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Bezpečnostní heslo měsíce: Při práci s břemeny předvídej možná nebezpečí!

Editorial
Radim Tabášek
ředitel pro
rekultivace
a pozemky OKD

Vážení kolegové,
turbulentní doba, restrukturalizace, negativní vývoj
nebo sociální dopady. To jsou
slova, která v současnosti
doprovázejí činnosti naší
společnosti snad na každém
kroku. A málokdo je asi chápe
jako něco pozitivního. Vedou
se debaty na všech úrovních společnosti a poněkud
zanikají ty pozitivní věci,
případně, abych nebyl přílišný
optimista, tak ty nikoli negativní skutečnosti.
Jednou z nich může být ta,
že naše společnost nedávno
úspěšně dokončila dvě co
do svého dopadu a rozsahu
významné stavby. Jednou
z nich je přeložka přivaděče
pitné vody Životice–Karviná
v oblasti ovlivněné činností
Závodu Důl ČSM. Nechci
rozvádět technické parametry a unavovat vysvětlování
složitosti stavby, ale samotný
majitel přivaděče měl obavy,
zda je naše společnost
schopna prostřednictvím
ﬁrmy vzešlé z výběrového
řízení tuto stavbu realizovat.
Povedlo se, a to i s následnou malou pochvalou.
A pochvala od společnosti,
které intenzivně ovlivňujeme
jejich zařízení naší činností
a permanentně jí „škodíme“
důlními škodami, které je
třeba řešit – potěší.
Druhou stavbou jsou
ochranné hráze na řece
Olši. Na první pohled jde
o relativně jednoduchou věc.
Navýšení protipovodňové
hráze o pár metrů a dál nic.
Na druhý pohled nevyřešené majetkoprávní vztahy,
majitelé pozemků rozprostřeni přes půl Evropy, dědická
řízení, a navíc určité vztahové
disproporce některých majitelů pozemků a OKD. Prostě
kdo situaci znal, dal od projektu raději ruce pryč s tím,
že to snad nemá řešení. Mělo
a stavba byla dokončena dle
předpokladu, a to ještě v souladu se stavbou cyklostezky
z dotací s EU.
Proč ty dva případy uvádím. Někdy mi připadá, že se
obecně více mluví a diskutuje, a pak samotné řešení
problémů přichází ve stylu
„aby se neřeklo“ nebo ještě
lépe „on to někdo udělá“.
Neudělá. Babička mi říkala,
že u jídla se nemluví. Já bych
to lehce parafrázoval – u práce a o práci se nemluví, ta se
dělá – a důležitý je výsledek.
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Tvrdá dřina čelbových
ve vysílání České televize
Na obrazovky se dostal
kolektiv razičů hlavního
předáka Petra Rojíčka
pracující na díle 40 804/3
na Závodě Důl Karviná – Lazy
LAZY − Ukázat lidem každodenní cestu horníka od jeho příchodu do řetízkové šatny až po práci na čelbě stovky metrů pod
zemí se rozhodla první listopadové úterý Česká televize. Důvody
jsou zřejmé. Projednávání zákona o možnosti dřívějších odchodů do důchodu pro horníky
a projekt Nová šichta, který má
pomoci zaměstnancům odcházejícím z OKD nalézt nové pracovní uplatnění.
Hlavní role se zhostil hlavní
předák Petr Rojíček, pro kterého to byla velká televizní premiéra. „Než jsme se vůbec setkali a nakonec i sfárali, tak pro mě
tato nová role nebyla jednoduchá, měl jsem trému. Ale postupem času se to lepšilo a ve výsledku vše bylo v pohodě. Pro každého je vždy lepší, když může mluvit o tom, co zná a věnuje se tomu
vlastně každodenně. Spolupráce
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Na pracovištích zařazených do třetího stupně nebezpečí důlních otřesů je nutné používat chránič páteře.
s ČT byla vynikající,“ pochvaloval si Rojíček a přiznal, že reportáž v televizi hned druhý den viděl
a líbila se mu.

Páteřák je povinností!
Po sfárání do 9. patra na Lazech
se pokračovalo na čelbu do rozšiřovacího porubu o délce 192 me-

trů a výšce 4,5 metru, kde kolektiv Petra Rojíčka začal razit v půlce října. „Za necelý měsíc máme
vyraženo 130 metrů, denní po-

Záchranu lidského života je třeba ocenit
Kolegyně postižené
ženy společně
s báňskými záchranáři
odvedly obětavou
a profesionální práci
STONAVA – Poslední říjnový den
bojovali o život jedné ze zaměstnankyň skladu v lokalitě Jih
Závodu Důl ČSM její kolegyně, záchranáři z místní ZBZS,
ale i bánští záchranáři z HBZS
v Ostravě-Radvanicích v čele s lékařem. A úspěšně! Ukázalo se,
že nákup deﬁbrilačních přístrojů
Lifepack 12 do jednotlivých provozů OKD byl dobrým krokem,
který dokáže při správném použití zachránit lidský život. A největší
poděkování pochopitelně nepatří
přístroji, ale lidem, kteří u mimořádné situace byli a díky nimž byl
zachráněn lidský život.

Systém zafungoval
Co se vlastně stalo? Zhruba kolem jedné hodiny odpoledne dvaatřicetiletou pracovnici Závodu
servisních služeb nalezl u vchodu
do denní místnosti skladu v bezvědomí zaměstnanec bezpečnostní agentury. Přivolané kolegyně

Deﬁbrilátor – AED LIFEPAK 1000:
 automatizovaný přístroj, který umí při náhlé zástavě krevního
oběhu nastartovat pomocí elektrického výboje chod srdce
 pomoc musí přijít co nejrychleji, šance na záchranu života
klesá s každou minutou od události o deset až dvanáct procent
 k jeho použití není potřeba doktora, stačí proškolený laik
 společnost OKD koupila v dubnu 2013 jedenáct přístrojů
 jsou umístěny ve všech stanicích první pomoci na všech závodech a také na vrátnici Závodu Důl Darkov.
 na těchto pracovištích jsou proškolení pracovníci, kteří umí
deﬁbrilátor v případě potřeby použít
neprodleně zahájily první pomoc
pro obnovení životních funkcí
a kontrolovaly životní funkce postižené ženy.
Současně byla aktivizována
ZBZS Závodu Důl ČSM a přes
inspekční službu závodu byl povolán lékařský výjezd HBZS
z Ostravy. Členové ZBZS byli
u postižené za deset minut od hlášení celé události, tedy ve 13.05,
a pomocí deﬁbrilátoru obnovili životní funkce postižené. O půl druhé dorazil na místo lékařský výjezd HBZS, který musel opět použít deﬁbrilátor k obnovení činnosti srdce. „Ani přes opakované

pokusy se nepodařilo ženu stabilizovat a dostat ji z bezvědomí. Bylo
proto nutné ji vrtulníkem dopravit
do Fakultní nemocnice v OstravěPorubě,“ říká lékař výjezdu HBZS
Aleš Menšík.

Skvělá práce záchranářů
„Tato událost ukazuje, že školení první pomoci, která na jednotlivých lokalitách OKD probíhají, mají jasné opodstatnění. Při
událostech, jako byla tato, mohou vést k záchraně života a zdraví zaměstnanců,“ říká pověřený
ředitel Závodu Důl ČSM Karel
Blahut.

Poděkování se dostalo také
báňským záchranářům ze Závodu
Důl ČSM Milanu Klečkovi,
Ladislavu
Adamiecovi,
Ivo
Pernickému, Ivanu Cagaňovi
a Bořivoji Bohanusovi ze strany
hlavního inženýra HBZS Zdeňka
Pavelka, který ocenil jejich „vysoce profesionální výkon při poskytování první pomoci“. „Díky
jejich vysoce odborné pomoci
a správnému použití automatizovaného externího deﬁbrilátoru
(AED), včetně poskytnutí indikovaného řízeného výboje před příjezdem lékařského výjezdu HBZS
Ostrava došlo k záchraně lidského života,“ konstatoval Pavelek.
Záchranáři podle něj při zásahu
prokázali velkou pohotovost, profesionalitu a obětavost.
Karel Blahut potvrzuje, že spolupracovnice, které v prvních
chvílích pomáhaly své kolegyni,
budou za své mimořádné nasazení při záchraně lidského života odměněny. Takové poděkování jim bezesporu patří a je vhodné je jmenovat. Šlo o paní Lenku
Menšíkovou, Jiřinu Hlaváčkovou
a Renatu Balonovou.
Naší kolegyni přejeme brzké
uzdravení a rychlý návrat z nemocnice.
Marek Síbrt

stup máme kolem 6 metrů,“ uvedl hlavní předák s tím, že momentálně působí na jednom z pracovišť
v lokalitě, které je nejblíže šachty.
Chlapi cestu zvládnou, ve 28 stupních Celsia a vyšší vlhkosti vzduchu do prudkého kopce, za zhruba pětadvacet minut. „Cesta zpátky ubíhá rychleji, ale jde spíš o vidinu konce šichty,“ usmál se Rojíček
a připomněl, že pracovníci ve
3. stupni nebezpečí otřesů musí
mít v povinné výbavě chránič páteře, tzv. páteřák. „Jde o bezpečnostní opatření. Sice to není moc
příjemné, ale důležité to je v každém případě. Chrání přece naše
zdraví,“ uznal. Bezpečnost je pro
společnost OKD prioritou, nejinak tomu je i v jeho kolektivu, který musel poslední vážnější úraz řešit před měsícem a půl – tehdy ještě
na lokalitě ČSA. „Na kolegu vypadl bazal z čelby. Od té doby je na nemocenské s nepříjemným úrazem
pánevní kosti. Jinak je vše bez problémů,“ konstatoval Petr Rojíček.
Jeho čtyřicetičlenný kolektiv
předvedl v porubu před kamerou ČT prodloužení pásu, budování hajcmanů a ražbu kombajnem SM 130.
Pokračování na straně 2

Ze světa

JSW snižuje
investice i těžbu
KATOVICE – Největší evropský
producent koksovatelného
uhlí, polská společnost JSW,
oznámila, že v letošním roce
sníží těžbu o 9–12 procent a dále
srazí investice, aby se jí opět podařilo získat proﬁtabilitu. Prudký
propad cen na světových trzích
ji tvrdě zasáhl, protože je kvůli
vysokým nákladům na těžbu
náchylná k poklesu cen.
Státem vlastněná ﬁrma
vykázala v první polovině roku
ztrátu přes 100 milionů dolarů
(2 miliardy korun). Podle svého
oznámení letos plánuje vytěžit
13,8–14 milionů tun uhlí. Tato
hodnota ale není srovnatelná
s předchozím cílem, protože je
do něj nově zahrnuta těžba 1,5
milionu tun uhlí z dolu KnurowSzczyglowice, který ﬁrma
nedávno koupila od společnosti
Kompania Weglowa. Bez tohoto
objemu by těžba JSW klesla
o 9–12 procent.
Firma zároveň oznámila,
že srazí letošní investice o 17
procent na 1,8 miliardy zlotých
(11 miliard korun).
ms
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Devět říjnových limitů
na Závodě Důl Karviná
KARVINÁ – Přestože v říjnu
na Závodě Důl Karviná z šesti
rubáňových kolektivů jich pět své
měsíční úkoly splnilo, čtyři dokonce
dosáhly na limitní výkon (naposledy
se to povedlo v říjnu 2010), měsíční
technický režim šachta jako celek
splnila jen na 98 procent – scházelo
jí nakopat pět tisíc tun.
„Nedařilo se totiž kolektivu
Stefana Gulaka v porubu 139 806,
který stanovené úkoly nesplnil o 32
tisíc tun,” vysvětluje Petr Škorpík,
vedoucí výroby, a doplňuje: „Přitom
jde o špičkové rubače, kteří letos
v březnu dokázali v porubu 140 704
nakopat 142 271 tun, přičemž
zaostali za rekordní těžbou lokality
Lazy z dubna 2011 (sledováno
od roku 1990) o necelých deset tisíc
tun, a v tomto měsíci pokoří hranici

