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Turecké
memento
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Vybavení? Máme lepší! Lidský
faktor je však zásadní!

Předáci úpraven
na Paskově
Z ČSM, Darkova a Lazů. Probírali
práci, ale také sportovali
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Streetball
je bere!
Školáci s profíky na hřišti
díky programu Sídliště žije
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
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Marek Síbrt
mluvčí OKD

Proč nás EU nezajímá?
Remíza před poloprázdným stadionem
za nezájmu fanoušků, které minule
týmy zklamaly neatraktivní hrou,
a proto raději zůstali doma nebo si
užívali víkendu. Týmy by se měly v dalším období nad svou hrou zamyslet,
zatraktivnit ji a přiblížit divákům, aby je
dokázaly přitáhnout zpět na stadion.
Tak by se daly charakterizovat
volby do Evropského parlamentu,
v nichž jsme 23. a 24. května vybírali
21 zástupců, kteří budou naši zemi
reprezentovat. Po čtyřech mandátech
si rozdělily ANO 2011, TOP 09 a ČSSD.
Tři poslance vyšlou do Bruselu
a Štrasburku KSČM a KDU-ČSL, dva
ODS a jednoho poprvé Svobodní.
Vzhledem k nízké účasti stačilo
ANO k vítězství 244 501 hlasů, TOP
09 brala stříbro za 241 747 hlasů
a Svobodným stačilo k zisku mandátu
necelých 80 000 voličů.
O volby byl v celé Evropě nízký
zájem (43 % voličů), ale obyvatelé
nástupnických států bývalého
Československa ukázali, že evropská
témata jsou jim z celého kontinentu
nejlhostejnější, když jich do volebních
místností dorazilo jen 13 (Slovensko)
a 18,2 % (ČR). Co je příčinou?
Nesrozumitelnost, nízká atraktivita
a vzdálenost evropské politiky? Nudná
kampaň? Špatná image politiky u nás,
ale i v celé Evropě? Tyto a další otázky
by se měly v současnosti klást v sekretariátech politických stran.

Přebytečný vzduch slouží
na ČSM k výrobě dusíku
Stonavská šachta chce
z „hospodářství“ OKD
brát méně tohoto média,
což bude přinášet výhody
pro ostatní doly v revíru
STONAVA – Nadměrnou výrobní kapacitu stlačeného vzduchu
v kompresorovně na jižní lokalitě Závodu Důl ČSM vyřešili provozovatelé ze společnosti
Dalkia Industry CZ (DIN) zajímavým způsobem. Nabídli stonavské šachtě, že pro ni z přebytků
tohoto média začne produkovat dusík pro boj s nebezpečím
samovznícení uhelné hmoty.
Taková nabídka související s bezpečností se neodmítá, a dnes už
pod zem denně proudí desetitisíce kubíků plynu s chemickou
značkou N.
„Dost jsme se na podniku potýkali se skutečností, že naše odběrové místo je až na konci systému centrálního dusíkového
hospodářství vytvořeného v revíru společností OKD. Řešili jsme
to lokálními zdroji tohoto plynu,
ovšem s omezenou kapacitou.
S postupem dobývání do stále
větších hloubek, se stoupajícími
teplotami průvodních hornin,
zvyšujícími se horskými tlaky
a změnou skladeb dobývaných
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My jsme lovýk
kální zdroje dusíku
upřesnil
k užž odstavili,“
d
Lesniak.
Budoucnost dusíkového hospodářství na ČSM pak podle něj
vypadá následovně – po vyřešení stanovených úkolů protizáparové prevence v dole v rámci trvalého zlepšování (úspory nákladů na dodávku tohoto média) začnou přednostně využívat pouze
nový zdroj v kompresorovně DIN
na Jihu a omezí přísun dusíku
z centrálního dusíkového hospodářství (CDH). „Sníží se i závislost
ČSM na CDH a s ní spojené potíže s umístěním na samém konci
rozvodné sítě. Pro ostatní šachty
v revíru bude menší odběr z naMembránové generátory (pracující na principu propustnosti) produkující dusík na jižní lokalitě Závodu Důl ČSM.
šeho podniku nesporně výhodou,“
dodal Lesniak. Podle dodavatelů
presorovně na Jihu objevilo prvvysvětloval Petr Lesniak, vedouslojí se však zvyšuje potřeba
z DIN je možno danou technologii
ní zařízení na výrobu dusíku.
cí provozu důlně bezpečnostních
inertizace plynným dusíkem. To
velmi rychle instalovat i na ostatSoučasně jak na povrchu, tak
služeb na Závodě Důl ČSM.
je jedna z nejúčinnějších použíní doly v revíru OKD.
v dole proběhla úprava potruNa návrh DIN tudíž vedení
vaných metod předcházení i příbí. „Zprovoznění následovalo
šachty kývlo a na jaře se v kommé likvidace samovznícení uhlí,“
Radek Lukša
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EDITORIAL

Dobré nápady mu nechybí
DARKOV – Naplnit touhu po seberealizaci a nějakém tom ocenění, prokázat vlastní schopnosti, případně loajalitu k ﬁ rmě lze účastí v programu trvalého zlepšování – Continuous
Improvement (CI). V našem revíru se uplatňuje řadu let a za tu
dobu přišly stovky zaměstnanců OKD i dodavatelských ﬁ rem
s mnoha skvělými nápady a vylepšeními. Ty přinášejí nejen
úspory peněz a času, ale také
ulehčují práci, zvyšují její produktivitu či bezpečnost.

Pět úspěšných zlepšováků
Jedním z těch, kteří mají v práci oči
na stopkách a dobré nápady, je Petr
Sklenář, mechanik centrální údržby Závodu Důl Darkov. Na svém

kontě má už pět úspěšných zlepšováků, za což (vedle ﬁnančních odměn a také ocenění za nápad měsíce) byl před nedávnem odměněn
v rámci tzv. Motivačního programu ředitelem Závodu Důl Darkov
Vladislavem Szmekem. Co to pro
něj znamená? „Ocenění ředitele beru jako pochvalu za aktivitu,
kterou v rámci CI vyvíjím, tj. snahu o snižování pracnosti a směnové náročnosti u různých činností, řešení problémů, jež vznikají v průběhu provozu v dole, případně snižování spotřeby energie
a materiálových nákladů,“ říká
Sklenář, který působí v OKD 33 let.

Realizace bývá
kolektivním dílem
Když se ho ptáme, kterého ze svých
nápadů si nejvíce cení, se zaujetím se rozpovídá. „Nejvíce si cením
dvou, které se týkaly rekonstrukce prvních dvou centrálních pásových dopravníků u zásobníku uhlí
na 10. patře Závodu Důl Darkov.
Tehdy byla za plného provozu centrálních pásů a bez jakéhokoliv
omezení těžby v rubání nebo ražby v přípravách provedena výměna pásových dopravníků DP1201/1
šíře 1200 mm za pásové dopravníky BELT o šíři 1400 mm a byl zkrácen pásový dopravník DP1201/1
č.3. Důvodem výměny těchto prvních dvou pásových dopravníků
bylo zvýšení jejich kapacity, proto-

Zatím poslední přijatý nápad
Prozatím poslední přijatý nápad Petra Sklenáře se týkal čištění prostoru sacích košů čerpadel
v pomocné čerpací stanici 2067.
Tam při enormním přítoku odpadní vody z oblasti 40. sloje 9. kry
došlo k přelití hráze oddělující odkalovací a sací prostor a prostor
kolem sacích košů byl kompletně zaplněn nánosem kalu o objemu zhruba 100 krychlových metrů. Oblepení sacího koše kalem
znemožnilo z tohoto místa čerpat a bylo nutné je vyčistit, což se
podařilo – realizací chytrého nápadu – pomocí kalového čerpadla
PSZ 65.

FOTO: hurriyetdailynews.com

Petr Sklenář ze Závodu Důl
Darkov patří mezi ty, kteří
vedle běžných pracovních
povinností přinášejí
zaměstnavateli nemalé
ﬁnanční úspory

ZE SVĚTA

Ví, co je reálné
Úspěšný zlepšovatel Petr Sklenář.
že odebírají těživo z několika důlních oblastí. Před výměnou docházelo k jejich přesypávání a následným prostojům. Rekonstrukce
pásových dopravníků byla zahájena na počátku letošního února
2014 a ukončena po Velikonocích,
22. dubna. V průběhu tohoto období v době ranní údržby mezi osmou
až dvanáctou hodinou probíhaly
potřebné práce při výměně konstrukce těchto dopravníků, demontáže starých napínacích zařízení,
montáž nového napínacího zařízení, pohonů BELT 1400 a stavba větrních objektů. Jednalo se o nená-

padnou činnost, které si většina zaměstnanců ani nevšimla, protože
nebyl omezen provoz rubání, čeleb
ani chod centrálních pásů pro pracoviště na Dole ČSM. A právě i realizací nápadů bylo možné tyto práce provést uvedeným způsobem
bez omezení těžby a ražby a bez
nutnosti zavedení delší výluky,“
vysvětluje průběh prací a dodává:
„Chtěl bych nejen za sebe poděkovat všem pracovníkům, kteří se
na této výměně pásových dopravníků podíleli, a to hlavně pracovníkům centrálních pásů, elektro úseků a ﬁrmy BASTAV.“

Kam úspěšný zlepšovatel chodí pro inspiraci ke svým nápadům? Také to nám prozradil:
„První třetinu mé dlouhodobé
praxe jsem pracoval jako mechanik úseku rubání, takže vím, jak
těžkou práci mají chlapi v porubech nebo v čelbách. Proto smyslem a počátkem každého nápadu byla snaha o usnadnění nějaké činnosti v rubání, později při
dalších funkcích jsem se snažil
zjednodušit jiné náročné činnosti, zvýšit užitné vlastnosti důlních strojů, snížit spotřebu stlačeného vzduchu v dole a podobně,“ svěřuje se.
Pokračování na straně 4

UKRAJINSKÉ HORNICTVÍ
ZASÁHLA POLITICKÁ KRIZE
KYJEV – Několik dní před prezidentskými volbami, které se konaly v neděli 25. května, proruští aktivisté obsadili čtyři černouhelné
doly na východě Ukrajiny v oblasti
okolo Luhansku. Po vedení dolů
Melnykova, Novodruževskaja,
Privolnyjanskoje a Kapustin
údajně požadovali, aby jim vydali
výbušniny, které chtěli využít v boji
proti vládním ozbrojeným silám.
Černouhelný a ocelářský průmysl, jeden z tahounů ukrajinské
ekonomiky, se dostal do centra
mediálního zájmu poté, kdy se
nejbohatší Ukrajinec a majitel
nejvýznamnějších podniků
v sektoru Rinat Achmetov po měsících zachovávání neutrality
kriticky vyjádřil proti proruským
aktivistům, a naopak podpořil
jednotu země. Magnát ve svých
dolech a ocelárnách na Ukrajině
zaměstnává 300 000 lidí.
Své zaměstnance zároveň
minulý týden vyzval k hodinové
stávce, dokud „nebude obnoven
mír“. Achmetov začal hájit své
obchodní zájmy a své pracovníky
začal organizovat do ozbrojených
hlídek s cílem získat zpět klíčový
přístav Mariupol, který je v rukou
proruských sil. Zaměstnanci tam
likvidovali barikády proruských
aktivistů.
Zdroj: BBC, mining.com, NYT
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NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI
DARKOV – V dubnu pracovalo v OKD celkem 91 kolektivů, z toho 21 rubáňových, 59 přípravářských a 11 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 41 kolektivů, z toho:
 na Dole Darkov jeden kolektiv rubání, 11 kolektivů příprav a jeden kolektiv
vybavování a likvidace,
 na Dole Karviná 10 kolektivů příprav,
 na Dole Paskov šest kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
 na Dole ČSM sedm kolektivů příprav a tři kolektivy vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

