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Šťastná „13“
Paskova
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Pátek 13. – a pololetí
v přípravách splněné!

SLABOPROUD
CHCE BLÁZNY...

8

Fotbalistům
začala příprava
Povede se MFK OKD
pod novým trenérem lépe?

...odborníky i pracanty.
Těžko se hledají.
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

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

Hyperbar tahali ven střechou

EDITORIAL

Úpravárenská technologie
se stěhovala z ČSA
na ČSM; logisticky složitou
akci zajistili subdodavatelé
z několika odborných ﬁrem

Pavel Hadrava
provozní ředitel OKD

Vážení
spolupracovníci,

KARVINÁ – Nejsilnější v tuzemsku používaný teleskopický kolový jeřáb Terex s nosností okolo 700 tun zastal v sobotu
obotu
21. června klíčovou úloohu při stěhování hyperbarického ﬁltru
Andritz/Vítkovice
z odstavené úpravny uhlí Závodu Důl
la v tunách
Taková by
Karviná na lokalitě
řábu
nosnost je
ČSA. Samotné vytaﬁltr
žení masivní technosnášejícího
logie přes střechu bu-dovy a spuštění na speciální návěs tahače se ve srovnání s jinými operacemi této náročné logistické akce jevilo jako
bleskové.
„Celé jsme to na Armádě začínali chystat v květnu. Jako první přišla na řadu panelová střecha, kterou jsme rozebírali, abychom získali místo pro transport
hyperbaru. S ohledem na rozměry a hmotnost břemena muSamotné stěhování hyperbarického ﬁltru z úpravny na „Armádě“ bylo relativně krátkou částí jinak velmi náročné akce.
sel na nezbytně nutnou dobu ven
kladní vrátnici na severní lokali„Co je to za bečku?“ divil se
há doba,“ podotkl Radek Molina
i nosník tvořící část nosné kontě Závodu Důl ČSM, kde komplipak šofér dopravní ﬁrmy Special
ze společnosti Autojeřáby Ostrava
strukce. Dole jsme vysypali kolekovalo těžkému transportu cestu
Transport Nosreti, jenž usnadnil
s tím, že teleskopické rameno
jiště štěrkem, aby měl kde stát jenepříjemné stoupání do vrchu.
usazení na trailer nacouváním
Terexu dovybavili takzvanou
řáb,“ líčil Marek Siwek, technik
„Náklad jsme složili na nádvona centimetry přesně pod zavěšekyvnou špičkou, s níž je výškový
obchodního oddělení z podniku
ří ČSM-Sever. V revíru OKD šlo
né břemeno. S tím se vypravil – se
dosah jeřábu až osmdesátimetroPrůmyslové montáže.
o první stěhování této technosvolením silničářů – přes opravový. Než se hyperbar začal na háku
„Kluci byli šikovní a stihli jeřáb
logie z jedné šachty na druhou.
vaný most u lokality ČSA směrem
zvedat ze svého místa, strávili
ustavit a připravit během jedinéVloni jsme prováděli stejnou práci
na Stonavu. Nejhorší to měl krátmontéři více než dvě hodiny jeho
ho dne. U tak složitých akcí nena prádle uhlí patřícím tehdy ještě
ce před cílem po odbočce k náuvazováním.
bývá výjimkou třikrát tak dlou-

za pár dnů je konec června
a zároveň konec prvního pololetí
letošního roku. Je možné začít
hodnotit, stanovit trendy, přehodnotit a upřesnit záměry a cíle roku.
Úvodem chci poděkovat všem
zaměstnancům OKD a dodavatelských ﬁrem za dosavadní výsledky.
Bohužel ne všechny záměry a cíle
se daří plnit.
V oblasti bezpečnosti se nám
i přes veškerou snahu a přijatá
opatření vůbec nedaří. Co se nám
však daří naplňovat, jsou celkové
náklady a z toho plynoucí náklady
na jednu tunu. Kromě bezpečnosti
máme tento rok rozjetý dobře, ale
čeká nás dalších šest náročných
měsíců.
Chci se však zamyslet nad základní myšlenkou – jak na to? Vrátím se
krátce do historie. Pamatuji si, jak
minulý rok před volbami do poslanecké sněmovny všichni politici řešili
situaci v OKD. Po volbách nikdo.
Postupně se sice připravila a podepsala dohoda o řešení budoucnosti Dolu Paskov, ale to je pouze
částečné řešení a neřeší komplexní
problematiku OKD. Dlouhodobě se
připravuje na úrovni vlády surovinová a energetická koncepce státu,
bohužel hodně dlouho a dosud bez
jasného výsledku. Uvažuje se o zvýšení poplatků za vydobytý nerost,
zpřísní se podmínky pro posouzení
vlivu na životní prostředí (EIA), ceny
uhlí jdou stále dolů a černouhelný
trh se pro nás nevyvíjí dobře. To
mne nutí k otázce: „Pomůže nám
někdo“? Odpovím si sám. Pokud
chceme přežít, musíme si pomoci
sami!!! Někdo se může zeptat, jak
to dokážeme? Jednoduše. Každý
zaměstnanec musí cítit odpovědnost a sounáležitost s ﬁrmou a musí
si být vědom, že svým jednáním
ovlivňuje její chod a výsledky. Měl by
činit a jednat tak, jako by to byla jeho
ﬁrma. Tedy dělat vše pro její prosperitu. Bezpečnost, těžbu, metráž,
náklady, poruchovost, prostojovost
a další parametry musíme řešit
všichni každý den, každou směnu,
každou minutu, každý detail!
Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale
bez týmové spolupráce a maximálního úsilí na všech úrovních to bude
hodně těžké.
Řada z Vás sleduje právě probíhající mistrovství světa ve fotbale. Tam
je nejlépe vidět, který tým funguje
a který ne. Ten, který chce, bojuje,
dává do toho celé srdce, nakonec
porazí i lepší tým, který je mnohdy
složen z velkých fotbalových hvězd,
ale chybí mu týmový duch.
Za pár dnů začne druhý poločas
tohoto roku. Vydržme v nasazeném
tempu a zkusme v některých oblastech ještě trochu přidat. Jsem si jist,
že máme hodně dobrý tým, který má
i týmového ducha a náš rozhodující
zápas určitě vyhrajeme a postoupíme do dalších bojů.

FOTO: Radek Lukša
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Kroužek krojovaných horníků
slavil 100 let od svého založení
Na třídenní program přijely do Stonavy stovky hostů.
Odhalena byla pietní deska, křtil se nový prapor KKH,
konal se hornický večer, obcí prošel alegorický průvod,
lidé se bavili na veselici. Závěr oslav patřil mši svaté.
hoto sdružení, které celou dobu,
s výjimkou druhé světové války,
kdy je okupanti zakázali, vyvíjí svou činnost. „Kroužek byl založen na podporu společenského i kulturního života horníků
a po celé století má velmi důleži-

Důstojné zahájení oslav
Oslavy byly zahájeny v pátek
20. června odpoledne poblíž

Domu PZKO hornickou hymnou, po které následoval akt odhalení pietní desky K K H a historického hornického vozíku – ten
obec dostala darem od Závodu
Důl Darkov. Pietní desce s českým a polským textem, připomínající založení K K H, požehnali hned dva biskupové – římskokatolický František Václav
Lobkowicz a evangelický Jan
Waclawek.
Pokračování na straně 7

FOTO: Josef Lys

STONAVA – Za rodinné stříbro označil starosta obce Ondřej
Feber bezmála devadesátičlenný Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava (KKH). Stalo
se tak u příležitosti třídenních
oslav stého výročí založení to-

tou roli v šíření hornických tradic
i pospolitosti a má nezastupitelné
místo ve spolkovém životě vesnice,“ uvedl v této souvislosti Feber
s tím, že hlavně pod současným
vedením, s předsedou Ladislavem
Kajzarem, je KKH mimořádně aktivní, což už zaregistrovali také
v několika evropských zemích.

Pietní desku věnovanou KKH odhalili (zleva) Ondřej Feber, Ladislav Kajzar a Anna
Olszewska.

V čele sobotního hornického průvodu kráčel Ladislav Kajzar, předseda KKH při
obci Stonava.

pod Závod Důl Paskov, tam se dával hyperbar zcela nový. Před lety
jsme vyklízeli tyto ﬁltry i z Dolu
Doubrava, ty však šly do šrotu,“
doplnil Zbyněk Kunčík, ředitel
společnosti Realizace průmyslových staveb (RPS), která projekt
pro těžaře zajišťovala.
Radek Lukša
Více na straně 4
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HORNÍCI V USA
PŘICHÁZEJÍ O PRÁCI
WASHINGTON– Krize
černouhelného průmyslu
tvrdě dopadá na horníky v USA.
V prvním čtvrtletí letošního roku
jich zde pracovalo 76 012, což je
o 1574 méně než v předchozím
kvartálu, meziročně jejich počet
klesl o 5700. Přitom ještě v druhé
polovině roku jich zde v době uhelného boomu pracovalo více než
93 000. Vývoj v černouhelném
sektoru jde proti celkové situaci
na trhu práce v USA, kde se počet
zaměstnaných lidí vrátil na předkrizovou úroveň roku 2007.
Těžaři se v současnosti obávají
negativního dopadu plánu, podle
kterého by měla státní podpora
směřovat do výroby čisté energie.
Podle agentury EPA poklesne v důsledku toho výroba elektřiny v uhelných elektrárnách do roku 2020
o čtvrtinu a do roku 2030 o třetinu,
což bude mít logicky značný dopad
na zaměstnanost v sektoru.
USA jsou druhým největším
producentem černého uhlí
na světě s roční těžbou kolem
900 milionů tun, přičemž více než
90 % připadá právě na energetické uhlí, které je z domácího trhu
vytlačováno levnějším břidlicovým plynem. Těžaři proto hledají
nové trhy v Asii a Evropě.
ms
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

VÝKONNÝ ŘEDITEL BUDE DISKUTOVAT
SE ZAMĚSTNANCI ZÁVODU DŮL ČSM

KVĚTEN 2014

Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance Závodu Důl ČSM
na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se uskuteční 3. července od 13.30 do 15 hodin v zasedací místnosti ředitele závodu
v 2. patře správní budovy v lokalitě Sever. Proto neváhejte a přijďte se
zeptat na to, co vás zajímá.
O termínech, kdy výkonný ředitel navštíví další pracoviště, aby mohl
diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich dotazy, vás budeme
informovat v dalších vydání Horníka.
red

HORNÍK O PRÁZDNINÁCH
H
KARVINÁ – Naše noviny budou
v průběhu prázdnin vycházet jednou za 14 dnů. Horník vyjde v červenci dvakrát – ve čtvrtky 10. 7.
a 24. 7., v srpnu třikrát – ve čtvrtky
7. 8., 21. 8. a 28. 8. Po prázdninách se s ním budete setkávat
opět každý týden.
Redakce

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

1.

