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Bezpečnost, provoz i hygiena
na Darkově v pořádku
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BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ, KONCENTRACI METANU ZABRÁNÍ

Mládek: oceňuji úsilí všech ve
ﬁrmě při transformaci OKD
JEDNÁNÍ S VĚŘITELI POKRAČUJÍ. PRODEJ OKD NENÍ PODLE MATEŘSKÉ FIRMY NWR NA POŘADU DNE
„Prodej OKD není na pořadu
dne. Pokračujeme v jednání s věřiteli, abychom dosáhli dohody, která bude konsensuální pro
všechny zúčastněné strany. Jsem
přesvědčený, že jednání do konce
září úspěšně dotáhneme do konce. Prodej by byl alternativní variantou. Jde pouze o krizový scénář pro případ, že by tato jednání ztroskotala. Společnost OKD
za poslední rok prošla výraznou
zeštíhlovací kúrou. Daří se nám
snižovat náklady a i při dnešních cenách je OKD schopno těžit
a fungovat jako samostatná společnost. Takže zaměstnanci mohou být bez obav,“ říká Jonák.

PRAHA – V pondělí 7. července
proběhla schůzka ředitele vnějších
vztahů NWR Petra Jonáka s ministrem průmyslu a obchodu Janem
Mládkem, který byl informován
o současném dění v OKD a NWR.
Jan Mládek na bríﬁnku po jednání zdůraznil zájem vlády o dění
v OKD a zaměstnanost v regionu.
Zároveň ocenil průběh provozní
transformace ﬁrmy. „Nás jako stát
zajímá další osud OKD a osud zaměstnanců, kteří pracují v této ﬁrmě, protože máme zájem na tom,
aby fungovala nadále bez otřesů.
Chtěl bych ocenit ohromné úsilí jednak zaměstnanců, managementu a také odborů, které vedlo
k tomu, že ekonomika samotného
OKD se výrazným způsobem zlepšila. Ta ﬁrma je životaschopná,
zbývá problém vyřešit staré dluhy,“ říká Mládek. Podle něj je prioritou státu udržet minimálně dalších deset let zaměstnání pro pracovníky OKD, čemuž stát podřídí
veškeré své jednání.

Ministr ocenil
transformaci OKD

Mateřská společnost OKD, skupina New World Resources, pokračuje v jednání s držiteli dluhopisů o změně své kapitálové struktury a snížení zadlužení. Firma
se snaží najít řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné
strany. Podle ředitele vnějších
vztahů NWR Petra Jonáka jednání probíhají každý den a jejich
vývoj dává důvod k mírnému op-
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Jednání s věřiteli pokračují

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil revír několikrát. V dubnu jednal s vedením OKD a odbory na Dole Karviná.
timismu, že bude dohody dosaženo do konce září, jak si ﬁ rma
naplánovala.

Prodej OKD není na pořadu dne

pouze o alternativní variantu, jakýsi krizový scénář, který ﬁrma
musí mít jako řádný hospodář při-

Podle zástupců těžařů není v současnosti prodej OKD aktuální. Jde

pravený pro případ, že by k dohodě s věřiteli nedošlo. To v současnosti společnost nepředpokládá.

Farníci, členové KPHM
a další krojovaní horníci
od loňska obnovují zvyk
sahající až do roku 1864
OSTRAVA – Kněz Jan Plaček
za
římskokatolickou
církev,
Jaroslav Minka za hornický stav
a Pavel Prokop jako profesor
z „báňské“ za akademickou obec
měli v pátek 4. července v katedrále Božského Spasitele hlavní slovo při oslavách patrona horníků
i hutníků sv. Prokopa. Jejich obnovením vloni navázala farnost v
Moravské Ostravě na tradici sahající do roku 1864!
„Tenkrát chodil průvod horníků a hutníků od jámy
Karolina na Ringplatz, současné
Masarykovo náměstí. Zde stával
u morového sloupu mobilní polní oltář, jaký známe například
z Haškova Švejka, u něhož se konala mše svatá. Po ní se účastní-

ci rozcházeli na své doly či do továren, kde měli připraveno občerstvení a pitivo. Druhý den byl
svátek Cyrila a Medoděje, to mívali volno,“ líčil strojní inženýr
Zdeněk Poruba patřící k organizátorům obnovených oslav.
K těm se s chutí přidali také
krojovaní havíři a další nadšenci udržování hornických tradic.
„Umožnili jsme jim prohlídku katedrály včetně kůru s varhanami
či křestní kaple. Horníci ve svých
krojích a s prapory se pak shromáždili venku, zažehli kahany a vedeni Msgre. Plačkem vešli v průvodu do katedrály, aby
se zúčastnili mše svaté sloužené

za horníky a hutníky. Po ní měl
profesor Prokop odbornou přednášku,“ komentoval Poruba program přístupný veřejnosti. V čele
havířské části špalíru se objevila
i sv. Barbora s permoníky (jako
nedávno ve Stonavě).
Účast nicméně ještě ani letos nebyla taková, aby si pořadatelé mohli dovolit chodit stejně jako v minulosti centrem Ostravy. „Slušelo by
se to. Uvažujeme alespoň o průvodu mezi kostely,“ podotkl Poruba
s tím, že vazba oslav na katedrálu
Božského Spasitele není v žádném
případě náhodná. Zaměstnanci
zdejších šachet či oceláren totiž svého času přispívali na její interiéry.
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V katedrále slavili svátek sv. Prokopa

Na hlavním oltáři katedrály se objevily i dva zažehnuté staré důlní kahance.
„První boční oltář byl darem horníků z Dolu Hlubina
z roku 1889. Zachoval se z něj
obraz sv. Barbory a dvě malby
modlících se havířů v uniformách. Oltáře sv. Prokopa a sv.
Václava zase byly dary horníků

z Dolu Šalamoun z 20. let minulého století,“ líčil farník Poruba
a upozornil i na zvon pojmenovaný sv. Prokop. Visí ve věži katedrály a je druhým největším
z jejích čtyř.
Radek Lukša

KATEDRÁLU UZAVŘOU AŽ V ZÁŘÍ

Krojovaní horníci s prapory se houfují před katedrálou Božského Spasitele.

Nadace OKD pomohla v grantovém
programu Pro Evropu získat pro
Biskupství ostravsko-opavské
více než jedenatřicetimilionovou
dotaci z EU na rozsáhlou obnovu
katedrály. Stavba z roku 1897

nikdy obdobnou rekonstrukci neprodělala, počítá se proto i s jejím
uzavřením pro veřejnost. Původní
termín byl červenec, nicméně veřejnosti bude přístupná až do září.
Až poté se začne opravovat.

Podle výkonného ředitele OKD
Dala Ekmarka je současné jednání NWR s věřiteli normální součástí ﬁ nanční restrukturalizace, která bezprostředně nijak neovlivní každodenní činnost OKD
ani práci zaměstnanců „Na konci tohoto procesu budeme mít
připravené ﬁ nance pro opětovný růst. Navzdory rekordně nízkým cenám uhlí jsme měli velmi úspěšné první pololetí. Máme
před sebou nadějnou budoucnost
a já vás především prosím, abyste
pracovali bezpečně a nezapomínali, že to nejdůležitější, co z našich dolů vychází, jste VY!“ dodává Ekmark.
Marek Síbrt

ZE SVĚTA

KW ODVRÁTILA
RIZIKO BANKROTU
KATOVICE – Největší evropská černouhelná společnost
Kompania Weglowa odvrátila
hrozící riziko bankrotu, když se jí
podařilo uzavřít předběžnou dohodu s držiteli svých dluhopisů
o restrukturalizaci vlastního dluhu. Podle generálního ředitele
KW Miroslawa Tarase se dohoda
týká odložení splatnosti závazků
a vydání nových dluhopisů.
Dohoda od ﬁrmy odvrací riziko
platební neschopnosti a dává
jí naději, že zlepší v průběhu
července svou ﬁnanční pozici
a nebudou ohroženy červencové výplaty, ﬁrma získá přístup
k prostředkům za prodej dolu
Knurow-Szczyglowice do rukou
JSW a budou zrušeny bankovní zástavy na zásoby uhlí
na skládkách.
Podle Tarase je dohoda
výsledkem dlouhých a tvrdých
jednání a ve druhé polovině
července lze očekávat restrukturalizaci dluhu a obnovení likvidity
společnosti.
ms

Z OKD
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Probítka vyšla
doslova nachlup

OPRAVDU JSOU VŠECHNY
PRACOVNÍ ÚRAZY NEVYHNUTELNÉ?
Zaměřme se na bezpečnou
chůzi, jde o druhou nejčastější
příčinu zranění v OKD
DARKOV – První polovina letošního roku je za námi, a proto je
možné zrekapitulovat vývoj v oblasti
bezpečnosti práce a zamyslet se
nad tím, kterým úrazům bylo možné
se při odpovědné práci a přístupu
k plnění úkolů vyhnout.
Od začátku roku do konce června
bylo v OKD registrováno celkem
95 pracovních úrazů, čtvrtina z nich
byla způsobena padající horninou,
18 procent úrazů pádem nebo
uklouznutím při chůzi, 15 procent
má za příčinu manipulaci s materiálem nebo břemeny.

poškozené dopravou materiálu
po závěsné drážce a stávají se
doslova pastí.
Dojde díky přijatým opatřením
ke snížení úrazovosti při chůzi?
Jsem bohužel přesvědčený, že velká
část úrazů se nestala tak, jak byla
v závěru došetřena. Protože chyběl
svědek celé události a pracovník
měl svoji verzi, kterou nebylo možné
vyvrátit. Ačkoliv všichni vědí, že
přechod přes pásovou gumu dopravníku mimo přechodový můstek
je zakázán, přesto se tak stále děje
i za cenu rizika úrazu.
Všichni také vědí, že jízda osob
na pásovém dopravníku, který
k tomu nebyl schválen, nebo vyskakování z vláčku před zastave-

Přípraváři POL-ALPEXU
na ČSM dokončili strategické
propojení větrního okruhu
pro budoucí porub 332 205
STONAVA – Probítka vyšla!
Hláška pronesená na raportu vedoucím provozu příprav Petrem
Skyvou shrnula všechny pocity,
které měl v sobě na základě telefonátu z dolu od směnového pomocníka Jána Kollára. Kromě oprávněné úlevy, že se podařilo v požadovaném termínu dosáhnout
strategického propojení větrního
okruhu – vytvořeného probitím
proti sobě vedených čeleb na výdušné straně budoucího porubu
332 205 – tato dvě slova rovněž
skrývala respekt ke schopnostem,
jenž předvedl důlní měřič odpovídající za tyto ražby.

rickém tlaku v době měření, teplotě ovzduší, stejně jako na typech
používaných přístrojů a druzích
pomůcek.
Konkrétně, pro uvedený polygonální pořad vycházela povolená odchylka na posledním bodě – mezi posledním
hajcmanem u Zbely a posledním hajcmanem u Drzenieka –
710 milimetrů. To při reálné odchylce 130 milimetrů znamenalo,
že jsme danou hodnotu více než
pětkrát „podkročili“.