1 000 000 vykopaných tun v roce.
Proto na Gulakovu partu stále
spoléháme. Ostatní poruby jsou
po říjnu slušně rozjeté, takže teď
hodně záleží na výsledcích porubu
139 806, zda se Závodu Důl Karviná
podaří splnit cíl roku 2014 – vytěžit
3 025 000 tun,” konstatuje vedoucí
výroby.
V přípravách se vyražením
1156 metrů provozní metráže podařilo plán mírně překročit, a to díky
limitním výkonům pěti kolektivů.
„Společně se čtyřmi rubáňovými
na Závodě Důl Karviná jsme v říjnu
zaznamenali celkem devět limitů,
což se naposledy podařilo v listopadu 2013. Za to všem úspěšným
kolektivům upřímně děkuji,” uzavřel
Škorpík.
Josef Lys

Ražbu do Natanu hlídá laser
Vyzařovací souprava
EW-3 má hodnoty pro
ohrožení zraku hluboko
pod přípustnými limity
ČSM-JIH – Zelený paprsek je stálým
společníkem razičů Alpexu hlavního předáka Janusze Ochmana
z úseku Milana Kirchnera na díle
44 630 mezi IV. a V. patrem jižní lokality Závodu Důl ČSM.
Vyzařuje ho laserová vytyčovací
souprava EW-3, kterou zde instalovali měřiči pro kontrolu směrového a výškového vedení chodby.
„Projektovaný úklon chodby
s hodnotou 13° a její délka 530 metrů vyžadují velmi precizní ražbu,
a to nejen ve smyslu směrovém, ale
také výškovém. Předpokládaná
niveleta totiž respektuje budoucí technické parametry pásových

Vedoucí přípravářského úseku Milan Kirchner kontroluje laserovou soupravu EW-3.
ho vyhláškou ČBÚ do nebezpečí
dopravníků a jejich optimalizaci,“
výbuchu metanu nebo uhelného
řekl Milan Samuhel, měřič zodpoprachu. Má na to certiﬁkaci,“ lívědný za vedení díla s tím, že pro
čil Samuhel. EW-3 pracuje s truspeciální ražby – k nimž překop
bicí, v níž se generuje lasero44 630 náleží – s kolegy vyvý paprsek o vlnové délce
užívají laserových vy532 až 625 nm a je natyčovacích zařízení.
pájeno z jiskrově bezTedy stejných přípečného zdroje o nastrojů sloužících
Takový průměr m
pětí 12 V. Vyladění
na povrchu při liá
laseru a optické souniových stavbách
paprskový svazek
pravy pak zajišťuči drobných stavyzařovaný
je „dosvit“ paprsku
vebních úpravách.
na čelbu.
– v závislosti na kvaliPraxe zná laserotě ovzduší – až na vzdálevé vytyčovací zařízení
nost půl kilometru.
v hobby provedení i profe„Předností této laserové sousionálních provedeních. To oznapravy je nonstop provoz umožčené EW-3 a vyráběné v Polsku
ňující kontinuální kontrolu vedepatří do druhé skupiny. „Je vyviní důlního díla bez nutnosti toho,
nuté zvlášť pro nasazení v podaby technický dozor nebo směnozemí včetně prostředí zařazené-

Tvrdá dřina čelbových
ve vysílání České televize
„Jde o likvidační kanál, kde
až skončíme, tak proběhne překliz jednotlivých sekcí do jiného
porubu,“ vysvětlil.

Věří, že bude lépe!
Společnost OKD prochází těžkými časy, což pochopitelně všichni zaměstnanci vnímají, řeší to
mezi sebou, ale i doma. O práci má v dnešní době obavy každý. „Situace rozhodně růžová
není, ale pevně doufám, že se vše
obrátí k lepšímu a práce bude.
Minimálně dalších 10 let,“ doufá Rojíček a přidává svůj pohled
a tipy, co může každý ze zaměstnanců udělat pro to, aby ﬁrma těžké období přežila. „Ať už my dole,
či technici nahoře můžou šetřit
materiálem nebo jím zbytečně neplýtvat. Někomu se to může zdát
jako maličkost, ale všechno souvisí se vším,“ uzavřel Petr Rojíček.
Do regionálního zpravodajství
se nakonec dostala čtyřminutová
reportáž a takřka patnáctiminuto-

vý speciál na ČT24 věnující se především projektu Nová šichta, který by měl odcházejícím horníkům
usnadnit hledání nové práce, ale
také možnosti předčasných odchodů horníků do důchodu, kterou aktuálně projednává vláda. „V celé
Evropě horníci odcházejí do důchodu dříve, v Polsku po 25 letech.
V Maďarsku například po 25 letech
nebo 5 tisících odpracovaných důlních směn. Pohybuje se to někde
kolem 50 až 55 let. Nevím, jestli politici nabyli dojmu, že horníci mají
v České republice jiné geny a že mohou pracovat donekonečna. Je naprosto nemožné, aby horníci, kteří šli do hornictví po roce 1993, odcházeli do důchodu v 65 letech, je to
absolutní nesmysl,“ řekl šéf hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.
Svůj respekt k horníkům neskrývala ani redaktorka ČT Pavla
Daňková. „Chlapy obdivuji. Je to
nesmírně náročná práce, mají můj
respekt,“ komentovala svou návštěvu dolu.
Adam Januszek

Lidé z kolektivu Úsek příprava 4
hlavní předák: Petr Rojíček
vedoucí úseku: Roman Pastucha
mechanik: Januš Pawlas
směnoví předáci: Karel Tarkai,
Pavol Szilagyi, Pavel Sklenář,
Luboš Fišer, Vít Kustván, Štefan
Hrubý

předáci dopravy: Roman Schimke,
Jindřich Owczarzy, Milan Barteček
THZ příprava 4: Roman Chodura,
Jiří Matocha, Karel Matějičný,
Michal Dobřický, Kamil Franek,
Tomáš Kisza, Petr Kain, Milan
Kábrt, Robin Przeczek

3–5mm

Laserová vytyčovací souprava EW-3.

Ražba překopu 44 630
Ochmanův kolektiv pracuje
na úpadním díle 44 630 překopním způsobem, ražbou v kameni s občasným procházením
uhelných slojí. A to z komplexu
slojí Prokůpek a Prokop číslo
39a a 40, což jsou nejspodnější
sloje sedlových vrstev zasahující až do ostravského souvrství
(konkrétně do slojí Natan 463
a Max 461). Kromě toho, že
překop 44 630 vytvoří větrní
spojení mezi IV. (na výškové
úrovni –630 metrů) a V. patrem
(na výškové úrovni –800 metrů),
poslouží také jako strategická cesta pro odtěžení velmi
kvalitního uhlí z ostravského
souvrství do zásobníku pro
selektivní těžbu.

Darkov stále nad technickým plánem
DARKOV – Technický režim Závodu
Důl Darkov v těžbě se v říjnu podařilo
splnit na 112 procent, když bylo
vydobyto 192 000 tun – 20 800
tun nad technický režim. Nicméně
jde o 3550 tun pod důlně-technický plán. Dosud Darkováci vytěžili
1 801 100 tun, což je v porovnání
s důlně-technickým plánem zatím
ještě navíc 32 800 tun.
Kolektiv hlavního předáka
Romana Badury vytěžil v porubu
37 911 (technologie střední POP
2010) 15 744 m3 a v poslední dekádě měsíce začali badurovci připravovat porub na likvidaci pokládáním
umělého stropu.
Kolektiv dodavatelské ﬁrmy
Polcarbo s hlavním předák Józefem
Zubrzyckim v porubu 240 504 vytěžil
13 217 m3, což ovšem nestačilo
na splnění parametrů limitního výkonu. I když kolektiv dosáhl průměrného postupu 1,8 m/den, což bylo
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vý předák odcházel z čelby a pomocí směrových bodů či nivelačních pásků musel provádět ustavení budované výztuže. Při správném používání EW-3 paprsek
dosvítí až na čelbu a pracovníkům
odpovědným za kvalitu vedení
ražby stačí pouze přeměřit podle
budovacích schémat výšku a směr
budování,“ doplnil Samuhel s tím,
že výhodou novinky je i její konstrukce. Díky ní jsou limity pro
ohrožení zraku zaměstnanců laserovým zářením hluboko pod
normou!
Radek Lukša
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Kolektiv Zbyňka Rzidkého (vlevo) a vedoucího úseku Janusze Sztuly se skurou
za svůj říjnový limit.

o 0,3 m víc než v září, byla tato těžba
hluboko pod očekáváním. V porubu
se stále drží tektonika a je nutné
přibírat průvodní horniny a provádět
trhací práce.
Kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého v novém porubu 339 400,
který si sám vybavil, natěžil krásných
55 510 m3, což byla nejvyšší těžba
ze všech kolektivů v tomto roce.
To stačilo na překonání parametrů
limitního výkonu. Průměrná denní
těžba se pohybovala okolo 2 700 tun
a využití chodu kombajnu bylo těsně
nad 42 procenty.
Dodavatelský kolektiv Alpex rubání hlavního předáka Tadeusze Czaji
v porubu 340 504 vytěžil 28 234 m3.
Byla to druhá nejvyšší těžba, a to
i přesto, že se porub musel postupně
zkrátil o 22 sekcí a v závěru měsíce
horníci začali porub připravovat
na likvidaci.
syl

Když jsou na pracovišti korektní vztahy, pak to klape

KARVINÁ – Přestože v mechanických dílnách na lokalitě ČSA
Závodu Důl Karviná pracuje
v 85členném kolektivu pouze
sedm žen, bez nich by to nešlo,
bez nich by to nebylo ono. Tak to
vidí tamější vedoucí dílen Richard
Filipczyk. „Jsou nerozlučnou součástí našeho týmu, ve kterém
po pracovní stránce nerozlišujeme pohlaví. Vztahy tady máme
korektní a bezkonﬂiktní. Řekl
bych, že v určitých momentech
ženy vnášejí do atmosféry kolektivu jakousi dávku něžnosti, přátelského popichování, probouzejí v mužích jejich přirozenou galantnost, kouzlí na chlapských
tvářích úsměvy, prostě přispívají
k všeobecné pohodě. Navíc často
vidí věci trochu jinak než chlapi,
třeba pořádek na pracovišti, a nemají daleko ke slovu. Nebojí se
říct nahlas svůj názor,” odpovídá

Filipczyk na otázku postavení
a vlivu žen na pracovišti důlního
podniku.