ALPEX Fal (14097)

Olszewski

Důl Karviná

81 952

2.

Badura (239502)

Hrubý

Důl Darkov

78 688

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

2755

673,7

54,526

3,96

KSW 460 NE K01; FAZOS 15/33 POz-MD

2810

730,9

71,177

3,26

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

tuny / den

kombajn, výztuž

3.

ALPEX Czaja (40901)

Witek

Důl Darkov

78 404

2704

330,9

58,551

2,25

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

4.

ALPEX Gulak (140704)

Dziugieł

Důl Karviná

67 143

2827

411,5

55,484

2,14

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

5.

Szwed (11493)

Kubánek

Důl Karviná

52 065

1983

794,2

40,318

4,59

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

6.

POLCARBO Dąbek (401309)

Sędkowski

Důl ČSM

45 194

1965

349,6

43,130

1,78

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

7.

Strenczek (371200/3)

Pochopeň

Důl ČSM

32 775

1524

727,1

29,041

3,72

8.

Rzidký (340811)

Sztula

Důl Darkov

28 786

1010

192,8

20,569

1,91

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

9.

Špalek (391004)

Huspeka

Důl ČSM

27 114

1307

379,3

26,315

2,35

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

10.

Koval(331209/1)

Miarka

Důl ČSM

19 689

997

322,9

19,723

2,37

KSW 460 NE C01; FAZOS 15/31 POz-MD

důl

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy

BUDOU MĚNIT NÁDOBY SKIPU

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pospíchal (121761)

Drábek

Důl Paskov

21 191

1060

700,7

15,782

4,05

PL 82.1 (2) P04; IHV

2.

Majs (080203)

Hykl

Důl Paskov

13 524

520

262,2

8,494

1,94

GH 9-38 ve P04; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny

Výluka na Darkově se dotkne také závodů dolů Karviná a ČSM
DARKOV – Po pěti letech se
na Závodě Důl Darkov budou měnit
dvě ze čtyř dopravních nádob, a to
na severním oddělení skipu. Jak
informoval Petr Šotkovský, vedoucí
provozu dopravy, vyžádá si to
v době od 28. června do 6. července
výluku tohoto těžního zařízení a také
omezení těžby nejen na Darkově,
ale také na závodech dolů Karviná
a ČSM. Odtud totiž část rubaniny
míří spojovacími překopy na darkovský skip a následně do sousedící
úpravny uhlí.

Rubání – kombajny

„V průběhu vyčleněných devíti
dnů budou dva 32tunové kolosy
o objemu 35 metrů krychlových
vytaženy na ohlubeň, demontována ocelová konstrukce v těžní
věži, 22,5 metrů vysoké nádoby
vyměněny za nové a konstrukce opět smontována,“ doplnil
Šotkovský s tím, že vedle toho
proběhne řada odborných, vysoce
profesionálních operací, které
zajistí opětovnou bezporuchovou
produkci.

Pořadí

měsíční
ražba (m)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

241,00

8,31

186,98

46,17

AM-50/132 K01

232,00

8,59

176,04

56,04

MR 340X-Ex; SANDVIK C05

146,00

6,35

134,57

39,53

MR 220/240X-Ex; SANDVIK D01

144,00

6,55

123,71

36,36

AM-50 K03

126,00

4,67

140,00

30,00

MR 341X C01

Důl ČSM

125,00

4,63

90,51

28,33

MR 340X-Ex; SANDVIK C04

Kirchner

Důl ČSM

124,00

5,64

85,67

33,36

AM-50/132 C05

Wdówka

Důl Karviná

121,00

5,04

123,02

26,54

MR 340X-Ex; SANDVIK K01

Kiełbasa

Důl Darkov

104,00

6,50

156,11

36,16

MR 340X-Ex; SANDVIK D01

Zguda

Důl Darkov

99,00

4,95

128,74

30,93

AM-50 D05

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Gallik (39807/2)

Pastucha

Důl Karviná

2.

ALPEX Drzeniek (332245)

Palej

Důl ČSM

3.

ALPEX Marcol (339440)

Kiełbasa

Důl Darkov

4.

THK-ČECHPOL Taran (152451/P, 152451/1)

Durkot

Důl Karviná

5.

POL-ALPEX Zbela (332245/1)

Palej

Důl ČSM

6.

POL-ALPEX Śłubowski (401220/, 331375/1P, 331375/P)

Kołacz

7.

POLCARBO Łebski (401364/2, 401364/3)

8.

Uhrina (11614)

9.

ALPEX Skubik (339420)

10.

ALPEX Tatarczyk (240540/2)

typ zařízení

syl

Přípravy – klasické technologie

ZE SVĚTA

KHW: DALŠÍ POLSKÝ TĚŽAŘ
BOJUJE O PŘEŽITÍ
KATOVICE – Po společnosti Kompania Weglowa hlásí
vážné problémy další státem
vlastněný černouhelný těžař
v Polsku, Katowicki Holding
Weglowy. Předseda představenstva Roman Łój v rozhovoru
pro Gazetu Wyborczu nevyloučil
možnost uzavření některého
z dolů v případě, že se v dalších
měsících nezvýší poptávka
a prodej uhlí. Nechtěl upřesnit,
o kterou šachtu by se mělo jednat. Podle něj je také nutné začít
uvažovat o změně organizace
práce, protože není možné, aby
drahé technologie byly v provozu
využívány po tak krátkou dobu
jako doposud.

Rekord na skládkách
Firma má na skládkách rekordní
množství uhlí ve své historii
(1,6 milionu tun). „V takové
situaci jsme nebyli, ani když jsme
provozovali 11 dolů místo dnešních 4,“ říká Łój. KHW chtěl letos
původně vytěžit 11,6 milionu tun
uhlí, ale mírná zima a slabá poptávka vyvolaly nutnost reagovat
na tuto situaci omezením těžby
tak, že bylo dobýváno především
kvalitnější uhlí, které najde
na trhu svého zákazníka.
KHW se zároveň snaží exportovat své uhlí do ČR, Maďarska
nebo Rakouska, k čemuž by
jí podle Łóje mohla pomoci
současná situace na Ukrajině.
Velké šance KHW vkládá také
do německých elektráren, protože v zemi bude ukončena těžba
v roce 2017 a existuje možnost
dodávat uhlí do elektráren
z Polska.
Łój zmínil varianty, jak zvýšit
efektivitu práce a lépe využít
pracovní fond horníků. Kromě
investic do rychlejší dopravy
na pracoviště, které by ji zkrátily
o polovinu (1 hodina oběma
směry), se uvažuje o změně
denní pracovní doby tak, že by
tři dny v týdnu byla dvanáctihodinová, poté by následovaly
dva dny volna, takže by nedošlo
k celkovému prodloužení týdenní
pracovní doby, ale horníci by

strávili více času na pracovišti.
S tímto návrhem přišel nedávno i šéf Kompanie Weglowe
Miroslaw Taras.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Řepišťák (1123406/1)

Dobrovolný

Důl Paskov

90,00

5,22

24,52

33,33

Trhací práce, Ruční nakládání

2.

Novák (467521)

Poloček

Důl Darkov

86,00

3,91

103,59

20,62

DH-DT1 (BTRL 1) P06, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

3.

Tománek (0745259)

Pavelek

Důl Paskov

84,00

4,94

110,36

26,80

DH-DT1 (BTRL 1) P02, DH-L 1200 (K 312 LS) P05

4.

Cypra (1125449)

Dobrovolný

Důl Paskov

80,00

4,71

103,53

28,94

VVH-1R P02, PSU 9000 P05

5.

Miženko (371222)

Firla

Důl ČSM

70,00

3,11

79,43

14,39

DH-DT1 (BTRL 1) P07, DH-L 1200 (K 312 LS) P11

LEDEN–KVĚTEN 2014
Rubání – kombajny

Srpen rozhodne
KHW jedná s odbory o snížení
některých přebujelých benefitů
a převedení těchto prostředků
do platů, což by v důsledku
snížilo celkové personální
náklady. Dalším problémem,
který tíží černouhelné společnosti v Polsku, jsou deputáty
pro hornické důchodce. Firma
se v současnosti snaží jednat
se stranami sociálního dialogu
a pozastavit jejich vyplácení
po dobu tří let, čímž by ušetřila
150 milionů zlotých využitelných pro investice.
Finanční situace firmy je náročná především kvůli nedostatečnému odbytu a velkému objemu uhlí na skládkách v hodnotě
450 milionů zlotých. Podle Łóje
banky v zahraničí i v Polsku v důsledku toho změnily svůj postoj
k firmě z hlediska financování.
Situace je v současnosti vážná
a firma vyžaduje od svých zákazníků zálohové platby předem.
V případě, že se poptávka
ve druhé polovině roku nezvýší,
uvažuje KHW o omezení výroby.
Podle Łóje ale není řešením
kratší, například čtyřdenní, pracovní týden, protože technologie
v tomto případě zůstávají v dole
tři dny bez využití. Je nutné uvažovat o možnosti zavřít některé
z dolů.
Łój zároveň přiznal, že bez
změny na trhu je firma schopna
fungovat další tři měsíce a srpen
bude pro její další budoucnost
klíčový vzhledem k tomu, že se
budou domlouvat dodávky pro
zimní období a rok 2015. Firma
si uvědomuje význam sociálního
dialogu, tisíců pracovních míst,
ale na konci jsou podle ní vždy
finanční ukazatele a účty. Srpen
by měl ukázat, zda KHW dokáže
nadále fungovat ve stávající
podobě nebo bude nutná její
změna.
ms

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub, výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX Gulak

Dziugieł

Důl Karviná

592 786

4449

636,0

91,373

3,31

2.