Necelý rok od těžby v nadloží
FOTO: Radek Lukša
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Ražba strategického větrního spojení ze strany kolektivu Zdisława Drzenieka.
hlášky ČBÚ odpovědný. Ovace
za tento majstrštyk náleží inženýru Tomáši Švrčinovi pracujícímu
na ČSM ve funkci důlního měřiče
již od roku 1987.
Probitím výdušné třídy ražené
z časových i prostorových důvodů protičelbou je uzavřen okruh
zahrnující v sobě z hlediska vedení důlních děl polygonové pořady
délky 2356 metrů z úvodní a 1132
metrů z výdušné strany. K dosažení tak přesné probítky, jaká se
na daném díle povedla – kdy roz-

Bezpečné chůzi na pracoviště nebo z něj je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

V průběhu června jsme v OKD
zaregistrovali 19 pracovních úrazů,
z čehož je 8 úrazů typicky hornických, nicméně zbytek je nehornického charakteru (tři úrazy se staly
při chůzi, jeden při pádu z výšky).
Potvrdil se tak opět negativní trend
týkající se úrazů při chůzi, které jsou
jednou z nejčastějších příčin všech
hlášených zranění v OKD vůbec.
Statisticky šlo loni, ale i v dosavadním průběhu letošního roku, o druhou nejčastější skupinu pracovních
úrazů. V roce 2013 jsme registrovali 37 pracovních úrazů při chůzi,
v první polovině letošního roku jich
bylo registrováno 17 a evidováno
53. Proto se na tento typ úrazů nyní
zaměřme.

Bezpečná chůze
a dodržování pravidel
Kvůli negativnímu trendu byly
přijaty ve všech závodech zvláštní
řídicí akty, které se týkají bezpečné
chůze na pracoviště nebo z něj.
Část z těchto úrazů je jistě možné
vyřešit řádným stavem cest pro
chůzi. Není přece standardní, aby
na zemi ležela pohozená pásová
guma nebo nebyla řešená cesta
pro chůzi přes kluzkou část chodby! Přechodové můstky jsou někdy
provedené tak, že se z nich stávají
vratké houpačky, které jsou samy
o sobě nebezpečné. Jsou často

ním jsou zakázány. Zaměstnanci
hrozí v tomto případě i ukončení
pracovního poměru. Přesto se
tak i za cenu tohoto rizika stále
děje.
Na současném MS ve fotbale
v Brazílii jsou téměř v každém
zápase k vidění situace, kdy v ostrých
soubojích zdánlivě až kosti praskají.
Oba soupeře odnesou na nosítkách
a za pár minut jsou oba zpět na hřišti.
Jaký to musel být úrazový
děj, kdy je nahlášeno z dolu, že
po „běžné“ chůzi má horník zlomené dvě kosti – bércovou i lýtkovou
současně? Úraz beze svědků,
na místě úrazu se nic zvláštního
nezjistilo. Budeme se znovu učit
chodit? Definovat, že při chůzi se
má každý držet alespoň jednou rukou zábradlí, madla nebo řetízků?
Nebo pojmenujeme události pravým jménem, přestaneme kolem
sebe tolerovat rizikové činnosti
u některých jedinců, kterým občas
něco nevyjde a důsledky tohoto
chování mohou být vážné?
Na závěr připomínám: v rámci
Bezpečnostní kampaně 2014 může
být oceněn každý zaměstnanec,
který přispěje k odhalení a zároveň
k odstranění nebezpečného stavu,
ﬁnanční odměnou.
Zdař Bůh!
Pavel Zajíček
vedoucí odboru řízení bezpečnosti

VYBRANÉ ÚRAZOVÉ DĚJE PŘI CHŮZI

 uklouznutí na naplavenině
popílku
 zakopnutí o roxor trčící z počvy
 uklouznutí na PVC
 uklouznutí při vystoupení
z pásovleku
 uklouznutí na přechodovém
můstku

 špatné došlápnutí při sestupování z TH konstrukce nad pásem
 sklouznutí nohy z pražce
na překopu
 podklouznutí na vlhké počvě
u pásového dopravníku
 uklouznutí při sestupování z přechodového můstku

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST V ZÁVODĚ
DŮL KARVINÁ, LOKALITĚ ČSA
KARVINÁ – V nadloží provozované
čelby 22 3756/1 ve 37. sloji ve
22. kře lokality ČSA došlo dne 4.
července těsně před polednem
ke geomechanickému jevu o energii
5x105J, při kterém bylo zraněno
devět zaměstnanců. Neprodleně
byl povolán lékařský a důlní výjezd
HBZS z Ostravy, jehož lékař veškerá
zranění označil jako lehká. „Všichni
zaměstnanci byli po této události
schopni chůze. V praxi byla opět potvrzena funkčnost a opodstatněnost

používání páteřových chráničů,“
říká Petr Svrčina z odboru řízení
bezpečnosti OKD.
Následkem daného jevu došlo
k částečnému vyražení středních
stojek v prorážce a k místnímu
pozvedání počvy.
Příčinu této mimořádné události
šetří komise složená ze zástupců
obvodního báňského úřadu, OKD,
Green Gas DPB, vedení Závodu Důl
Karviná a zástupců odborových
organizací.
pz

O náročnosti práce kolektivů hlavních předáků Jana Zbely
a Zdisława Drzenieka dodavatelské ﬁrmy PolAlpex s vedoucím
úseku Pawlem Palejem se psalo (viz Horník 23/2014), podívejme se proto nyní na probítku očima důlního měřiče. Tedy člověka, který byl za vedení důlních
děl 332 245/1 a 332 245 podle vy-

Doslova na milimetry přesnou probítku umožnila pečlivá práce měřičů z OMG.

Cenná a též nevšední přesnost
Pro zajímavost, během těchto měření chlapi museli přístroj – totální měřickou stanici Leica –
ustavovat celkem 316krát pod
měřickými body stabilizovanými na podpůrné ocelové výztuži. Celková délka měřená postupně mezi jednotlivými body dosáhla úctyhodné hodnoty bezmála
14 kilometrů. Čísla dokreslují, jak
náročné bylo vedení těchto důlních děl a jak cenná a nevšední je
dosažená výsledná přesnost!
Ovšem, přesnost je pro důlní měřictví stejně jako pro ostatní stavební práce předem stanovená a požadovaná. Je také logicky
závislá na spoustě kritérií – největší vliv a váhu má samozřejmě délka polygonálního pořadu,
od níž se odvíjí počet stanovišť,
kde se uskutečňují vlastní měření. Přesnost závisí i na baromet-

Robert Vochta, vedoucí
odboru měřictví a geologie
Závodu Důl ČSM

PLUSOVÁ PASKOVSKÁ POLOLETNÍ ČÍSLA
Manka jsou smazána,
přibyly naopak metry
i tuny nad plán, všude
je znát úsporný trend
STAŘÍČ – Kvalitního koksovatelného uhlí nakopáno 470 tisíc tun.
Metrů vyraženo celkem 2765.
Takové jsou výsledky Závodu Důl
Paskov za leden až červen letošního roku, přičemž manka v provozech rubání i příprav mají smazána a výrobní čísla se pohybují
v plusových hodnotách. Nad důlně technický plán ještě přidaly rubáňové kolektivy 1150 tun, čelbové pak 231 metrů.

Leden – červen, kolik nakopali
• 110 670 tun kolektiv Petra
Zemana (úsek Pavla Balona)
• 103 673 tun kolektiv Martina
Majse (úsek Michala Hykla)
• 84 972 tun kolektiv Pavla
Pospíchala (úsek Jiřího Drábka)
• 73 719 tun kolektiv Tomasze
Sadziewicze (Carbokov, úsek
Pawła Mackowiaka)
• 73 547 tun kolektiv Janusze
Siwka (ALPEX, úsek Dariusze
Hetmana)
„Neméně důležité je, že se nám
to povedlo za současného podkročení plánovaných nákladů na vytěženou tunu uhlí,“ informoval
vedoucí výroby Marek Červenka
s tím, že do fedrování se pustili
všichni a v šestém měsíci své úsilí

ní přibírkových strojů a zmáhání devastovaných chodeb i hlavní
předák Martin Řepišťák. A vedení
paskovské šachty překvapili také
horníci z kolektivu Víti Mokroše,
když v rekordním čase a těžkých
podmínkách přezmáhali zavalený
starý průzkumný kanál v předpolí stěny 080 203 a zajistili bezpečné projetí porubní fronty.
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Majstrštyk na severní lokalitě

díl mezi jednotlivými směry činil
pouze třináct, respektive osm centimetrů – provedl Švrčina se svými pomocníky čtyřiapadesát polygonálních měření. Ta zahájil už
ve druhé dekádě loňského října,
a ukončil je pak v poslední dekádě letošního června.

Složitost a náročnost měření ještě násobí fakt, že celý okruh vedený ve sloji 33b byl vytvořený bezprostředně po ukončení dobývání
uhlí v porubech 331207 a 331 209
v nadložní sloji 33a. Mezislojová
vzdálenost se v tomto případě pohybuje v rozmezí tří a půl až šesti
metrů a od dobývání stěny umístěné v půdorysném překryvu neuplynul ještě ani rok.
V těchto porubech používali pochopitelně metodu dobývání
na řízený zával. To se projevovalo
ve značných tlakových projevech
na důlní díla, na nichž jsme vlastní polygonový pořad vedli. V konečném důsledku jsme tak museli dělat další a další polygonální měření, abychom splnili požadavky dané měřickým předpisem
na přesnost připojení.
Neskutečně odpovědná a trpělivá práce, jejíž výsledek byl do poslední chvíle pro všechny zúčastněné neznámý, prostřednictvím
vynikající práce Tomáše Švrčiny
opět připomněla, proč – stejně jako
tomu bylo již v dobách uhlobaronů
a poněkud primitivních podmínek
pro havířskou práci, tak i v dnešním moderním hornickém světě –
je na každé šachtě „markscheider“
považován za nepostradatelnou
profesi pro provoz dolu a za opravdového báňského experta.

V závěru prvního pololetí nakopali nejvíce horníci Martina Majse ve staříčském
porubu 080 203.
ještě znásobovali. Příkladem je kolektiv hlavního předáka Martina
Majse z úseku vedoucího Michala
Hykla. Ve stěně 080 203 nakopal v červnu celkem 37 326 tun.
„Největší měrou tak přispěl k přeplnění plánu a pomohl vyrovnat výpadky z minulých měsíců.
Samozřejmě má zásluhu i na překročení plánu pro první pololetí,“
podotkl Červenka.
„Na provozu příprav máme situaci obdobnou. Jak je v revíru
známo, čelboví splnili pololetní úkoly již v půlce června,“ pokračoval vedoucí výroby s tím, že
šest razicích a dva prorážkové kolektivy dosáhly celkem dvaceti limitních výkonů. Nejvíce zápisů

na čestnou přípravářskou skuru
– pět – má parta Libora Tománka.
„Kdo si ovšem za poslední dobu
rozhodně zaslouží také uznání, to je kolektiv hlavního předáka Jiřího Hantschela. Tito chlapi
nikdy neodmítnou žádnou práci,
kterou jejich domovská šachta potřebuje. Umějí to s moderním vybavením DHMS, ale jsou schopni razit i ručně průzkumné kanály v nízkých slojích. Všichni též
máme v paměti excelentní působení těchto razičů během omezení provozu příprav, kdy vypomáhali v rubání u Pavla Pospíchala,“
poznamenal vedoucí výroby.
Chlapy zvyklé razit ručně kanály má teď přeškolené na ovládá-

Leden – červen, nejlepší metráže
• 474 metrů kolektiv Zdeňka
Jarocha, pak Ondřeje Škoríka
(úsek Martina Dobrovolného)
• 468 metrů kolektiv Libor Tománka
(úsek Aloise Pavelka)
• 463 metrů kolektiv Martina Cypry
(úsek Martina Dobrovolného)
• 327 metrů kolektiv Petra Plačka
(úsek Romana Gajdzici)
„Paskovští raziči se navíc naučili hospodařit lépe s materiálem, v přípravách se prostě nyní
už neplýtvá. Pololetní metráž chodeb jsme zvládli s materiálovými náklady ve výši 15 271 korun
na metr. A to by se nikdy nepovedlo bez kolegů z úseku vybavování
a likvidace příprav pod vedením
Jiřího Zátopka, kteří mají za úkol
rovněž plenit a renovovat již použitý materiál,“ upozornil vedoucí výroby. Závod Důl Paskov tak
používá až 44,6 procenta zabudovaných oblouků z renovace a další
stovky metrů renovovaných hajcmanů slouží jako výztuž ve zmáhaných chodbách či rubáních.
Radek Lukša
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Úpraváři hodnotili a oceňovali

Jiří Waclawik s putovním vagonkem od ředitele Závodu úpraven Václava Kabourka.