NEŠŤASTNÁ UDÁLOST NA LAZECH.
PRACUJME BEZPEČNĚ!
KARVINÁ – Čtvrtý smrtelný úraz
v letošním roce se stal minulý
týden v OKD. K nešťastné události došlo 21. května na úvodní
chodbě před porubem č. 163 904
v lokalitě Lazy Závodu Důl Karviná.
Zkušený zaměstnanec s šestnáctiletou praxí práce v dole (12
let pro OKD, následně 4 roky
v dodavatelské organizaci) chtěl
převézt plenicí vrátek VP-40 pomocí lopatového nakladače PSU
9000. Po složení vrátku na lopatu
nakladače a následné manipulaci
však došlo ke sjetí vrátku z lopaty,
a ten přimáčknul postiženého.
„Spolupracovníci okamžitě nadzvedli vrátek, zraněný byl vyproštěn a byla mu poskytnuta první
pomoc. Neprodleně byl povolán
lékařský výjezd HBZS Ostravy.
Nicméně lékař výjezdu konstatoval
ve tři čtvrtě na jedenáct zranění
neslučitelná se životem. Samotná
událost se stala krátce po čtvrt
na deset,“ říká vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Příčiny jsou prošetřovány
Příčiny mimořádné události
šetří komise složená ze zástupců
obvodního báňského úřadu, vedení
OKD, vedení Závodu Důl Karviná,
příslušných dodavatelských
organizací, Policie ČR a odborových
organizací. Proto nechce Zajíček činit jednoznačné závěry o příčinách
úrazu, nicméně obecně lze říct,
že nakladač byl použit k operaci,
která je bezpečnostními předpisy

zakázána, a dále že zaměstnanec
nedostatečně vyhodnotil riziko
prováděné operace. „Jde o tragickou událost a chtěl bych vyjádřit
soustrast rodině a blízkým našeho
kolegy. Naším hlavním cílem je, aby
se každý den každý náš kolega vrátil
z práce ke své rodině. Bezpečnost
lidí má a vždy bude mít v OKD přednost před tunami vytěženého uhlí
a hospodářskými výsledky. Musíme
si proto vzít z každé nešťastné
události ponaučení a přijmout
opatření, aby se nemohla opakovat.
Mysleme při každé pracovní operaci
na možná rizika pro sebe i pro své
kamarády na pracovišti, snažme
se jim předcházet a eliminovat je.
Buďme odpovědní k sobě i k ostatním,“ říká Zajíček.

Pracujme odpovědně
Podle něj je nutné se zaměřit
na komunikaci, organizaci
a rozdělení úkolů na jednotlivých
pracovištích, způsob předávání
příkazů, činnost směnových techniků a předáků. Pozornost je nutné
zaměřit na dopravu a manipulaci
s břemeny v blízkosti porubů a vyhnout se při této činnosti rizikovým
operacím. „I zdánlivá maličkost
a neopatrnost má v hornictví často
fatální následky. Nehledejme
zdánlivá ulehčení, protože nám
bezpečnostní předpisy přijdou
zbytečné a komplikují nám práci.
Mají svůj smysl a často byly vytvořeny právě jako reakce na tragické
události,“ uzavírá Zajíček.
red
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OCHRANA SPOTŘEBITELE DLE NOZ
DARKOV – Nový občanský
zákoník úpravu ochrany spotřebitele v rámci „ustanovení
o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“ přebírá
z původního občanského zákoníku, v mnohém ji však rozšiřuje
a přináší zejména pro spotřebitele širší rozsah práv.
Předně zákon rozlišuje, kdo
je spotřebitelem a kdo podnikatelem, když jako spotřebitele
chápe každého člověka, který
mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. Tomu se zejména
ukládají široké informační
povinnosti, na které musí pamatovat v dostatečném předstihu
před uzavřením smlouvy. Musí
spotřebitele informovat například o svojí totožnosti, označení
zboží, ceně nebo o právech
z vadného plnění.

Zakázaná ujednání
V zákoně nechybí ani příkladný
výčet zakázaných ujednání,
která zakládají významnou
nerovnováhu práv či povinností
stran v neprospěch spotřebitele.
Jsou-li některá z uvedených
či jim podobných ustanovení
do smlouvy přesto zahrnuta,
nevyvolávají žádné právní
účinky, ledaže by se jich spotřebitel sám dovolal. Zvláště se
zakazují jednání, která dovolují
podnikateli, aby ze své vůle
změnil práva a povinnosti stran
či umožňují podnikateli cenu
zvýšit, aniž bude mít spotřebitel
právo v tomto případě odstoupit
od smlouvy apod.
Významným ustanovením
k ochraně spotřebitele je § 1818,
který výslovně stanoví, že

v případech, kdy má spotřebitel
právo odstoupit od smlouvy podle tohoto oddílu NOZ, nemusí
uvádět, z jakého důvodu tak činí.
V jeho prospěch dále platí, že
stačí, je-li odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě odesláno,
což je odchylka od obecného
pravidla, že projev vůle vyvolává právní účinky zásadně až
od okamžiku, kdy adresátovi
dojde. S právem odstoupit
od smlouvy nelze spojit postih
spotřebitele.

Smlouvy uzavírané na dálku
nebo mimo obvyklé prostory
U smluv uzavíraných mezi spotřebitelem a podnikatelem distančním způsobem je vedle rozsáhlé
informační povinnosti podnikatele primárním prostředkem ochrany spotřebitele ustanovení o jeho
právu na odstoupení od takto
uzavřené smlouvy do čtrnácti dnů
bez udání důvodu.
Při odstoupení odpovídá
spotřebitel podnikateli pouze
za snížení hodnoty zboží, které
vzniklo v důsledku nakládání
s ním jinak, než je nutné s ním
nakládat s ohledem na jeho
povahu a vlastnosti.
Ochranu spotřebitele sledují
i další ustanovení NOZ, která
obsahující pravidla o tzv. neobjednaném plnění. Dle jejich
výslovného znění spotřebitel
není povinen na své náklady
podnikateli vnucené zboží
vracet, nic platit, ani jej nějakým
způsobem vyrozumívat. Na spotřebitele se hledí jako na poctivého držitele, má tudíž právo
s dodaným zbožím nakládat jako
vlastník, zejména si je ponechat,
nebo zcizit jiné osobě.
Mgr. Roman Apl
odbor právní služby OKD

Parta, která drží pospolu
Přípraváři Czesława
Jędrkiewicze a Arkadiusze
Lisowského z lokality
ČSA Závodu Důl Karviná
už půldruhého roku plní
technický režim – a navíc
bez jediného úrazu
KARVINÁ – Miluje fotbal, skoky padákem, bungee jumping a další adrenalinové sporty. Rád si občas s chlapy zajde po šichtě na pivo a vepřové
koleno. Prioritou je však jeho rodina
– dva synové (16 a 10 let) a manželka. Prozradil nám, že s ní čeká dalšího
potomka. V říjnu by se jim měla narodit holčička. Řeč je o hlavním předákovi přípravářského kolektivu dodavatelské ﬁrmy Alpex Arkadiuszovi
Lisowském (37). Ten se svými chlapy
působí na Závodě Důl Karviná (lokalita ČSA).

FOTO: Josef Lys
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Czesław Jędrkiewicz (uprostřed) s Arkadiuszem Lisowskim (vlevo) a mechanikem úseku Wojciechem Skubisem.

Arkadiusz je soutěživý typ
Jeho kolega Czesław Jędrkiewicz
(54), vedoucí úseku, o něm říká:
„Arkadiusz je soutěživý typ.
Ve všem chce vyniknout a díky šikovnosti, důslednosti a také zarputilosti se mu to daří. Jedna z jeho
předností je ta, že uvažuje dopředu. Přemýšlí o věcech, které mohou nastat, s předstihem dělá opatření předcházející potížím, myslí při
tom na efekt – co největší počet vyražených metrů chodby. Za samozřejmost považuje práci bez úrazu.
I tady má skvělé výsledky.“

Skvělá dubnová bilance
Buďme však konkrétní. Polská „brygada“ oněch dvou šéfů – Jędrkiewicze
a Lisowkého – byla „sestavena“ před
osmnácti měsíci. Lisowski přešel z investičních na provozní ražby a stmelil partu tak, že nebylo měsíce, ve kterém by nesplnila daný technický režim. V dubnu pak dosáhla na limitní výkon – splnila ho na 130 procent.
Razili v kameni, ručně vrtali, stříleli, nakládali pomocí kombajnu AM,
prostě makačka. A to vše bez jediného úrazu. Stejně jako v těch předchozích měsících. Skvělá bilance!

Podržet se a hlídat
jeden druhého
Vše na první pohled vypadá jako
bezproblémová idylka. Ale až tak
prosté to není. „Někdy je třeba důrazně si vyměnit názor, zvýšit hlas,
prosadit svůj názor, třeba se i pohádat,“ přiznává Lisowski a usmívá se
přitom na Jędrkiewicze. Ten smířlivě přitakává: „Týká se to i nás dvou.
Jenže v takových případech to řešíme mezi čtyřma očima, bez svěd-

DUBNOVÝ ČELBOVÝ LIMITNÍ
VÝKON KOLEKTIVU
A. LISOWSKÉHO

Postup: 52 metrů
Průměrný postup: 2,36 m/den
Výkon: 13,13 cm/na hlavu/směnu
ků,“ zdůrazňuje. „Hodně se s partou vyřeší i u piva a našeho oblíbeného vepřového kolena. Tam se většinu času točí hovor právě kolem práce
v podzemí. Všem jde přece o jedno
a totéž – splnit úkol, vydělat si a vyfárat ve zdraví, bez úrazu,“ podtrhuje společné snažení. „Považujeme se
za jednu velkou rodinu, ve které je
třeba si pomáhat, vycházet si vzájemně vstříc, podržet a hlídat jeden
druhého. V tom je naše největší síla.“

Vstává ve tři hodiny ráno
Všichni jsou prostě horničtí profíci. Tak třeba Jędrkiewicz – na šachtě v Polsku začal svou kariéru jako
horník v roce 1981. Po krizových devadesátých letech, v roce 2001, přišel za prací do ostravsko-karvinského revíru a postupně se vypracoval do funkce vedoucího úseku.
Kromě jiného to vyžadovalo přestěhovat se z 90 kilometrů vzdáleného
bydliště v polských Beskydech, poblíž Zywiece, do Hotelového domu
v Petrovicích u Karviné. Tam pobývá od pondělí do soboty a teprve pak
se vrací ke své ženě a dvěma dcerám
– dnes už vysokoškolačkám. Denně
vstává ve tři hodiny ráno, aby o hodinu později byl na šachtě a připravil se na ranní raport. Ten další ho
čeká po celodenní šichtě a teprve
pak, okolo 15. hodiny práce končí.

Ovšem ne tak docela. Ještě ve 22.20
musí telefonicky informovat ředitele
Alpexu o celodenní situaci na svém
úseku a výhledu na příští den. „Jde
už o běžnou rutinu, jinak to nejde,“
usmívá se.

Mají skvělou partu
Hlavní předák Lisowski to má trochu jinak. Na „Armádu“ to nemá až
tak daleko, „pouhých“ třicet kilometrů. „Z domu v Pawlowicích vyjíždím autem ve čtyři hodiny (většinou
i o sobotách) a zpátky u rodiny jsem
v 15 hodin. Je třeba se starat, rodinu
zabezpečit,“ shrnuje lakonicky.
„Je třeba zdůraznit, že bychom to
nemohli dělat bez tak skvělé party,
kterou máme. Za to jim moc děkujeme,“ shodli se oba parťáci. „Naše
poděkování patří také vedoucímu
příprav Radimu Sargankovi, jeho
zástupci Bogdanu Węglarzymu,
ale i mechanikům příprav Kamilu
Pavlíčkovi a Miroslavu Sedláčkovi.
Bez těchto odborníků, bez dobré přípravy a organizace práce bychom nemohli takových výsledků
dlouhodobě dosahovat,“ dodávají.