ALPEX Czaja

Witek

Důl Darkov

391 994

2909

386,1

60,330

2,66

3.

POLCARBO Dąbek

Sędkowski

Důl ČSM

326 918

2559

452,2

58,083

2,31

4.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl Darkov

244 357

1887

697,8

44,406

3,69

5.

ALPEX Fal

Olszewski

Důl Karviná

229 034

2096

430,4

45,342

2,32

6.

Badura

Hrubý

Důl Darkov

194 002

2479

682,0

64,686

3,06

7.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

182 900

1900

753,8

39,535

4,36

8.

Rzidký

Sztula

Důl Darkov

149 200

1179

249,1

21,325

1,87

9.

Koval

Miarka

Důl ČSM

130 497

1132

342,5

21,007

1,81

10.

Špalek

Huspeka

Důl ČSM

129 776

1554

433,8

30,812

2,68

vedoucí úseku

důl

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

těžba
(t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

101 455

810

530,2

14,369

2,81

2.

Pospíchal

Drábek

Důl Paskov

744 63

662

434,7

9,493

2,52

důl

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

POL-ALPEX Śłubowski

Kołacz

Důl ČSM

735,00

6,37

138,17

37,31

2.

ALPEX Tatarczyk

Zguda

Důl Darkov

693,00

6,48

168,37

40,29

3.

ALPEX Pasik

Bajaczyk

Důl ČSM

681,00

6,74

134,40

36,27

4.

POL-ALPEX Wierzbiński

Bajaczyk

Důl ČSM

650,00

5,56

91,34

38,80

5.

ALPEX Marcol

Kiełbasa

Důl Darkov

621,00

4,97

105,75

30,51

6.

THK-ČECHPOL Taran

Durkot

Důl Karviná

606,00

5,66

113,11

31,47

7.

Gallik

Pastucha

Důl Karviná

605,00

5,99

139,73

33,30

8.

ALPEX Skubik

Kiełbasa

Důl Darkov

600,00

6,67

155,07

38,22

9.

Kubíček

Jurygáček

Důl ČSM

593,00

5,99

105,41

38,02

10.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

563,00

5,99

136,53

37,10

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

1.

Novák

Poloček

Důl Darkov

493,00

4,25

105,94

21,43

2.

Tománek

Pavelek

Důl Paskov

417,00

4,47

99,44

22,91

3.

Škorík

Dobrovolný

Důl Paskov

397,00

4,21

86,11

25,56

4.

Cypra

Dobrovolný

Důl Paskov

390,00

4,20

92,70

25,05

5.

Miženko

Firla

Důl ČSM

372,00

3,02

70,49

14,59

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

typ zařízení

Z OKD

26. června 2014 | www.ihornik.cz

Paskovský šťastný pátek 13.
Metráž pro první pololetí
splnili v provozu příprav
o více než dva týdny dříve,
začali si tím dělat i náskok
na zbývající měsíce v roce

„Čelbové výsledky
máme dosažené
bez překročení
materiálových
nákladů,“ zdůraznil
vedoucí výroby.
pokračovalo, v pátek 20. června
měli čelboví celkem na kontě už
2629 metrů!
„Takže jsme dokázali to, k čemu
jsme se po obnovení ražeb na naší
šachtě zavázali. Přeplnění plánu
přitom není pro naše přípraváře nic neobvyklého, vyšších metráží na šachtě dosahujeme běžně.
Bylo tomu tak i vloni před zastave-

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Pátek 13. června se pro
raziče na Závodě Důl Paskov ukázal jako šťastný. Provoz příprav
totiž po tomto dni hlásil splnění
pololetního úkolu stanovujícího
dosažení 2534 metrů. A překračování důlně technického plánu

V červnu na Paskově razilo osm kmenových part, od července přibudou tři dodavatelské.
ním ražeb vzhledem k tehdejší situaci,“ řekl vedoucí výroby Marek
Červenka.
Důvody paskovských čelbových
výkonů dosahovaných výhradně
s klasickými technologiemi (razí se
v kombinacích nakladač Hausherr
a vrtačka VVH-1R či nakladač DHL
1200 a vrtačka DHDT 1) pak vidí

poruby. „Získáváme tím také náskok do druhého pololetí, o kterém víme jistě, že ho v metráži nedáme,“ podotkl Červenka.
Ke splnění úkolů na červenec
až prosinec totiž chybí na Staříči
a Chlebovicích kolektivy. „A to
dva, protože se nám bohužel nepodařilo stáhnout naše původ-

hlavně v lidech. „Jsou excelentní,
na Paskově vychovaní a pro něj
taky doslova dýchající,“ uvedl.
Pětadevadesát metrů navíc
– a vědomí, že ještě nějaké dny
do konce šestého měsíce zbývají a ražby jedou dále – znamená
pro Závod Důl Paskov nejen včas
přichystané plochy pro budoucí

ní osádky pomáhající na karvinských šachtách. S výpadkem počítáme i přesto, že se na mateřskou
paskovskou šachtu vracejí chlapi
z TKBČ,“ líčil vedoucí výroby.
Kolektivy Michala Machy,
Luboše Bukovského a Tomáše
Žišky se s vedoucím výroby TKBČ
Igorem Šimurkou a vedoucím
úseku Mariem Krebesem chystají na čelby v 082. a 059. sloji
na Staříči. S nimi budou přípravy podle zástupce vedoucího tohoto provozu Marka Michalčáka čítat jedenáct razičských part.
Na špici jsou přípraváři hlavního předáka Libora Tománka – dosáhli letos čtyř limitních výkonů.
„Třikrát je na skuře Martin Cypra,
dvakrát Jiří Hantschel a Zdeněk
Jaroch, respektive Ondrej Škorík,
jenž ho vystřídal ve funkci.
Po jednom limiťáku mají Martin
Řepišťák s Vítem Mokrošem,“ sdělil Michalčák.
Za čelbovými rozhodně nechtějí
zůstávat pozadu ani paskovští rubáňoví; ti mají taktéž slušně našlápnuto ke splnění úkolů letošního prvního pololetí. Nyní dobývají uhlí tři stojkové a dva sekcové poruby. Fedruje se zejména
ve stěně 080 203 s havíři hlavního předáka Martina Majse z úseku Michala Hykla.
Radek Lukša

mohou číhat rizika, kterým musíme odpovědným přístupem předcházet. Proto je v případě úrazu
na daném závodě na semaforu
imaginární palec dolů a vykřičník
bliká jako sanitka na cestu do nemocnice se zraněným. Tabule
také obsahuje informaci, jak dlouho pracuje daný závod bez úrazu.
A logicky chceme, aby se zde objevovalo co nejvyšší číslo.
Všichni se tak můžeme dozvědět o úrazech, jež se v hornictví
občas vyskytují, jen jsme se s tím
konkrétním dlouho nesetkali.
Jindy ale také o úrazu, o němž by
nás nenapadlo, že k němu vůbec
může dojít, a stává se tak pro nás
upozorněním, mementem, které je možné zapracovat do provozní dokumentace a opatření,
aby se příště neopakoval. Z úrazu
v jednom závodě se mohou poučit
všichni v revíru.

KARVINÁ – Vzájemná informovanost o událostech, které vedly k úrazu, je důležitá proto, abychom se z nich dokázali poučit,
případně neopakovali stejné chyby. Proto jsme v roce 2014 v OKD
zavedli systém informovanosti o úrazech napříč všemi našimi
provozy. Navíc vše se snahou o co
největší aktuálnost.
Na místo úrazu vždy fárá šetřící komise, která zde vše prošetří, zdokumentuje a nejpozději do osmi hodin následujícího dne pak zašle informátor
o pracovním úrazu ke zveřejnění pro všechny zaměstnance. Tento postup platí pro všechny úrazy. Jak ty, které zůstanou
pouze evidované, protože nevedou k pracovní neschopnosti, tak
pro ty, po nichž zůstane zaměstnanec v pracovní neschopnosti
Vykřičník bliká: na šachtě došlo k úrazu.

ÚRAZOVÁ ČETNOST

více než tři dny a úraz se stává
registrovaným.

Víte, že

Věnujme bezpečnosti
pozornost

úrazová závažnost je objektivní a mezinárodně uznávaný
ukazatel bezpečnosti práce?
Zjednodušeně se dá říct, že jde
o počet zameškaných směn pro
úraz na tisíc odpracovaných dnů.
Tento ukazatel se vyhodnocuje
každý měsíc.
Ukazatel úrazové závažnosti
v OKD dlouhodobě klesá. Zatímco
v roce 2006 dosahoval hodnoty
11,86, v roce 2009 šlo již o 8,62
a v loňském roce 7,3. Lze tedy
říci, že z každého tisíce směn jich
zaměstnanci loni zameškali zhruba sedm z důvodu zranění nebo
pracovního úrazu. Do výsledné
hodnoty jsou zahrnuti jak kmenoví
zaměstnanci OKD, tak pracovníci
dodavatelských organizací.
Za prvních pět měsíců
letošního roku byla jeho hodnota
7,98. Přistupujme proto k plnění
pracovních úkolů s nejvyšší
možnou odpovědností, ať počet
nerealizovaných pracovních
směn kvůli pracovním
p
úrazům nadále klesá! pz

Již při vstupu do závodu dostáváme na Semaforu úrazovosti všichni informaci, zda došlo k úrazu, ať
na našem závodě nebo jinde v revíru, případně jaký je jejich počet.
Předběžný informátor s ilustrační fotkou zároveň popisuje příčiny události. Proč to vše děláme?
Chceme strhnout pozornost nás
všech k bezpečné práci a zamyšlení nad tím, že všude kolem nás

FOTO: Radek Lukša

Aktuální informovanost má pomoci
při předcházení úrazům

Poučme se z úrazů

Nástěnka se základními informacemi o bezpečnostní problematice.