VEDENÍ NWR SE ZABÝVALO
MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI V OKD
DARKOV – V budově správy OKD
na Závodě Důl Darkov proběhlo
2. července jednání výboru managementu NWR k mimořádným událostem a nepříznivému vývoji v úrazovosti za 1. pololetí letošního roku.
Za OKD se jednání zúčastnil výkonný
ředitel Dale R. Ekmark, provozní ředitel Pavel Hadrava a vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Zástupce naší mateřské
společnosti v čele s předsedou
představenstva Garethem Pennym

a ﬁnančním ředitelem Markem
Jelínkem informoval provozní
ředitel OKD Pavel Hadrava o všech
mimořádných událostech, které se
v 1. pololetí v OKD staly. Celkem šlo
o 12 těchto událostí, z nichž ve čtyřech případech šlo o smrtelné úrazy,
ve třech o závažné úrazy, čtyřikrát
byl zaznamenán důlní otřes a jeden
zápar. U všech mimořádných událostí byly projednány zjištěné nebo
předpokládané příčiny a zhodnocena přijatá opatření.
tk

PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V OKD V 1. POLOLETÍ ROKU 2014

1. 3. 1. 2014 Závod Důl Darkov,
trhací práce – úraz se stal při
vrtání vývrtů pro trhací práci
2. 16. 2. 2014 Závod úpraven,
úpravna ČSM, pracovník
byl nalezen pod vrstvou uhlí
v jednom z naložených vagonů
bez známek života
3. 25. 2. 2014 Závod Důl Darkov,
důlní otřes o síle 1,9 x 105 J
4. 20. 6. 2014 Závod Důl ČSM,
lokalita Jih, důlní otřes o síle
6,9 x 105 J
5. 27. 3. 2014 Závod Důl
Karviná, lokalita ČSA, částečný zával 8 metrů důlního díla
6. 2. 4. 2014 Závod Důl Karviná,
lokalita ČSA, geomechanický
jev o energii 2,5 x 104 J
7. 4. 4. 2014 Závod Důl ČSM,
lokalita Sever, nárůst koncentrace CO nad 0,013 %

8. 5. 4. 2014 Závod Důl Darkov,
smrtelné zranění při výměně těžního lana skipového
zařízení
9. 29. 4. 2014 Závod Důl Karviná,
lokalita ČSA, geomechanický
jev o energii 1,6 x 104 J
10. 11. 5. 2014 Závod servisních
služeb, lokalita ČSM Sever,
úmrtí v organizaci, zaměstnanec nalezen bez známek života
11. 21. 5. 2014 Závod Důl
Karviná, lokalita Lazy,
smrtelný úraz při manipulaci
s plenicím vrátkem
12. 11. 6. 2014 Závod Důl
Paskov, dva závažné úrazy,
v rozvíjejícím se porubu došlo
ke zvýšeným tlakovým projevům, následkem kterých byl
nadzvednut a posunut od pilíře
porubový hřeblový dopravník

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

SLOVO ŘEDITELE

Václav Kabourek
ředitel
Závodu úpraven

Vážení spolupracovníci
Závodu úpraven,

Nejlepší pracovníci Závodu úpraven (zleva) Rudof Adamec, Jozef Mikula, Petr Jamnicz a Josef Lábik.
Přítomným mimo jiné zdůraznil, že tolerance těchto jevů
ohrožuje nejen je osobně, ale
také všechny kolegy kolem.
Nejpříjemnější částí porady
bylo vyhodnocení a ohodnocení nejlepších pracovníků Závodu
úpraven. Byli jimi Rudof Adamec
z Lazů, Jozef Mikula z Paskova,
Petr Jamnicz z ČSM a Josef Lábik
z Darkova. V trvalém zlepšováním (Continuous Improvement)
si nejlépe vedli Marian Przyczek
a Jaroslav Chlubna z úpravny
ČSM. Nejlepším provozem druhého čtvrtletí 2014 se stal ten

pečnost. Úrazy, které se staly
na provozech úpraven, není možno tolerovat. Zvláště pak porušení základních bezpečnostních
předpisů, navíc vysoce kvaliﬁkovanými pracovníky, kteří mají jít
v bezpečnosti příkladem a bezpečnou práci řídit. Červen se obešel
bez úrazů.
Bezpečnost práce je přímo
závislá na pozornosti pracovníků. Jak ovlivňuje rozhodování pracovníků vliv návykových látek, vysvětlil jeden z nejzkušenějších – vedoucí odboru
obrany a ochrany Jan Jurásek.

darkovský, kterému zůstává
„putovní vagonek“ po obhajobě prvenství v prvním čtvrtletí.
Vedoucí úpravny na Darkově Jiří
Waclawik poděkoval všem svým
zaměstnancům za dosažený
úspěch. Ředitel Václav Kabourek
při této příležitosti vyslovil přání, aby cena putovala i po ostatních lokalitách. Zároveň všem
zaměstnancům poděkoval za dosažené výsledky a popřál jim,
aby načerpali síly v období dovolených před náročnými úkoly, které úpraváře čekají v závěru roku.
Jaromír Lapiš

Bezpečnosti a ochraně zdraví
je věnována mimořádná pozornost
Důl Darkov při generální
prověrce státní báňské
správy a hygienické služby
obhájil vlastní zavedené
standardy BOZP
a také své dobré jméno

• havarijní plán, požární ochrana,
ZBZS,
• svislá doprava, energetická
zařízení a povrchové provozy,
vyhrazená technická zařízení,
• horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zařízení,
důlní stroje, zařízení, přístroje
a pomůcky,
• elektrická zařízení v dole
a na povrchu,

DARKOV – Ověřit úroveň bezpečnosti práce a provozu bylo cílem generální prověrky Českého báňského úřadu Praha a komplexní hygienické prověrky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě, které
ve dnech 13. až 23. května probíhaly na Závodě Důl Darkov
Zúčastnili se jich i zástupci OS
PHGN – svazoví inspektoři a závodní inspektoři Závodu Důl
Darkov.

Kontrola se zaměřila
na tyto oblasti:
• organizace a řízení bezpečnosti
práce a provozu,
• vedení důlních děl, povolování
hornické činnosti,
• ochrana proti důlním otřesům
a trhací práce,
• větrání včetně výhledu na dobu
pěti let, degazace a ochrana dolu
proti výbuchu plynu a prachu,

FOTO: Josef Lys

DARKOV – Porada předáků
Závodu úpraven začátkem července se stala místem zhodnocení plnění úkolů všech úpravářů
za první pololetí letošního roku.
Došlo k tomu v příjemném prostředí hájenky orlovských myslivců. Odměnou za provedenou práci jim byl nejen vynikající zvěřinový guláš.
Od začátku ledna do konce
června upravili celkem 6,35 milionu tun surové těžby. Zvlášť pečlivě jsou sledovány výkony svislé
důlní dopravy Závodu Důl Darkov

a následně úpravny Darkov, která
veškerou těžbu z dolu musí zpracovat. Právě tam byly v období
května a června dosaženy nejlepší výsledky krátké historie Závodu
úpraven. V květnu – nejvyšší měsíční vsázka do úpravny Darkov
(650 tisíc tun surové těžby), nejvyšší měsíční vsázka do prádla
(379 tisíc tun) a 6. června nejvyšší denní vsázka do úpravny
(28 782 tun) – všechno jsou to
hodnoty nadstandardních výkonů
provozu úpraven.
Také ostatní provozy jely naplno. Celkově Závod úpraven připravil k expedici 3,8 milionu tun
výsledných produktů. „Za to patří všem úpravářům veliký dík,“
hodnotil uvedené výsledky ředitel
Závodu úpraven Václav Kabourek.
Samozřejmě nelze pominout bez-

FOTO: ZÚ

Závod úpraven v průběhu
prvního pololetí připravil
k expedici 3,8 milionu tun
výsledných produktů
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Závod Důl Darkov při generální prověrce obstál.

• měřická dokumentace, ochranné
pilíře, hospodaření se zásobami,
odvodňování, úhrady, rezervy.
Kontroloři prohlédli všechna
činná pracoviště v dole a na povrchu Závodu Důl Darkov. Celkem
uskutečnili 20 inspekčních prohlídek, při kterých zjistili 20 závad. Při kontrolách nenašli takové
závady a nedostatky na pracovištích, pro které by bylo nutné zastavit jejich provoz.
Komplexní hygienická prověrka KHS Moravskoslezského kraje byla rozdělena do šesti skupin:
hygiena práce důl, hygiena práce povrch, pracovní lékařství, hygiena obecná a komunální, toxikologie, hygiena výživy. Státní
kontrolu vykonalo osm odborných
zaměstnanců
KHS
Moravskoslezského kraje. Zjistili
tři závady, z nichž jedna byla neprodleně odstraněna.
Závěrečné projednání výsledků
generální prověrky ČBÚ a komplexní hygienické prověrky KHS
Moravskoslezského kraje se uskutečnila 23. května. Jeho účastníci
se shodli na závěru, že bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a provozu je věnována ve společnosti
OKD dlouhodobě mimořádná pozornost na vysoké úrovni.
ld

uplynulo první pololetí roku
2014 a všem vám právem patří
poděkování za dosažené výsledky. Stále se nám daří plnit
cíle stanovené byznys plánem,
úspěšně jsme absolvovali
specializovanou prověrku ČBÚ
a KHS. Na úpravně Darkov se
navíc podařilo 6. června zvládnout historicky nejvyšší vsázku
ve výši 28 782 tun. V běhu
jsou investiční akce, hlavně
na úpravně ČSM nasazení
dalšího hyperbarického ﬁltru
a odstředivky pro dořešení
kalového okruhu.
Na Darkově pokračuje
rekonstrukce diskových ﬁltrů,
zahajujeme velice potřebnou
akci změny systému dopravy
praného uhlí na skládku.
Dokončena jsou tři železniční
napojení na naše skládky.
Všechny tyto akce mají za cíl
snižování nákladů, zvýšení
výkonů a zlepšení životního
prostředí.
Následující období však
bude nesmírně náročné.
Musíme bezchybně zvládnout
letní období, kdy celá řada
z vás bude čerpat zaslouženou
dovolenou. Zahajujeme diskusi
s pracovníky úpravny Darkov
o rozšíření nonstop provozu
ve vazbě na pokrytí narůstající
potřeby praného uhlí hlavně
v závěru roku. Zvažujeme
vyšší využití úpravny Paskov.
Musíme vytvořit všechny předpoklady pro to, abychom zvládli předpokládané vyšší těžby
v závěru roku na všech důlních
závodech a naplnili očekávání
v návaznosti na expedici našeho uhlí. Přes tyto náročné akce
a úkoly, které řešíme, je pozitivní zájem o naše sortimenty
uhlí. Je na nás všech, jak tyto
úkoly a výzvy zvládneme.
Zdař Bůh

HORNÍK VYJDE
24. ČERVENCE
KARVINÁ – Naše noviny vycházejí v průběhu prázdnin jednou
za 14 dnů. Příští Horník vyjde
ve čtvrtek 24. 7., v srpnu pak
třikrát – ve čtvrtky 7. 8., 21. 8.
a 28. 8. Po prázdninách se s ním
budete setkávat opět každý
Redakce
týden.