Bezpečnost si berou k srdci
Vědí, o čem mluví. Vždyť za uvedených osmnáct měsíců působil

jejich kolektiv postupně na sedmi pracovištích. A každé bylo jiné,
každé si vyžadovalo jiný styl práce, jiný přístup, jiné pracovní úkony. Vše vždy zvládli na sto procent a více, bez úrazu. „Na bezpečnost klademe největší důraz,“
připomíná Lisowski. „Před každou
směnou máme k tomuto tématu
zhruba pětiminutový hovor, každý čtvrtek nám půl hodiny připomíná pravidla bezpečnosti náš revírník. Jeho slova je třeba si brát
k srdci.“

Usilují o květnový limit
A jak jsou na tom raziči Alpexu
v tomto měsíci? Předsevzali si
dosáhnout na květnový limit.
Tentokrát je jeho hodnota podstatně vyšší – o 19 metrů. Z kamene
by totiž brzy měli přejít do uhlí.
Technický režim hovoří o 71 metrech. Aby měli nárok na odměnu za limitní výkon, musejí tuto
metu splnit minimálně na 105 procent. Zatím (k 16. 5.) mají na svém
kontě vyraženo 27 metrů. „Brzy bychom se měli dostat do uhlí, pak
vše půjde rychleji. Věříme, že limiťáku dosáhneme,“ přesvědčivě tvrdí
Jędrkiewicz s Lisowskim.
Josef Lys

FAKTA O KOLEKTIVU

Pracoviště: Závod Důl Karviná, lokalita ČSA, čelba 15 2403, proﬁl SPM 16/4
Počet členů: 41
Vedoucí úseku: Czesław Jędrkiewicz
Hlavní předák: Arkadiusz Lisowski
Směnoví předáci: Michał Mańka, Krzysztof Skowroński, Marcin Galiszewski
Mechanik úseku: Wojciech Skubis
Úsekový zámečník: Jarosław Rogalski

ZE SVĚTA

Australští těžaři jsou pod tlakem.
Zavírají doly a propouštějí horníky
Nízké ceny uhlí a slabá poptávka vedou
k přehodnocení investičních záměrů
a snižování nákladů
CANBERRA – Krize černouhelného průmyslu
tvrdě dopadá na těžaře v Austrálii. Světoví giganti
zastavují připravené rozvojové projekty, odkládají
investice, uzavírají vysokonákladové provozy,
které se jim nepodařilo prodat, a tvrdě snižují náklady a počet zaměstnanců. Za poslední dva roky
přišlo v australských dolech o místo 11 000 lidí,
což představuje pětinu z 56 000 zaměstnanců.

Váhavá Čína
Australské těžaře mimo jiné v současnosti sráží
situace v čínském průmyslu. Místní oceláři váhají
s uzavíráním kontraktů v důsledku ochlazení
sektoru a dostatku domácích zásob, což má
negativní dopad na ceny uhlí. Oceláři váhají
s nákupem koksovatelného uhlí, protože předpokládají, že jeho ceny ve druhé polovině roku dále
klesnou. Tento stav kromě černouhelných ﬁrem
tvrdě dopadá také na producenty železné rudy.
Australští těžaři na trhu bojují s konkurenty
z USA a snaží se kromě Asie otevřít cestu svého
uhlí do Evropy, kam ho dodávají za nižší cenu než

konkurence. Podle některých odhadů se může
snížit dovoz koksovatelného uhlí z USA o polovinu právě kvůli australské produkci.
Konkurenční boj je natolik silný, že podle zástupců výzkumné společnosti Stanmore Coal je
40–45 procent uhlí na světovém trhu dopravovaného po vodě prodáváno pod výrobními náklady.

Omezování produkce
Společnost Glencore, která vlastní v australských provincích Queensland a Nový Jižní Wales
12 dolů, ročně vytěží 80 milionů tun uhlí a dává
práci 8600 lidem, oznámila, že na konci roku
2015 uzavře důl Newlands Northern po vytěžení
posledního připraveného porubu. Práce na dalším rozvoji ložiska budou ukončeny v letošním
červnu poté, kdy bude naklizen poslední porub.
O místo v důsledku toho přijde 50 lidí.
Firma nedávno oznámila, že kvůli nízkým
cenám, vysokým nákladům a vlivu silného australského dolaru ukončí v září těžbu také v dole
Ravensworth. Z dolu za uplynulých dvanáct
měsíců propustila stovku zaměstnanců a některé se snažila využít ve svých dalších provozech,
po ukončení těžby o práci přijde dalších více než
100 lidí.

Indický průmyslový gigant Jindal Steel
and Power v uplynulých týdnech oznámil, že
bude jednat se zaměstnanci dolů Russell Vale
a Wongawilli v Novém Jižním Walesu ohledně
nutnosti snižovat náklady, přičemž nevyloučil
možnost propouštění.
Důl Integra ve stejné provincii převede
do konzervačního režimu také brazilský těžařský
gigant Vale, podle jehož oznámení není těžba při
současných podmínkách na trhu ekonomicky
udržitelná. Důl v loňském roce vytěžil téměř
1,5 milionu tun koksovatelného uhlí.
Společnost Rio Tinto oznámila, že musí
propustit 56 zaměstnanců z dolu Hail Creek
v Queenslandu. Podle těžařů důl prochází transformací, aby jeho fungování bylo udržitelné i při
současných extrémních podmínkách na trhu,
a některé pozice již nejsou vzhledem k transformaci potřebné. V dole s roční těžbou okolo
8 milionů tun pracuje v současnosti 950 lidí.
Ceny australského uhlí jsou v současnosti na nejnižší úrovni od začátku globální ekonomické krize.
Přičemž v případě energetického uhlí, kde ceny
klesly za poslední tři roky o 40 procent, není pravděpodobné, že by ceny měly kvůli převisu nabídky nad
poptávkou v následujících dvou letech vzrůst. ms

Z OKD
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Vybavovači na ČSM jsou
v půlce letošní cesty
S příchodem letního
období a vybíráním
dovolených narůstá
nepřímá úměra mezi
požadavky a absencí

Spolu s dodavateli
i rubáňovými
Ale zpět k bilancování naší práce
od začátku roku. Na přelomu toho
loňského a letošního jsme na provozu vybavování a likvidace spolu s úsekem CZ Bastav vedoucího
Miroslava Pavana a vybavovači
v čele s hlavním předákem Petrem
Dančíkem uskutečnili na severní lokalitě přímý překliz technologie POP 2010 z porubu 391 002
do stěny 391 004. Na jižní lokalitě úsek CZ Bastav zlikvidoval porub 331 313. Po ukončení překlizu jsme se znovu s těmito dodavateli podělili na Severu o likvidaci porubu 391 008, vybavení
stěny 331 209/1 a reinstalaci stěny 331 209.
Bastav CZ dále na Jihu spolupracoval s úsekem rubání R3 vede-

SEBEZÁCHRANNÝ
PŘÍSTROJ

Víte, že...
až do mimořádné události
v Dole Doubrava, kde došlo
7. května 1985 k výbuchu, se
v provozech OKD používaly převážně ﬁltrační sebezáchranné přístroje? Ty nevyvíjely vázaný kyslík a chránily jen proti některým důlním plynům.
Po šetření zmiňovaného výbuchu nařídil báňský
úřad vybavit pracovníky
v dolech OKD sebezáchrannými izolačními přístroji
s vývinem vázaného kyslíku, které se následně dostaly do provozů společnosti.
Jedním z nich byl sebezáchranný přístroj nakoupený
na Ukrajině – typ SSŠ 1PV
KS.
Od roku 2009 začaly být doly OKD vybavovány novými sebezáchrannými kyslíkovými přístroji
typu OXY K 50 S/AS od ﬁrmy DR ÄGER. Ty se používají pro záchranu zaměstnanců z prostor, kde se vyskytuje kouř, toxické plyny
nebo není dostatek kyslíku.
Přístroj získává kyslík potřebný pro dýchání z tuhé
chemické látky – peroxidu
draselného. Doba účinnosti
je při chůzi zhruba 50 minut
a minimálně 180 minut při
klidovém režimu.
Návod na správné používání těchto přístrojů je vyvěšen ve všech lampovnách
jednotlivých závodů a nejméně jednou ročně musí být
každý pracovník prakticky
procvičen v jeho používání. V současné době je těchto sebezáchranných přístrojů v OKD 16 000. red

SLOVO ŘEDITELE

Boleslav
Kowalczyk
ředitel
Závod Důl ČSM

vi do konce června. Novinkou je
pro nás přitom plenění TH výztuže – a to nejen v porubech, ale
i na ostatních dlouhých důlních
dílech. Plenění, které provádějí
na obou lokalitách zejména kolegové z Bastavu CZ, vylepšuje ekonomickou situaci naší šachty.

Kolegové!
Čtyři měsíce se nám dařilo plnit těžbu, ekonomiku
a poměrně i metráž. To však
skončilo 1. května, jako když
utne. Můžeme se vymlouvat
na výluku nebo na geologické
anomálie, které nás skutečně
trápí, ale faktem je, že režim
těžby a metráže neplníme
a je na nás, abychom tento
stav rychle zvrátili. Jedním
z důsledků zhoršené geologie
je také to, že máme vysokou
poruchovost strojů. Je to
pochopitelné, stroje trpí, ale
o to víc se musíme věnovat
jejich údržbě a mít nachystané náhradní díly, aby časové
ztráty byly co nejmenší.
Druhou věcí, která nás
všechny trápí, je bezpečnost.
O situaci v OKD i u nás jste
průběžně informováni, a tak
bych chtěl jen zdůraznit několik všeobecně známých věcí. Je
třeba mít respekt před přírodními zákony a bezpečnostními
předpisy, které byly vytvořeny
na základě stoletých zkušeností v dobývání uhlí v tomto
regionu. Ty platí stále a nikdo
je „neoblbne“! Pokud je někdo
obejde nebo si zjednoduší
práci (a ono to jednou, dvakrát
vyjde), pak už to většinou není
borec, ale zraněný. A to v tom
lepším případě.
Je třeba mít také respekt
před stroji a točícím se zařízením. Moje osobní zkušenost

Práce ve znamení
velkých úspor

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Otočením listu kalendáře jsme se dostali do dvaadvacátého týdne, posledního
v měsíci květnu, což znamená, že
se pomalu a jistě blížíme k půlce
roku 2014, v němž je pro vybavování a likvidace Závodu Důl ČSM
stanoveno celkem jedenáct vybavovacích a čtrnáct likvidačních
akcí. A rovněž další úkoly včetně
úsporných opatření s cílem snížit navrhované náklady provozu
o deset milionů korun.

V severské povrchové mechanické dílně ﬁnišují s renovací podporubového zařízení.
ným Karlem Pochopňem na překlizu porubu 371 200/1 do stěny 371 200/3. Vyklízí se porub
320 316, likviduje se pásové odtěžení na zásobník číslo 10 a rovněž se vybavuje úvodní těžní třída
a stanice hydraulických agregátů
pro porub 401 304/1.