Všichni s přístupem k intranetu
OKD se můžeme o dění v oblasti
bezpečnosti informovat na nově
zřízené záložce k této problematice, kde se kromě hesla měsíce,
měsíčního poučení, výčtu mimořádných událostí dozvíme také
detailní informace o úrazech,
které jsou zde chronologicky
ukládány s cílem, aby se z nich
mohl příslušný vedoucí úseku
nebo štajgr poučit.
Informátory o úrazech jsou rozesílány mailem na všechny úseky a měly by sloužit jako podklad
pro tzv. desetiminutovky, které by

měli vést vedoucí úseků a směnoví technici ve všech úsecích každý den. Není důležité všechny
informátory tisknout, podstatné je se z nich poučit a opatření
realizovat.
Úrazy se mají hlásit, ne z jakýchkoliv pseudopříčin zamlčovat a tutlat. Banality se stávají i doma a příčinou často bývá
lidský činitel. Zaměstnance je
nutné ošetřit, i když nebude
marodit, a pokud to jde, stanovit opatření i pro zdánlivou maličkost, která může úrazu příště

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

zabránit, dokud se nestane něco
horšího. Abychom se v budoucnu neocitli v situaci a zbytečně si pak nevyčítali – mně se to
už taky stalo, ale měl jsem více
štěstí.
Vzájemná
informovanost
o úrazech by měla být jedním ze
základů změny myšlení lidí o bezpečnosti jako běžné součásti našeho života nejen v práci, ale i v našem osobním životě. Přistupujme
ke svému zdraví odpovědně!
Pavel Zajíček
vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD
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SLOVO ŘEDITELE

Zbigniew
Janowski
ředitel, závodní dolu
Závod Důl Paskov

Vážení zaměstnanci
Závodu Důl Paskov,
blíží se závěr prvního pololetí
roku 2014, a proto si dovolím
malou reﬂexi. Všichni zaměstnanci našeho závodu musí
být hrdí na skutečnost, že jak
výrobní, tak i ekonomické cíle
prvního pololetí budou splněny
– překročená plánovaná těžba
a provozní metráž a podkročené celkové náklady a náklady
na tunu výroby. K tomu, aby
úspěch byl úplný, schází ale to
nejdůležitější – dobré výsledky
v bezpečnosti práce.
Velice mě mrzí, že jsme ztratili
přední příčku mezi ostatními
doly v revíru právě v této oblasti.
V prvních pěti měsících roku
jsme zaznamenali 27 úrazů,
z nichž si 18 vyžádalo pracovní
neschopnost. Tento stav nás
doslova katapultoval na poslední místo za ostatní závody s úrazovou četností 10,26! Za stejné
období roku 2013 přitom činila
úrazová četnost 6,43.
Nejčernějším týdnem tohoto
pololetí se stal druhý červnový
týden, kdy jsme evidovali sedm
pracovních úrazů. O to smutnější je, že dva naši spolupracovníci skončili s vážnými poraněními
v nemocnici.
Tvrdit ale, že jsme se na Paskově zaměřili pouze na výrobu
a bezpečnost šla stranou, by
nebylo fér. V uplynulém období
tohoto roku jsme pro bezpečnost udělali hodně. Připomenu
jen provádění bezpečnostních
hodinových školení na všech
směnách, která jsou doplněna
o promítání ﬁlmů s důlně-bezpečnostní problematikou,
a zaměstnanci zde dostávají
aktuální informace o rizicích
plynoucích z úrazů, k nimž
došlo nejen v našem dole, ale
i v ostatních dolech v revíru.
To je jasným důkazem toho, že
se snažíme klást bezpečnost
na první místo. Každý pracovní
úraz je prošetřován na místě komisí, která vždy zajistí
dostatečné podklady potřebné
k došetření úrazu, a to včetně
fotodokumentace a měřičského
nákresu. K odškodňovací komisi
jsou zváni kromě postiženého
zaměstnance i kompetentní
vedoucí, fárající směnový
technik a předák. Při jakémkoliv
zjištění porušení předpisů,
stanovených postupů nebo
zásad hornické práce následuje
vždy přezkoušení dotyčného
zaměstnance z bezpečnostních
předpisů v rozsahu jeho tarifní
třídy. Zjištěné skutečnosti ze
šetření úrazů jsou zakomponovány do týdenních témat
fárání jako předmět kontroly.
Jejich výsledky jsou pravidelně
vyhodnocovány se stanovením
závěrů na závodové bezpečnostní komisi a bezpečnostních
čtvrtcích. Oblast bezpečnosti
byla a zůstane naší prioritou
i v budoucnu. Úraz, stejně jako
nehoda, není náhoda. Vždy je
to důsledek nějakého stavu,
rozhodnutí, opomenutí nebo
rutinérství. Každý důsledek má
svou příčinu a na ně se musíme
zaměřit především. Znalost
zásad bezpečné práce, uvědomování si rizik s ní spojených,
důsledná kontrola ze strany
nadřízených a nekompromisní vyžadování dodržování
bezpečnostních předpisů jsou
jedinou cestou, jak můžeme
tento negativní trend v úrazovosti zvrátit.
Dokázali jsme společně, že
umíme „fedrovat“ bez ztráty,
byť to stálo mnohdy velké úsilí,
ale nikdy nás to nesmí stát krev
spolupracovníků a slzy jejich
blízkých. Dokažme tedy opět
společně, že na Paskově se dá
pracovat bezpečně!

Z OKD

číslo 24 | ročník 44

Nadšence beru všemi deseti,
říká vedoucí slaboproudařů

Těžní věží jámy Mír 4
Závodu Důl Darkov
v květnu vyjelo 637 149 tun
rubaniny, během jediného
dne (6. června) 27 860 tun

prohlídek. V jeho časovém harmonogramu pak uvedli činnosti jednotlivých profesí, které lze skloubit,
provádět je současně, případně tak,
aby na sebe bezprostředně navazovaly. „Pravda je, že každý z nás musí

Optických kabelů mají
na ČSM v současné době
už kolem 13,5 kilometru,
stále se však neobejdou
ani bez staré „metaliky“

DARKOV – Tak to tu ještě nebylo.
Výkony těžní věže jámy Mír 4 Závodu
Důl Darkov dosahují v posledních
měsících takových čísel, která
nebyla zaznamenána od začátku její
existence. Měsíčního rekordu bylo
dosaženo v květnu, kdy se vytěžilo
637 149 tun těživa, ten denní je
z pátku 6. června – 27 860 tun.

„Teď běží naše skipové zařízení
na úrovni maximálních technických
možností,“ říká Petr Šotkovský,
vedoucí provozu dopravy. „Situace
se začala měnit na přelomu druhého
a třetího měsíce. V březnu se těžba
v porovnáním s únorovými výkony
zvýšila na dvojnásobek a dosáhla
582 525 tun. Tento trend pokračoval
v dubnu i květnu a trvá stále,“ sděluje Šotkovský s tím, že k 20. červnu je na Míru 4 vytěženo už přes
414 tisíc tun. Jde o rubaninu nejen
z Darkova, ale také z dalších dvou
šachet, které jsou s Darkovem
propojeny překopy s pásovou
dopravou – lokalitu ČSA Závodu
Důl Karviná a lokalitu Sever Závodu
Důl ČSM. Veškerá tato těžba pak
směřuje na prádlo Závodu úpraven
na Darkově.

Technika musí být spolehlivá
Těchto mimořádných výkonů by
však nebylo možné dosáhnout bez
speciálních opatření, bez mimořádného přístupu lidí z oddělení svislé
dopravy. Těžit se totiž nedá nepřetržitě. Zařízení si vyžaduje pravidelnou
a pečlivou údržbu, občas i nějakou
mimořádnou opravu. Od pondělí
do soboty v čase od 8.00 do 12.30
probíhá jeho denní prohlídka,
ta týdenní – v neděli – je časově
náročnější, je na ni vyčleněna doba
mezi 8. až 22. hodinou. Pečlivě se
prohlíží, měří a kontroluje každý
detail, v případě potřeby se také
musí něco opravit či vyměnit.

Za vším hledej lidi
Aby se vše stihlo v co nejkratší
době, šéfové ze svislé dopravy
vypracovali detailní plán uvedených

FOTO: Josef Lys

Rubanina ze tří šachet

Těžní věž jámy Mír 4 Závodu Důl Darkov.

v poslední době dělat něco navíc,
ale na druhou stranu to není nic až
tak mimořádného či hrdinského,“
usmívá se vedoucí provozu dopravy.
„Jsme tady od toho, abychom nahoru co nejrychleji vytáhli všechno, co
chlapi v dole nakopou. Víme, jaká je
v OKD situace. Snažíme se přispět
ke změně k lepšímu.“

STONAVA – Fandou do vymakané elektroniky se cítí být ve věku
chytrých telefonů a tabletů kdekdo, nicméně když přijde na elektrikařinu na šachtě, pravého
fachmana aby pohledal. Své o tom
ví Aleš Klusák (51), který se od vyučení vypracoval „od brašny“ až
po vedoucího úseku slaboproudařů Závodu Důl ČSM.
„Materiálové zabezpečení naší
činnosti, za podmínky důsledného
výklizu, renovace a znovupoužití,
odpovídá požadavkům provozu.
Naopak v personálním obsazení
vidím zásadní problém. V posledních letech slaboproudaři na ČSM
prošli generační obměnou – odešli
zkušení fandové do elektrotechniky a kutilové v oboru. Doba se
mění a noví nadšenci se znalostmi
chybí,“ popsal Klusák.
Ten má pod sebou dvanáct povrchových slaboproudařů s pře-

dákem Tomášem Badurou (jehož
nižší věk je výjimkou potvrzující pravidlo) a osmatřicet důlních
s předáky Marianem Slowikem
na lokalitě Sever a Zdeňkem
Owczarzym na Jihu. S třiatřiceti lety v havírně je zde služebně
jedním z nejstarších sám vedoucí úseku a jeho oporou jsou věkově nejstarší Vladimír Kneifel (65)
s Vladislavem Betíkem (56).

„Poslední léta přinesla
výrazný nárůst počtu
bezpečnostních prvků
provozovaných v dole,
což také znamená více
nainstalovaných čidel,“
upozornil Aleš Klusák.