POVINNOSTI PŘEDÁKA
Víte, že
předák je povinen dle vyhlášky
ČBÚ zajistit bezpečnost pracovníků své skupiny, bezpečný stav
pracoviště, dodržování provozní
dokumentace a plnění příkazů
organizace? Při zjištění závady je
povinen zajistit její odstranění.
Nemůže-li tak učinit a hrozí-li
pracovníkům zřejmé a bezprostřední ohrožení, musí zastavit
práci a odvést svou skupinu
na bezpečné místo. O všech závadách a provedených opatřeních
je povinen uvědomit příslušný
dozorčí orgán nebo dispečera,
který o případech zastavení práce
uvědomí i inspektora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci orgánu
společenské kontroly.
Při střídání směn je předák
povinen upozornit nastupujícího
předáka na důležité skutečnosti
nebo závady na pracovišti.
Nemůže-li tak učinit, podá o tom
zprávu
dozorčímu orgánu
p
g
před nástupem střídající
směny.
pz
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MÁJOVÁK NA EVROPSKÉ SCÉNĚ
– JEN DÍKY PODPOŘE OD TĚŽAŘŮ
Hudebníci v hornickém
hostili v Karviné kolegy
z Pihalni orkester Logatec,
a poté vyrazili na festival
do rakouského Schladmingu

FOTO: ÚG

KARVINÁ – Skoro „plný dům“ –
neboli fryštátské náměstí – měl
dechový orchestr Májovák na červencovém společném vystoupení se
slovinskými hosty Pihalni orkester
Logatec. Hudebníci v hornických
uniformách na něm zahráli repertoár
připravený na největší evropskou

středisku Schladming. Do seznamu
účinkujících, kde jsou i soubory
z USA, Japonska, Tchaj-wanu či
Austrálie, se totiž dostal opětovně
díky zdejšímu úspěšnému koncertu
v roce 2009.
„Pozvat jeden z nejlepších
orchestrů ze Slovinska k nám či
účinkovat na festivalu v Rakousku
bychom si nemohli dovolit bez
partnera, jakým je OKD. Příliš nepřeženu, pokud řeknu, že bez pomoci
těžební společnosti by Májovák byl
schopen odehrát ročně tak dva tři

FOTO: Radek Lukša

Účastníci kolokvia před hotelem Soláň v Beskydech.

Májovák vystoupil počátkem července v Karviné s hosty z Logatce ve Slovinsku.

přehlídku dechové hudby v rakouském Schladmingu, kam kompletní
ansámbl čítající pětašedesát lidí
následně vyrazil.
„Představili jsme repertoár
na Festival Mid Europe Schladming
zahrnující koncertní dechovou
hudbu, latinskoamerickou hudbu,
ale i české skladby, třeba Antonína
Dvořáka,“ přiblížili Ondřej Packan
s Adamem Sedlickým, šéfdirigent
a dirigent Májováku. Jeho slovinští
přátelé zde publiku zahráli jak
v sedmičlenné formaci Kanalije, tak
i v celém padesátihlavém obsazení
orchestru.
Družba mezi orchestrem z Karviné
a Logatce má již desetiletou tradici
vzájemných návštěv a vyměňování
notových podkladů či zkušeností z festivalů. Májovák nebude
nováčkem ani v alpském lyžařském

koncerty na náměstí před kašnou
v patnácti lidech,“ poznamenal
Petr Ženč, předseda správní rady
Májováku.
Podpora OKD pro karvinské
hudební těleso, které z hornických
tradic vychází a nadále je – i vystupováním v havířských uniformách
– ctí, je určena zejména k zajištění
koncertní činnosti. „Od obnovy
nástrojů přes zabezpečování jejich
převozů až po nákup notového
materiálu,“ přiblížil Ženč s tím, že
letošní sérii programů uskutečněných díky těžařům završí
Dušičkový koncert v kostele sv.
Petra z Alkantary.

K AROLINK A – Více než 80 odborníků z řady zemí (ČR, SR,
Polsko, Maďarsko, Německo,
Francie, Velká Británie, Kanada,
Japonsko, Indie a Austrálie)
včetně profesních pracovníků
OK D se 24. až 27. června zúčastnilo pátého ročníku mezinárodního geomechanického
a geofyzikálního kolokvia.
V prostorách Ústavu geoniky
AV ČR a v hotelu Soláň v Karolince
ho pořádal Ústav geoniky AV ČR,
Green Gas DPB a Česká národní

skupina Mezinárodní společnosti
pro mechaniku hornin.
Hlavním cílem kolokvia byla
výměna informací a znalostí z pohledu různých zkušeností, odborností a rozdílných generací, která je velmi cenná a potřebná zejména pro spolupráci vědy a výzkumu s praxí. Řada významných
hostů se ve svých přednáškách zabývala aktuálními tématy geomechaniky a geofyziky. Patřil mezi
ně také profesor Ove Stephansson
z Německa, který obdržel z ru-

Medaili Ove Stephanssonovi (vlevo)
předal Jiří Drahoš, předseda AV ČR.

kou předsedy Akademie věd ČR
profesora Jiřího Drahoše medaili Františka Pošepného za badatelské zásluhy v oblasti geologických věd.
Podle celé řady kladných ohlasů z řad odborné veřejnosti se zdá,
že se tento cíl daří organizátorům
kolokvia, stejně jako v předchozích letech, úspěšně naplňovat.
Letošními sponzory kolokvia
byly Visegrádské fondy a společnost OKD.
ko

DAŘÍ SE JIM UDRŽOVAT HAVÍŘSKÉ TRADICE
Vloni věnovala Nadace
Landek Ostrava na
realizaci 25 projektů
celkem 1 114 000 korun

Radek Lukša

DÍKY POMOCI OD TĚŽAŘŮ

 Novoroční koncert
 Májovák na Dole Michal
 vystoupení na Dnech Karviné
 vystoupení s Pihalni orkester
Logatec
 účinkování na Festivalu Mid
Europe Schladming
 Dušičkový koncert

Geomechanici a geofyzici
si vyměnili zkušenosti

OSTRAVA-PETŘKOVICE – Náročným obdobím prošla vloni Nadace
Landek Ostrava. Nejenže zemřel
její zkušený pokladník a správce
nadačního jmění Pavel Mojžíšek,
ale navíc ze své funkce odešel dlouholetý úspěšný ředitel NLO Josef
Kimer (80 let). K tomu všemu se dostavila hospodářská krize. Ta si vynutila přestěhování sídla z centra
Ostravy do levnějšího nájmu v budově Báňských projektů Ostrava
u dolu Hlubina a zároveň zapříčinila pokles sponzorských příspěvků od ﬁrem Moravskoslezského
kraje. Pro vlastní činnost tak

Muzikanti v hornickém nacvičovali
i na velkou přehlídku v Rakousku.

LAST MINUTE

NLO měla na rok 2013 o čtvrt
milionu korun méně než v roce
předchozím.
Přes to všechno nadace naplnila své hlavní cíle. Pokladníkem
nadace a správcem nadačního
investičního fondu se stal Petr
Vychopeň, ředitelem byl v září
zvolen Josef Gavlas a NLO úspěšně završila svůj Nadační program roku 2013. Ze schválených
26 projektů jich bylo realizováno 25, a to díky nadační podpoře v celkové výši 1 114 000 Kč (jeden projekt stornoval samotný
přihlašovatel).
Kromě toho členové absolvovali několik desítek tradičních společenských podniků, včetně celostátních a zahraničních, souvisejících s jejich činností, které
přispívají k udržování a rozvoji
hornických tradic. Mezi význam-

né úspěchy lze zařadit udělení medaile Sdružení hornických a hutnických spolků „Za rozvoj montánních tradic“ Josefu Kimerovi
a medailí Nadace Agricoly „Lux
ex Tenebris“ Josefu Kimerovi
a Josefu Gavlasovi za dlouholetou
práci pro hornické tradice.
To vše a mnoho dalšího zaznělo z úst předsedy správní rady
Miroslava Lenarta na 9. společném zasedání organizací zabývajících se hornickými památkami a tradicemi. Uspořádala
ho 24. června Nadace Landek
a Klub přátel hornického muzea v KD v Ostravě-Petřkovicích
u příležitosti svátku sv. Prokopa
(4. 7.), patrona horníků. Na jednání, které řídil exředitel NLO
Josef Kimer, byli přítomni zástupci Nadace OKD, Spolku svatá Barbora, Hornického spolku

Prokop, Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, Sdružení
hornických a hutnických spolků
ČR, Moravskoslezské VTS, Dolní
oblasti Vítkovice, Dolu Michal
(Národní kulturní památka),
Vlastivědného spolku rosicko-oslavanského, Spolku Rozkvět
Sedliště, Klubu krojovaných
horníků obce Stonava a další
hosté.
Po zhodnocení činnost za uplynulý rok a posouzení námětů, které si uvedené subjekty vytyčily
vloni na obdobném zasedání pro
práci k uchování hornických památek, tradic a zvyků, a po bohaté diskusi přijali nové náměty pro
další období. Zabývali se také přípravami 19. setkání hornických
měst, obcí a spolků, které se uskuteční v příštím roce v Havířově.
Josef Lys

od České jedničky na Jadranu

CHORVATSKO vlastní dopravou
OMIŠ NEMIRA - luxusní vila Ina
SOLARIS - luxusní klim. domky
BRIST - vila Makro
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PODGORA - hotel Mediteran
DRVENIK - hotel Antonija
MAKARSKA - hotel Palma
GRADAC - hotel Labineca

BS
BS
BS
ALL
HB
HB
HB
HB
ALL

19.7. - 26.7.