Ženy v práci odvádějí,
co je potřeba
V dílnách máme dvě pracovnice ve výdejně nářadí a materiálu, dvě jeřábnice a tři obráběčky kovů. Jde o profese, které také
zastávají muži. Společně s nimi
ženy vykonávají stejnou práci,
mají stejnou kvalifikaci, odvádějí stejné výkony, jsou stejně od-

– Den matek či Den žen, kdy popřejí či předají kytičku,” dodává.

měňovány – dle platových tříd.
„Je to skutečně tak,” ubezpečuje
vedoucí dílen. „Naše soustružnice ovládají malé i velké obráběcí
stroje, jeřábnice mostové i portálové jeřáby. Nestalo se, aby neodvedly to, co se po nich vyžaduje,” ubezpečuje s tím, že v případě obráběček je někdy nutností
manipulace s těžším břemenem.
A třebaže se v takových případech používá zvedací zařízení,
kolega jim bez okolků a ochotně
pomůže.

Chlapi dokážou
i příjemně překvapit

Alžběta Balážová v kabině jeřábu.

Vždycky ji bavilo dělat
na mašinách

FOTO: Josef Lys

Ženy Závodu Servisních
služeb z mechanických
dílen lokality ČSA
Závodu Důl Karviná
nedají na své kolegy
dopustit

Alina Staník u svého soustruhu.

Slova svého šéfa nám potvrdily hned dvě zaměstnankyně – obráběčka kovů Alina Staník a jeřábnice Alžběta Balážová. „Moc
si vážím toho, že jsem byla letos v květnu přijata do zaměstnaneckého stavu,” usmívá se první
z nich a dodává: „Sice jsem tady
předtím na stejném postu dělala déle než rok, ale jako pracovnice agentury. Platové podmínky,
zaměstnanecké výhody a hlavně
přístup lidí z OKD – to vše je teď

mnohem lepší,” svěřuje nám soustružnice Staník, která se svému
řemeslu jako mladé děvče vyučila v Bohumíně. Tam také před časem čtyři roky předávala své zkušenosti budoucím obráběčům
kovů. „Vždycky mě bavilo pracovat na mašinách. Teď si to naplno
užívám při renovaci dílů či výrobě
nejrůznějších součástek pro opravy. Když je třeba, dělám i na fréze. A co se chlapů týče – jsou v pohodě, nemohu si na ně stěžovat.
Nejenže občas pomohou, ale také
si vzpomenou na nějaký ten svátek

„To je pravda, naši chlapi dokážou i příjemně překvapit,” přidává
se dlouholetá jeřábnice Balážová,
která v OKD začínala v roce 1984
jako uklízečka, vyzkoušela si i práci na úpravně uhlí, aby pak po absolvování patřičného kurzu zakotvila v kabině jeřábu. „Nejenže
popřejí, někteří i k narozeninám,
či vyjdou v práci vstříc. Za sebe
mohu říct, že nejsou lhostejní ani
při osobních problémech. Mám
na mysli občasnou potřebu neplánovaně si vybrat dovolenou, nebo
když se porouchá něco v domácnosti. Ještě se mi nestalo, abych
při požádání o pomoc od nich slyšela: ‚mě to nezajímá‘ či nějaké
jiné drsné odbytí. Jsme tady dobrá parta, včetně našich nadřízených. I když jsou přísní a důslední, mají pro člověka pochopení.
Uvědomujeme si, že pokud náš
tým drží pospolu a vzájemně si
pomáháme, pak to na pracovišti musí klapat,” přesvědčivě tvrdí
žena, pracující většinu svého profesního života v mužském kolektivu.
Josef Lys

Z OKD
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Přebytky uhlí pojedou
po pásech na skládku
DARKOV – Tříapůlmetrová trať
spirálového dopravníku RL 600
a navazujících osmadvacet metrů dopravního ocelového mostu s pásem šířky 1200 milimetrů
nahradí na úpravně Darkov nákladní auta převážející přebytky praného koksovatelného uhlí
(UVPK) z velkoprostorových zásobníků na venkovní skládku.
Závod úpraven zjednoduší a především zlevní tento nezbytný
transport a ušetří přepravní náklady.

„Naše zásobníky UVPK mají
efektivní kapacitu deset tisíc tun,
nicméně často se stává, že jsou
zcela zaplněny a potřebujeme
jim odlehčit,“ řekl vedoucí úpravny Jiří Waclawik s tím, že denní produkce praného uhlí zdejšího provozu zpracovávajícího těžbu se Závodu Důl
Darkov i uhlí narubaného na lokalitě ČSA
Závodu Důl Karviná
nový
se aktuálně pohyTakový bude hodi
buje okolo devíti tivýkon nové
síc tun.
dopravníkové
Doposud se přebýtrati.
vající prané uhlí odklánělo na meziskládku s kapacitou dvou tisíc tun, nakládalo na korby náklaďáků a převáželo
na přibližně tři sta metrů vzdálenou venkovní skládku o kapacitě
sto tisíc tun. „To znamenalo další

600 tun

FOTO: Radek Lukša

Závod úpraven snížil
náklady na celý projekt
využitím technologie
z odstaveného provozu
prádla na lokalitě ČSA

První listopadovou sobotu instalovali na darkovském prádle novou pásovou linku.

Dopravníkový most ze zásobníku praného uhlí na skládku již stojí na jediné podpěře.

by. Projekt vypracovala společnost RPS.
„Náklady na výstavbu jsme výrazně snížili použitím pásového
dopravníku a části dopravního
mostu z odstavené úpravny uhlí
Jan Karel na lokalitě ČSA Závodu
Důl Karviná. Celou linku jsme
nejprve demontovali na tři části,
přizpůsobili vypracovanému projektu a nakonec úspěšně instalovali na úpravně Darkov “ pokračoval Dalibor Janko z RPS. Samotný
zdvih mostu pak trval za pomoci dvou jeřábů pět minut, dale-

ﬁnance na provoz nakladačů i aut,
které nám účtovala společnost
AWT obsluhující naše skládkové
hospodářství,“ řekl Waclawik.
Závod úpraven proto navrhl nový ekologický způsob, jak
přebytky uhlí dostat ze zásobníku – přímo přes stěnu jedné
z jeho sekcí na skládku. „Není
to běžné. Vytvoření bočního výsypu, otvoru v plášti zásobníku
i budově je zcela originální,“ podotkl Libor Drahoňovský, technik firmy GasControl, která se
stala hlavním dodavatelem stav-

ko více času však zabrala vlastní
příprava.
Přebytky UVPK se tak začnou
od prosince 2014 dopravovat ze
zásobníků po pásu rovnou ven
na skládku. „Provoz linky sice
bude závislý na výkonu šnekového dopravníku, ale tento způsob
nám ulehčí i zlevní celou operaci,“
zakončil Waclawik s upozorněním, že projektantům se podařilo
usadit most s konstrukcí pásovky
na jednu hlavní podpěru. Oproti
původnímu projektu, který navrhoval podpory dvě.
Radek Lukša
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Slovo náměstka

Jiří Vyoral
technologický náměstek Závodu
úpraven

Vážení spolupracovníci,
měsíc říjen byl z hlediska
bezpečnosti práce na pracovištích Závodu úpraven
úspěšný, nezaznamenali
jsme ani jeden pracovní úraz.
Od začátku roku však máme
čtyři úrazy, z toho jeden
registrovaný.
Z pohledu výrobních úkolů
se nám v říjnu nepodařilo
splnit požadovaný odbytový
režim, který jsme podkročili
o 95 856 tun. Celkově jsme
za deset měsíců letošního
roku vyrobili 7,051 a vyexpedovali 6,865 milionů tun uhlí
jak koksovatelného, tak energetického. V říjnu se nepodařilo splnit výrobní a odbytové
úkoly na úpravnách Lazy
a ČSM zejména v praných
druzích uhlí v důsledku nenaplnění požadovaných těžeb
z dolů. Úkoly v mimotěžebních
zdrojích máme již pro tento
rok splněny, do konce roku
vyrobíme proti plánu navíc
40 000 tun.
V oblasti ekonomiky se
nám podařilo splnit a podkročit plánované náklady Závodu
úpraven na jednu tunu
vsázky, a to na 6,712 eura.
Do konce roku 2014 zbývají
necelé dva měsíce. Pro
naše úpraváře to znamená
především nadále pracovat
bezpečně, kvalitně a beze
zbytku zpracovat těžbu z dolu
s minimálními náklady, v požadované kvalitě – tak jako
doposud. K tomu si všichni
přejme hodně sil, aby se
nám vytyčené úkoly podařilo
naplnit.
Zdař Bůh!

Plány na následující
tři měsíce – připravit
tři porubní kapacity,
vyklidit dokopanou
stěnu, opravit stroje;
vše hlavně bezpečně!
STAŘÍČ – Jako o kulovém blesku
hovoří v souvislosti s úkoly na prosinec, leden a únor při připravování nových a likvidaci dokopaných
rubání na staříčské i chlebovické
šachtě. Objem prací pro následující tři měsíce je pro Závod Důl
Paskov vpravdě historický. Více
už přiblížil technický náměstek
Marcin Pisula.
Začneme situací v letošním roce?
Ano, sluší se v závěrečných měsících tohoto roku, když se blížíme

Pan Horníček dole v dole

k cíli v podobně naplnění plánů
ve výrobě, připomenout, co tomu
předcházelo. Úseky vybavování
a likvidace, elektromontáže,
dodavatelé z firmy Bastav CZ
včetně Závodu servisních služeb
a provozu dopravy přichystali
a velice kvalitně vybavili čtyři ruční
a dvě mechanizovaná rubání. Při
společném plánování a koordinaci veškerých operací dokázali
tato pracoviště připravit v daném
termínu a někdy i dříve. Zpoždění
nezaznamenali! Těžební úseky
dostávaly poruby v takovém stavu,
že kolektivy mohly plynule a bez
větších problémů najíždět. Za to
nelze než poděkovat.
A co tedy před paskovskými stojí?
Konec roku 2014, a zejména pak
začátek roku 2015 se ponese
ve znamení vybavování hned tří
dobývacích komplexů a rovněž

jednoho výklizu včetně rekonstrukce odtěžení, hydraulických
agregátů a klimatizace. Ve třech
měsících jsme na Paskově nikdy
nic podobného nechystali, je to
takový malý kulový blesk. Všichni
zúčastnění budou muset fungovat
na více než sto procent. Řeč je především o vybavovačích s vedoucím
Jaroslavem Kubienou, předákem
Emilem Boreckým a mechanikem
Tomášem Vavrečkou. Čekají je jak
veškeré tyto práce, tak jejich koordinace. Pak nesmíme zapomínat
na elektromontéry pod vedením
Dalibora Gurníka, jejichž úkolem
je stroje dostat pod proud a oživit
je, dále pak na Centrální údržbu
pod vedením Horymíra Chrobáka,
která připraví hydraulické agregáty
a nakladače, a taktéž na dodavatele
z Bastav CZ. Zapojí se i Alpex, jehož
horníci začnou překlízet kombajnový
porub.
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Jako kulové blesky – tak začnou lítat vybavovači na Paskově

Technický náměstek Marcin Pisula u renovovaných sekcí pro porub 074 799.