Novinkou na provozu
je plenění
Severští vybavovači s úsekem
CZ Bastavu nezůstávají stranou a nyní překlízejí technologii středního komplexu POP
2010 z porubu 332 203 do porubu 332 205. Při tom demontovali podporubové zařízení PZF 11

s hřeblovým dopravníkem PF –
4/1132, který poslali k opravě
na povrch. Stěnový dopravník PF
6/1042 je přestěhován a smontován v porubu 332 205, ale vzhledem k nedokončené ražbě výduchu je zde zapotřebí ještě reinstalovat pásové odtěžení na těžní třídě, složit potrubní tahy pro
hydraulické a vodní agregáty či
nachystat opravárenskou komoru
pro mechanizovanou výztuž.
Suma sumárum tedy náš provoz vybavil letos už tři poruby, jeden reinstaloval a další dva má
rozpracované. V tom samém období jsme zlikvidovali čtyři poruby a se dvěma budeme hoto-
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Všichni v podniku přitom pracujeme ve znamení velkého šetření,
které se citelně dotýká také našeho provozu. Letošním úkolem je
snížit náklady z 65 na 55 milionů.
Tento projekt probíhá v programu
„Plánu inovací 2014“ a kromě vybavování a likvidací je do něj zapojen též elektro provoz či odbor
hlavního mechanika.
S výhledem do šestého měsíce se tedy dá říci, že provoz vybavování a likvidace je v polovině pomyslné pracovní cesty.
Začíná však letní období, což znamená zvýšenou absenci vzhledem k dovoleným našich kolegů. Dostaneme se tak do nepřímé úměry k narůstajícím vybavovacím a likvidačním požadavkům
a čerpáním pracovního volna.
Jedenáct vybavovacích a čtrnáct
likvidačních akcí na tento rok znamená takřka vražedné číslo. Je to
každopádně také úkol, který vyžaduje skloubit činnosti mnoha úseků a provozů, aby byly dodrženy
dané termíny a veškeré zařízení
pracovalo bezporuchově a pomáhalo plnit stanovené těžební plány.
Roman Fliega
směnový technik
provozu vybavování a likvidace

mimo šachtu je ta, že jsem
také před lety nemohl pochopit, proč je tolik úrazů na „cirkulárkách“. Až na operačním
sále, když mi rekonstruovali
prsty pravé ruky, jsem si uvědomil co ten 2,4kW motorek
dokáže. A my máme v dole
stroje s výkonem ve stovkách
kilowatů.
A ještě jeden postřeh: už
vůbec neplatí, že úrazy se
stávají nezkušeným. Naopak
se v poslední době stávají
většinou zkušeným hajerům
a předákům.
Další věc, která mě trápí,
a je to letitý zvyk: co se nehodí, hodím na pás. Nejpatrnější
to je po ranní údržbě. Při
rozjezdu pásu jsou přesypy,
zásobníky a úpravna zaneřáděny dráty, kuloky, pletivem,
PET lahvemi a jiným „bordelem“, což je zdrojem dalších
poruch a prostojů.
Uvědomte si, že zákazník
chce čisté uhlí a my mu jeho
požadavek musíme splnit.
Ženy na přebíracích pásech
měsíčně naplní stovky vozů
tímto odpadem, a to naprosto
zbytečně, protože v dole je
spoustu možností, jak se s ním
vypořádat jinak.
Na závěr něco k zamyšlení.
Každý si do dolu bere PET
láhev s vodou a mikrotenový sáček se svačinou, ale
málokdo je pak vyveze zpátky
nahoru, i když už jsou prázdné
a lehké a nevyžadují žádnou
námahu navíc. Jen taková
maličkost by znamenala, že
se zbavíme závějí PET lahví
u pásů a celkového nepořádku
v dole.
Přeji všem bezpečnou těžbu
a metráž.
Zdař Bůh!

Zajíček: Turecko pro nás musí být mementem!
DARKOV – V souvislosti s tragédií
v hlubinném hnědouhelném dole
u města Soma v Turecku, ke kterému došlo před dvěma týdny,
13. května a při němž zemřelo
302 horníků, světová média spekulovala o příčinách této tragické události; česká média referovala o tragédiích v českém hornictví
v minulosti a ptala se po bezpečnostních opatřeních v našich hlubinných dolech.
I přes mnoho protichůdných informací je jisté, že velká část zaměstnanců v Turecku zemřela
v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel Zajíček i ředitel HBZS Josef Kasper upozorňují
na komplex opatření, jejichž hlavním smyslem je zabránit podobným tragédiím v dolech OKD (viz
Horník 19). Horníci v Turecku byli
údajně vybaveni ﬁltračními sebe-

záchrannými přístroji, které nejsou na rozdíl od izolačních přístrojů používaných v OKD schopny vyvíjet vázaný kyslík, elektroinstalace v tamějším dole byla
údajně na rozdíl o našich dolů
ve výbušném provedení.
Zajíček přes všechna přijatá
opatření a moderní technické vybavení horníků apeluje na zodpovědný přístup všech ke svému zdraví
a bezpečnosti, ale také bezpečnosti
svých kolegů. „Turecká tragédie je
pro nás mementem, abychom pracovali odpovědně a nechápali bezpečnostní předpisy a opatření jako
něco, co nás pouze otravuje a zdržuje od práce. V hornictví může
zanedbání zdánlivě bezvýznamné
maličkosti přinést fatální následky.
Stačí se podívat do minulosti v našem revíru,“ říká Zajíček.
Zároveň zdůrazňuje to, že všichni horníci musí mít své sebezá-

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

tým v důsledku toho, že možnost
využít moderní sebezáchranný přístroj, kterým v současnosti horníci v OKD disponují, neměla (viz
Víte, že...). Přiložená tabulka připomíná výbuchy a požáry, které se

chranné přístroje v bezprostředně dosažitelné vzdálenosti. Stejně
jako před dvěma týdny v Turecku
i v minulosti v dolech OKD se velká část obětí tragédií s podobnou
příčinou udusila oxidem uhelna-

staly v ostravsko-karvinském revíru od roku 1960 a přinesly s sebou
více než 300 obětí. Udělejme vše, co
je v našich silách pro to, aby počet
řádků v tabulce byl konečný!

Počet úmrtí Počet zraněných Příčina

Marek Síbrt

Rok

Datum Důl

1990

18.10. 1. máj, Barbora

30

9

výbuch metanu

ve stařinných prostorách

1985

7.5.

Doubrava

25

9

výbuch plynů

při likvidaci požáru

1981

3.5.

1. máj, Barbora

7

16

výbuch plynů

zápar za porubem

1980

27.5.

ČSM-Jih

6

0

1977

22.3.

ČSA

31

10

1976

30.12. Staříč 3

43

2

Poznámka

1975

22.2.

Staříč 2

11

0

výbuch metanu
výbuch metanu a uhelného
prachu
výbuch metanu a uhelného
prachu
výbuch metanu

tření při vrtání

1970

4.4.

Paskov

26

1

výbuch metanu

1966

19.4.

Zárubek

16

2

výbuch metanu

závada na elektroinstalaci

1964

1.2.

ČSA

13

12

výbuch metanu

při trhací práci

1961

7.7.

Dukla

108

7

exogenní požár, CO

tření pásového dopravníku

při trhací práci
při trhací práci
při trhací práci
asi při trhací práci

4
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Asental Group nově spravuje portfolio
divizí Commercial i Land RPG RE

Co je důvodem přejmenování?
Je to výsledek transformačního
procesu, jímž se v realitní skupině RPG Real Estate deﬁ nitivně oddělily komerční nemovitos-

Uvedete konkrétní příklady?
Nejlépe to ukážeme snad na příkladu
majetků
společnosti
Asental Land. Třeba bývalý Důl
Dukla – ten již řadu let netěží, nicméně na jeho místě dnes
ve spolupráci s městem Havířov
budujeme novou průmyslovou
zónu, kde by do budoucna mohlo najít práci až několik tisíc lidí.
Podobně s Moravskoslezským
krajem pracujeme rovněž v oblasti utlumeného dolu na přípravě průmyslové zóny Nad
Barborou. A v Karviné chystáme s městem i společností
OKD budování rekreačně-sportovní zóny v lokalitě známého
Darkovského moře. I tohle dokazuje, jak se dá území postižené
v minulosti těžební činností přeměnit tak, aby nezůstala ležet
ladem, a naopak přinášelo regionu nadále užitek.

A hlavní náplň jejich činnosti?
Administrativní budovy, objekty rekreačního i ubytovacího typu, popřípadě prostory určené ke komerčnímu využití,
jako jsou dílenské provozy, garáže či sklady, vlastní a pronajímá Asental Business. Celkem jde
o 200 tisíc metrů čtverečních.
Asental Land vlastní a spravuje
přibližně 4500 hektarů pozemků a několik desítek nemovitostí hlavně v lokalitách dříve zatížených důlní činností. Cílem
obou těchto společností je na-

A co někdejší šachta Jindřich?
Když zažívala okolo roku 2007
Ostrava rozmach a poptávka po kancelářských i hotelových kapacitách byla obrovská,
chystala se výstavba projektu
Jindřich Plaza, jehož součástí
se měly stát kanceláře, komerční prostory i hotel. Pak ale přišla ekonomická krize a firmy,
které chtěly Jindřich Plaza využívat, své plány pozastavily –
a s nimi šel do ztracena i tento projekt. Celou situaci jsme
proto přehodnotili a v květnu se definitivně rozhodli, že
hotelový dům Jindřich se bourat nebude. Nejpozději do roku
2016 bychom rádi zahájili jeho
přestavbu.

JINDŘICH K ZEMI NEPŮJDE

DOBRÉ NÁPADY
MU NECHYBÍ
Dokončení ze strany 1

Faktem také je, že se nestalo, aby
jeho návrh nebyl přijat. I to nám
vysvětlil: „Už dovedu posoudit, zda
je nápad smysluplný, či nikoliv.“

Obraťte se na specialistu CI
A co doporučuje či vzkazuje těm, kteří by rádi byli v programu Continuous
Improvement neméně úspěšní?
„Myslím si, že spousta spolupracovníků jak v dělnických, tak technických profesích dostane občas
nějaký nápad na zlepšení a usnadnění pracovní činnosti, zvýšení úspor
v energetické spotřebě, snížení
spotřeby materiálových nákladů či
vylepšení strojního parku.
Myslím si, že největším problémem pro většinu z nich je však
vyplnění potřebného formuláře,
který je nutný k zaevidování. Kvůli
tomu by v žádném případě neměli
mávnout rukou a zatracovat své
náměty, ale měli by se s důvěrou
obrátit na specialistu CI příslušného závodu, v případě Závodu Důl
Darkov na Reného Mahdala, který
s vyplněním formuláře ochotně
pomůže. Je pochopitelně také škoda
přijít minimálně o tisícikorunu, která
se vyplácí za přijetí nápadu. Další
peníze se pak vyplácejí za skutečné
úspory, kterých bylo dosaženo realizací nápadu. Kromě těchto odměn
probíhá koncem každého roku losování všech přijatých nápadů a takto
lze získat další odměny,” zdůrazňuje
motivační pobídky Sklenář.
Josef Lys

ploše třiceti tisíc metrů čtverečních
pak vzniknou prostory pro administrativní činnost, poskytování
služeb, ale i bydlení (nikoliv dříve
uvažovaná stavba dvou mrakodrapů). Zachování areálu Jindřich
přitom umožnilo statické zajištění
lokality zdejší uzavřené šachty.

V rezervě jsou i jiné projekty?
Samozřejmě, je jich v íce!
Máme několik nemov itostí, pro k teré hledáme nové

je inženýr a architekt s diplomy
z Princetown University v USA. Již
dvaadvacet let žije v Česku. Působil
zde mimo jiné jako generální ředitel

českého zastoupení texaské společnosti Hines Interest of Houston nebo jako
rozvojový manažer švédské stavební
společnosti Skanska. V posledních

a ekonomick y udržitelné v yužití, a to především s ohledem na jejich strategické
umístění. V rámci AG jsme
všechny t y to nemov itosti
sdružili pod značku A sental
Reser ve. Jmenujme třeba maloobchodní developersk ý projek t KCC v centru K ladna, komerční projek t Dock v Praze
na pomezí L ibně a K arlína
či Sk leník y Nov ý Svět – to
je rozvojové území sousedící s hy permarketem Globus
v Hav ířově, kde je k dispozici ještě čt y řicet hek tarů plochy pro smíšenou komerční
v ýstavbu i bydlení.