CHORVATSKO autobusem
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
PROMAJNA - pavilony Dukić A
PODGORA - hotel Mediteran

Vyšla kniha o životní
cestě horníků, kteří
jimi byli tělem i duší

18.7. - 27.7.
BS
ALL
HB
HB

4 590 Kč/os./týden
8 490 Kč/os./týden
8 190 Kč/os./týden
9 090 Kč/os./týden

CHORVATSKO letecky
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PODGORA - hotel Mediteran
MAKARSKA - hotel Palma
GRADAC - penzion Neptun

Cesty k hornictví a hornictvím

3 490 Kč/os./týden
5 990 Kč/os./týden
3 990 Kč/os./týden
5 990 Kč/os./týden
6 490 Kč/os./týden
6 890 Kč/os./týden
6 890 Kč/os./týden
7 490 Kč/os./týden
10 990 Kč/os./týden

16.7. - 23.7.
HB
HB
HB
HB
HB

9 890 Kč/os./týden
10 890 Kč/os./týden
11 390 Kč/os./týden
12 390 Kč/os./týden
12 390 Kč/os./týden

,Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze,

www.ckvt.cz tel.: 800 567 567

108/24-IV/14

ALL - All Inclusive), uvedenou dopravu. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.

OSTRAVA – Pro ty, kdo chtějí nahlédnout do duše několika havířů ostravsko-karvinského revíru, kteří zasvětili svůj život šachtě, je určena kniha Cesty k hornictví a hornictvím. Petr Janků, sám
dlouholetý zaměstnanec OKD,
v ní seřadil otevřená a upřímná vyprávění především těch, se
kterými se osobně setkal díky své
profesi. Autory jednotlivých kapitol jsou chlapi nejrůznějších hornických profesí z řady šachet, pro
které bylo hornictví nejen zaměstnáním, ale doslova životním
posláním.
„V dnešní pro hornictví mimořádně složité době je velmi dobře, že se o tomto řemesle a lidech
s ním spojených píše,” praví se
v předmluvě Jana Kuriala, rovněž
autora několika publikací věnujících se problematice ostravsko-karvinského revíru. „Velmi pozitivní je, že v každé kapitole vypráví hlavní hrdina sám o sobě a au-

nástup do hornictví, průběh práce a působení na šachtách, připomínají také některé své kolegy a provozní události. Zachyceny
jsou rovněž proměny jejich aktivit a činností v novém hospodářsko-politickém uspořádání země
do současných dnů. Jde ovšem
o pouhý zlomek životních příběhů těch, kteří v temných důlních chodbách a porubech strávili kus svého života. Vždyť svého času, v době největší „slávy“
na šachtách ostravsko-karvinské-

ho revíru, denně fáralo na 70 tisíc horníků.
„Všem těmto lidem patří uznání a poděkování. Ať už si práci v dole zvolili dobrovolně, nebo
byli k tomu přinuceni okolnostmi
tehdejšího života,” píše v úvodu
knihy její hlavní autor Petr Janků.
Poděkování patří rovněž Nadaci
Landek Ostrava, Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a společnosti Ferrit, které svými příspěvky umožnily vydání této unikátní
knihy.
Josef Lys

O HLAVNÍM AUTOROVI

Kniha Cesta k hornictví a hornictvím vyšla v edici Hornictví včera, dnes a zítra.
tor jen velmi lehce doplňuje jeho
výklad svými dotazy či vysvětlivkami. Výsledkem je, že každá část je autentická s osobním,
nikoliv převyprávěným příběhem,” vyzvedává formu zpracování knihy.
Čtenář se v ní seznámí s havíři, kteří ve svém vyprávění vzpomínají na dětství, dobu dospívání,

Petr Janků (*1938 – Praha) se vyučil
horníkem v Šumbarku, maturoval
na SPŠ hornické v Ostravě, kde
v roce 1964 promoval na VŠB jako
báňský inženýr – obor Důlní měřictví.
V témže roce začal pracovat na závodě 1-Žoﬁe Dolu Čs. pionýr v Orlové.
Od roku 1970 působil v technických
provozních funkcích ve vedení Dolu
ČSM ve Stonavě, od roku 1979
na závodě Barbora a na podniku
Dolu 1. máj v Karviné. Na vlastní
žádost odešel z funkce hlavního

inženýra podniku a od roku 1987
pracoval jako směnový technik HBZS
v Ostravě-Radvanicích. Po listopadu
1989 byl ředitelem pro techniku
a rozvoj GŘ OKD. V lednu 1991
odešel do předčasného důchodu.
Později (1994–2002) působil
v několikaměsíčních nepravidelných
stážích jako expert na patagonském Dole Rio Turbio v Argentině.
Nyní aktivně působí v Klubu přátel
hornického muzea, kde se věnuje
především publikační činnosti.
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HASŁO BHP MIESIĄCA: SKUTECZNA WENTYLACJA CHRONI PRZED ZAGROŻENIEM METANOWYM

Przebicie niczym koronkowa robota

STONAVA – Przebicie wykonane!
Te dwa słowa wypowiedziane w
raporcie przez kierownika robót
przygotowawczych Petra Skyvę
zwięźle podsumowują wszelkie
wrażenia, jakie odniósł na podstawie rozmowy telefonicznej
z będącym na dole pomocnikiem
zmianowym Jánem Kollárem.
Poza oczekiwanym uczuciem ulgi,
że udało się w zaplanowanym terminie wykonać strategiczne połączenie układu wentylacji – przez
wykonanie przekopu wentylacyjnego dwóch prowadzonych naprzeciw sobie wyrobisk korytarzowych od strony szybu wentylacyjnego przyszłego wyrobiska
332 205 – te dwa słowa zawierały również ogromny szacunek dla
kompetencji i fachowości, którymi wykazał się geodeta kopalniany odpowiedzialny za te ten odcinek prowadzenia chodnika.

FOT: Radek Lukša

Zespół robót przygotowawczych POL-ALPEXU
na ČSM wykonał strategiczne połączenie układu
wentylacji dla przyszłego
wyrobiska 332 205

Drążenie strategicznego układu wentylacji od strony brygady Zdzisława Drzenieka.
połączenia okręgu układu wentylacji. Z punktu widzenia prowadzenia wyrobisk obejmuje
on ciągi poligonowe o długości
2.356 metrów od strony wdechowej i 1132 metrów od wydechowej. W celu osiągnięcia tak dokładnej przebitki, jaką udało się
wykonać we wzmiankowanym
wyrobisku – gdy różnica pomiędzy poszczególnymi kierunkami
wynosiła tylko trzynaście, odpowiednio osiem centymetrów –
Švrčina wraz ze swoimi pomocnikami wykonał 54 pomiarów
poligonowych. Pomiary rozpoczęły się już w ubiegłym roku,
w drugiej dekadzie października i zostały zakończone w ostatniej dekadzie czerwca bieżącego
roku.

Majstersztyk w północnym
ruchu górniczym
O uciążliwości pracy brygad głównych przodowych Jana Zbely i
Zdzisława Drzenieka z ﬁrmy zewnętrznej ﬁrmy Pol-Alpex pisaliśmy z punktu widzenia kierownika odcinka Pawła Paleja (vide
Horník 23/2014). W tym wydaniu popatrzmy więc jak postrzega przebicie geodeta kopalniany.
A więc człowiek, który zgodnie z
Rozporządzeniem ČBÚ 435/1992
odpowiedzialny jest za prowadzenie wyrobisk 332 245/1 i
332 245. Wyrazy uznania za ten
majstersztyk należą się inżynierowi Tomášowi Švrčinovi, który na
stanowisku geodety kopalnianego pracuje w Kopalni ČSM już od
roku 1987.
Przez przebitkę wentylacji wydechowej, która ze względów terminowych i miejscowych warunków była wykonywana metodą przeciwprzodków, doszło do

Cenna i też niecodzienna
dokładność
Co ciekawe, w trakcie wykonywania pomiarów mierniczy musieli urządzenie – stację pomiarową marki Leica – ustawić 316
razy pod punktami mierniczymi ustabilizowanymi na podpórce ze stali zbrojeniowej. Długość
całkowita zmierzona między poszczególnymi punktami wyniosła godnych podziwu prawie że
14 kilometrów. Te dane potwierdzają, jak trudne było prowadzenie
wspomnianych wyrobisk i jak cenna i niecodzienna jest osiągnięta przez nas dokładność i precyzja

EKO

NOMICKÁ
LOGICKÁ

prac pomiarowych!
Jasne, dokładność jest jasno
określona w geodezji kopalnianej
i jest wymagana podobnie jak w
wypadku innych prac budowalne. Co logiczne, jej dokładność zależy także od wielkiej ilości kryteriów – największych wpływ ma
oczywiście długość ciągów poligonowych, co predykuje ilość stanowisk, na których przebiega właściwy pomiar. Dokładność zależy również od ciśnienia atmosferycznego w czasie wykonywania
pomiarów, temperatury otoczenia, identycznie jak od typu używanych urządzeń pomiarowych i
rodzaju urządzeń pomocniczych.
Bądźmy konkretni. Dla wspomnianego powyżej ciągu poligonowego dopuszczalne odchylenie w ostatnim punkcie – między
ostatnim ”hajcmanem” w odcinku
Zbely i ostatnim ”hajcmanem” w
odcinku Drzenieka – wynosi niewiarygodnych 710 milimetrów.
Oznacza to, że z uzyskanym przez
nas odchyleniem 130 milimetrów daną wartość „pokonaliśmy”
pięciokrotnie.

Niespełna rok od wydobycia
w pokryciu skalnym
Charakter i złożoność pomiarów pomnożone są przez fakt,
iż cały prowadzony w pokładzie
33b okręg został wykonany bezpośrednio po zakończeniu wydobycia węgla w wyrobiskach

331207 i 331 209 w pokładzie
33a. Odległość między pokładami w tym wypadku wynosi od 3,5
do 6 metrów. Od wydobycia ściany wyrobiskowej pokrywającej się
w planie rzutu nie upłynął jeszcze nawet rok.
W tychże wyrobiskach stosowano naturalnie metodę wydobycia
na zarabowisko. W wyniku tego
dochodziło do dużych ciśnień w
wyrobiskach górniczych, w których wykonywaliśmy ciąg poligonowy. Ostatecznie, chcąc dopełnić wszelkie wymogi wynikające
z przepisów i norm geodezyjnych,
musieliśmy wykonywać dalsze i
dalsze pomiary poligonalne.
To niezwykle odpowiedzialna,
wymagająca dużej dawki cierpliwości praca, której wyniki były
do ostatniej chwili dla wszystkich zaangażowanych nieznane.
Perfekcyjność Tomáša Švrčiny ponownie przypomniała nam dlaczego, podobnie jak w czasach baronów węglowych i stosunkowo
prymitywnych warunków pracy
górników, jak również we współczesnym górnictwie – na każdej kopalni jest „markscheider“.
Ten w pełni zasłużenie traktowany jest jako osoba niezbędna dla
gładkiej pracy kopalni i prawdziwy ekspert górniczy.
Robert Vochta, kierownik
Działu Geodezji i Geologii
Zakładu Kopalni ČSM

Nová ŠKODA Octavia G-TEC
Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu
rozpočtu Vám přináší Octavia vybavená motorem
1,4 TSI/81 kW G-TEC. Vůz jezdí na benzin i na stlačený
zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným
palivům mnohem „zelenější” alternativu. CNG se tankuje
do dvou bezpečně uložených nádrží. Navíc je tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete až
1 330 km bez zastávky u čerpací stanice. A cena vozu?
Již od 433 900 Kč. Náklady na provoz si můžete spočítat
na online kalkulačce na octaviagtec.cz. Objednejte si
u nás ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