Jaké poruby začnete
připravovat?
Alpex s hlavním předákem
Januszem Siwkem a vedoucím
Dariuszem Hetmanem brzy dokope první paskovskou kombajnovou stěnu 063 608, od prosince
do března se pustí spolu s ostatními zmíněnými úseky do překlizu
kombajnu KGE 710 FM, mechanizovaných výztuží Fazos 12/28
a dopravníku PF4/832 o blok
níže do porubu 063 608/1. Pro
kolektiv Martina Majse z úseku
Michala Hykla už nyní vybavujeme rubání 074 799 s pluhem
GH 5.7/9-38, sekcemi Bucyrus
650/2000 a dopravníkem
PF4/932. A od února budeme
haví řům Petra Zemana z úseku
Pavla Balona překlízet pluh RHH
800, sekce Hemscheidt KG 291
a dopravník PF3/822 z porubu
406 do 407 ve 112. sloji.

Výčet úkolů však není konečný?
Kdepak, kromě překlizu a vybavování provedeme ještě výkliz
plně mechanizovaného porubu
080 203 po Majsovu kolektivu,
kde je pluh GH 5.7, sekce Glinik
a dopravník PF4/932. Veškeré
překlízené nebo vybavované
technologie každopádně musíme
nechat opravit, a to s důrazem
na maximální kvalitu odvedené
práce. Zde se spoléháme na chlapy ze Závodu servisních služeb
s vedoucím Milanem Kaczmarkem.
Samozřejmě nastane potřeba
tyto stroje a zařízení dopravit tam
a zpět, s čímž si zajisté po důkladném naplánování poradí logistika
a provoz dopravy pod vedením
Reného Gadatsche. Abychom to
ovšem splnili se vším všudy, je
zapotřebí pracovat bezpodmínečně co nejbezpečněji!
Radek Lukša

Z OKD
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NNN – naštěstí nedošlo k neštěstí.

Hlášení skoronehody
není práskačství!
STONAVA – Všichni už toho mají
dost, pořád něco nového. Kam
se podíváme, tam jsou semafory, informátory o pracovních
úrazech, zrcadla, hesla, kamery
a teď opět další bezpečnostní
kampaň. SKORONEHODY. Co to
vůbec je? 3N – naštěstí nedošlo
k neštěstí.
Pro připomenutí: v roce 2013
bylo v OKD evidováno celkem
531 úrazů. Tedy událostí, kdy
došlo k poškození zdraví našich
kolegů. Přepočteno jde vlastně
o téměř dvě zranění každý den. Je
prokázáno, že než se stane jedna
nehoda, při které byl poškozen
majetek nebo zdraví, tak proběhnou desítky až stovky událostí, při
kterých se nestane vůbec nic. Jen
shodou okolností. Jde o takzvané
události „těsně vedle“, „o fous“.
Můžeme je nazvat vžitým názvem
jako skoronehody. Nestalo se
naštěstí nebo shodou okolností
nic, ale mohlo dojít k události
s fatálními důsledky.

Evidujme skoronehody
V řadě firem po celém světě
vznikl systém evidence jevů
bez následků – skoronehod.
Zaměstnanci nahlásí svému
nadřízenému rizikovou situaci,
která skončila bez neštěstí, ta je
následně zaevidována a zanalyzována. Díky tomu jsou zmapovány příčiny různých událostí
jako pomoc pro to, abychom jim
mohli v budoucnu předcházet.
Tento systém by měl být zaveden
i v naší firmě. Vyzývám proto
všechny kolegy v OKD k aktivní
účasti na vyhledávání možných
rizik. Tím přispějeme k jejich odstranění a dokážeme řadě úrazů
předcházet.
Když k rizikové události dojde,
většina z nás si pomyslí: „Nechám
si to pro sebe, vždyť je to blbost,
kterou jsem měl znát a vědět.
Ještě budu za hlupáka a vedoucí
mi vynadá. Když budu svědkem
a vše ohlásím, tak budu za práskače a bonzáka.“
Pojďme se ale podívat, jakým
událostem bychom mohli předejít,
pokud bychom byli předem
obeznámeni.
Při manipulaci se zdvihacím
zařízením spadla jedna z jeho částí
z výšky 30 metrů, a to těsně vedle
mě. Kdyby spadla na mě, zabila
by mě. Myslím si ale: „Nechám
to tak, ještě mi řeknou, že jsem
postupoval v rozporu s návodem,
neprovedl kontrolu nebo tam
nebyla platná revize.“ Když to
tak necháte, tak se může stát, že

Co je skoronehoda?

příště už vy nebo váš kolega štěstí
mít nebudete.
Anebo jiný příklad. Organizace
má hodně starých zařízení, o která se řádně nestará, případně
o ně pečuje jen povrchně a problémy neřeší. Neprovádí se revize,
zkoušky, kontroly, údržba. Údržba
ani obsluha není řádně nebo vůbec proškolena. Nikdo údržbu ani
opravu neřídí. Kdyby se to však
řešilo dříve, než událost proběhla
a nikomu se tehdy nic nestalo, tak
mohla organizace zjistit příčinu
a stanovit opatření. Třeba doplnit
školicí osnovy o riziko, které se
skutečně vyhledalo praxí.

Nemějme obavy
skoronehody hlásit
Jaké můžou být obavy, proč
skoronehody nehlásit? Shrnuji
argumenty, které padly na školení
ÚIP Závodu Důl Karviná poslední
říjnový den.
 Nic hlásit nebudu, protože mi
hrozí postih!
 Do schránek nic házet nebudu,
protože tam jsou kamery!
 Dispečer na pultě vidí telefonní
číslo, ze kterého volám!
 V rámci monitorování lidí se
sleduje pohyb lidí v podzemí!
 Nejsem práskač!

Když se tato událost stala, systém
hlášení skoronehod samozřejmě
ještě neexistoval. Porub vybavený mechanizovanou výztuží Meos
22/46, čtyřmetrová stěna zachraňující ekonomiku a těžbu šachty.
Jen ji rozjet...
Z porubu se vyklízely poslední
kusy TH výztuže a na odpolední
směnu je už hlášený rozjezd rubání. Při manipulaci s výztuží však
došlo k něčemu, co všechny členy
ranní osádky vystrašilo. Dokonce
tak, že předák volal do kanceláře
svému vedoucímu úseku rubání,
a ten závodnímu dolu. „Při manipulaci s tlakem sekce došlo k vytržení magistrální tlakové hadice
Js 32 z koncovky a šílený tlak hydraulické kapaliny udeřil těsně vedle chlapa. Nic se nestalo, ale chlapi
už mají strach tam pracovat, protože něco podobného se stalo už
včera.“
Vážnost situace podtrhly informace chlapů, že ke stejné
události došlo již v noční směně
a že pravděpodobně půjde o problém nově dodávaných hadic.
Ihned byly zalarmovány stroj-

Jestli lidé tímto způsobem
uvažují, není to jen jejich chyba. Je
to chyba těch, kteří práci v provozech OKD řídí nebo řídili a vybudovali v lidech obranný reﬂex
ve smyslu: „Nám nikdo nepomůže,
ještě nás seřvou. A teď chcete,
abychom na sebe ještě práskali.“
Ale všichni jsme přece odpovědní za zdraví své i svých kolegů.
Chovejme se jako chlapi (ženy
ví, jak to myslím). Využijme i tuto
možnost, jak zvýšit bezpečnost
v OKD. Jsem přesvědčen o tom, že
je to zejména otázka mezilidských
vztahů, vzájemného pochopení, komunikace, úcty a důvěry.
Na tom je založena týmová práce.
Když si navzájem nedůvěřujeme,
pak nemůžeme vytvářet tým.
Zavedením systému skoronehod chceme garantovat
beztrestnost. Nehledáme viníka,
ale hledáme příčiny. Vyzývám
všechny v OKD, aby lidé v sobě
našli odvahu skoronehody hlásit
– pomůžou tak zvýšit bezpečnost
v naší ﬁrmě. Vyzývám také ty,
kteří práci lidí v OKD řídí, k tomu,
aby nezklamali důvěru lidí. Tímto
systémem nesmíme kromě úmyslného porušení pracovní kázně
porušit závazek beztrestnosti.

Ochman a Savary
letos předčí očekávání
i navzdory personálním
obměnám svých osádek
a nelehkým podmínkám
STONAVA – Nafárání sloje Natan
překopem 44 630 a příprava výdušné třídy 371 040 jsou nyní jedny
z nejnáročnějších razičských úkolů na Závodě Důl ČSM, avšak dvě
„tahounské“ party provozu příprav jim čelí se ctí. Dodavatelský
kolektiv hlavního předáka Janusze
Ochmana z úseku Polcarbo vedoucího Milana Kirchnera a kmenový Jána Savaryho z úseku vedeného Romanem Jurygáčkem docilují na těchto dílech vynikajících výsledků.

závodech podle níže přiloženého
rozpisu, ve kterém jsou uvedena
i jména a telefonní čísla na administrátorky pro případ dotazů. Při
výdeji je potřeba prokázat se ASEP
kartou nebo převzít vitamíny proti
podpisu.

Darkov, Úpravny
Darkov, Podnik, OŘKJ
Darkov

Výdejna prádla
Ľubomíra Amruzová 596 262 128 na závodu 2, závodu 3
a pomocném závodu

Lazy, Úpravny Lazy,
Podnik, OŘKJ Lazy

Helena Karkošková 596 352 440 Výdejna prádla

ČSA, Úpravny ČSA,
Podnik, OŘKJ ČSA

Helena Karkošková 596 352 440 Výdejna prádla

Dana Hudečková

ČSM, Úpravny ČSM,
Podnik, OŘKJ ČSM

Cecilie Juroszková

SC

Jana Sedláčková

Ochmanova parta vyrazila předloni na Závodě Důl ČSM 947 metrů, vloni to pak bylo 628 metrů a letos má od ledna do října na svém kontě už 638 metrů.
V úpadní ražbě v kameni docílila za říjen rovných sto metrů, což
zatím na této šachtě nikdo nedokázal. „Pokoušíme se navázat na výsledky roku 2012 a 2013

Výdejní místo

Výdejna ochranných
558 492 791 pomůcek v lokalitách
Staříč a Chlebovice
Výdejna ochranných
596 451 633 pomůcek v lokalitách
Sever a Jih
Výdej u vedoucích
596 353 415
mistrů

V roce 2015 bude téma skoronehod jedním z pilířů bezpečnostní kampaně OKD.
se oﬁciálně nepřišlo až při šetření
pracovního úrazu.