Bavili jsme se česky, čím to je?
Jsem sice původem Američan,
ale česky rozumím a dokážu se domluvit, i když, bohužel, na své češtině musím ještě hodně zapracovat. A to se ji
učím už přes dvacet let, jelikož
právě tak dlouho ve vaší zemi
žiji. Má manželka navíc pochází z Ostravy. Takže, když jsem
po dřívější vzájemné spolupráci na developerských projektech právě s RPG Real Estate dostal nabídku jít na sever Moravy
a do Slezska a podílet se na rozvoji tohoto kraje v rámci nově
zakládané AG, vůbec jsem
neváhal.

patnácti letech řídil svou developerskou
společnost Acred se sídlem v Praze.
Od května letošního roku je generálním
ředitelem Asental Group.
Takže znáte i hornický region?
Ostravsko-karvinský region pro
mě není neznámou oblastí i proto, že jsem působil v minulosti
jako poradce hlavních architektů
nejen Prahy, Brna, Plzně, ale také
Ostravy. Vím, že je zde spousta šikovných pracovitých lidí. Věřím
tedy, že se nám také sem podaří přivést investory, aby vytvářeli nová pracovní místa, a zdejší
lidé tak nemuseli za prací odcházet jinam. Tento region má bohatou průmyslovou tradici a právě
na těchto základech se jistě dá budovat i jeho budoucnost. Doufám,
že skupina AG k tomu významnou měrou přispěje. Radek Lukša

Po poradě si také zasportovali
Předáci a vedoucí technici
úpraven tentokrát vyjeli
mimo svá pracoviště

STAŘÍČ/OSTR AVICE – Za úpraváři z Paskova přijeli 15. května
jejich kolegové – předáci a vedoucí technici z úpraven ČSM,
Darkov a Lazy – aby se seznámili s tamějšími provozy, prohlédli si hyperbarickou filtraci,
třídírnu na Staříči a dozvěděli se řadu technických i jiných
zajímavostí včetně historie
úpravny. Informace jim poskytli technologický náměstek Jiří
Vyoral, vedoucí provozu úpravny Paskov Marcel Thibaud
a technolog – vedoucí v ýroby
Jiří Růžička.
Vše se odehrálo na úvod pravidelné porady předáků Závodu
úpraven, která byla tentokrát
v ýjezdová. Ze Staříče úpraváři v yrazili do Beskyd, kde se
v Hotelu Odra v Ostravici odehrával další program setkání.
V jeho úvodu ředitel Závodu
úpraven (ZÚ) Václav Kabourek
informoval přítomné o situaci v bezpečnosti práce, ekonomických v ýsledcích,
perspektivách ZÚ a o uplatňování projektu trvalého zlepšování – Continuous Improvement.
Posléze v yhlásil vítěze soutěže ZÚ o nejlepší úpravnu za
první čtvrtletí 2014. Tou se stala úpravna Darkov. Její vedou-

cí Jiří Waclawik pak převzal
z rukou ředitele cenu. „Považuji
to za velký úspěch,“ reagoval na ocenění. „Poděkování
za skvěle odvedenou práci patří, stejně jako tato cena, všem
mým spolupracovníkům.“
V následné diskusi s ředitelem chlapi mimo jiné poukazovali na nedostatky, které je při
jejich každodenní práci trápí.
Hovořilo se o možnosti přesouvání pracovních sil mezi jednotliv ými úpravnami v případě v ýlukov ých prací, prostředcích na oprav y, revize ocelov ých konstrukcí, zkulturnění
sociálních místností a zařízení, nasazení průmyslov ých v ysavačů nebo o odprašování.

Zdeněk Piech, vedoucí OŘ KJ,
upozornil na připomínky některých odběratelů, například
na v ýskyt „příměsí“ v úpravárenských produktech (např. železné šrouby nebo matice), které mohou poškodit nebo i zničit technologie používané při
následném zpracování uhlí –
např. mikromletí ve válcov ých
mlýnech.
Součástí programu v ýjezdní
porady byla přednáška o zdravém životním stylu, kterou zajistila Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Pak
už byl čas na wellness a další aktivity nabízené Hotelem
Odra. Chlapi si také uspořádali
vlastní nohejbalov ý turnaj čtyř

družstev. Zástupci všech úpraven se tak mohli v průběhu dne
lépe poznat, podělit se o své poznatky a v yřešit některé pro-

blémy. Výjezdní porada svou
náplní jistě splnila své poslání.

Cenu Nejlepší úpravna za l. čtvrtletí převzal z rukou ředitele Václava Kabourka Jiří
Waclawik, vedoucí provozu úpravny Darkov.

Jaromír Lapiš
Závod úpraven

Předáci a vedoucí technici z úpraven si na Staříči prohlédli bubnový třídič Bredford.

FOTO: HBZS Ostrava

Před památkově chráněnou jámou
Jindřich stojící a podle ní také
pojmenovaný bývalý hotelový dům
v Nádražní ulici v centru Ostravy
plánovaná demolice nečeká.
Prostřednictvím divize Reserve
totiž chystá Asental Group jeho
kompletní rekonstrukci. Na celkové

ANTHONY CHIP CAINE (61)

FOTO: Jaromír Lapiš

OSTRAVA – Ani jediný nájemní byt, zato čtyři a půl milionu
kilometrů čtverečních pozemků
a množství komerčních či strategicky umístěných objektů má
v portfoliu nová realitní skupina Asental Group (AG). V rámci tří divizí – Asental Business,
Asental Land a Asental Reserve
– spravuje od května nemovitosti patřící v minulosti pod RPG
RE Commercial a RPG RE Land.
Co budou tyto změny znamenat
v praxi, přiblížil generální ředitel AG Anthony Cain.

dále pokračovat ve spolupráci
s veřejným i soukromým sektorem a své majetky také využívat
k podpoře celkového rozvoje kraje. Velký důraz přitom klademe
hlavně na snahu o vytváření nových pracovních míst, které tento region tolik potřebuje.

ti a rozvojové plochy od bytového fondu. Jelikož značka RPG je
nejčastěji spojována právě s bytovým fondem společnosti RPG
Byty, chtěli jsme mnohem jednoznačněji zdůraznit, že rozvoj pozemků či správa komerčních nemovitostí je něco zcela jiného než pronajímání bytů.
A proto došlo k přejmenování
RPG RE Commercial na Asental
Business, zatímco z RPG RE
Land se stala Asental Land.

FOTO: Asental Group a Radek Lukša

Zdejší kraj i jeho obyvatele
generální ředitel A. C. Cain
dobře zná; přímo z Ostravy
pochází jeho žena a on sám
v ČR žije už dvaadvacet let

Úpraváři si po pracovní poradě na Ostravici zahráli i nohejbal.

Panorama
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
KWIETNIOWE HASŁO BHP: ZNAJOMOŚĆ PIERWSZEJ POMOCY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE RÓWNIEŻ
Ż TOBIE!

Nowe wyrobisko – nowe wyzwanie
Zespół Józefa Zubrzyckiego
i Mariusza Wowry z
Polcarbo dokopał ścianę
340 802 w Zakładzie
Kopalni Darków

spójną skałę stropową konieczne
było wiercenie RTH do ﬁlara opartego na legarach, niekiedy nawet
w ilości trzydzieści sztuk dziennie. Niestabilny ﬁlar węgla pod
wpływem niekorzystnych przekrojów pokładu zagrażał wysunięciem do utrzymywanej przestrzeni wyrobiska. To wszystko
wymuszało tzw. wtłaczanie w połączeniu ze wzmacnianiem za pomocą „klejów“. Przodek eksploatacyjny stopniowo skracał się o 53
sekcji MV – te od razu demontowano i usuwano. Bardzo trudny
był także transport urobku prenosnikmi traśmovymi na 9. piętro – o długości całkowitej 3.350

DARKÓW – „Brygada głównego
przodowego Józefa Zubrzyckiego
i kierownika oddziału Mariusza
Wowry z ﬁrmy zewnętrznej
Polcarbo dokopała w Zakładzie
Kopalni Darków wyrobisko ścianowe 340 802 i przenosi się na
dalsze – 37 911,“ poinformował
Petr Věčorek, kierownik oddziału
wydobycia. To oszczędne słowa,
które nie oddają w pełni tego, co
odgrywało się wcześniej. Przez co
wszystko musiała przejść brygada ścianowa składająca się ze 120
pracowników? Z czym walczyli
pracownicy od listopada ubiegłego roku do 20 maja br. nim udało
im się wydobyć prawie że 200 tysięcy ton węgla?

Huplíka i Andrzeja Buławy, przedstawicieli Polcarbo. Sam bardzo
dobrze wie, jak na dole ważna jest
jednomyślność wszystkich zainteresowanych stron.

Żadnej pracy się nie boją
Niemniej jednak główna odpowiedzialność leży na barkach
tych, którzy zjeżdżają na dół codziennie – na barkach samych
górników. Pracownicy podjęli wezwanie i walczyli z trudnościami zdradliwego przodka
w czterozmianowym nieprzerwanym ruchu. „Nasz zespół
jest ustabilizowany i zgrany,
nie straszna nam żadna praca,“

„Nie było łatwo, wręcz na odwrót.
Panowie nieustannie walczyli z
niesprzyjającymi im warunkami
geologicznymi. Tym bardziej cenne są dwa wyniki limitowe, które osiągnęli pod koniec pracy we
wspomnianym wyrobisku ścianowym,“ opisuje sytuację Věčorek
przywołując marcowy (116,6 %) i
kwietniowy (124,9 %) wynik limitowy. W dalszej części rozmowy
konkretyzuje też opis trudnych
warunków, które stanęły na drodze górników: „Ze względu na nieDANE NT ZESPOŁU
Ilość pracowników: 120, wliczając w to 8 techników
Kierownik oddziału: Mariusz
Wowry
Główny przodowy: Józef
Zubrzycki
Przodowi zmianowi:
Andrzej Malinowski, Robert
Konieczny, Zbigniew Bugajski,
Marek Szkodziński, Mariusz
Nowomiejski, Grzegorz Marek

TECHNOLOGIA PRZODKA
Przenośnik ścianowy: PF 4/932
Obudowa zmechanizowana:
Fazos 17/37
Kombajn górniczy ścianowy:
KGS 645
Przenośnik ścianowy: TH 700
– PZF 02
Przenośniki taśmowe – 3.350
metrów: 13 szt DP 1200 /TP
1200), 2 szt TP 630 (na zasobnik 398)

FOTO: Josef Lys

Trudne warunki geologiczne

Główny przodowy Józef Zubrzycki i kierownik oddziału Mariusz Wowry (z prawej).
metrów. Podjęto bardzo złożone
i restrykcyjne środki bezpieczeństwa zapobiegające tąpnięciom i
zapewniające wentylację. A jakby
tego nie było mało, w drugiej fazie wydobycia doszło do wypredzenia scony dolnym napadem o
60 metrów,“ opisuje napotkane
trudności Věčorek.