37/25-V/14

Josef Kimer, emeritní ředitel
Nadace Landek Ostrava, oslavil
osmdesátku
OSTRAVA – Chtěl být lékařem, ale
nakonec dává přednost havířině.
V době svých studií na reálném
gymnáziu v Trutnově ho to táhne
k šachtě, kde o volném čase dělá
pomocníka lokomotiváře. Ve stejném roce, kdy úspěšně maturuje
(1952), získává také hornický výuční
list. Proto se namísto ke studiu
lékařství hlásí na Hornickogeologickou fakultu Vysoké
školy báňské v Ostravě, kde zdárně
vystudoval důlní měřictví a geodézii.
Tak začíná životní příběh dnes už
nestora a uznávaného hornického
odborníka, emeritního ředitele
Nadace Landek Ostrava Josefa
Kimera, který letos 15. května
oslavil své osmdesátiny.
V knize „Ve znamení orlic”
od Dušana Fajkoše je možné se
o tomto mnohostranně nadaném
a houževnatém muži, rodákovi
z Komořan u Mostu, dozvědět
mnohem více. Na příklad to, že
z místa asistenta na katedře důlního
měřictví a geodézie VŠB odjel v roce
1958 se skupinou důlních expertů
do Afghánistánu. Tam často za dobrodružných, značně dramatických
okolností, obklopený nejtěžší dřinou
tamějších havířů, získal neocenitelné
zkušenosti do dalšího praktického
hornického života v OKD. Po návratu
na katedru VŠB brzy nastoupil (1960)
do provozu na řízenou praxi. Po dvou
letech se stal samostatným důlním
měřičem a v roce 1963 nastoupil
na Důl Paskov. O čtyři roky později
na HGF VŠB získal vědeckou hodnost
kandidáta technických věd (CSc.).
Následovala dlouhá léta práce
v OKD. Od funkce výrobního náměstka Dolu Staříč přes vedoucího
odboru báňské inspekce OKD až
po technicko-výrobního ředitele
OKD. V květnu 1990 odešel do důchodu, ale už o dva roky později
přijal nabídku ﬁrmy UNIGEO (bývalý
Geologický průzkum), kde nastoupil
jako vedoucí odborný technický
pracovník. V březnu 2003 byl zvolen
členem správní rady Nadace Landek
Ostrava (NLO) a později, po skonu jejího zakladatele Stanislava Vopaska
(2006) se stal důstojným nástupcem onoho legendárního ředitele.
V září loňského roku se Josef
Kimer sice funkce ředitele NLO
vzdal, ale stále v ní působí jako
člen správní rady. Naplňuje její cíle

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Kino
Pokračování osudů veksláků
odsouzených ještě za socialismu za kšeftování s valutami
mapuje volné pokračování
kultovního filmu „Bony a klid“.
Dvojka se odehrává v současnosti a znovu se představí
automechanik Martin (Jan
Potměšil), šprýmař Bína i další.

skoda-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC:
5,4 l (CNG 5,4 m3)/100 km, 127 (CNG 97) g/km

ŽIVOT ZASVĚTIL HAVÍŘINĚ

AUTO TOMAN, s.r.o.
Dlouhá 65, 736 01 Havířov
Tel.: 724 541 020
www.autotoman.cz

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys  E-mail: josef.lys@okd.cz  Tel.: +420 596 262 801  Komórka: +420 605 279 864
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
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JOSEF KIMER

je nositelem řady ocenění,
mj. ceny „Ostravská Venuše
2009”, věnované za individuální přínos ochraně a využití
technických památek nebo také
medaile „Za rozvoj a udržování
montánních tradic“ od Sdružení
hornických a hutnických spolků.
– ctít, udržovat a rozvíjet havířské
tradice. Proto také od roku 2005
jednou týdně dochází mezi hornické
seniory, zaznamenává jejich vzpomínky a zkušenosti, které jsou pak
podkladem k jeho publikacím doplňovaným řadou dokumentárních
fotograﬁí. Vydal jich už osm s celkovým rozsahem přes 800 stran.
Kromě toho publikuje ve čtvrtletníku
Hornický zpravodaj.
Josef Kimer má však ještě další
koníčky. Vedle počítače je to jeho
cestovní kolo, na které usedá téměř
denně. Ročně najezdí okolo pěti
tisíc kilometrů. Také díky tomu
má stále obdivuhodnou kondici,
jejíž základ získal v mládí cvičením
v Sokole, členstvím v Junáku či jako
závodník v oddíle řeckořímských
zápasníků.
Jak sám říká, v životě se řídil
krédem „Co si neuděláš, to nemáš!”.
Šel za svými sny a tužbami velmi
houževnatě. „Houževnatě však
neznamená hlava nehlava, ale trpělivě, mravenčími kroky,” upřesňuje
Kimer a svým životem potvrzuje, že
naplňování jeho kréda může být ku
prospěchu mnohým jiným.
Josef Lys

Kino EX promítá nové české
drama v pátek 11. července
v 19 hodin.
Zámek
Noční prohlídky poprvé nabídne
v sobotu 12. července Zámek
Fryštát. Pilotní projekt počítá
s takzvaným velkým zámeckým
okruhem se začátkem ve 22 hodin. Jako bonus je připravena
možnost projet se Karvinou
v kočáře, a to až do jedné hodiny po půlnoci.

JUBILACI W LIPCU
W lipcu obchodzą swe zacne jubileusze podani poniżej pracownicy ﬁrm
zewnętrznych:

POLCARBO, s. r. o.

ALPEX, s. r. o.

Hauptman Zdeněk

Chrobot-Dąbrowski Robert, Janik
Zbigniew, Młynarczyk Zbigniew,
Rosiński Zdzisław, Schupka
Ireneusz, Sikorski Adam, Synowiec
Bolesław, Szczygieł Tadeusz,
Zawiliński Mirosław, Jędrkiewicz
Czesław, Malek Zbigniew, Szypula
Mieczysław

Kadra kierownicza ﬁrm składa
wszystkim Zacnym Jubilatom
życzenia przede wszystkim zdrowia,
szczęścia, pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym. Do życzeń
dołącza się także redakcja naszego
tygodnika Horník.
jk

Gawenda Tomasz

THK-ČECHPOL, s. r. o.

Panorama / Inzerce
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Premium končí, Radegast
představil Ryze Hořkou 12

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Běhání
Jubilejní desátý ročník
„Městského běhu Karvinou“ se
uskuteční v sobotu 12. července. Od 15 hodin je registrace
na Masarykově náměstí, kde
také v 17 hodin odstartují hlavní
závod na 10 kilometrů. Pořadatelé
vyhlásili i kondiční běh na 800
metrů a závody pro děti i mládež
na 200, 400 a 800 metrů, které
začínají dříve.

OSTRAVA
Softball
V neděli sportuje celá rodina
aneb neseď doma u televize!
Pod tímto mottem pořádá klub
Slavie OU veřejné slowpitchové
turnaje na softballovém hřišti
na Dubině obnoveném díky
programu Nadace OKD „Sídliště
žije“. Hracími dny jsou 20. červenec, 31. srpen a 21. září. Začíná
se vždy od 10 hodin.
Výstava
Nadací OKD podpořené sdružení Nedoklubko prezentuje
v galerii Ametyst ve Fakultní

nemocnici Ostrava výstavu
o svém působení. Tedy o pomoci
rodinám předčasně narozených
dětí, které dnes díky špičkové
zdravotní péči sotva kdo rozezná
od donošených vrstevníků.
Fotografie jsou zde k vidění
do konce července.

OSTR AVA – Zábřežská pivnice Cihelna se stala místem,
kde pivovar Radegast za účasti tří zajímav ých „sudiček “ –
hokejisty Davida Moravce, paralympijského vítěze Radima
Běleše a R icharda K roczka
z kapely Buty – představil
Ryze Hořkou 12. Tento ležák nahrazuje nynější značku
Premium, která tak definitivně zmizí z trhu.
„Po čty řiačty řiceti letech
jsme se v Nošovicích rozhodli naši vlajkovou loď znovu odlišit od průměru trhu, reagujeme tak na měnící se preference spotřebitelů,“ upřesnil
manažer pivovaru Ivo Kanák.
Ten je autorem receptur y piva
s plnější chutí a více hořk ým
v ýrazným chmelov ým aroma
(dosaženou použitím tří odrůd
moravského chmele). „Troufnu
si říci, že Ryze Hořká je nejlepším pivem, jaké kdy Radegast
uvařil,“ doplnil.

Colours
Robert Plant z legendárních Led
Zeppelin je hlavním tahákem
letošního festivalu Colours of
Ostrava, který se uskuteční
doslova pod těžní věží historického Dolu Hlubina v Dolní oblasti
Vítkovic od čtvrtka 17. do neděle
20. července. Kompletní program
je na www.colours.cz.
Shakespeare
Letními shakespearovskými
slavnostmi ožije od 21. července do 10. srpna
Slezskoostravský hrad.
Novinkou a zároveň první
inscenací letošního ročníku je
premiéra hry Jak se vám líbí.
Program dále nabízí shakespearovské klasiky Mnoho povyku
pro nic, Zkrocení zlé ženy, Sen
noci svatojánské, Dvaja páni
z Verony (v podání slovenských
herců) a Marná lásky snaha. uzi

PR

FOTO: Radek Lukša
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Richard Kroczek podepisuje první „bečku“ s Ryze Hořkou 12 od Radegastu.

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME

PRODEJ

V srdcích Tě
stále máme,
s láskou na Tebe
vzpomínáme.
Dne 15. července vzpomeneme
5. výročí tragického úmrtí pana
Martina OŽANY. Strašně moc nám
chybíš a nikdy na Tebe nezapomeneme. Manželka Petra s dcerou
Vendulkou.

Prodám čistokrevná štěňátka čivavy
bez PP, dlouhosrstá i krátkosrstá,
pěkná v typu a atraktivních barvách, 3x
odčervená, očkovaná, zdravá, bez vad,
odchovaná v bytě s láskou a celodenní
péčí, naučená na kvalitní granulky RC,
zvyklá na venčení na plenu.. Oba rodiče
u nás k vidění. Inf. na tel.: 603 363 887.

Dne 12. 7. 2014
uplynuly tři roky,
kdy při výkonu
své profese
tragicky zahynul
náš spolupracovník, pan
Jaromír Pitřík.
Vzpomínají
vrtaři.
Dne 24. 6.
2014 jsme
vzpomněli
pátého výročí
úmrtí pana
Jana Bardoně
z Horní Suché.
Bývalého
horníka – záchranáře Dolu
František, předsedy místního kroužku hornických důchodců. Čas plyne,
ale nikdy nezapomene syn Ervín.

www.kia.com

Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup Edition
TM

Zánovní trampolínu 2,4 m, málo
používaná. Cena 2000 Kč. Kalové
čerpadlo do septiku, motor 380 V,
hadice. Cena 1000 Kč. Inf. na tel.:
736 155 045.