Pásovlek jako gilotina
Pásovlek, nebo také létající koberec. Všichni známe z dolů OKD
tento dopravní prostředek, který usnadňuje dopravu horníků
na úklonných důlních dílech už
desetiletí. Jeho obrovskou výhodou je jednoduchost, s jakou překonává převýšení desítek metrů

a nafárat sloj Natan co nejdříve.
Aktuálně máme na čelbě v proﬁlu SPN 16denní postup ve výši tří
a půl metru,“ vysvětlil hlavní předák, jehož kolektiv doznal v nedávné době změn v podobě odchodů kvaliﬁkovaných zaměstnanců za prací do polských dolů.
Vystřídali se i předáci směn – nyní
jsou jimi Michal Mrozek, Robert
Domalewski, Leszek Polok, Artur
Ostanek a Wiesław Staniek.
Ochmanových
osmačtyřicet
chlapů pracuje s klasickou technologií v podobě nakladače DH-L
1200 a vrtačky VVH 1-R, přičemž
se rozhodně nebrání zavádění –
a také zvládání – novinek. „Hlavní
předák bývá velmi nevrlý, pokud
něco kolektivu chybí k jeho práci,
a hned se pokouší tento stav změnit
k lepšímu. Novociány dává do jednotlivých osádek po osobním prověření a kolektiv pod jeho vedením
podává požadované výkony,“ přiblížil úsekový vedoucí Kirchner.

Savary se znovu vrací mezi elitu
Po neslavném začátku letošního roku, kdy stavěli respové kříže,
prováděli zarážky klasickou technologií pro razicí kombajny či asanovali důlní díla, se Savaryho raziči chtějí vrátit opět k čelbové elitě

ní technik v noční směně přivolal
sedačky do spodní stanice vleku.
V blízkosti průvodnic se nachází jak ovládací tlačítka k přivolání vleku, tak důlní telefon. Pásový
vlek se dal do pohybu a technik
potřeboval využít čas, než sedačky přijedou z horní stanice do dolní. Proto telefonoval kolegovi
na povrch. Debata byla náročná
a technik byl telefonátem rozrušen. Najednou ucítil tupou bolest

Z popsaného příkladu je možné stanovit taková opatření, která zabrání tomu, aby se tato nebezpečná situace opakovala.
Skoronehodou by bylo, kdyby náš
technik šťastně uhnul a vše nahlásil. Což mohli udělat již zaměstnanci, kteří se v této rizikové situaci ocitli před ním. Pak by bylo
možné přijmout opatření, aby se
telefon i přivolávač umístily mimo
ohroženou oblast dráhy vleku. ms

Pracoviště 44 630 na jižní lokalitě stonavské šachty, odkud nafarávají sloj Natan.
na stonavské šachtě. „Zlom nastal
v květnu, když jsme přišli na ražbu
výduchu 371 040, kde dříve při přibírce tvrdých průvodních hornin
zhavaroval i těžký kombajn AM 75.
My si vybavili pracoviště razicím
kombajnem AM 50/132 a nafasovali vrtací kladiva NVK pro provádění trhacích prací. Průvodní horniny zde byly skutečně na hranici
technických možností naší technologie,“ sdělil hlavní předák s tím, že
práci opět zahájil asanací čtyřiceti
metrů již dříve vyražené a následně vypleněné chodby.
Po počátečních problémech,
kdy kolektiv kvůli kusovitosti horniny hledal co nejlepší způsob raž-

by – především, co se schématu
pro trhací práce týče – se kombajnéři dostali do optimální zabírky.
Nakonec se to obešlo i bez střelby.
„Nutno podotknout, že Savaryho
parta si prošla za posledních osm
let zásadní změnou osádek. Z původního kolektivu mu zbylo pouze sedm chlapů. I navzdory tomu
dosahovala za daných podmínek slušných výsledků. Měsíčně
razila průměrně 110 metrů, to
dávají jen ti nejlepší,“ podotkl
Jurygáček s tím, že ocenění si zaslouží minimálně směnoví předáci Emil Červeňák, Lubomír Srnec,
Roman Borský, Miroslav Koňař
a Jan Kundl.
Radek Lukša

Očima vedoucího provozu příprav

FOTO: Radek Lukša

Paskov, Podnik
Paskov, Úpravny

Ochman chce zopakovat úspěch

Centrum personálních služeb

Administrátorka
Telefon
sociálních služeb

v pravé noze. Dojíždějící vlek mu
amputoval pravou nohu pod kolenem, protože stál v blízkosti vodicí průvodnice.
Tento případ skončil zraněním,
ale určitě minimálně několik horníků bylo předtím v takřka identické situaci, jen nedošlo ke kombinaci přivolání vleku a současného telefonování, případně dotyčný stihl před dojíždějícím vlekem
uhnout. Kolikrát? To nevíme.

V přípravách na ČSM dva tahouni z patnácti

Pavel Zajíček

Závod/lokalita

a dráhu někdy až několik stovek
metrů. Na namazaných průvodnicích se pohybuje skupina sedaček tažených nekonečným lanem
a pohonem přes naváděcí rolky.
Zařízení je jednoduché, o to víc
může být nebezpečné v případě
vstupu do ohroženého prostoru.
Následky mohou být fatální a vést
k poškození zdraví.
Příklad? Na začátku 90. let minulého století si jeden vyšší výrob-

Hydraulická hadice jako zbraň

Výdej vitamínů pojištěncům
Revírní bratrské pokladny
OSTRAVA – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, každoročně
vydává svým pojištěncům, kteří jsou
zaměstnanci OKD a pracují na důlním nebo povrchovém rizikovém
pracovišti, vitamínové přípravky.
Výdej vitamínů bude probíhat od 18. 11. 2014 ve všech

ní úsek, hydraulika a dodavatel
hydraulických hadic. Start porubu byl odložen. Do 24 hodin
byly vyměněny všechny magistrální tlakové hadice v celém kapacitním porubu. Ten sice najel
později, ale vyřešila se výrobní
vada hadic a hlavně se nikomu
nic nestalo.
Klíčové bylo, že si chlapi informace o nebezpečném stavu nenechali jen pro sebe a na problém

STONAVA – V minulém čísle
Horníka jsme informovali o novém programu OKD, jehož cílem je eliminovat rizikové situace, které potenciálně hrozí úrazem a ohrožením zdraví a bezpečnosti. Testovací režim by měl začít
od prosince, v roce 2015 pak bude
téma skoronehod jedním z pilířů bezpečnostní kampaně OKD.
Do redakce dorazila řada dotazů,
co to tedy skoronehoda vlastně je?
Jak ji odlišit od prostého zanedbání pracovních povinností? Proto
jsme požádali vedoucího odboru řízení bezpečnosti OKD Pavla
Zajíčka o vysvětlení na několika
příkladech.

FOTO: Boris Renner
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Hlavní předák Janusz Ochman (vlevo) a vedoucí úseku Polcarbo Milan Kirchner.

Přestože se letos čelbovým
na ČSM moc nedaří – a na důlně
technický plán úkolující vyražení
celkem sedmnácti kilometrů
očekávají dvoukilometrové
manko – zaslouží si ze všech
patnácti zdejších kolektivů podle
vedoucího provozu příprav Petra
Skyvy vyzdvihnout Ochmanovy

i Savaryho chlapi. Předčí očekávání, jsou oporou provozu. „Oběma
hlavním předákům děkuji a přeji
hodně zdaru. Savarymu zvanému
Ďoďo rovněž při jeho koníčcích
– houbaření a horské turistice.
Ochmanovi, dojíždějícímu na důl
z Polska, pak šťastné návraty
domů do Pawlowic,“ uvedl Skyva.

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Po odchodu ze šachty
si Vilém Merta zařídil
obchodnickou živnost
v oboru koženého zboží

Petr Bezruč, fáral jako důlní elektrikář, a pak jako elektrikář u jámy. „Když jsem skončil
v hornictví, dělal jsem pro firmu,
která vozila kožené zboží. Ta už
neexistuje a já se osamostatnil,“
podotkl.
Na vlastní nohy se postavil také díky kontaktům, které si předtím poctivě budoval.
„Udělat se pro sebe se dá i v této
době. Jde samozřejmě o jednání
s lidmi, je třeba mít trochu image, nebát se mluvit,“ tvrdil „kožař“ provozující i vlastní eshop
na www.vimer.cz. Netají se tím,
že kvůli práci absolvoval i kurz
rétoriky – tedy umění vyjadřovat se.
Na šachtu Merta nicméně
vzpomíná rád. „Neměli jsme se
tam špatně, každopádně nám
pracovní starosti končily, když
jsme přešli za bránu. Jak dělám
sám na sebe, nyní před Vánoci
je to prakticky od rána do večera. Osmihodinové šichty?
Ráno vyrazím do Olomouce už
před sedmou a končím v šest
večer na hotelu v Bučovicích,“
dodal.

„V nabídce mám tašky,
které šije kamarádova
ﬁrma na bývalé šachtě
ve Sviadnově, ale také
peněženky až z Indie,“
popsal svůj vzorkovník.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

„Například rukavic jsem měl
na počátku měsíce šest set párů.
Nyní mi jich zůstalo jen deset,“ nechal se slyšet v OstravěPorubě, kde si udělal krátkou zastávku mezi pojížďkami za klienty v Opavě a Havířově. Kufr
jeho škodovky slouží za vzorkovník, kromě rukavic obsahuje
teplé papuče, peněženky, pánské
i dámské tašky. Vše pravá kůže.
„Já jsem původně elektromechanik a důlní elektrikář.
Kamarád vyrábějící na někdejší šachtě ve Sviadnově kožené tašky byl řezník. A další kolega z Jablunkova, jenž dováží
do republiky polské kožené zboží a zdravotní obuv, zase hasič,“
popisoval s tím, že změnu profese zvládne snad každý. V současnosti jde podle něj o to, umět
s klienty komunikovat.
Merta se sice vyučil pro
Bastro, ale tak jako jeho táta
(havíř a náborář na Dole Fučík)
začal na šachtě. Po průmyslovce v Olomouci nastoupil na Důl

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Líná huba, holé neštěstí? Nebo také bývalý chlap
ze šachty bez práce! Své o tom ví
Vilém Merta, jenž si právě na výřečnosti a schopnosti komunikovat postavil nedlouho po odchodu z havířiny živnost. Stal
se zástupcem několika výrobců
oděvů a oděvních doplňků i galanterie z kůže. Dealerem, chcete-li.

Vilém Merta s taškami šitými ﬁrmou kamaráda na bývalém dole ve Sviadnově.

Radek Lukša

FOTO: SSB

Cesta k úspěchu?
Nebát se mluvit!
Nikola Vrbová u řeky Temže v hlavním městě Velké Británie, kam málem nedorazila.