FOTO: Důl ČSM

REKORDY! TENTOKRÁT ZE SKIPU

Severský slaboproudařský předák Marian Slowik v dole u skříně zařízení OptiMine.
ně pryč. I přes úzkou spolupráci s personalisty stěží doplňujeme stav,“ líčil Klusák, mezi jehož
kolegy chybí nejvíce ti středního
věku.
Ať novociáni či ostřílení „lišáci“, musí se všichni přizpůsobovat technickému pokroku a s tím
související zásadní modernizaci technologií v revíru OKD.
„Obrovskou změnou bylo v roce
2004 nasazení prvního optického vedení pro přenos datových
informací mezi rozvodnou na povrchu a v dole. Nyní je na ČSM
třináct a půl kilometru optických
kabelů. Ověřili jsme si, že optika

„Nároky na technickou odbornost, zručnost, orientaci v důlním poli, přehled o stavu zařízení či vedení dokumentace bývají na slaboproudaře vysoké.
Stává se, že nově příchozí nevydrží tempo a tlak a odchází. Časy,
kdy odchody z našeho úseku byly
výjimečné, jsou asi nenávrat-

Kolektiv profesně
zdatných jedinců

5.7. - 12.7.

BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
PROMAJNA - pavilony Dukić A
PODGORA - hotel Mediteran

Hyperbar po „generálce“
má znamenat také přínos
pro životní prostředí, voda
vypouštěná ven bude čistší.

4.7. - 13.7.
BS
ALL
HB
HB

6 190 Kč/os./týden
8 490 Kč/os./týden
8 690 Kč/os./týden
9 190 Kč/os./týden

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

STONAVA – Hyperbarický ﬁltr, okolo něhož je v poslední době
v revíru OKD docela rušno, sloužil v ČSA na zdejší úpravně uhlí
od roku 1998 do jejího uzavření
v červenci 2013. Nyní bude jeho
dalším pracovištěm stejný provoz
na ČSM, kde pomůže zvýšit kapacitu ﬁltrační části prádla o dvacet
procent. Ekonomickou stránku
věci doplní také ekologická – vypouštěná voda má obsahovat minimální zbytky uhlí!

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

CHORVATSKO autobusem

„Za hodinu je tato technologie
schopna zpracovávat padesát tun

ﬂotačního koncentrátu o obsahu 16 až 17 procent vody,“ upřesnil Jiří Vyoral, technologický náměstek Závodu úpraven s tím,
že na ČSM provozovali doposud čtyři hyperbary. Z nich jsou
v současnosti funkční tři a poslední prochází generální opravou. Ta ostatně čeká také zařízení přestěhované předposlední
sobotu v červnu z ČSA, kde bylo
rok mimo provoz.
„Jak takový stroj na dlouhou
dobu zastavíte, nejde ani omylem
uvést do chodu jen stiskem tlačítka. Na tlakové nádobě hyperbaru
se toho moc měnit nebude, tam se
ani nemá co pokazit, zato vnitřek
se při generálkách dává kompletně nový,“ vysvětlil Zbyněk Kunčík
ze společnosti RPS, která za přemístění této technologie z ČSA odpovídá. Hyperbarický ﬁltr číslo 5

8 890 Kč/os./týden
10 890 Kč/os./týden
11 390 Kč/os./týden
12 390 Kč/os./týden
12 390 Kč/os./týden

pozornost. Soﬁstikovaná úpravárenská technologie, kterou nasadíme na ČSM, vylepší kvalitu vody vypouštěné ven z areálu úpravny,“ zdůraznil. OKD dbá
na snižování spotřeby i recyklaci – jen vloni opět využila šedesát
procent vody!
Radek Lukša

HYPERBARICKÝ FILTR

,Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze,
108/24-IV/14

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

www.ckvt.cz tel.: 800 567 567

Šestnáct let po instalaci na ČSA změnil hyperbar místo využití, stěhovali ho na ČSM.
podle něj najede na ČSM do provozu letos v říjnu.
Mluvčí těžařů Marek Síbrt
upozornil na ekologickou souvislost. „Dobývání i úprava uhlí
jsou náročné na spotřebu vody.
Společnost OKD proto věnuje vodnímu hospodářství mimořádnou

2.7. - 9.7.
HB
HB
HB
HB
HB

 logistika – monitorování pohybu
materiálu na povrchu i v dole
 monitorování ovzduší (CH4,CO,O2
a další) - asi 500 čidel
 sledování výroby – asi 4500 čidel
 přenos bezpečnostních informací
– asi 200 binárních čidel (sledování chodu ventilátorů, stavu
vody či hrázových objektů)
 dálkové vypínání elektrické energie – 62 čidel

20 % NAVÍC PRO FILTRAČNÍ
ČÁST PRÁDLA UHLÍ NA ČSM

od České jedničky na Jadranu
BS
BS
BS
ALL
HB
HB
HB
HB
HB

 ISI – sledování pohybu osob
v ohrožených oblastech (3,8 kilometru multifunkčních kabelů,
84 čteček)
 OptiMine – monitorování vlakových souprav pro svoz rubaniny
z Jihu na Sever
 Room & Pillar – přenosy chodu
zařízení Bolter Miner a Feeder
Breaker, napájecí elektrocentrály,
sledování vstupu osob

Vladimír Kneifel a Tomáš Badura během plnění povrchových elektrikářských úkolů.

LAST MINUTE
OMIŠ NEMIRA - luxusní vila Ina
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
PROMAJNA - vila Čale
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PODGORA - hotel Mediteran
DRVENIK - hotel Antonija
GRADAC - penzion Neptun
RABAC - hotel Marina

Radek Lukša

ČSM DRŽÍ KROK SE SVĚTOVÝM HORNICTVÍM

A tak čtyři nádoby o objemu 35 m3
sviští každou chvíli zhruba kilometrovou jámou nahoru a dolů. Během
hodiny dojde až k 24 výtahům.
K 20. červnu bylo takto od začátku
roku vytaženo 2 730 850 tun.
„Ve svislé dopravě máme
123 zaměstnanců (včetně lokality
9. květen). Těchto výsledků můžeme dosahovat jen díky celému
kolektivu, který tvoří profesně
zdatní a odpovědní jedinci,“ pochválil své kolegy jejich vedoucí Petr
Šotkovský.
Josef Lys

CHORVATSKO vlastní dopravou

byla pro tento typ přenosu jedinečnou a správnou volbou,“ přiblížil Klusák.
Pro provoz měřicí, bezpečnostní či komunikační techniky však
podle něj zůstává „stará dobrá metalika“, telefonní kabely zajišťující dálkové napájení zařízení v dole z ústředny na povrchu.
„Samostatnou kapitolou je doprava slaboproudého materiálu
po dole. Máme docela zranitelné
věci, proto nemalou část transportujeme ručně, což bývá mnohdy
namáhavé a vyčerpávající,“ uzavřel šéf elektro-slaboproudařů.

FOTO: Radek Lukša

4

Břemeno nad cestou z Karviné do Doubravy čeká na tahač.

V úpravnách černého uhlí tuto technologii využívají k odvodnění nejjemnějších uhelných částeček o velikosti
0-0,5 milimetru. Přináší to ekologický
i ekonomický efekt. Na jedné straně
vychází jako konečný produkt sušší
uhlí (díky vysokému tlaku ve ﬁltru je

pětkrát až šestkrát zvýšena účinnost
odvodnění), na druhé straně jde
voda vypouštěná z úpravárenského
procesu ven čistá, s minimálním
obsahem zbytku uhlí (jeden až dva
gramy na litr). Filtr má objem kotle
125 m3 a průměr 4,2 metru.

Panorama
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

W obchodach setnej rocznicy
uczestniczyły również goście z Polski

FOTO: Josef Lys

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

Velký potlesk v Orlové sklidil slovenský folklorní soubor Rosenka, Rosa z Dolného Kubína.

JARMARK A FESTIVAL V ORLOVÉ
Lidé si užívali folkloru,
dobré muziky, tleskali
modelkám ve svatebních
šatech – dobře se bavili

FOTO: Josef Lys

ORLOVÁ – Náměstí plné zábavy.
Tak by se dala charakterizovat předposlední červnová sobota v centru
staré Orlové. Už od dopoledních
hodin se tam konal X. Orlovský jarmark a VIII. Festival národnostních
kultur podpořený těžební společností OKD.
V 9 hodin vše začalo hasičskou soutěží „O pohár starosty“.
Na náměstí lemovaném prodejními stánky a řadou atrakcí pro
děti – hrami, soutěžemi, skákacím
hradem, trampolínou či farmou
s ovečkou Shaun, se na pódiu

vystřídaly mnohé folklorní skupiny: NS Olšina, DNS Olšinka, Malá
Olšinka, Seniorský soubor Olšany,
Cimbálová muzika Pramínky, DNS
Úsměv Opava, nebo Rosenka, Rosa
Dolný Kubín. V Zámecké zahradě
vystoupilo Žesťové kvinteto JF
Ostrava. Představil se i zpěvák Petr
Kotvald a Martin Harich.
Velkou atrakcí byla módní přehlídka svatebních šatů na zámeckých
schodech. V nich se představila
i úspěšná modelka a Česká Miss
2009 Aneta Vignerová z Havířova.
Jak prozradila, mezi její koníčky patří
plavání, in-line, ﬁtness, kolo, vaření,
četba a cestování. Přála by si, aby
šachty v našem kraji ještě dlouho
fungovaly a horníci měli jistotu
zaměstnání.
syl

Anna Olszewska podczas przemówienie przed osłonięciem tablicy pamiątkowej przypominającej sto lat od założenia Stowarzyszenia.

STONAWA
–
Koło
Umundurowanych
Górników
działające pod patronatem gminy
Stonawa, obchodziło w ubiegłym
tygodniu jubileusz sto lat od swego powstania. Zakładające walne
zgromadzenie członków odbyło
się 22 marca 1914. Wówczas organizacja została zarejestrowana pod nazwą Stowarzyszenie
Górnicze dla Stonawy i Okolicy.
Przez cały ten czas, poza sześcioma laty okupacji faszystowskiej, kiedy zakazano działalność wszelkich organizacji społecznych, stowarzyszenie wspie-

rało i rozwijało tradycje górnicze.
Aktualnie, pod kierownictwem
Ladislava Kajzara, pozostaje wyjątkowo aktywnym, co zostało
odnotowane także w kilku krajach europejskich. Wójt Stonawy
Andrzej Feber porównał Koło
Umundurowanych
Górników
(KKH) do klejnotów rodzinnych
składających się na bogatą historię gminy.