Kia cee’d výbava v hodnotě 50 000 Kč
Kia Sportage výbava v hodnotě 80 000 Kč

BYTY
Přenechám byt RPG 1+1 6.
p. v Karviné-Hranicích. Bližší informace na tel.: 605 102 443.
Dlouhodobě pronajmu družstevní
byt 3+1 v Českém Těšíně–Svibici.
Levně. Inf. na tel.: 737 382 222.
Přenechám byt RPG 3+1, 76 m2 po rekonstrukci v Karviné 8, 2. p., balkon
+ sklep. Nutno vidět. Volný od 1. 8.
2014. Inf. na tel.:734 541 508.

AUTO-MOTO
Prodám skútr Yamaha JOG RR
– 70 cm3, stáří 3,5 roku. Jede
90km/h, výfuk Leo Vince. Upraveno
SCOOTLAND BRNO. Koupeno v ČR,
servisní knížka, 1. majitel. Původní
cena 60 000 Kč, nyní 21 000 Kč. Inf.
na tel.: 604 967 702.

BLAHOPŘEJEME
Stabilní, celorepublikově působící
ﬁnanční společnost hledá nové
spolupracovníky na ŽL, kteří by
rozšířili současný kolektiv.
Vhodné pro zaměstnané,
ženy na MD, invalidní či starobní
důchodce.
Bližší informace:

84O 111 177

SMART Půjčka

36/25-V/14

Dne 4. 7. 2014 oslavil krásné
86. narozeniny pan Oldřich
Latušinský, dlouholetý pracovník
OKR, Důl 1. Máj. Všechno nejlepší,
zdraví, lásku, rodinnou pohodu přejí manželka Irma, dcera
Zdenka s manželem Ivanem, syn
Jirka, vnučka Eva s manželem
Štefanem, vnuk David s manželkou Lenkou a pravnučky Veronika,
Kateřina a Barborka.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 25

Užijte si fotbalové nadšení. Díky vozům Kia cee`d a Kia Sportage s nadupanou výbavou
FIFA World Cup EditionTM tím teď žijí úplně všichni. Takže závěrečný gól v podobě
sedmileté záruky a možnosti financování Kia Select vás už asi ani nepřekvapí.

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)

4674, 4678, 4680, 4681, 4612

Opravy stavební (OSTAV)

515, 516,

Opravy strojní (OSTR)

229, 264, 579, 622

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce
15
(DSP)

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. Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3–8,5 l/100 km. Emise CO2 135–197 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.
13/25-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

Kvočna dělá mámu bažantům
Nadace OKD ﬁguruje
v zajímavém projektu
zvířecí adopce mláďat

KARVINÁ – Žáci prvních tříd
ZŠ Mendelova měli jako budoucí
uživatelé důležité slovo při vybírání
tematického zaměření nového
hřiště, které začne město Karviná
budovat za přispění „sídlištního“
programu Nadace OKD počátkem
září. Děti si spolu s rodiči a dalšími
obyvateli sídliště v Hranicích přály
jako ústřední motiv vrak ztroskotané
lodi… a bude jim vyhověno!

„Architekti navrhli pro hřiště
v parčíku mezi ulicemi Einsteinovou
a Slovenskou tři varianty – kromě
vítězného vraku lodi to byly tři věže
a dopravní minihřiště. Podle požadavků veřejnosti jsme do ﬁnálního
návrhu zapracovali také lavičky,
houpačky a zeleň v podobě stromů,“
řekla mluvčí karvinské radnice
Šárka Swiderová s tím, že do stavby
se zapojí i obyvatelé paneláků. uzi

Předseda václavovických myslivců Ivan Hoch s párem několikadenních bažantů.
Na omylu pak je podle něj ten,
ta, která chcete vypustit do příkdo se domnívá, že si nimrorody. Hlad je hlad,“ podotkl
di tímto způsobem pěstují poumyslivec.
ze živé cíle pro budoucí
Ale ve voliéře na dvoře
ře se
lovecké
sezony. „Loví
malí bažantíci učí rozpoolove
se výhradně kohouznávat nebezpečí, reati,
govat na povětrnostt a to v omezené míře tak, aby
ní podmínky, a pak
i oni zůstali v příse schovat kvočně
Tolik bažant
íc
rodě pro jarní tok
pod křídla. Náhradní
(plus krmiv h kuřátek
o) leto
a hnízdění,“ upomáma s nimi bude
myslivci z V s pořídili
áclavo
zornil
Hoch s tím,
rovněž později v lese,
z
díky Srdcov vic
ce.
že bažantíky nechákam myslivci voliéryy
vají kkvočnám vychovápřestěhují a umožní kuvat léta. Ze zkušeností vědí,
řatům vycházet ven i dovnitř.
že až osmdesát procent přeživších
„Největším problémem jsou prebažantích slepic se do roka objeví
dátoři, proto instalujeme okos vlastními kuřátky! Radek Lukša
lo voliéry dva okruhy pachových
ohradníků.“ uvedl Hoch.

Kuřata z bažantnic to neučí
nikdo a jejich „životnost“ také
podle toho vypadá. Václavovičtí
nimrodi (s upozorněním, že nejde o mysliveckou latinu) přidali k dobru případ, kdy káně
v bažantnici ulovila bažantíka a zbývající, místo aby prchli do bezpečí, shrnuli se okolo.
„Ani kočce, kuně nebo lišce nevysvětlíte, že to jsou vaše kuřa-

220

SRDCAŘEM PODRUHÉ A SNAD I NAPOSLEDY

Srdcovku získal Ivan Hoch pro
václavovické myslivce podruhé
a s největší pravděpodobností
i naposledy. Letos je mu totiž třiašedesát a chystá se do zaslouženého důchodu. V revíru OKD začal

Kvočna sídlí se svými adoptivními bažantími kuřátky zatím na zahradě u domu.

pracovat po absolvování studia
ložiskové geologie na Hornickogeologické fakultě VŠB v Ostravě.
Dvanáct roků dělal geologa na tehdejším Dole ČSA, pětadvacet let
působí v Green Gasu DPB Paskov.

FOTO: Statutární město Karviná

FOTO: Radek Lukša

VÁCLAVOVICE – Už hodně dávno
přišli nimrodi na to, že nejlepším
způsobem, jak dostat do volné přírody životaschopné malé bažanty,
je nechat je doslova vypiplat slepičí kvočně. Na dvorcích domů myslivců z Václavovic tak schovávají tyto náhradní mámy pod křídly 220 vylíhnutých kuřátek. Jedna
z nich kvoká i u předsedy sdružení Ivana Hocha, jenž celému projektu zařídil podporu z minigrantu Srdcovka.
„Sehnat kvočny je paradoxně
těžší než zajistit bažantí kuřátka.
Ty nakupujeme den po jejich vylíhnutí v bažantnici v Albertovci.
Správnou slepici ale musíme vybrat pečlivě, aby kvokala, čepýřila se a pevně seděla na vejcích.
Přivezená jednodenní kuřátka jí
pak dáváme postupně pod křídla.
Jedna kvočna vychovává dvacet až
dvaadvacet kuřat a chrání je jako
svá vlastní. Na cizího člověka,
kočku, kunu nebo káně hned působí nevraživě, a ta malá se od ní
učí, jak přežít a správně na podnět reagovat. V zásadě se zde jedná o jediné – přežít ve volné přírodě!“ popisoval Hoch.

HŘIŠTĚ NA PŘÁNÍ UŽIVATELŮ,
VYHRÁLO TÉMA VRAKU LODI

Dětský „plácek“ na přání vznikne na místě jednoho ze starších hřišť v Hranicích.

SWEETSEN FEST OPĚT POMOHL
FRÝDEK-MÍSTEK – Charita F-M
– 25 597 korun, ADRA – 17 958
korun, Podané ruce – 13 053
korun, Opora dětem – 10 738 korun. Tolik vynesly na jedenáctém
ročníku Sweetsen festu sbírky pro
jednotlivé partnerské neziskové
organizace. Spolu s výtěžkem
z umělecké benefice v místeckém
„křížovém podchodu“ tak dobročinná, Nadací OKD podpořená
akce letos vydělala bezmála
sedmašedesát tisíc!
„Festival se letos rozrostl
na čtyři dny a představil na dvě
stovky hudebníků, tanečníků, ale i literátů a filmařů
spjatých s Frýdkem-Místkem.
Podle ohlasů jsme opět lidi

nezklamali, náš festival patří
jednoznačně k nejoblíbenějším
v Moravskoslezském kraji,“ řekl
Petr Korč za pořádající sdružení
Pod Svícnem. To už pravidelně
podporuje Nadace – díky grantu
tak na Sweetsen festu účinkují
„umělci pro potřebné“.
„Když spočítáme výtěžky ze
všech jedenácti ročníků, dostaneme se hodně přes čtyři sta tisíc
korun, které šly na dobrou věc,“
konstatoval Korč s tím, že tradice
bude ve Frýdku-Místku pokračovat. Na příští rok plánují organizátoři festivalu jeho další rozšiřování
– vzniknout má speciální scéna
pro dětské soubory či interprety.
uzi

Největší nabídku ojetých vozů na severní
a střední Moravě najdete v AAA AUTO

Oproti nákupu v „polních“ bazarech, od dovozců nebo soukromníků A A A AUTO poskytuje garance na právní původ
vozu a kontrolu skutečně najetých kilometrů, které snižují rizika spojená s nákupem ojetého vozu na minimum. „Na výkupu běžně odmítáme kolem
65 % vozů, které jsou nám nabízeny. Většinou je to kvůli stočeným tachometrům. V poslední době pozorujeme zvýšený nárůst počtu stočených vozů, dovážených ze zemí EU,“ zdůraznila
Topolová. „Od začátku roku jsme
tak museli na výkupu odmítnout již přes třicet tisíc vozů.

Problém manipulace s tachometry se týká zejména vozů dovážených ze zahraničí, kterých každý
měsíc na našich silnicích přibývá
12000,“ dodala.
Společnost garantuje zákazníkům vrácení všech peněz, které
za vůz zaplatili, pro případ, že by
se přece jen skutečný stav najetých kilometrů ověřit nepovedlo,
a navíc pojištění mechanických
a elektrických závad na dva roky.
U každého vozu A A A AUTO ověřuje také pravost VIN kódu, skutečný rok výroby, a zda vůz není
v exekuci nebo s ním nebyl spáchán podvod při machinacích
s DPH.

FOTO: AAA AUTO

Na severní Moravě najdete v pobočkách AAA AUTO
Ostrava a AAA AUTO Opava dohromady téměř
tisíc ojetých vozů, což je největší nabídka v regionu.
„Dalších šest tisíc aut z ostatních poboček je k dispozici
na internetu, jakýkoliv z nich rádi přivezeme do Opavy
nebo do Ostravy, podle toho, jak to bude zákazníkovi
více vyhovovat,“ uvedla generální ředitelka AAA AUTO
Karolína Topolová.

AAA AUTO v Ostravě, ulice Místecká.

V „áčkách“ také pracují na neustálém zlepšování podmínek
pro poskytování úvěrových produktů. Dobrou zprávou je, že
v posledním půlroce dramaticky klesly poplatky, které jsou
s poskytováním úvěrů účtovány splátkovými společnostmi.
Díky tomu lze získat minimálně od tří poskytovatelů úvěr dokonce s nulovým poplatkem.
Navíc se podařilo získat do zprostředkovatelského portfolia A A A
AUTO i půjčku na auto s nulovým navýšením, takže vůz zákazník nepřeplatí ani o korunu,
přičemž délka splácení je volitelná od 12ti do 96ti měsíců.
„Dlouhodobě se snažíme pro
naše klienty získávat co nejlepší podmínky, abychom mohli prodávat naše vozy za nejvýhodnějších podmínek na trhu.
Zákazníci si mohou vybrat z nabídek pěti společností, pro které
úvěry zprostředkováváme,“ řekla Topolová. Příjemným zpestřením je také možnost dostat při
koupi vozu na úvěr na ruku až
30 000 Kč, které můžete využít
třeba na dovolenou.