PRÁZDNINY S ANGLIČTINOU
NYNÍ PŘIŠLY VE ŠKOLE VHOD
Studentka z Ostravy
strávila díky Barborce
měsíc na jazykovém
kurzu v Bournemouthu
OSTRAVA – Indové, Italové, Španělé,
Rusové a jedna Češka jménem
Nikola Vrbová se sešli ve třídě
na jazykové škole DSC v anglickém
městě Bournemouth, aby se zdokonalili v užívání světového jazyka
číslo 1. Studentce ekonomické
školy z Ostravy zajistil měsíční pobyt
i výuku Spolek svatá Barbora (SSB).
Nikola se starší sestrou Kristýnou
k němu náleží prakticky od začátku
jeho činnosti.
„Každý se mi divil, že jedu
o letních prázdninách do školy.
Ale já nelituji, protože to, co jsem
ve Velké Británii pochytila, se mi
teď v novém školním roce náramně
hodí. Vylepšila jsem si gramatiku,
už se tolik nebojím anglicky mluvit,“
popisovala Nikola, navštěvující školu AHOL v ostravských Vítkovicích.
Na intenzivní jazykový kurz vyrazila
letos díky Barborce poprvé.
„Rozdílný je už přístup v anglické
a české škole. Bournemouthští
učitelé mají přátelštější chování,

byli jsme pro ně větší individuality.
A zajímavost, ve škole se tam nepřezouvají, na čemž se u nás pořád
trvá,“ vzpomínala s tím, že mnoho jí
dal také pobyt u „náhradní“ rodiny.
Domů se vracela obohacená o nové
přátelství, hodně se dozvěděla o anglické kultuře, ale i zemích svých
spolužáků.
„Zkušenosti a vzpomínky holce
nikdo nevezme, bude je mít navždy.
Když jsem se dozvěděla o možnosti
vyjet díky Barborce na jazykový
kurz angličtiny do Velké Británie,
hned jsme měli jasno. Využila toho
zatím mladší dcera, starší, studující
rovněž na škole AHOL veřejně-správní činnosti, chce samozřejmě příště
taky,“ prohlásila Šárka Vrbová,
maminka Nikoly a Kristýny.
Vrbovi patří k Barborce po tragické
události na Staříči, kde přišel o život
manžel a táta Miroslav Vrba. „Činnost
spolku starajícího se o podobně osudem postižené rodiny je obrovskou
podporou a pomocí. Hodně už pro
mě znamená jen setkávání s ostatními maminkami. Já i obě holky jsme si
na společných akcích či dovolených
našly skutečné přátele,“ řekla Šárka
Vrbová.
Radek Lukša

Trable v cizím městě očima Nikoly

Dříve důlní elektrikář a nyní prodejce kožených oděvních doplňků a galanterie.

Když jsem se chystala na cestu
do Londýna, přálo zrovna počasí
a nepršelo. Málem jsem však
odjet nestihla. Vyrazila jsem ráno
na autobus, ale přesto, že jsem
byla v Bournemouthu už asi týden,
nějak jsem špatně odbočila a ztratila se. Pravda, už podruhé, takže

jsem byla chytřejší a začala se
ptát na cestu alespoň k zastávce.
Doběhla jsem tak tak na místo
setkání a uviděla pár známých
tváří ze školy, takže jsem si mohla
oddechnout. Přivezla jsem si
z Londýna spoustu krásných
zážitků a ještě více fotek!

Všecki moje lasky
Minulu sobotu se tak ochladilo, že
vedeni hospody Na Upadnici dovolilo
kelnerovi Zbyňkovi, aby rozfajroval krb
uprostředka sala. Bo zima byla taka
kapku vlezla, vyměnili zme pivo za svařaki a grogi. „Tuš to mi hlava něbere.
Včil zima jak na Siberiji a minuly tydeň
o dušičkach bylo ešče krasne babi leto.
„Co bys chtěl skoro v polovici listopada?
Laziť po kupaku v plavečkach?“ smjal se
mu Jaryn. „To ni, ale aby bylo slunečno
bez velkeho větra a těplo tak akurat. A to
by mohlo vydržeť až do dubna a hned
to přejsť na jaro. To mam ze všeckich
tych štyrech obdobi nejrači. Jak se tak
ty pupata nalivaju, pomalu se začina
všecko zeleňať, baby odhazuju přebytečne mantle a svetry a galaty zaměňuju
za leginy či kraťučke sukně... A světlo je

pomaly až do pulnoci! To je potym parada!“ nědal se Antek. „Vydrž, Prťka, vydrž!
Ešče měsic a maš tu Luciju. Ta sice dňa
něpřida, ale noci už upije! No a to už
začinaju lepši časy,“ chlacholil ho Jaryn.
Antek enem cosik zamrmlal, ale za chvilu
se obratil na mně: „Ty, Lojzek, raz si nam
vykladal, že ta tvoja prvni velka laska
vypadala tajak Bardotka. Že sem tě s ňu
ale nikdy něviděl! To stě spolu chodili
kanalami?“ Něchal sem hospodu,
aby se vysmjala do němoty a potym
začal: „Ni. Ale bylo ti to take chozeni
něchozeni. Ona chodila na gympl tuš
vedle naši prumyslovki. No a jak už to
byvalo zvykem, školy jezdily na podzim
pomahať zemědělcam z kobzolami, řepu
či ze lnem. No a dycki jak zme vyrazili
do přirody, tak se děvuška ku mně měla.

Naposledy v letě na chmelu. Ale jak zme
dorazili zpatki do Ostravy, tuš chodila
po parku s inymi a v zimě na stareho ostravskeho Kotasa
brusliť – vtedy
to byla velka moda
– s takim
jednym, co
měl načesaneho kohuta
tajak Travolta
v Pomadě. A byl tež
starši. A tak ju ukecal
ona se ho vzala. Tuš
temu si mě, Antečku, s ňu
viděť němoch. Bo jak zme
se my dva poznali, to už sem

měl zas ine lasky! Ale ešče na jednu rad
spominam. To bylo hned v prvni
třidě na zakladce. Bylo to take
copate, okate a žive, tajak rtuť.
Nikdy sem ale neměl odvahu ji
cosik řecť. Akurat tak namočiť
copek do kalamařa, bo sem
seděl v lavce hned za ňu,
žduchať do ni, podražať ji
nohy, no prostě enem
take ty přiblble děcke projevy lasky
sem se zmoch.
Když sem ju
pozdějši potkal
už jako ženaty,
vyznal sem se ji
z te svoji děcke
lasky. Řekla mi

enem, že sem vul, že sem nic něřek. Pry
by něbyla proti! Ale včil teho nělituju.
To okate a žive se změnilo na břuchatu arogantni a přetivnu staru babu.
A Bardotka? S tym Travoltu se rozvedla
a žije sama, jak se mi doněslo. Oto
sem ju potkal. Scvrkla stara babka tak
do hrstečki. A když se na mě zasmjala
a při slově čau zeširoka odevřela bezzuby pysk, robil sem, že ju něznam a vyhnul
se ji oblukem… Chlapi zas řvali smichem,
ale Erďa se, tajak tradičně, zebral slovo:
„Tys byl asi velki proutnik, co?! Ale to
už su enem stare baje! Ale znatě tyn jak
se pta jedna robka druhe: Už jsi někdy
při souloži pozorovala svého muže?
–Jó. – A jak se tvářil? – No, vždycky stál
ve dveřích a blbě čuměl!... Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Panorama

Penzijní připojištění je jistota se
státní zárukou

penzijních fondů, kteří spoří od prvního ledna 2013 stále 100 či 200 Kč
měsíčně? Tito nebyli ze systému
vyloučeni, mohou takto spořit, avšak
nemají nárok na státní příspěvek.
Jejich úspory jsou ročně zhodnoceny
podle toho, jak fond hospodaří.
V posledních letech se zhodnocení
penzijních fondů pohybovalo mezi
jedním až třemi a půl procenty.

KARVINÁ – V dnešní části seriálu
se podívejme na další produkt
ﬁnančního trhu, kterým je možné si vylepšit budoucnost. Jde
o penzijní připojištění se státním
příspěvkem. I když se může zdát, že
tento jednoduchý produkt není třeba
připomínat, opak může být pravdou.
U penzijního připojištění se státním
příspěvkem došlo k prvnímu lednu
2013 k podstatným změnám, které
je vhodné připomenout.

Fondy hospodaří opatrně
A další připomenutí. Pokud si nejsme
jistí, zda máme u smlouvy nastavenou pozůstalostní penzi, tak si tuto
skutečnost ověřme. Jestliže není
penze sjednána, pak oprávněná
osoba v případě nároku na čerpání
dávky obdrží pouze tuto bez státních
příspěvků.
U penzijního připojištění lze rovněž
nastavit invalidní penzi. A proč se
o peněžní prostředky v penzijním
připojištění, připomínám, jde o starý
systém, nikoliv o nově nastavený druhý pilíř penzijní reformy, nemusíme
bát? Ve starém systému je s našimi
penězi nakládáno velice opatrně.
Strukturu portfolia tvoří z největší
části státní pokladniční poukázky,
běžné účty a termínované vklady.
Podílové listy a rizikové akcie jsou
naopak součástí portfolia pouze
v minimální míře. Chování penzijních fondů vyplývá ze skutečnosti,
že se nesmí oproti jiným ﬁnančním
instrumentům ze zákona dostat
do ztráty. Dohled nad činností
a hospodařením penzijních fondů
vykonává Česká národní banka.
Z toho důvodu není vhodné, pokud
tuto smlouvu máme, ji za žádných
okolností rušit. Nově již nelze
do systému opět vstoupit. Může
se stát, že měsíční splátka je
příliš vysoká, pak ji můžeme snížit,
a pakliže se naše ﬁnanční situace
vylepší, opět změnit. Je to další
z mála produktů spoření, do kterého
nám přispěje stát a v některých
případech i zaměstnavatel, na jehož
vklad se však nevztahuje státní příspěvek. Záleží jen na nás, jak si toto
spoření nastavíme a kolik do něj
budeme investovat.