Przebieg obchodów
jubileuszowych
Nie dziwi więc nikogo, że obchody jubileuszowe z okazji okrągłej
rocznicy Koła były w Stonawie zarówno huczne, jak i dostojne. W
piątek 20 czerwca impreza rozpoczęła się od uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z tekstem w języku czeski i polskim
przywołującym pamięć o założeniu Stowarzyszenia. Z tej okazji na cokole w pobliżu ustawiono także wózek górniczy, który
gmina otrzymała w darze od ko-

Jedna z polskich delegacji w paradzie alegorycznej przed kościołem w Stonawie.

palni. Uroczystości kontynuowano podczas wieczoru górniczego,
gdy przedstawiono nowy sztandar Koła oraz odbyła się ceremonia skoku przez skórę.
W dalszym dniu obchody jubileuszowe kontynuowano pochodem alegorycznym, w którym
kroczyli umundurowani górnicy, kapele górnicze, mażoret-

ki, przedstawiciele stowarzyszeń
górniczych i hutniczych z Czech,
Polski i Słowacji. Następnie koło
Domu PZKO odbył się festyn górniczy, który trwał do późnych
godzin nocnych. Uroczystości
zakończyła w niedzielę uroczysta msza święta w tutejszym
kościele.

Mezi modelkami byla i Česká Miss 2009 Aneta Vignerová z Havířova (čtvrtá zleva).

Josef Lys

MACHÁLKOVÁ ZPÍVALA V KOSTELE

SPOSTRZEŻENIA GOŚCI Z POLSKI

Kilkoro gości z Polski poprosiliśmy
o podzielenie się z nami swoimi
wrażeniami z obchodów jubileuszowych, ewentualnie aby za naszym
pośrednictwem przekazali polskim
górnikom kilka słów.
Anna Olszewska, Konsul Generalna
Rzeczypospolitej Polskiej
w Ostrawie
Węgiel jest symbolem tego kraju.
Pomimo tego, że kładziemy nacisk
na nowe źródła energii, nie wolno
nam zapominać o pracy górników
i o tradycjach górniczych, które
łączą całe pokolenia. Obchody,
które przebiegły w Stonawie,
są bardzo bliskie polskiemu
sercu. Bowiem słychać tu nie tylko
język czeski, ale także i polski.
W imieniu konsulatu z okazji
setnej rocznicy założenia Koła
Umundurowanych Górników przy
gminie Stonawa składam życzenia
pomyślności i wszystkiego
dobrego. Moje gratulacje pragnę
przekazać nie tylko górnikom,
ale także ich rodzinom i bliskim,
którzy błogosławią ich przed
wyjściem na kopalnię. Niestety,
czasem dochodzi do tragedii, gdy
z wielkim trudem wydobywany
węgiel pochłonie ludzkie życie. Nie
zapominajmy o tym.
Polskim górnikom, którzy
pracują na kopalniach OKD,
pragnę przekazać: Wasza praca
jest potrzebna bez wzglądu na
to, czy świat zrobił dalszy krok do
wynalezienia alternatywnych źródeł
energii. Życzę wam dużo zdrowia, zadowolenia i radości wśród
waszych bliskich oraz zwracam się
do świętej Barbary z prośbą, by
chroniła was podczas tej trudnej i
niebezpiecznej pracy.

Výtěžek z dobrovolného
vstupného jde na opravy
kulturní památky

Marian Grochowski, przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów
JAS-MOS w Jastrzębiu
Współpraca naszego Koła z
umundurowanymi górnikami ze
Stonawy bardzo dobrze się rozwija.
Niedawno na zaproszenie stonawskiego stowarzyszenia mogliśmy
się zapoznać z historią górnictwa
w regionie Ostrawy. Zwiedziliśmy
Kopalnię Michal, w Muzeum na
Landeku zjechaliśmy pod ziemię.
Regularnie uczestniczymy w imprezach, które organizuje KKH. Co
chcę przekazać polskim górnikom?
Pomimo tego, że sytuacja na
polskich kopalniach jest zła, nie
poddawajcie się i trzymajcie się
razem.
Franciszek Michna, prezes
Koła Emerytów przy Związku
Zawodowym Górników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Kopalni Borynia
Po pierwsze muszę przyznać, że te
obchody są bardzo bogate i dobrze
zorganizowane. Po raz pierwszy
uczestniczyłem w skoku przez
skórę, u nas nie ma tej tradycji
przyjmowania do cechu górniczego.
Myślę, że moglibyśmy ją wprowadzić również u nas.
Jan Wacławek, biskup śląskiego Kościoła Ewangelickiego
Augsburskiego Wyznania
Powiedział błogosławiąc tablicę pamiątkową: Radujmy się z
radującymi, płaczmy z płaczącymi.
Wielokrotnie spotykałem się z
górnikami na pogrzebach. Dziś
zgromadziliśmy się z radosnej
okazji. To jest wyrazem solidarności, miłości i prawdziwego obrazu
człowieczeństwa.
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ORLOVÁ – Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček Leona
Machálková vystoupila v podvečer
21. června v evangelickém kostele
v Orlové. Její recitál se uskutečnil
na pozvání Nadačního fondu Přátel
kulturní památky Kostel SCEAV
a stal se vyvrcholením tradičního
Orlovského jarmarku podpořeného
společností OKD.

Leona Machálková svým nezaměnitelným hlasem přednesla
za doprovodu klavíristy řadu písní
ze známých českých muzikálů, ale
také písně Lásko má já stůňu (Noc
na Karlštějně), Tak měj mě rád
(z ﬁlmu Evita v podání Madonny),
Dej zpátky čas a další. Po dlouhotrvajícím potlesku kostela zaplněného
spokojenými posluchači došlo
i na přídavek.
Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravy kostela.
syl

FOTO: Josef Lys

Koło Umundurowanych
Górników przy gminie
Stonawa obchodziło
swój jubileusz przez
trzy dni w świetnej
atmosferze przepełnionej
wzajemnością i solidarnością

Leona Machálková zpívala také písně legendární britské skupiny The Beatles.

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Stonava
O zaniklém dřevěném kostele sv. Maří
Magdalény ve Stonavě z roku 1779,
zrušeném po vybudování cihlového
v roce 1913, bude ve čtvrtek 26. června
hovořit v přednáškovém sále Státního
okresního archivu Karviná historik
David Pindur. Začátek je v 17 hodin.

Kino
Léto v kině – cyklus třiadvaceti animovaných i hraných snímků – přichystaly
pro děti na prázdniny biografy Centrum
a Ex. Speciálním bonusem pak bude
nabídka členství v klubu „Karvinský
Bijásek“ znamenající slevu na úterní,
středeční či čtvrteční promítání.
Přehled ﬁlmů najdete na webu
www.kinokarvina.cz.
uzi
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Jednejme rychle, aby nebylo pozdě!
Těžaři na konferenci
IQ Mining vyzvali stát,
ať zaujme jasný postoj
k významu hornictví pro stát
BRNO – Podpoříte těžbu, anebo
ne? Už několikátý apel na představitele České republiky vyšel
v tomto duchu tentokrát z Brna
– od účastníků IV. ročníku odborné konference IQ Mining,

Pavel Hadrava k průběhu konference, jejíž nosné téma bylo
„Ochrana ložisek nerostů“.
Příkladem nevhodného přístupu politické reprezentace k rozvoji těžařského sektoru jsou podle něho třeba úvahy o výrazném navyšování poplatků za vydobytý nerost. „Stát chce vybírat
ročně stamiliony navíc, například u hnědého uhlí by se mohlo
podle určitých signálů jednat až
o desetinásobek nynějšího stavu.

na němž pochopitelně nechyběli ani zástupci společnosti OK D.
„Atmosféra bohužel odpovídala aktuální situaci v českém
hornictví. Což znamená, že moc
důvodů k veselí nebylo. A navíc
jsme si museli přiznat, že v řadě
oblastí, které by pomohly těžařům, přešlapuje tento stát už
mnoho let na místě. Někdy jsou
návrhy politiků na změnu legislativy dokonce cestou k horšímu,“ řekl provozní ředitel OKD

Dne 30. června 2014
uplyne čtvrté výročí,
kdy svoji rodinu,
přátele a kolektiv
zaměstnanců ﬁrmy
POLCARBO, spol.
s r.o., po tragickém
smrtelném pracovním úrazu, navždy
opustil ve věku nedožitých 35 let pan
Mariusz Bodio.
Vedení obchodní společnosti
POLCARBO, spol. s r.o. spolu s nejbližšími příbuznými děkují touto cestou
všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho
věčnou památku!
Dne 6. července 2014 vzpomeneme
devátého smutného výročí úmrtí
Ing. Lubomíra Straky z Horní Suché,
zaměstnance Dolu ČSM. Kdo jste

Vomlela: Množí se případy přeregistrace na základě lživých
informací nebo, při vylákání potřebných dat, bez vědomí klienta.

ho znali, s úctou vzpomeňte s námi.
Manželka Vladimíra, syn Martin s rodinou a přátelé.

OSTRAVA – S blížícím se konečným termínem pro změnu zdravotní
pojišťovny pro následující rok, který
vyprší 30. června, se s větší intenzitou rozjel souboj o klienty mezi
pojišťovnami, který však ne vždy
probíhá v souladu se zákonem.
Na základě několika stovek podnětů ze strany zákazníků upozorňuje
Revírní bratrská pokladna (RBP)
v těchto dnech dopisem své klienty,

PRODEJ
Prodám čistokrevná štěňátka čivavy
bez PP, dlouhosrstá i krátkosrstá,
pejsci i fenky, pěkná v typu, 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.

BYTY

vystavováni tlaku náborových pracovníků dalších zdravotních pojišťoven, který se, bohužel, z jejich strany
velmi často projevuje uplatňováním
neetických, případně podvodných
postupů,“ říká Jan Vomlela, asistent
ředitele Revírní bratrské pokladny,
zdravotní pojišťovny.
Podle jeho slov se tak množí
případy přeregistrace na základě
lživých informací nebo, při vylákání
potřebných dat, bez vědomí klienta.
„Takovouto registraci je možno zrušit. Pokud mají naši pojištěnci obavy,

u kterých panuje důvodné podezření, že změna jejich zdravotní pojišťovny proběhla bez jejich vědomí.
V případě, že má klient podezření,
že se stal klientem nové zdravotní
pojišťovny bez svého vědomí, lze si vše
ověřit na kontaktních místech RBP, kde
bude informován i o dalším postupu.
„Po dobu prvního pololetí letošního roku jsou pojištěnci Revírní bratrské pokladny se stále větší intenzitou

Prodám byt 2+1 po rekonstrukci v osobním vlastnictví v Havířově, ul. Karvinská,
50m2, 2. patro, revitalizace, elektro
v mědi, nové omítky, zděná koupelna,
rohová vana, rohová linka na míru,
šatna. Inf. na tel. č.: 777 925 004.