Doświadczyli i inni
To wszystko mogłyby potwierdzić
brygady ścianowe głównych przodowych Romana Badury (Zakład
Kopalni Darków) i Tadeusza Czai
(Alpex l), które od lipca ubiegłego roku do listopada przed przyjściem brygady z Polcarbo wydobywały węgiel w bardzo złożonym
wyrobisku 340 802, a potem stopniowo przeniesiono je do innych
wyrobisk.
„To, że udało się nam dokopać
tak trudne wyrobisko z solidnym
wynikiem, jest także zasługą dyrekcji Zakładu Kopalni Darków,
która okazała nam zrozumienie,
w wielu sprawach nam pomogła,
stwarzając odpowiednie warunki,“ podkreśla kierownik oddziału
Mariusz Wowry nie zapominając
jednocześnie na słowa podziękowania za wsparcie ze strony Jana

ocenia Wowry swoich chłopców, z którymi według własnych
słów doświadczył chyba wszystkich możliwych warunków, jakie mogą zaistnieć na kopalni. Dlatego podobno już nic nie
może ich zaskoczyć.
Sam pewien bagaż doświadczenia przyniósł na Darków z Polski,
gdzie pracował na kopalni od roku
1992 na stanowisku technik-mechanik. Do naszego Gwarectwa
przeszedł pod barwami Polcarbo
w roku 2003. Przenosił się między Darkowem i ČSM, w ostatnim
czasie na stanowisku kierownika
oddziału. Do pracy czterdziesto-

letni Polak dojeżdża z niedalekich
Zebrzydowic.

Rodzinie trzeba zapewnić byt
O wiele większą odległość ma
do pokonania w drodze do pracy
główny przodowy Józef Zubrzycki
(44). Zubrzycki pochodzi ze
wschodniej Polski, z Przemyśla,
znad granicy z Ukrainą. Jego aktualne miejsce zamieszkania –
Nowy Sącz – jest odległe od kopalni o 240 kilometrów. Dlatego
Karwina stała się jego drugim domem. Rodzinę – żonę i czterech
synów (20, 19, 17 i 5) - odwiedza raz czy dwa razy w miesiącu.
„Wszyscy przyzwyczaili się już
do tego, że taty w domu często nie
ma,“ uśmiecha się górnik, który
przyszedł do OKD przed dziewięcioma laty, z tym że wcześniej przez
identyczny okres czasu fedrował
w Polsce. Na Kopalni ČSM mniej
więcej przed pięciu laty osiągnął
stanowisko przodowego zmianowego, natomiast od października
ubiegłego roku jest głównym przodowym na Darkowie. „Co trzyma mnie w Czechach…“ zastanawia się. „No przecież praca, moja
brygada, no i przede wszystkim
pieniądze,“ śmieje się. „Na polskiej
kopalni zarabiałem o wiele mniej
a zdarzało się, że na wypłatę czekałem nawet dwa czy trzy miesiące. Muszę zapewnić rodzinie godne życie, nie?!“ dodaje już
poważnie.

W czerwcu chcą
osiągnąć wynik limitowy
Aktualnie Wowry oraz jego brygada złożona ze stu dwudziestu
chłopa przenieśli się, aby fedrować przodek 37 911 – o grubości
1,7-1,8 metra, średniej klasa POP...
Po wyjątkowo trudnej do wydobycia ścianie czekają go nie tylko
lepsze warunki, ale i wyniki. „Nie
możemy się doczekać,“ zgadzają
się Zubrzycki z Wowrym. „Na razie zapoznajemy się z przodkiem,
ale już w czerwcu chcemy osiągnąć wyniki limitowy,“ oświadczyli zdecydowanie.
Josef Lys

GEOLOGICZNE I TECHNICZNE CECHY PRZODKA 340 802

 Połączone złoża nr 39 i 40 o całkowitej średniej grubości ok. 9 metrów
 Wydobywana grubość 3,7 metrów
 Przodek charakteryzuje szereg zaburzeń tektonicznych o amplitudzie
dochodzącej do dwóch metrów
 Bezpośredni nadkład tworzony jest przez iłowce, wysepki piaskowca,
wyższy nadkład to ławy piaskowcowe czy też zlepieniec piaskowcowy
 Bezpośrednie podłoże to przeważnie warstwy iłowca piaszczystego
 Sposób prowadzenie przodka do góry do 15 stopni ze wzdłużnym
pochyleniem wzdłuż ﬁlara do 14 stopni
 Wyrobisko zaklasyﬁkowane do 3 stopnia zagrożenia tąpaniami
 Metoda wydobywcza: kontrolowana eksploatacja zawałowa
 Organizacja pracy: czterozmianowy nieprzerwany ruch

Śmiertelny wypadek w
Zakładzie Kopalni Karwina
KARWINA – W środę rano 21
maja doszło w podziemiach
Zakładu Kopalni Karwina do wypadku, w wyniku którego zginał 46-letni pracownik ﬁrmy
zewnętrznej.
Do wydarzenia doszło po godzinie dziewiątej rano w ruchu górniczym Łazy, mniej więcej na głębokości 1000 metrów pod ziemią.
Pracownik został przygnieciony
do ładowarki w punkcie zwrotnym pod przodkiem węglowym
przy przemieszczaniu dalszego
ciężaru.

Niezwłocznie wezwano zespół
ratownictwa
technicznego i medycznego Głównej
Stacji Ratownictwa Górniczego.
Pomimo szybkiej interwencji nie
udało się uratować życia pracownika i lekarz zespołu ratownictwa
medycznego stwierdził u poszkodowanego śmiertelne obrażenia.
„Pragnę w imieniu swoim oraz
wszystkich pracowników kopalni
złożyć głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego kolegi,“ powiedział dyrektor Zakładu
Kopalnia Karwina Petr Dedek.

Przyczyny tego nadzwyczajnego zdarzenia wyjaśni dochodzenie podjęte przez komisję fachowców złożoną z przedstawicieli
Okręgowego Urzędu Górniczego

w
Ostrawie,
kierownictwa
Zakładu Kopalnia Karwina, spółki OKD oraz związków zawodowych przy współpracy z Policją
RC.
ms
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NA MICHAL ZA ZÁBAVOU,
KULTUROU I POZNÁVÁNÍM
OSTRAVA – Nabitý program má
v prvních červnových dnech historický Důl Michal (dříve také Petr Cingr)
v Michálkovicích. Na své si podle
správců z Národního památkového
ústavu v Ostravě přijdou děti, milovníci kultury, průmyslových památek
a ovšem i hornictví.
Den dětí v neděli 1. června
pořádá pod zdejší těžní věží sbor
dobrovolných hasičů. Vše vypukne
v 10 hodin, představí se hasiči, záchranáři, oddíly skautů i sportovci.

Připraveny jsou soutěže a řada
atrakcí se vstupem zdarma (lukostřelba, lanové centrum, lezecká
stěna nebo skákací hrad).
V pátek 7. června je v 18 hodin
na Michalu vernisáž výstavy obrazů
studentek Fakulty umění Ostravské
univerzity Veroniky Mokrošové
a Dobroslavy Drahošové. Sobota
8. bude naopak patřit poznávání
hornické historie v rámci Ostravské
muzejní noci, a to v 19.30, 21.00
a 22.30.
uzi

KARVINÁ POŘÁDÁ OZDRAVNÉ
POBYTY DĚTÍ NA HORÁCH
KARVINÁ – Lékařský „papír“
s diagnózou nemocí dýchacích
cest, astmatu či alergií. To je vše,
co potřebují rodiče z Karviné, aby
své potomky mohli na magistrátu
přihlásit na letní ozdravné pobyty
v Beskydech, případně Jeseníkách.
„Letos od června do srpna vyšleme na zdravý vzduch 148 dětí
s respiračními onemocněními,
astmatem nebo alergiemi. Pojede
se na čtyři lokality – do Velkých
Karlovic a na Horní Bečvu
do Beskyd, do Karlovy Studánky

a Loučné nad Desnou do Jeseníků.
Ozdravné pobyty jsou na osm až čtrnáct dní,“ sdělila Šárka Swiderová
z radnice s tím, že rodiče doplácejí
pouze mezi pěti stovkami až tisícikorunou na jednoho účastníka.
Karvinské děti – celkem 120
– se v tomto roce už vystřídaly
ve dvou turnusech v Jeseníkách
na škole v přírodě zaměřené
na ekologickou výchovu. A v lednu byly další, už na doporučení
zdravotníků, na léčebném pobytu
v Metylovicích.
uzi

POVĚSTI NA NOVÉ RADNICI
OSTRAVA – O objevu uhlí
na Ostravsku, vzniku řeky
Ostravice, hradech na Landeku
i na Slezské, stavbách kostela
sv. Václava v centru a sv. Mikuláše
v Porubě a pak také povídání
o Černé kněžně, Bílé paní, vodnících a samozřejmě permonících.
Speciální výklad o pověstech
a pohádkách přichystali v neděli
1. června na Nové radnici!

„Mezinárodní den dětí jsme se
rozhodli oslavit přiblížením pohádek
a pověstí vážících se k moravskoslezské metropoli. Neopomeneme
ani zkazky o tom, jak se do městského znaku dostal kůň,“ přiblížila
Kateřina Buglová z Ostravského
informačního servisu. Uvedený program „Pohádky a pověsti“ probíhá
od 9 do 17 hodin každých 60 minut.
uzi

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Farmaření
Ve farmářském duchu se ponese
na náměstí ve Fryštátě v neděli
1. června městský Den pro celou
rodinu. Od 14 hodin se mohou
účastníci „přenést“ na farmu se zvířátky a prohlédnout si i vyzkoušet
zemědělskou techniku. Nemají chybět soutěže a zábava, pro nejmenší
dorazí i Václav Upír Krejčí.
Promítání
Dětský den je v neděli 1. června
v kině Centrum. Jako první promítají
od 10 hodin pohádkové večerníčkovské pásmo „Za kamarády z televize 8“, ve 13.15 pak dobrodružný
animovaný ﬁlm „Mrňouskové: Údolí
ztracených mravenců“ a na závěr
v 15 snímek „Bella a Sebastián“.
Bruslení
Vydejte se na in-line bruslích
karvinskými ulicemi! Tradiční
„jízda“ se koná ve středu 4.
června se startem v 19 hodin na Univerzitním náměstí
ve Fryštátě.
Premiéra
Veksláci jsou zpátky v pokračování kultovního dramatu z 80. let
minulého století, a to včetně automechanika Martina (J. Potměšila)
či šprýmaře Bíny. Bony a klid 2
dávají v kině Centrum od pondělka
2. do středy 4. června ve 20 hodin
(a ve středu také v 17.45).
Koncert
Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava
přiveze v pátek 30. května do velkého sálu kulturního domu hudbu
z ﬁlmů Harry Potter, Pán prstenů,
Piráti z Karibiku, Agent 007 či
Růžový panter. Její koncert doplní
i promítání ﬁlmových ukázek a komentář o světě show businessu.
Vystoupení začíná v 19 hodin.

Bavič
Miroslava Donutila asi netřeba
představovat, stačí upozornit,
že se v pondělí 2. června ukáže
v městském kulturním domě.
„Ptejte se mě, na co chcete…
já, na co chci, odpovím,“ pozval
populární bavič na své one-man
show začínající v 19 hodin.
Koupání
Zahájení sezony naplánovali v areálu letního koupaliště v Novém
Městě na sobotu 31. května. První
návštěvníky očekává areál pro
2500 lidí od 9 hodin. Vstupné
zůstává stejné jako vloni – dospělý
80 korun, dítě 40, přičemž existuje i zvýhodněné či zlevněné.

ORLOVÁ
Dětský den
Náměstí 28. října v Lutyni
za pěkného počasí od 14 hodin
(případně prostory domu kultury
od 15.30 za deště) hostí v pátek
30. května již patnáctý celoměstský Den dětí. Sportovní kluby
a místní spolky připravily soutěžní
stanoviště, na pódiu proběhne
kulturně zábavný program se skupinou Maxim Turbulenc a chystá
se řada dalších veselých aktivit.