Sport
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Dva paskovští
bojovníci v ringu
VENDRYNĚ – Účinkování v doprovodném programu festivalu
„Slezská noc“ znamenala pro dva
zaměstnance Závodu Důl Paskov
premiéru v ringu určeném pro
thajské boxery. Střelmistr Jiří
Kubalák (45) si ji odbyl v roli rozhodčího, razič Stanislav „Bobr“
Pešek (34) poté přímo jako jeden z osmnácti bojovníků klubu
Como–3Gym.
„Mám za sebou asi desítku zápasů, ale v mém věku se už těž-

ce konkuruje klukům, kterým je
okolo dvaceti let,“ nechal se slyšet
Kubalák, jenž si udělal v Šumperku
u C.M.T.A. (České Muay-ai
Asociace) zkoušky nejen na trenéra, ale i ringového rozhodčího.
Na příležitost pak čekal do vendryňského turnaje „Ludus War 8“.
„Je to něco jiného nastoupit
v bílé košili s motýlkem jako sudí
než dříve v trenýrkách, tričku,

Srdcovka pomohla
klubu Como–3Gym
rovněž k popularitě,
do tělocvičen chodí
další noví členové!

Mažoretky Michelle ctí tradice Karviné, proto ti krojovaní horníci.

MEDAILOVÁ ÚRODA NA MČR
PRO MAŽORETKY MICHELLE
KARVINÁ – Tak jako patří pochodující dívky s hůlkami ke koloritu oslav havířských svátků,
stávají se v Karviné nyní na revanš
krojovaní horníci součástí sportovních podniků mažoretek. Se
zelenočerným praporem hornického
stavu nechyběli ani na zahájení
ﬁnále Mistrovství ČR v kategorii
baton (hůlka), na němž v hale STaRS
doplňoval oddíl Mažoretky Michelle
svou kolekci úspěchů.
„Českou mistryní se stala sólo
kadetka Iva Kalousková a vicemistryněmi naše velká formace kadetek.
Druhými vicemistryněmi je sedmička kadetek, na čtvrtém místě skončila malá i velká formace juniorek.
Bramborovou medaili má i sólo
juniorka Kateřina Glučová, jejíž otec
Pavel fárá na Závodě Důl Darkov,“
informovala Ivana Poláková, která je
hlavní vedoucí Mažoretek Michelle
Karviná.
A ještě lépe si zástupkyně tohoto
oddílu vedly na ﬁnále Mistrovství
ČR v kategorii pom-pom (třásně)
v Náchodě. „Duo kadetek Michaela
Olšoková a Nikola Tomašková jsou
mistryněmi, stejně jako velká formace kadetek. Duo kadetek Nikola
Kosydarová a Lucie Hodasová i naše
sedmička kadetek jsou vicemistryně
a druhou vicemistryní se stala sólo
kadetka Michaela Horská,“ sdělila
Poláková.

FOTO: Radek Lukša

Střelmistr Jiří Kubalák
dělal prvně rozhodčího
a razič Stanislav Pešek
si odbyl utkání naostro

FOTO: Mažoretky Michelle Karviná
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Stanislav Pešek zvaný Bobr (vpravo) z Plačkova čelbového kolektivu prohrál na body.
s helmou, rukavicemi. Taky odlišný adrenalin – zkuste od sebe
odtrhnout dva chlapy, co bojují tak, že nevidí, neslyší,“ popsal
Kubalák s tím, že vedle dodržování pravidel především hlídal
bezpečnost. Aby si bojovníci nijak neublížili.
„Náš klub měl devět zápasů,
kdy proti sobě nastupovali trénovaní thaiboxeři. Ve veřejné části
turnaje pro festivalové návštěvníky o hlavní cenu v podobě padesáti piv jsem se ale už začínal
bát o čistotu své bílé košile, aby
na ní nebyly červené kapky,“ konstatoval střelmistr, jenž už pro
Como–3Gym vyřizoval třikrát
Srdcovku.
A tím vyvolaná publicita Muay
thai zasáhla Stanislava Peška,

Jiří Kubalák se poprvé představil v ringu jinak než jako bojovník – začal dělat sudího.

fárajícího třináct let v kolektivu hlavního předáka přípravářů
Petra Plačka. „Dříve jsem se věnoval jiným sportovním aktivitám jako fotbálku, futsalu, hokejbalu. Teď jsem se rozhodl vyzkoušet Muay thai,“ nechal se slyšet razič řečený Bobr, pocházející
z Frýdku-Místku.
Jeho prvním „ostrým“ protivníkem se stal kuchař David
Bábor z Ostravy. „I když jsem vyhrál jedno kolo, nakonec mě porazil na body. Prohra v prvním
zápase pro mě neznamená tragédii – naopak, získal jsem obrovskou zkušenost a motivaci
do dalších bojů. Jsem rád, že se
dá tento sport zvládat i při hornické práci,“ doplnil Pešek.
Radek Lukša

Město postaví první „umělou“ šestidráhu

Wellness pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici
Přijeďte na wellness
pobyt do krásného
prostředí Beskyd
a odpočinout si od každodenních starostí,
kde na Vás v obci Ostravice čeká Hotel Odra
s novým bazénem,
saunou a rehabilitační
linkou jako v lázních
(podvodní masáže,
vířivky na horní a dolní
končetiny, perličkové
a hydromasážní vany,
lymfodrenáže, parafínové obklady,klasické
masáže).

FOTO: Radek Lukša
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Pozemek u vysokoškolských kolejí v Novém Městě, kde vznikne nový ovál.
ta od univerzity stavět hned.
Čtyřdráha však nemá rozměry dané mezinárodními předpisy
IAAF, na což naši atleti poukazovali. Město jim vyšlo vstříc, dostanou šestidráhu,“ upřesnila.
Vznikne tak klasický čtyřstovkový ovál s poloměrem zatáčky 36,6 metrů, jeho součástí má
být i šest drah v rovině pro běh
na 100 metrů. „Vyhoví i mezinárodním předpisům. Na stovku bychom sice měli nejraději osm drah,
avšak není jisté, jestli se do tohoto
prostoru vejdou,“ podotkl Tlolka.
Toho radnice pověřila i vyjedná-

váním s majiteli pozemků, které
je zapotřebí vykoupit.
Podmínkou výstavby první
karvinské šestidráhy s umělým
povrchem je totiž získání pozemků (převážně zahrádek či
příjezdových komunikací) v okolí někdejšího univerzitního sportoviště. „Termín uskutečnění výkupů karvinští zastupitelé podmínili koncem letošního roku,“
doplnila Swiderová s tím, že potřebné zázemí pro atlety vznikne v přilehlé budově Slezské
univerzity.

A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky:
Cena balíčku na 3 dny pouze 1.999 Kč
Balíček zahrnuje: 2 x ubytování za 1 osobu, polopenzi (snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu),
každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu
a ﬁtness , sleva 50% na vstup do wellness HOTEL
ODRA PARADISE.
Zdarma 1 x obkl.parafínem,1x vířivá koupel na dolní
končetiny, 1 x perličková lázeň solná, 1 x vířivá
koupel na horní končetiny.

Radek Lukša

Cena balíčku na 7dní pouze za 5.499 Kč
Balíček zahrnuje: 6 x ubytování za 1 osobu, polopenzi(snídaně formou švéd. stolů,večeře výběr z menu),
každodenní využití vnitřního vyhřívaného bazénu
a ﬁtness, sleva 50% na vstup do wellness HOTEL
ODRA PARADISE
Zdarma 3x obkl.parafínem 3x vířivá koupel na dolní
končetiny, 2 x perličková lázeň solná 3 x vířivá koupel
na horní končetiny

MFK OKD DOČASNĚ NA KOVONĚ

Sportovní centrum mládeže
na Kovoně se stane od podzimu
dočasným domovským hřištěm druholigového MFK OKD
Karviná. Městský stadion v Ráji
totiž čeká rozsáhlá modernizace, po níž zde získají fotbalisté
lepší zázemí a jejich fanoušci
větší pohodlí. „Kapacita se

přiblíží pěti tisícovkám diváků,“
sdělila Kateřina Dostálová, šéfka
Regionální rady Moravskoslezsko,
která schválila pro projekt dotaci
z „evropských peněz“. Stadion MFK
OKD má od podzimu 2015 splňovat podmínky fotbalové asociace
pro II. i I. ligu. A stávající škvárový
šestidráhový ovál pro atlety zmizí.

Děti do 3 let zdarma
od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí
38/25-VIII/14

Karvinští atleti běhávali na škvárové šestidráze na Městském stadionu v Ráji.

Mistryně ČR Iva Kalousková v akci.

LAST MINUTE
BESKYDY

Atleti z TJ Jäkl Karviná
dostanou ovál vyhovující
mezinárodním předpisům,
nebudou se muset stydět
za letité ovály se škvárou

centně k tréninkovým účelům.
A nemít kvalitní šestidráhu? Pro
oddíl v první lize zcela nevyhovující podmínky!“ sdělil jäklovácký
předseda Emanuel Tlolka.
Karvinští atleti tak jezdívají
na umělý ovál do Havířova, kde
také organizují sportovní podniky ve vlastní režii. „Přitom jsme
KARVINÁ – Býlím, z něhož vykuod loňska poprvé od roku 1975
kují torza dvou fotbalových branek, řádně zarostlý plácek
znovu v první lize, naši zástupci v ní dosahují hezu vysokoškolských koleestup
kých výsledků,“ pojí OPF Slezské univerký
znamenal
Tlolka.
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ricky první s umělým povrchem!
na republikovém mistrovství!
„Před léty byla v provozu osKarviná původně podle mluvmidráha na Kovoně a nyní atčí magistrátu Šárky Swiderové
leti dlouhodobě využívají šestipočítala u kolejí v Novém Městě
dráhu se škvárovým povrchem
s vybudováním čtyřdráhy. „Mohli
na Městském stadionu v Ráji. Ta
bychom ji na pozemku bezplatvšak není použitelná pro pořádáně převedeném do majetku měsní závodů a vlastně ani ne stopro-

Všechny zlaté, stříbrné i „bramborové“ medailistky plus ještě
několik dalších dívek tak mají jistý
postup na mistrovství světa, které
se uskuteční v závěru srpna v Praze.
„V letošním roce máme zatím
nejvíce medailí za šest let fungování Mažoretek Michelle. Závodnic
máme nyní čtyřicet ve věku od pěti
do čtrnácti let. Asi čtvrtina je z rodin
zaměstnanců společnosti OKD,“
dodala Poláková.
uzi

Balíček lze využít ve dnech
19. 6. – 13. 12. 2014
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Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 327
www.hotel-odra.cz
Tel./fax: 558 682 287
hotelodra@seznam.cz
www.ibeskydy.cz
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