Skórujte s limitovanou edicí
FIFA World Cup Edition

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

TM

Investice stavební (ISTAV)

4674, 4636, 4557

Opravy stavební (OSTAV)

183, 187

Opravy strojní (OSTR)

520, 560

že se jim něco podobného přihodilo,
mohou osobně nebo písemně
požádat kterékoliv kontaktní místo
RBP o prověření svého pojištění, a to
i prostřednictvím bezplatné linky
800 213 213 nebo e-mailu rbp@
rbp-zp.cz,“ dodává Vomlela.
Skupinu pojištěnců, u nichž má
RBP na základě pravidelných hlášení z Centrálního registru pojištěnců
podezření, že se stali oběťmi těchto
nekalých praktik, postupně obesílá
dopisy s doporučením, jak v takových případech postupovat.
PR

www.kia.com

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 24

Investice strojní Samostatná výběrová řízení
(ISTR)
Společná výběrová řízení

pro Českou republiku důležité,
a zaslouží-li si podporu nebo
ne. Případně, jaké krok y vláda
udělá směrem k těžařsk ým firmám,“ upřesnil Hadrava a tlumočil i další závěr účastníků. „Musíme si uvědomit, že je
v otázkách českého hornictví
nutné jednat r ychle, že není
čas na dlouhé průtahy, protože situace není v ůbec růžová.
Konejme proto r ychle, aby už
nebylo pozdě,“ vzkázal.

NEKOREKTNÍ SOUBOJ O KLIENTY POJIŠŤOVEN

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME

zdrojů energie. „To nás v konkurenčním boji se zahraničními těžaři velmi znevýhodňuje,“
poznamenal.
Praktick y jednomyslně se
na konferenci IQ Mining – tak
jako už dříve při jiných příležitostech – těžaři shodli, že
by měl stát jednoznačně říci,
zda podporuje hornictví, či nikoliv. „Jestli je dobý vání nerostů zaměstnávající v naší
zemi desítk y tisíc oby vatel

O zvýšení – byť mírnějším – se
jedná i v případě černého uhlí.
A to by pro nás v situaci, která na současném černouhelném
trhu panuje, a kdy OKD doslova
bojuje o svou další budoucnost,
znamenalo ohromné komplikace,“ nechal se slyšet Hadrava.
V této souvislosti zdůraznil, že společnost OK D odvádí
ročně do státní kasy stamiliony. Až o 400 milionů jde v případě podpory obnovitelných

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

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

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.

33/24 -VI/14
13/24-VI/14

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.
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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

Kroužek krojovaných horníků
slavil 100 let od svého založení

Závěrečná letošní přehlídka kroužků TS Vítkovice na VII. ZŠ ve Frýdku-Místku.

SRDCOVKOVÝM TANEČNÍKŮM
FANDÍ I „MISTŘI“ STAR DANCE
FOTO: Josef Lys

Tomuto aktu byli vedle členů KKH
a jejich hostů přítomni Anna
Olszewska, generální konzulka
Polské republiky v Ostravě, delegace OKD, hornických odborů i delegace z Čech, Polska a Slovenska.
Pak už v Domě PZKO následoval
hornický večer s představením nového praporu a skokem přes kůži.
„Doposud jsme používali prapor
z roku 1914, ten je však již značně opotřebovaný. Díky sbírce jsme
získali prostředky na nový, je ručně vyšívaný. Námět vzešel z dětské soutěže vyhlášené pro stonavské školy,“ vysvětlil Kajzar. V průběhu večera nový prapor posvětil
biskup ostravsko-opavské diecéze
František Lobkowicz. Jako upomínku pak účastníci „šachťáku“ obdrželi barevnou dvojjazyčnou publikaci

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1

Prapory hornických a hutnických spolků při dekorování stuhou připomínající 100 let KKH.
„100 let Hornického sdružení obce
Stonava“, pamětní list a odznak
ke stému výročí.

Bohatý kulturní program

Na oslavách, natož v průvodu, nemohla chybět svatá Barbora či permoníci.

Další den oslavy pokračovaly alegorickým průvodem krojovaných horníků nejen ze Stonavy, ale i z dalších měst. Doprovázely je hornické
kapely, mažoretky, zástupci hornických a hutnických spolků z Česka,
Polska a Slovenska, jakož i zástupci všech spolků a organizací v obci.
Průvod vyšel v 11 hodin od hlavní
školy v části Dolany, prošel kolem
radnice, vystoupal ke kostelu sv.
Maří Magdalény a vrátil se na prostranství před Domem PZKO.
Po slavnostních projevech starosty Febera, předsedy KKH Kajzara

a dalších představitelů hornických
spolků došlo za řízných zvuků dechovky na dekorování praporů jednotlivých delegací stuhami, které
připomínají stoleté výročí KKH.
Následovala pak hornická veselice s bohatým kulturním programem. V průběhu dne se kromě
jiných představil folklorní soubor Stonava, Železný Zekon, Abba
Revival, pěvecký sbor Stonava,
Team Revival, Vladimír Hron
či Pavel Dodo Doležal&Band.
Nechyběl ani večerní ohňostroj.
Lidé se dobře bavili až do pozdních nočních hodin. Oslavy zakončila v neděli 22. června slavnostní mše svatá v místním římskokatolickém kostele sv. Maří
Magdalény.
Josef Lys

DOUBRAVSKÉ INDIÁNSKÉ KMENY VÍTALY LÉTO
pořádal tradiční obecní dětské
radovánky. Partnerem jedné
z akcí v projektu Doubrava spolu
II se stala Nadace OKD.
„Velice podařený výtvor pana
Szabó byl symbolem Indiánského
vítání léta, nicméně v soutěži
o nejhezčí totem vyhráli žáci
druhé a třetí třídy, následovaly děti z mateřské
dov
školy a žáci čtvrté
šk
ttřídy,“ poznamenala
Hugáňová s tím, že
v indiánském duchu
,
tí
ě
d
ch
a bílý
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ý
d
se nesly i soutěže
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a jiné aktivity (mj.
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ním teepee).
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takové, že
ž Doubrava už nyní
plánuje následující ročník!
Totem z dílny předsedy doubravských fotbalistů se stal symbolem vítání prázdnin.
uzi
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FOTO: Radek Lukša

DOUBRAVA – Hlavní totem
zhotovený řezbářským nadšencem
a předsedou fotbalového TJ Baník
OKD Doubrava Peterem Szabó zdaleka nestačil na „Indiánské vítání
prázdnin“, které se za účasti asi
pěti stovek malých i velkých rudých
a bílých tváří konalo předposlední
červnovou sobotu v Doubravě.
Vlastní totemy totiž postavily
jednotlivé třídy zdejší základní školy,
stejně jako některé spolky nebo
organizace.
„Děti se proměnily v příslušníky
různých indiánských kmenů a při
vystoupeních předváděly mnohdy
i velice zajímavé kombinace
tanců a choreografii, za které by
se nemuseli stydět ani Apačové
nebo Komančové,“ popsala Šárka
Hugáňová z obecního úřadu, jenž

FRÝDEK-MÍSTEK – Vítěz poslední
soutěže StarDance Michael Kurtiš
společně s dalšími profesionály parketu Jiřím Heinem a Lucií
Krnčánovou tleskali v hale
VII. Základní školy ve Frýdku-Místku
letošní ﬁnální přehlídce všech kroužků Tanečního studia (TS) Vítkovice.
Účinkovaly na ní také děti v kostýmech a botách pořízených díky
Srdcovce z Nadace OKD!

Právník těžební
společnosti – byť sám
bývá na parketech
svátečně – zařídil
pro členy TS Vítkovice
kostýmy a boty.
„S tanečním klubem Vítkovice
jsem se poprvé setkal ještě
za svého působení na Závodě Důl
Paskov, trenéři Simona Švrčková
a Tomáš Hošek se svými svěřenci
pravidelně vystupovali i na plesech šachty. A když jsme se blíže
poznali, začal jsem s nimi spolupracovat a pomáhat jim zejména
při organizačních záležitostech
vznikajícího tanečního studia, které
v současné době umožňuje trávit
volný čas dětem z více než desítky
škol frýdecko-místeckého okresu,“
vysvětlil patron projektu Pavel
Konečný, pracující nyní na odboru
právní služby OKD.
Konečný sám se sice nepovažuje
za závodního tanečníka, nicméně
patří k týmu, bez kterého se TS
Vítkovice neobejde. Jeho součástí

jsou rovněž zaměstnanci paskovské
šachty počínaje vedoucím výroby
Markem Červenkou. „Jeho syn
Petr se ovšem nemohl závěrečné přehlídky ve Frýdku-Místku
zúčastnit, jelikož se svou taneční
partnerkou Markétou Paclíkovou
závodil v Písku, odkud přivezli cenné
body o postup do mezinárodní
třídy dospělých. Petr v šestnácti
letech už tančí vrcholově v kategorii
dospělých, taneční studio, založené
v roce 2005 účastníky televizního
StarDance Švrčkovou a Hoškem,
reprezentuje ve třídě A. Tuto třídu
už si vytančil i další úspěšný pár
Vojtěch Mohyla a Adéla Šticová,
jejíž tatínek Zdeněk Štica pracuje
také na Paskově v kolektivu razičů
hlavního předáka Ondreje Škorika,“
pokračoval Konečný.
S latinskoamerickými tanci podle
něj vystupují členové TS Vítkovice
na různých místech při řadě
příležitostí (školy, plesy, domovy
důchodců, kulturně-společenské
akce) nejen v regionu. „Aby mohly
děti rozdávat radost, potřebují nejen
oděvy či speciální obuv. Trenérky jim
po nocích zdobí kostýmy, maminky,
babičky, tety a kamarádky je češou,
malují, upravují. Muži? Ti rozvážejí
tanečníky na představení a dlouhé
hodiny čekají na cestu zpět,“ podotkl Konečný.
Z dětí paskovských pracovníků
věnujících se „latině“ v TS Vítkovice
jmenoval Adélu Šticovou, Patrika
Šebenu, Luboše Hajnoviče, Milana
Klimenta, Mirka Slezáka, Elišku
Karasovou či Petra Červenku.
Radek Lukša

PRÁVNÍK PRO TANEČNÍKY

Velice užitečná a prospěšná věc,
komentoval minigranty těžařské
nadace Pavel Konečný (29), jenž
se letos také zapojil do srdcařské komunity. K šachtám má
blízko přes tátu, někdejšího havíře
v rubání na bývalém Dole Paskov.