HAVÍŘOV
Dětský den
Příhodami kluka Bombarďáka
začne v neděli 1. června oslava
dětského svátku na Náměstí
republiky. Pak vystoupí taneční
soubory, zpěvačka Míša Dolinová,
Lenny i Adam Mišík se svými
kapelami, představí se středisko
Asterix a proběhne ukončení 6.
ročníku řezbářského sympozia
„Havířovská lípa s novou tváří“.
Program je od 12 hodin.
uzi
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Den zdraví s RBP v Zoo Ostrava

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
DARUJI

BYTY

Kdo poskytne nový domov 6 kočkám
– dva kocouři kastrovaní (mourovatý
a tmavé hnědý) + bíločerná nekastrována kočička (jsou spolu cca 10 let), 2 bílé
kočky - 1 kocour a 1 kočička, a poslední
1 bíločerný kocourek – stáří cca 10
měsíců. Jedná se o kočky zvyklé doma.
Pokud by měl někdo zájem o uvedené
kočky, možno i jednotlivě, volejte na 604
598968 nejpozději do 30. 5. 2014 ráno.

Prodám rodinný dům v Albrechticích.
Z realitních kanceláří nevolat! Inf.
na tel.: 723 036 554.
Prodám Chrysler Voyager 2.5 l, benzín,
r. v. 1996, 7místný, STK 5/2015, najeto 203 tis. km. Cena levně dohodou.
Inf. na tel.: 775 971 030.
Prodám Opel Astra 1,4 automat, červené barvy, 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. Inf. na tel.:
736 201 063.

FOTO: Josef Lys a RBP, ZP

Prodám dětskou autosedačku po jednom dítěti, nosnost 0-10kg. Barva
černo-zelená, plastový skelet. Cena
200 Kč. Prodám dětské chodítko s nastavitelnou výškou a hracím pultem.
Zřídka používané, po jednom dítěti.
Ještě platná záruka od výrobce. Cena
500 Kč. Inf. na tel.: 737 650 894.

AUTO-MOTO

Letošní Den zdraví RBP v Zoo Ostrava se vydařil nejen díky hezkému počasí.
OSTRAVA – Kdo přišel, nelitoval.
Kdy a kam? V sobotu 24. května
do Zoo Ostrava. Právě tam probíhal už 17. ročník Dne zdraví s RBP,
zdravotní pojišťovnou. A ten se vydařil náramně. Potvrzuje to bez
pár stovek dvacet tisíc návštěvníků, z čehož bylo 16 883 pojištěnců RBP – ti měli vstup zdarma.
Všichni si pak přišli na své.
Pro dětské návštěvníky byl
v areálu připraven bohatý program. Na čtyřech stanovištích

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

„Farmářské stezky“, mezi kterými
se potulovala Včelka Mája, si mohli vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo
zjistit, co dá práce, než se vypěstují
brambory. Na dalších místech děti
čekala řada jednoduchých dovednostních soutěží, za jejichž absolvování obdržely sladkosti.
Největší soustředění akcí bylo
po celou dobu v okolí amﬁteátru
zoologické zahrady, kde probíhala
tradičně zajímavá a poučná vystoupení vtipně komentovaná Klaunem

Kromě zvířat děti zaujaly soutěže a zábavný program v amﬁteátru zoologické zahrady.
Bobem. Zaujali Klauni z Balounkova,
neuvěřitelné výkony předvedli tanečníci Patrik a David, svým zpěvem potěšil Zdeněk Krásný. Zaujalo
také vystoupení tanečního souboru
Katlen. Všichni účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem dobře
se bavícího obecenstva.
Zatímco děti si vyhrály a zasoutěžily, rodiče se mohli zúčastnit
zdravotnických měření – pochopitelně zdarma. Málokdo si nechal
ujít návštěvu sloní a hroší rodin-

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu

ky, lemura mongoze, jehož je RBP
partnerem, nebo některé z komentovaných krmení zvířat.
Vedení Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny děkuje
všem návštěvníkům za společnou
oslavu Mezinárodního dne dětí,
účinkujícím za vystoupení, zdravotníkům za měření zájemců, vedení a všem zaměstnancům Zoo
Ostrava za skvělou spolupráci, trpělivost a za propůjčení překrásného areálu.
r

www.kia.com

Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Jaromír Ščigel
603 969 315

33/20-VI/14

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

4/20-VI/14

Roman Skácel
603 357 069

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 20
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Zažijte lásku na první dotek

I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň
Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned,
jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d
může zdokonalit váš požitek z jízdy.
Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 329 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou už jen
třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů a jedinečné možnosti financování Kia Select.

Financování podle vás

Investice stavební (ISTAV)

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce
(DSP)

V tomto týdnu
nejsou vyhlášena
žádná
výběrová řízení.

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz

Kia cee’d. Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,0 l/100 km. Emise CO2 104 – 145 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně, financování a Programu 777
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

13/20-VI/14

Investice strojní Samostatná výběrová řízení
(ISTR)
Společná výběrová řízení
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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

Streetballové boje s profíky

Streetballové hřiště v Nádražní ulici hostilo turnaj podpořený NOKD a RPG Byty.

Srdcovkový
ovkový patron Mirosl
Miroslav Ziška (vpravo) při vernisáži výstavy.

SRDCOVKOVÁ FOTOSOUTĚŽ
DOKÁZALA OSLOVIT I DĚTI
FOTO: Šumbarák

HAVÍŘOV – Streetballové hřiště
na havířovském Šumbarku vybudované vloni v „sídlištním“ programu těžařské nadace ožilo ve středu 21. května poněkud více, než
bývá na tomto plácku v Nádražní
ulici obvyklé. Roman Halík – jedna z hlavních hvězd – byl se svými dvěma metry a šestnácti centimetry na turnaji, pořádaném
sdružením Šumbarák a podpořeném Nadací OKD i společností
RPG Byty, nepřehlédnutelný.
„Nešlo jen o exhibici, normálně jsme si zahráli. Ta děcka
byla moc šikovná, i když tvrdila, že trénují jednou dvakrát týdně. Přinejmenším základy bas-

FOTO: Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek

Veřejný turnaj na hřišti
na Šumbarku postaveném
z programu Sídliště žije
vyhráli žáci ZŠ Jarošova

Roman Halík (vlevo) se svými 216 centimetry a účastníky streetballového turnaje.
barských ulic paty celý rok, se nechaly slyšet, že Halík byl zatím největším člověkem, kterého viděly.

ketu jim šly, vypadá to, že mají
sport v krvi. Taky byly vděčné za šanci vidět v akci vrcholové hráče,“ nechal se slyšet Halík,
hrající dříve za NH Ostrava, holandský Aris Friesland a kyperský AEK Larnaka. Dnes obléká dres druholigového Sokola
Karviná. S ním na Šumbark dorazil i Michael Dostál, bývalý spoluhráč z Ostravy a současný basketbalista Uherského Brodu.
„Tři kluci na obrovského
Romana, to bylo jako sledovat bitvu trpaslíků s obrem,“ popisovala
Kateřina Piechowicz ze sdružení
Šumbarák. Pro to zřízení streetballového hřiště a pořádání veřejného turnaje znamenalo další ze série aktivit pro povznesení komunitního života v této lokalitě. Děti,
jež mnohdy nevytáhnou ze šum-

Těžařská nadace
a realitní společnost
patří k hlavním
partnerům sdružení,
které chce zkvalitnit
zdejší život.
„Určitě šlo na dětech vidět
nadšení ze hry a radost, že se
pro ně něco dělá. V této lokalitě žijí i takové rodiny, které si
nemohou dovolit nákladné volnočasové aktivity, kroužky, cestování či kulturu. A jejich děti
přitom mohou ve sportu vyni-

kat, jak jsme se sami na turnaji přesvědčili. Škoda jen, že jim
tleskalo tak málo rodičů,“ podotkla Eva Cvrkalová z RPG
Byty, místopředsedkyně sdružení Šumbarák.
To nakonec vyhlásilo vítězným chlapecké družstvo žáků
ZŠ Jarošova, jež ostatně vyslala většinu týmů do streetballových bojů. Zapojila se ovšem
i ZŠ Školní či lokální pobočka Armády spásy. Kdo turnaj
na Šumbarku nestihl a láká ho
streetball, má zde šanci na trénincích každé pondělí a čtvrtek
od 15 do 17 hodin. „Naše aktivity se neomezují jen na děti, v nejbližší době pořádáme zájezd pro
šumbarské seniory,“ doplnila
Piechowicz.
Radek Lukša

Divadlo na Hlubině o hornících i Havlovi
Dream Factory Ostrava
nabízí program, ze kterého
si vybere každý, více
na webu www.dfov.cz
OSTRAVA – Špica a Vršek se jmenují dvě scény zřízené ve vestibulu a v prostorách koupelí mužstva na historickém Dole Hlubina
v Dolní oblasti Vítkovic, kde proběhne první červnový týden stěžejní část Nadací OKD podpořené největší přehlídky činoher
na severní Moravě a ve Slezsku.
Hlavním lákadlem Dream Factory
Ostrava (DFOV) 2014 je speciální
blok věnovaný dramatikovi a exprezidentovi Václavu Havlovi.
Derniéru má naopak drama z prostředí šachty Pestré vrstvy.
„Kultovka jak cyp, jak inscenaci Pestré vrstvy v režii Tomáše
Vůjtka na motivy románu Ivana
Landsmanna říkáme, se těší ob-

vadel, kompletní najdete na webu
www.dfov.cz.
„Zcela nečekaný úhel pohledu
na Havlovu tvorbu nabízí zpracování jeho inscenace Audience
souborem Spitﬁre Company.
Pojmenoval
ji
Antiwords
a Jindřiška Křivánková se
s Miřenkou Čechovou pokusí pře-

rovskému zájmu. Její festivalové představení, jež bude zároveň ve středu 4. června derniérou, je vyprodáno. Divadlo Petra
Bezruče ale hru o tom, jak pánbůh ukryl robotu stovky metrů
pod zem a lidé ji i tam našli, dává
na Hlubině i v úterý 3. června
v běžném programu. Informace
o volných místech má divadelní pokladna,“ řekla za pořadatele
Michaela Kubicová.
Ti také letošní šestý ročník
DFOV – konající se po čtvrtstoletí od konce komunistické totality – věnovali Václavu Havlovi,
významnému autorovi i veřejnému činiteli. Špica i Vršek
na Hlubině nabídnou divadelní
hry, Minikino a Stará Aréna promítání či debaty pro veřejnost,
jejichž společným jmenovatelem
je tato osobnost. Pomineme-li
Havla, program nabízí na všech
ostravských scénách řadu dalších
inscenací prestižních českých di-

konat výkon Pavla Landovského,
který za představení vypil přibližně devět piv,“ řekl ředitel DFOV
Tomáš Suchánek. Ten má k Dolu
Hlubina vztah i díky strýci a dědovi, kteří byli horníky. Samotný
festival pak těžařská nadace podpořila už opakovaně v programu
Pro radost.
Radek Lukša

FRÝDEK-MÍSTEK – Fotografování
s moderní, běžně dostupnou
a na ovládání také relativně snadnou
technikou dokáže uchvátit i děti,
jak se přesvědčili pořadatelé
Fotosoutěže pro mladé autory do
25 let z fotoklubu Art Collegium
Frýdek-Místek. Její letošní sedmnáctý ročník umožnil také minigrant
Srdcovka Nadace OKD a snímky
jsou vystaveny v pobočce knihovny
v místecké Hlavní ulici.

