme vyhráli,“ upřesnila Pachotová. Její dcera Míša ještě s Anetou na Sebastiánovi vyjezdila stříbro v kategorii Pass de Deux
a Adéla bronz v kategorii Jednotlivci
– Děti.

PRAHA – Ještě před opětovným ochro-

KKH František využil pozvání
i k exkurzi do Dolu Jan
Šverma, kde objevili první
černé uhlí už před 450 lety

Duha slíbila v žádosti o minigrant
výhru, její předsevzetí se naplnilo

KARVINÁ – Spolu se Srdcovkou pro výhru na kraj České republiky! Tak se
nazýval letošní projekt oddílu Voltiž
Duha
podpořený
minigrantem
Nadace OKD. A jak sdělila jeho patronka, darkovská dělnice povrchových provozů Karolína Pachotová,
skutečně se tam znovu vítězilo.
„Naposledy jsme se na závody
do Chomutova dostali před pěti lety,
to naše skupina D na koni Hasan vyhrála zlaté medaile. Letos se nám
na tento úspěch podařilo navázat se
cvičenkami o pět let staršími,“ informovala s tím, že formu svěřenců
Voltiže Duha nerozhodila ani dlou-

Výprava hornických judistů z Karviné.

Zástupci revíru vyjeli na setkání
hornických měst a obcí v Žacléři

Zlato, krajky, kočáry i „Svěráci“

SPMP Karviná v muzeu.

Mistrovství ČR Masters 2020 v Praze.

mením života v tuzemsku – sportovního
nevyjímaje – kvůli koronavirové nákaze
se předvedli „horničtí“ judisté z Karviné
v Praze. Elektromechanik a dobrovolný
záchranář z ČSM-Sever Radim Bielczyk
vybojoval stříbro v kategorii + 100 kg,
povrchový pracovník ze šachty 1. máj
Miroslav Huňař další stříbro, stejně jako
bývalý havíř z Dukly Jiří Feber.
„Mistrovství ČR Masters se zúčastnilo celkem devětašedesát
sportovců. V takové konkurenci byly

FOTO: SPMP

„Víkend v horském prostředí zaměřený na hipporehabilitaci jsme měli
v Bystřici nad Olší v pezionu U stadionu a jízdy na konících i v bryčce ve stáji Vatality,“ řekla Barbora Závadová
za havířovský pobočný spolek SPMP.
Patron projektu – Tomáš Pawlica
z Green Gas DPB Paskov, který je
členem této neziskové společnosti
s manželkou i dvěma handicapovanými dětmi od roku 2003 – tam připravil pro všechny i Bystřickou olympiádu s hledáním pokladu.
Grant od těžařské nadace z programu Pro region pak umožnil havířovské SPMP ještě týdenní ozdrav-
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Setkání hornických měst a obcí 2020 v Žacléři.

FOTO: Voltiž Duha

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD

Karolína Pachotová s účastnicemi chomutovského závodu.

Karolína Pachotová s účastnicemi chomutovského závodu.

VZPOMÍNÁME
„Vzpomínky na Tvoje srdce zlaté zůstanou nám navždy svaté.“
Dne 18. 10. vzpomeneme 30. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jozef Szamaranszký z Karviné. Zahynul při výkonu svého povolání na Dole
Barbora-1.máj a spolu s ním zahynulo i jeho 29 spolupracovníků. Prosím,
kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte. Děkují manželka Marta, děti Josef,
Petr, Luboš a Kateřina s rodinami.
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