Ve společnosti OKD nicméně pracuje po absolvování studia práv.
Nyní působí na správě OKD v odboru právní služby a na starosti má
veškerou agendu – od pracovního
a smluvního práva až po soudní
spory.

Podpora Nadace OKD
pomohla pořadatelům
domluvit fotograﬁcké
a výtvarné workshopy
FRÝDEK-MÍSTEK – Jaromír
Nohavica, Tomáš Klus, Iva
Bittová, Dan Bárta, Jan Kraus,
Jiří Schmitzer a Radek Pastrňák.
I tihle umělci by rádi vystoupili na multižánrovém charitativním Sweetsen festu 2014, ale jelikož nepocházejí z Frýdku-Místku,
mohli mu vyslovit symbolicky jen svou podporu. Na rozdíl
od Nadace OKD, která věnuje této
akci přízeň už čtvrtým rokem!

Charitativní sbírky
 ve čtvrtek 26. června ve prospěch
sdružení Podané ruce
 v pátek 27. června ve prospěch
sdružení ADRA
 v sobotu 28. června ve prospěch
Charity Frýdek-Místek
(všechny na stadionu TJ Slezan,
proběhla už i sbírka pro sdružení
Opora dětem)
„Striktně preferujeme fr ýdecko-místeckou
scénu.
Na druhé straně náš festival patří rozsahem i v ýznamem k největším v tuzemsku.
Proto jsme oslovili osobnosti, které by tady chtěly s vět-

ší než malou mírou nadsázk y účinkovat, aby se staly
bez nároku na honorář t vářemi v kampani a podpořily tím
dobročinnou myšlenku,“ uvedl Petr Korč z pořádajícího
sdružení Pod Svícnem.
Za přispění Nadace OKD pak
organizátoři připravili fotograﬁcké a výtvarné dílny na stadionu
TJ Slezan. „Celý pátek i sobotu se
mohou zejména děti návštěvníků zapojit do workshopů pod vedením zkušených fotografů a výtvarníků. Fotit se mají kompozice
a portréty, tvořit portrétní kresby, speciální bublifukové techniky nebo výrobky na hrnčířském
kruhu,“ pokračoval Korč.

A díky grantu z programu Pro
radost také získal festival zařazení mezi zcela bezbariérové – pro
hendikepované na vozíčku nabízí
servis od vyhrazeného parkování přes speciální toalety až po extra prostor pod pódiem na hlavní scéně na stadionu TJ Slezan.
Program zde probíhá 28. a 29.
června. Festivalové akce se nicméně 26. a 27. června konají i jinde.
Kompletní program jak scén
na stadionu – Pod Svícnem,
Stoun, Šapitó či v hospůdce
U Arnošta – tak v Sadech svobody
na sídlišti Slezská – Velkoplošné
letní kino a Kulturafm stage
Rejnok – najdete na webu
www.sweetsen.cz.
uzi

FOTO: TS Vítkovice

Umělci potřebným na dobročinném Sweetsen festu

Syn paskovského vedoucího výroby Petr Červenka tančí s Markétou Paclíkovou.
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K ARVINÁ – Olomouc? Eliška!
Brno? Eliška a Markéta! Jeseník
a Orlová – Eliška, Markéta
i Adam! Taková je bilance zlatých medailí pro sportovní lezce
z TJ Baník Karviná po startech
na čtyřech z pěti jarních tuzemských závodů série Tendon
U14!

Výkony dětí vylepšuje
i lezení po pískovcích –
zasloužil se o to patron
srdcovkového projektu
Roman Koch, vedoucí
elektropovrchu na ČSA.
„A to jsme první podnik
Tendonu v Čechách vynechali
kvůli účasti na evropských soutěžích. Jména medailistů z našeho klubu se příliš neměnila
– třináctiletá vnučka dlouholetého havíře v rubání a pomoc-

FOTO: TJ Baník Karviná

Výsledků na umělé stěně
karvinský oddíl dosahuje
také v evropském měřítku,
uspěl v Itálii i Chorvatsku,
v létě zamíří do Rakouska
a na mistrovství Slovenska

Eliška Adamovská řeší technicky
náročný krok.

Markéta Janošová musí využívat
nepatrné stupy.

níka měřiče na šachtě Antonín
Zápotocký Eliška Adamovská
skončila třetí v Tarvisiu
v Itálii a moje desetiletá dcera Markétka druhá v Záhřebu
v Chorvatsku,“ informoval člen
výboru horolezeckého oddílu TJ
Baník Karviná Marcel Janoš, jinak absolvent důlního měřictví a geodézie na „báňské“ a někdejší pracovník ODMG na ostravském Dole Šverma I.

Pořadatelem a ředitelem pátého závodu Tendon U14 (nazvaného podle značky horolezeckých lan z Bolatic) byl ostatně
bývalý technik na šachtě ČSM
Karel Návrat z Horolezeckého
klubu gymnázia Orlová. „My
v Karviné umělou stěnu nemáme a v Orlové trénujeme. Ke zlatu Elišky a Markétky zde přidal
první místo i devítiletý Eliščin
bratr Adam a bronz vybojoval

dvanáctiletý Marek Gincel. Ten
je přitom v našem klubu teprve
půl roku,“ upřesnil Janoš.
Závody v lezení po umělých
stěnách přitom nebý vají podnikem s účastí, jež se dá sčítat
prsty na rukou. „Běžně startuje sto až dvě stě dětí z celé republiky. Poněkud slabší to bylo
v Orlové, jen dvaapadesát závodníků. Naši svěřenci jspu
úspěšní v tak obrovské konkurenci proto, že jsme jejich talent včas podchytili. Mají to
horolezectví prostě rádi,“ v ysvětlil Janoš s tím, že hlavní část tréninků se odehrává v přírodním prostředí skal,
hlavně v „Jura Polska“ mezi
Katovicemi a K rakovem.
Mladí horolezci z Polska se
nicméně v červnu také museli
sklonit před dovedností soupeřů z TJ Baník Karviná. „Adam,
ten tentokrát na soutěž v hornickém městě Jastrzębie-Zdrój
nedorazil. A hádejte, kdo si odvezl domů zlaté poháry?“ zakončil Janoš. Nakolik v ýkony dětí ovlivnila i škola lezení na pískovcích umožněná díky minigrantu Srdcovka
(viz Horník 23/2014) se dále
uvidí o prázdninách, kdy se
chystají mj. do Rakouska či
na Slovensko.

FOTO: MFK OKD Karviná

Malí horolezci Baníku
se „sápou“ pro zlato
Předposlední červnové pondělí bylo prvním dnem přípravy fotbalistů MFK OKD.

MFK OKD NAJEL NA PŘÍPRAVU
KARVINÁ – Přivítání s novým koučem v kabině a rozehřívací trénink
s fotbálkem proti sobě v pondělí.
Pak tvrdá dřina od úterý do pátku
a přátelský zápas s Wislou Krakow
SA v sobotu. Takový plán mají v posledním červnovém týdnu fotbalisté
MFK OKD Karviná; vstoupili totiž
do přípravy na druholigovou sezonu
2014/2015.
Hlavní slovo má teď Jozef Weber,
jenž vystřídal v trenérské funkci
Josefa Mazuru. „Mužstvo Karviné
znám z doby, kdy jsem vedl pražskou
Bohemku v ročníku 2012/2013,
a jsem rád, že v kádru potkávám
dynamické hráče středního věku,
kteří mají potenciál. Jen ho z nich
dostat,“ nechal se slyšet kouč
po prvním společném dni.

„V kabině jsme se shodli, že
máme nasazení a chuť hrát.
Modelový tréninkový zápas měl
slušnou úroveň. Je vidět, že jsme se
těšili nejen my s koučem Weberem,
ale i kluci z mančaftu,“ uvedl Josef
Mucha, nastoupivší jako asistent
trenéra. Nové vedení v MFK OKD
zároveň oznámilo, že šanci v sestavě dostanou také hráči z dorostu.
Jako naděje se jeví záložník Lukáš
Duda či brankář Martin Pastornický.
A záložník Erik Puchel už v dresu karvinského áčka debutoval. MFK OKD
doma mohou fandové v přípravě
vidět jen dvakrát. Ve středu
9. července nastoupí proti polskému TS Podbeskidzie, a poté ve čtvrtek 17. hraje s 1. SK Prostějov.
uzi

HOKEJISTÉ AZ HAVÍŘOV SI NAŠLI ČAS NA DĚTI
HAVÍŘOV – Před odjezdem na soustředění do Prostřední Bečvy, jímž
pokračovala letní příprava na budoucí
sezonu, si našel takřka celý kádr
hokejistů AZ Havířov čas na děti. Pozval
je do K&K PNEU Arény, kde pro ně
klub uspořádal „Dětský den s Juicee
Gummee“ ve sladkém, zábavném
a sportovním duchu.
Hráči účinkovali u soutěžních
stanovišť, dávali autogramy, fotili
se s malými fandy. Poprvé se představila i slovinská posila Jurij Repe.

Radek Lukša

„Počasí nám přálo, dětí přišlo dost,
odcházely s úsměvem a spokojené.
To bylo naším cílem,“ upřesnila
mluvčí klubu Jana Karasová.
Hokejisté AZ skončili v sezoně
2013/2014 šestí. S trenérem Janem
Danečkem a asistentem Tomášem
Potěšilem nyní intenzivně trénují.
První přípravný zápas hrají doma
v Havířově 31. července s atraktivním
soupeřem – ostravskými Vítkovicemi.
Klub už nabízí i permanentky na další
prvoligový ročník.
uzi

LAST MINUTE
BESKYDY
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).
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.
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

8/24-VIII/14
38/24-VIII/14

Děti do 3 let zdarma
od 3 do 15 let za 555 Kč/noc s polopenzí

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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