1. místo – David Orság
z Kopřivnice
2. místo – Jakub Pryček z Lučiny
3. místo – Miroslav Kokeš
z Frýdlantu nad Ostravicí
Čestné uznání – děti 3. rodinné
skupiny z Dětského domova F-M
„Já dostal svůj první fotoaparát
za vysvědčení v deváté třídě. Rodiče si
na východoněmeckou jednookou zrcadlovku Exa II b na kinoﬁlm dokonce
tehdy museli brát půjčku. Dnešní mladá generace to má daleko jednodušší.
Za organizátory fotosoutěže můžu říci,
že nás překvapuje snižování věkového
průměru jejich účastníků. Letos se tou
nejmladší stala desetiletá dívenka.
Fotila v soutěžním kolektivu z místeckého dětského domova. Hlavně
makro, kytičky, detaily,“ popisoval
Miroslav Žiška (62), elektroúdržbář
těžních strojů na lokalitě Staříč a člen
Art Collegia.
Žánrově podle něj mladí
autoři omezeni nebyli. „Téma jsme

ponechali libovolné, jejich snímky
mohly být barevné i černobílé.
Formát pak minimálně třináct
na osmnáct centimetrů,“ pokračoval Žiška s tím, že odborná porota
hodnotila jedenáct fotografů. Ti
nejlepší obdrželi ceny a z jejich prací
připravil fotoklub Art Collegium kolekci bezmála čtyř desítek fotograﬁí
pro výstavu v knihovně.
Na digitální techniku přešel
ostatně i sám Miroslav Žiška, patron Srdcovkového projektu, který je
členem Fotoklubu Válcoven plechu
F-M (předchůdce Art Collegia)
od svého nástupu na šachtu roku
1976. „Klasickou fotograﬁi nedělám už několik let. Přiznávám, že
s digitálem je to lehčí, náhledy mám
okamžitě, o zpracování ani nemluvě,“ dodal Žiška, který nejraději fotí
dokument a krajinky. Je autorem
fotograﬁí loňského kalendáře
Závodu Důl Paskov a nafotil i jeden
jeho šachťák.
Radek Lukša

INVENTÁŘ ÚDRŽBY TĚŽNÍCH STROJŮ

Srdcovku pro fotoklub Art
Collegium zařídil Miroslav Žiška
(62), elektroúdržbář těžních strojů
na lokalitě Staříč. Na této pozici
pracuje dvaadvacet let. Na povrch
na šachtu nastoupil po absolvování elektroprůmyslovky. Pracoval
i jako elektrikář provozu a také
ve výpočetním středisku.

VÁCLAV HAVEL NA DFOV 2014

 Havlova esej Moc bezmocných
a doba jejího vzniku (přednáška
Daniela Kroupy), pátek 6. června
v 10 hodin, Stará Aréna
 Havel? Havel! (beseda, o čem
a jak dnes hrát hry V. Havla),
pátek 6. června ve 13, Stará
Aréna
 Olga (ﬁlm Miroslava Janka),
pátek 6. června v 17, Minikino
 Audience (Divadlo Petra Bezruče,
Ostrava), pátek 6. června
v 18.30, Důl Hlubina – Špica

 Ivan Havel – Pozdní sběr (ﬁlm
Romana Vávry), pátek 6. června
v 19, Minikino
 Antiwords (Spitﬁre Company,
Praha), pátek 6. června ve 20.30,
Důl Hlubina – Špica
 Velvet Havel (Divadlo Na zábradlí, Praha), pátek 6. června
ve 21.30, Důl Hlubina – Vršek
 Audience (V. Havel), sobota
7. června v 11, Stará Aréna
 Largo Desolato (V. Havel), neděle
8. června v 11, Stará Aréna

Fotoklub Art Collegium vyhlašoval soutěž pro mladé autory po sedmnácté.

JUVENTUS POŘÁDÁ DĚTSKÝ DEN
KARVINÁ – Vystoupení zájmových kroužků, exhibice sokolníků,
divadélko Šamšula, mini lanové
centrum, projížďky na konících,
minigolf, zoo koutek Přírodovědecké
stanice, malování na obličej, trampolína, prevence u stánku zdravotní
pojišťovny. Takový je výčet aktivit,
které připravilo na neděli 1. června

Krajské středisko volného času
Juventus.
Vše se uskuteční v rámci oslav
čtyřicetin Juventusu a také Dne dětí
v parku u Rehabilitačního sanatoria
v Hranicích. Pestrý program pro děti
i dospělé připravilo Nadací OKD
podporované KSVČ ve spolupráci
s Lázněmi Darkov.
uzi
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VOLTIŽ JE OPĚT VE FRENŠTÁTĚ

Hornická inscenace z 50. let „Pestré vrstvy“ bude mít na Hlubině derniéru.

Industriální prostředí na Hlubině hostí divadlo pravidelně, zde scéna Špica.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM –
Karvinský oddíl Voltiž Duha trénující
na „umělém koni“, barelu pořízeném
ze Srdcovky, vyrazí v sobotu 31. května
do Frenštátu pod Radhoštěm, aby
v jízdárně Na Nivách opravené za pomoci společnosti OKD obhájil zlato
v kategorii dětí, jednotlivců i skupin.
„Máme horká želízka v ohni, v jednotlivcích tři první místa ze tří startů

a ve skupinách dvě zlata a jedno
stříbro také ze tří závodů,“ přiblížila
Karolína Pachotová, která povede
koně Hasana. Otevřené oblastní
mistrovství Moravskoslezského
kraje ve voltiži začíná v areálu
TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm
v 9.30 a potrvá až do 17 hodin, kdy
se vyhlašují výsledky.
uzi

8

Sport

číslo 20 | ročník 44

Slovenský mistr ani vicemistr
na házenkáře Baníku nestačili
K ARVINÁ – Rozlučka s kategorií mladšího dorostu se chlapcům pod vedením darkovských
přípravářů Petra Laclavíka
a Luboše Pavlíčka předposlední květnovou sobotu povedla.
Ve druhém ročníku česko-slovenského turnaje prvoligových
mistrů a vicemistrů totiž skončili hráči HCB OK D Karviná
druzí, přičemž radost jim zkazili jen soupeři z valašského HC
Zubří.

Na úvod dostali karvinští papírově nejsilnějšího účastníka. „ŠKP
Bratislava procházel prvním ročníkem tohoto turnaje jako loňský
mistr slovenské ligy naprosto suverénně. Letos tamní ligu opět vyhrál. Nastřílel na osm set branek,
přičemž jen okolo čtyř stovek jich
dostal,“ představil trenér Laclavík
protivníky, kteří nastoupili sebevědomí a hlasitě podporovaní svými příznivci.
Mladší dorost Baníku nicméně
Bratislavě „srazil hřebínek“ hned

KARVINÁ – Na osmém místě, přesně v polovině tabulky, jsou po bezbrankovém dělení bodů s FC MAS
Táborsko a dvě kola před koncem jarní
části druhé ligy fotbalisté Karviné.

MFK OKD Karviná –
FK Varnsdorf, středa
4. června od 18 hodin.
Čeká je už pouze hornické derby
s FK Baník v Sokolově v sobotu 31.
května, a poté závěr na domácím
trávníku proti FK Varnsdorf.

„Táborsko u nás mohlo nechat tři
body, spálili jsme ale nejméně tři
vyložené tutovky. Kdyby se alespoň
Milan Halaška jedenkrát treﬁl, mohli
bychom být spokojenější,“ nechal
se slyšet trenér Josef Mazura s tím,
že MFK OKD se už nejmíň deset kol
trápí s nestabilní sestavou. Ani proti
Sokolovu a Varnsdorfu to nebude
jiné. „David Mikula má stop na dva
zápasy, Vašek Koutný stop za čtyři
žluté karty, Karim Diaby je zraněný
a Prince Oforiho i Tomáše Knötiga
čekají operace,“ uvedl trenér.
uzi

HCB OKD SKONČIL SEDMÝ

HCB OKD Karviná – ŠKP
Bratislava 22:17
HCB OKD Karviná – HC Zubří
19:24
FOTO: Radek Lukša

Karvinou porazil na turnaji
mladších dorostenců pouze
vítěz české první ligy – Zubří,
domácím po zranění Szably
už zoufale chyběli střelci

DOMÁCÍ LOUČENÍ S JAREM

HCB OKD Karviná – HK
Topoľčany 39:12

HCB OKD Karviná dokonale rozhodil a nakonec porazil silného soupeře ŠKP Bratislava.
v první minutě. „Oni naopak poprvé skórovali až po dalších sedmi minutách hry. Podařilo se nám
je znervóznit a nakonec i porazit,“ pochválil mladší dorostence asistent trenéra Pavlíček s tím,
že skvrnou na úspěchu se bohužel stalo poranění zad stěžejního
a prakticky jediného karvinského
střelce Denise Szably.
„Na silné obraně a skvělém
Péťovi Mokrošovi v bráně se ale
nedá stavět donekonečna. Navíc
už poté nehrál ani pivot Jarda
Zuzánek, rozpadl se nám základ
a chyběl střelec z dálky. Český
mistr ze Zubří nás jako jediný
na turnaji porazil, i když jsme

Petr Laclavík (vpravo) a Luboš Pavlíček vyhecovali kluky k zisku druhého místa v turnaji.

v poločase plichtili 11:11. Mámli být upřímný, větší radost, než
kdybychom přehráli Zubří, nám
dělá výhra nad Bratislavou,“ podotkl Laclavík.
Se slovenským vicemistrem HK
Topoľčany – čtvrtým účastníkem
turnaje – si čeští vicemistři z HCB
OKD Karviná s přehledem poradili. „S jejich posledním vystoupením před odchodem větší části kádru do staršího dorostu jsme spokojeni. Hoši byli sice po prohraném posledním ligovém zápase,
kdy přišli o mistrovský titul, bez
elánu, ale vyhecovali se,“ doplnil
Pavlíček.
Radek Lukša

KARVINÁ – Porážkou Sokola HC
Přerov před domácími příznivci
22:28 udělali házenkáři HCB OKD
Karviná deﬁnitivní tečku za letošní
extraligovou sezonou. Ta však pro
ně nebyla zrovna obdobím, na které
by rádi vzpomínali – skončili sice
první, ale až ve skupině B před
Brnem, Zubří, Zlínem, Přerovem
a Kopřivnicí.

„Letošní ročník jsme završili vítězstvím z povinnosti. Nepředváděli
jsme totiž nijak oslnivé výkony,
na čemž se podepsaly také absence
zraněných hráčů. Zachraňovali
nás kluci z béčka,“ konstatoval
karvinský kouč Jaroslav Hudeček
s upozorněním, že na podzim mohou
příznivci HCB OKD očekávat v týmu
několik nových tváří.
uzi

ROZJETÝ RC HAVÍŘOV ZVE
NA „SEDMIČKOVÝ“ TURNAJ
HAVÍŘOV – Petrovice, Přelouč,
Zlín, Bratislavu a naposledy v neděli
25. května i Olomouc porazili hráči
Rugby Clubu (RC) Havířov v cestě
za postupem do extraligy. Do té však
přímo zamíří z prvního místa prvoligové tabulky ostravští rivalové z SK
Mariánské Hory.
„Nás na druhé příčce čeká baráž
o postup s předposledním týmem
extraligy – Dragon Brno,“ vysvětlil
havířovský trenér Radomír Kloda

a jedním dechem pochválil mančaft
za to, že proti Olomouci neponechal
nic náhodě, hrál naplno a nakonec
zvítězil v poměru 75:10.
Ragby v jeho takzvané „sedmičkové“ podobě mají na programu
v Havířově i poslední sobotu v květnu.
V turnaji na hřišti v ulici Astronautů se
utkají RC Havířov, SK Mariánské Hory,
RC Olomouc, RC Bystrc, Mountﬁeld
Říčany a Tatra Smíchov. Začíná se
od 13 hodin.
uzi

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
týdeníku HORNÍK

Objednejte si

s řadou výhod:
garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

•
ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek

(po zaplacení)

✔ Speciál Zima (listopad 2014) ✔ Speciál Léto (červen 2015)
TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

•

• Volejte: 281 002 201 • Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz
 nejaktuálnější

??/20-VIII/14

televizní časopis
(50 tv programů)
 zajímavosti
ze světa televize
 křížovky o ceny
 soutěže, recepty...
www.tv-pohoda.cz

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)
Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Příjmení, jméno:
adresa, PSČ:

....................................................................................

........................................................................................

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte
* poukázkou

* SIPEM – číslo SIPO:

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

datum:

...............

podpis:

.....................................................................
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