Kdy přispěje stát?
Oproti původnímu systému penzijního připojištění se zásadně změnily
podmínky pro měsíční příspěvek
účastníka, měsíční státní příspěvek,
roční snížení daňového základu,
a s tím související daňovou úsporu.
Uveďme si příklad hraničních částek,
které nám zajistí maximální čerpání
státního příspěvku a roční daňovou úsporu. Pokud chceme čerpat
maximální měsíční státní příspěvek
230 Kč, potom je nutné spořit minimálně 1000 Kč měsíčně. Od částky
1000 Kč nahoru se již výše státního
příspěvku nemění. Na roční daňovou
úsporu máme nárok pouze v tom
případě, pokud spoříme od 1100 Kč
měsíčně do 2000 Kč měsíčně a více.
V tom případě se můžeme těšit
na roční snížení daňového základu až
o 12 000 Kč, což činí roční daňovou
úsporu 1800 Kč.
Pokud uvažujeme, že takto spoří
manželé, potom výsledná částka
daňové úspory pro domácí rozpočet
se jeví víc než zajímavá. V případě
penzijního připojištění to jsou
v podstatě jediné prostředky, které
se nám vrátí do rodinného rozpočtu
každoročně.
Připomeňme také, jak to vypadá
s minimální částkou, určenou
ke spoření. Od prvního ledna 2013
se jedná o částku 300 Kč měsíčně,
u které náleží účastníkovi spoření
státní příspěvek 90 Kč. Do posledního prosince 2012 této částce náležel
státní příspěvek 120 Kč. A co se
stalo s těmi klienty, po transformaci

Mgr. Hana Grzegorzová

Dopis psaný srdíčkem
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Mé nejmilejší Barborce
Před několika lety jsem musela kvůli
nemoci zajet do Karvinské hornické
nemocnice. Při procházení dlouhou
prosklenou chodbou jsem se koukala
na plakáty, které obsahovaly fotky
z moderních oddělení nemocnice a její
historie. Do jednoho z nich s obrázkem
svaté Barborky jsem se začetla. Psalo
se tam tehdy o Občanském sdružení
svatá Barbora (dnes Spolek svatá
Barbora), které pomáhá dětem, sirotkům
po hornících, kteří zemřeli v dole. Hned
jsem si řekla, že to je znamení. Byly jsme
s mamkou v tu dobu samy, protože taťka
taky umřel při práci v dole. Chodila jsem
do soukromé školy a mamka se musela
hodně snažit, aby ji mohla platit, jelikož
jakožto správná puberťačka jsem si
postavila hlavu, že přece neodejdu v druháku ze školy, kde mám kamarády.
Po příchodu domů jsem tedy mamce
sdělila, nač jsem narazila, a že bychom
mohly také zkusit Barborku kontaktovat.
Ta se zdráhala, nicméně po čase dala
na mé naléhání a napsala do sdružení
dopis. Pak k nám na návštěvu přišel
velmi milý pan Kaluža, který si s mamčou
popovídal. Ptal se na taťku, jeho práci,
jeho úmrtí v dole a celkově na náš život,
kde studuji, jak mi škola jde. Bylo to velmi
příjemné setkání.

Kateřina Szamaránszká (vpravo)
na jednom z Barborčiných výletů.

A tak začal náš společný život
s Barborkou. Na první dovolenou jsme
jely do Chorvatska. Byly jsme nervózní,
mamka samozřejmě míň než já. Však ji
všichni známe, jak je ukecaná, takže netrvalo ani pár minut a už si vesele povídala
s ostatními maminkami. Neskončilo to
jen u jedné dovolené, bylo jich za ty roky,
kdy jsme patřily pod Barborku, několik.
A všechny stály za to! Ať už byly zahraniční, či jsme navštívili krásy naší země.
Nemohu ani slovy popsat, jak moc
mi všichni v Barborce přirostli k srdci.
Mám na mysli ostatní rodiny, které potkal
stejný osud jako nás, nebo lidi z výboru,
kteří dělají vše pro to, aby Barborka i nadále mohla pomáhat potřebným. Slova
nestačí ani k poděkování za ﬁnanční
výpomoc, díky které jsem dokončila
nejen soukromou obchodní akademii,
ale později i Vyšší odbornou školu
v Havířově. Mimo to děkuji za pomůcky
nezbytné ke studentskému životu, ať
už papírové, či v jiné formě. Jen díky
Barborce a její nezištné pomoci jsem
se konečně rozhoupala a udělala si
i řidičák, který je v dnešní době opravdu
hodně potřebný!
V těchto pár řádcích není možné
popsat vše, za co jsem Barborce i všem,
kdo ji podporují, vděčná a jak moc si
vážím práce lidí, kteří pro ni pracují.
Jste skvělí, úžasní a já všem přeji jen
pevné zdraví a nervy, abyste v této práci
mohli i nadále pokračovat a pomáhat
tak i dalším dětem, aby mohly studovat,
věnovat se svým koníčkům a měly snadnější vstup do života. Mé poděkování
patří i zaměstnancům OKD, Nadaci OKD
a všem ostatním, kteří naší Barborce
pomáhají. Protože bez jejich pomoci by
se nám žilo těžko.
Všem ještě jednou obrovské díky.
Mám vás všechny moc ráda!
Kateřina Szamaránszká

Veřejnost ocenila projekt Ce
Odborná komise vybírala
vítěze ze 135 přihlášených
o titul Neziskovka roku 2014
PRAHA, KARVINÁ – Na půdě Senátu
PČR bylo první listopadové úterý rozhodnuto o vítězích soutěže
Neziskovka roku 2014, kterou vyhlašovala Nadace rozvoje občanské společnosti. Na co se vůbec projekt Neziskovka roku zaměřuje? Jde
o ocenění neziskových organizací
z celé republiky, na jejichž hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru.
Odborná komise neměla vůbec
jednoduché rozhodování. Nakonec
však ze 135 přihlášených organizací vybrala vítěze. V kategorii velkých neziskovek získala prvenství
Charita Opava, ve středních občanské sdružení PFERDA a v malých
sdružení Lata.
„Letošní ročník nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový

sektor opravdu profesionalizuje,“
prohlásila ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana
Šilhánová.

Třetí místo pro Celé Česko
čte dětem
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Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům

Letos zabodovala i Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte
dětem (CČČD) z Českého Těšína,
která už osm let úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v Česku. V největší konkurenci
malých neziskovek se umístila mezi
pěti nejlepšími, a v kategorii Cena
veřejnosti brala dokonce třetí místo.

Cena veřejnosti byla udělena za podpory Nadace Karla Janečka.

Vítězové jednotlivých kategorií Neziskovky 2014
Velká neziskovka
Charita Opava – poskytuje služby
sociálně, zdravotně a společensky
znevýhodněným
Střední neziskovka
PFERDA – sdružení pro všestranný
rozvoj osob s mentálním postižením

Malá neziskovka
Lata – Programy pro ohroženou
mládež
Cena Veřejnosti
Helppes – Centrum výcviku psů pro
postižené

Posláním společnosti Celé Česko čte dětem
je rozvíjení emočního zdraví dětí a čtenářské
gramotnosti prostřednictvím předčítání.
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Prvního veřejného čtení se s radostí ujali manželé Václav a Dagmar Havlovi. To se
psal rok 2007.

Vítězem v této kategorie se znovu
stala společnost Helppes – Centrum
výcviku psů pro postižené.
„Prošli jsme opravdu velkým výběrovým sítem organizací napříč
celou republikou. A skončit v tak
obrovské konkurenci na takových
umístěních je úžasné,“ řekla koordinátorka kulturních projektů
Monika Škanderová. Ředitelka Eva

Katrušáková si váží zejména hlasů
veřejnosti. „Zrovna ty mají pro nás tu
největší váhu. Je na místě poděkovat
především dobrovolníkům a koordinátorům, kteří šíří myšlenku o blahodárném vlivu předčítání na dětskou duši ve svých regionech a obcích,“ prohlásila spokojeně ředitelka.
Osvětová a mediální kampaň,
na které tým zakladatelky a ředitel-

Putovní expozice bubáků i s permoníky
Dětem se aktuálně líbí strašidelné
a hororové příběhy a knihy, proto
Městská knihovna Havířov výstavu
díky Nadaci Landek zajistila
HAVÍŘOV – Původem z nehornické Plzně je
Kočovné muzeum strašidel, jehož exponáty
do čtvrtka 13. listopadu spíš bavily, než děsily
návštěvníky Městské knihovny Havířov (MKH)
v centrále v ulici Svornosti a pobočce v Podlesí.
Zapůjčení expozice s bubáky pro děti i dospělé
umožnil grant z Nadace Landek.
„Permoník nechybí. Je nicméně jiný, než jaké
známe v našem hornickém městě. Lidem spíše
připomíná Santa Clause. A místo uhlí má truhličku s drahokamy,“ popisovala Dana Kochová
z MKH s tím, že na druhé straně určité loutky
v životní ani zmenšené velikosti nepostrádají cosi
zlověstného s nádechem tajemna.
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I soutěže se nesly v příslušném duchu, zde věšení
vodnických dušiček na šňůru.
„Výstavu jsme uskutečnili za pomoci Nadace
Landek také proto, že sami dětští čtenáři tíhnou
v poslední době ke strašidelným až hororovým
příběhům a knihám,“ pokračovala knihovnice.
Sto exponátů včetně Kocoura Baskervillského
či Svatebního popravčího vrchu během měsíce
shlédlo okolo 1800 návštěvníků.

„Připravili jsme při této příležitosti besedy pro
veřejnost zaměřené na pověsti našeho regionu.
Tedy i ty vážící se k dobývání uhlí a horníkům,“
upřesnila Kochová a zmínila například Pana
Pusteckého. O tom se povídalo, že vládl podzemní říši a zamiloval se do dcery petřvaldského havíře Maryši, s níž se také oženil.
Jiná havířská pověst vypráví o horníkovi, jenž
si při svačině v dole myslel, že mu po noze leze
„šťur“. „On to byl ale Permoník, s nímž se o jídlo rozdělil. Permoník pak rubal uhlí za něho, milý
havíř si jen chodil pro výplatu. Proto lidem říkám, kdo dělá na šachtě, měl by s sebou nosívat
i velkou svačinu,“ dodala Kochová.
Kapitolou samou o sobě jsou na putovní výstavě pocházející z Muzea strašidel v Plzni bubáci
určení zejména pro dospělé. Delirium Tremens,
Teta Anorexie, Strach má velké oči, Srdce na dlani, Na dně – názvy těchto i dalších příšer uzavřených v zavařovacích sklenicích v dospělém oddělení snad hovoří samy za sebe.
Radek Lukša

Poukázka Flexi Pass – volný čas na přání
Zaměstnanecké
poukázky Flexi Pass
budou vydávány 25.
a 26. listopadu ve všech
závodech OKD
STONAVA – Blíží se konec roku
a s ním i výdej zaměstnaneckých
poukázek Flexi Pass, se kterými si můžete užít volný čas přesně podle svých představ. Roční nároky na poukázky, které vyplácí
OKD svým zaměstnancům již pátým rokem, se pohybují od 2400
do 5600 Kč podle počtu odpracovaných let v OKD. V letošním roce
budou poukázky vydávány 25. – 26.
listopadu ve všech závodech OKD
podle přesného harmonogramu,
který bude rozepsán v příštím vydání Horníku.

Podmínky získání
zaměstnaneckých poukázek
Poukázky se v roce 2014 vydávají za rozhodné období 1. leden až

31. říjen. Pro získání nároku musíte mít v tomto období odpracováno
alespoň 140 směn (netýká se nemocenské z důvodu pracovního úrazu) a nesmíte mít žádnou neomluvenou absenci. Výše poukázek se
odvíjí od počtu odpracovaných let.
První nárok vzniká po odpracování
jednoho roku před rozhodným obdobím, tj. před 1. lednem 2014, tzn.
nástupy nejpozději 1. 1. 2013.

Jak si poukázky vyzvednout
Pokud již nyní víte, že v době výdeje poukázek nebudete přítomni
v práci, požádejte svého kolegu o jejich převzetí. Jednoduše ho vybavte plnou mocí, kterou si vyzvednete u administrátorů sociálních služeb, personalistů, mzdových účetních nebo u kiosků a vrátnic.

Kde uplatnit poukázky
Poukázky Flexi Pass v nominální
hodnotě 50 a 200 Kč můžete využít
na nákup služeb v oblasti kultury
a sportu, relaxace, cestování, vzdělávání, nákupu léků a zdravotnic-

kých pomůcek či očkování na mnoha místech po celé České republice. Firma Sodexo Pass ČR rozšířila
síť provozovatelů, u kterých můžete poukázkami platit. Nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích našeho kraje jimi můžete hradit cvičení ve ﬁtness centrech, relaxační procedury ve wellness
centrech, zdravotní pomůcky v lékárnách nebo zájezdy v cestovních
kancelářích. Zamiřte za kulturou
a s poukázkou Flexi Pass projděte výstavní síně a galerie, navštivte divadelní představení nebo se
pobavte na ﬁlmech v kině, zajděte
na přednášky nebo koncerty do klubů a kulturních domů.
Poukázkami lze uhradit jazykové i jiné vzdělávací kurzy nebo např.
autoškolu, pro mladší pak plavání
nebo cvičení s dětmi. A nezapomínejte také na své zdraví, za poukázky můžete nakoupit vitamíny, léky,
očkování a zdravotní pomůcky v lékárnách či optikách.
Díky široké síti provozoven, které přijímají poukázky Flexi Pass,

najde každý z vás pro své poukázky
využití, což je velkou výhodou, protože jejich další prodej není v souladu s platnou legislativou.
Seznam společností z Moravskoslezského kraje, které přijímají poukázky Flexi Pass, naleznete
na internetových stránkách ﬁrmy
Sodexo, konkrétně www.mujPass.
cz. Provozovny, u kterých je možno platit poukázkami, jsou označeny samolepkou, na které je vždy vypsán typ přijímaných poukázek.
Připomínáme, že poukázky, které jste obdrželi loni, mají platnost
do konce roku 2014. Máte-li tedy
ještě nějaké ve svých peněženkách,
neváhejte a utrácejte!
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výdeje zaměstnaneckých poukázek kontaktujte administrátorky sociálních služeb
na jednotlivých závodech nebo
kl. 852-3415.
S dotazy k uplatnění poukázek
se můžete obracet také na infolinku
ﬁrmy Sodexo Pass ČR 233 113 435.
Centrum personálních služeb

Panorama

deže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných
vazeb v rodině prostřednictvím
společného čtení.

2006

ce vznikla
V tomto ro lé Česko
e
kampaň C m.
čte děte

ky CČČD Evy Katrušákové v Česku
pracuje, se zaměřuje na podporu
čtenářské gramotnosti dětí a mlá-

V různých městech
a obcích České
republiky probíhají
akce, při kterých známé
osobnosti čtou dětem.
První veřejné čtení se konalo
v roce 2007 v odsvěceném kostele
Sv. Anny v Praze a pozvání s nadšením přijal první prezident samostatné
České republiky Václav
m
Havel s manželkou. „Více než deH
vadesáti osobnostem ze světa kultuvad
ry, sportu i veřejnosti se projekt líbí
proto, že je ‚čistý‘ a jde vlastně o investici do našich dětí. Všichni s touto myšlenkou souhlasí a podporují
ji,“ dodala Monika Škanderová.

V Karviné je o čtení
také zájem
O tom, že tento projekt je
i v Karviné velmi populární, svědčí slova Yvonne Kozubkové z pobočky RKKA v Novém Městě.
„Minimálně jednou měsíčně, vyjma letních prázdnin, k nám dorazí nějaká zajímavá osobnost
a předčítá dětem. Pokaždé máme
posluchárnu plnou,“ vysvětlila
a přidala, že karvinským dětem
a jejich rodičům letos předčítalo
nespočet osobností z řad herců,
muzikantů, moderátorů, ale také
těch méně známých regionálních
umělců.
V úterý 11. listopadu přivítali
v Karviné místní rodačku, herečku
Pavlu Tomicovou. Tu jistě všichni
znají například z kultovního snímku Snowboarďáci režiséra Karla
Janáka nebo z nekonečného nováckého seriálu Ulice, kde exceluje
v roli kadeřnice Simony.
„Pavlu Tomicovou jsme před
časem také oslovili a nyní to vyšlo. Jsme za to strašně rádi,“ podotkla Kozubková s tím, že týž den
od 19 hodin se tato populární herečka představila po boku svých
hereckých kolegů z královéhradeckého Klicperova divadla ve hře
Figarova svatba.
Adam Januszek

Zábavné strašení v Doubravě
Děti pomohly zdobit
sál i vlastní kostýmy,
rodiče pak zapojily
i do soutěžních rejdů
DOUBRAVA – Halloweenské dýně
z marcipánu, mufﬁny s náhrobními kameny, zákusky ve tvaru utrženého lidského prstu a další příhodně ozdobené sladkosti dostávaly na uvítanou děti v Národním
domě, kde se první listopadový pátek konalo Světluškování. Na třetí,
závěrečnou akci projektu Doubrava
spolu II podpořenou Nadací OKD
v programu Pro radost dorazilo
na sto lidí.
„Jako nejlepší vyhodnotila odborná porota, jíž asistovali gumoví pavouci a vycpaný havran Karel, čtyři nejhezčí masky. Olgou Kaletovou
a Markétu Fialovou jako malé čarodějnice, Maxe Michalíka představujícího zombie a Olivera Rentu jako
kostlivce. Do strašidelných rejdů, zábavy a soutěží pak malé příšerky zapojily i své rodiče. Maminky a tatínkové museli například prolézt tunelem z dětských rukou, který se stále
snižoval. A to po kolenou i po břiše
jako v nízké sloji na šachtě,“ popisovala Šárka Hugáňová, pracovnice obecního úřadu. Ten vše uspořádal ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel mateřské a základní školy
a Obecní knihovnou.

FOTO: Radek Lukša
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Národní dům – první pátek v listopadu dějiště druhého ročníku Světluškování.
Děti samotné se pak podílely
na výzdobě sálu a vytváření dekorací včetně svých kostýmů. Na zajištění programu se podílela „bavičská“
agentura, která dorazila i s čerticí,
strašidelnou kapelou s trubadúry
či ohnivým mužem. Ti doprovázeli
následný světluškovský průvod dětí
a dospělých večerní Doubravou.
Projekt obohacení kulturního
a společenského života podpořila těžařská nadace v této hornické
obci už podruhé. „Prostřednictvím
akcí menšího rozsahu pomáháme

spolkům či organizacím působícím
v Doubravě s prezentací jejich činnosti, obyvatelům umožňujeme trávení společného času. Lidé se setkávají, lépe se poznávají. V dnešní
uspěchané době tím zpestřujeme život v naší obci,“ přiblížila Hugáňová
s tím, že před Světluškováním organizovali i Drakiádu a podíleli se
na organizaci Dětských radovánek.
Kromě úřadu a knihovny se zapojil
i TJ Baník OKD, Sbor dobrovolných
hasičů či SRPŠ.
Radek Lukša

FOTO: Archiv CČČD

Kdo také předčítal v Karviné?

55/39-VII/14

Zakladatelkou projektu Celé Česko čte dětem je Eva Katrušáková (vzadu).

Zdeněk Svěrák, Miroslav Donutil,
Jarek Nohavica, Václav Vydra,
Jaroslav Dušek, Karel Šíp, Pavel
Nový, Petr Novotný, Jan Révai,
Sandra Pogodová, Zdeněk Izer,
Tereza Kostková, Aleš Háma,
Josef Klíma, Ivanka Chýlková,
Ivo Šmoldas, Heidi Janků, Jana
Štěpánková, Zlata Adamovská,
Václav Kopta, Pavel Vítek a další.

Ke čtvrtstoletí Malé černé hudby
KARVINÁ – Svět se točí dál – to je název jednoho ze čtyř CD karvinské dechovky Malá černá hudba. Orchestr
vznikl v březnu roku 1989 a letos
tedy slaví 25 let od svého zrodu.
Toto jubileum je třeba oslavit. Proto
jsou všichni milovníci vážné hudby

srdečně zváni na koncert, který se
bude konat v sobotu 15. listopadu
od 16 hodin v MěDK. Vstupenky
lze koupit na dvou místech. Buď
v pokladně MěDK, nebo v Městském
informačním centru na fryštátském
náměstí.

„Díky našim příznivcům a věrným
posluchačům nás stále baví hrát
a zpívat. Každý koncert je pro nás
jedinečným zážitkem. A tento jubilejní
ani nemůže být výjimkou,“ říká sólistka orchestru Romana Swaczynová.
aja

Po šichtě
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Vzrušující milostné dobrodružství hodně ovlivní celý
váš následující týden. Budete
ve svém živlu a odmítnete si
připustit, že první opojení je
za vámi, a co teď s přemírou energie. Nasměrovat ji
na pracovní aktivity by bylo
to nejlepší. Čekala by
na vás jistá ﬁnanční
odměna.
Nebuďte příliš sebekritičtí.
Máte na víc, než si vaše okolí
myslí. Podaří se vám vyřešit
palčivý problém posledních
dní a následně se budete
těšit z veřejného uznání
z úst vašeho nadřízeného.
Nenechte se ale ukolébat,
máte před sebou další
úkoly k řešení. Partner
vás podpoří.
Je před vámi setkání, které
přinese odpověď na otázku, jestli čas je skutečně
léčitel starých ran. Bude
to silný zážitek i pro starší,
životem ošlehané ročníky.
Pozor si dejte na větší
sdílnost. Ne všichni jsou
vašimi sympatizanty.
Lehce získáte i úspěch
ve společnosti.

Učme se anglicky s Horníkem!

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Život sám vám poněkud
zkomplikuje vaši ctižádost
a jistou dravost. Okolí
budete chtít přesvědčit,
že všechno hravě zvládáte
a bez cizí pomoci se klidně
obejdete. Kdosi se může cítit
ohrožený a začne usilovně
kopat kolem sebe.
Buďte ve střehu a situaci nepodceňujte.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

V zaměstnání si povedete
velice obratně, stejně tak
i na úřadech. Intuitivně
vycítíte, co chce váš šéf
nebo úředník slyšet. Na jisté
záležitosti, kterými žije vaše
okolí, si vytvoříte svůj vlastní
názor. Nelze proto vyloučit
ochlazení vztahů s některými kolegy nebo
příbuznými.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

Předběhnout konkurenci
a získat v jisté věci prvenství
je pro tuto chvíli pro vás prioritou. Moc si sice neodpočinete, ale rozhodnutí, které
obdržíte poštou, se může
stát důvodem k malé oslavě.
Koncem týdne vás zaskočí
nečekaná únava,
v horším případě může
přerůst v nemoc.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RAK 22. 6. – 22. 7.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Horoskop na týden od 13. do 19. listopadu
Uskutečnění vašich představ
bude stále v nedohlednu.
Příčinou může být i skutečnost, že v jistém sporu
stojíte na nesprávné straně.
Hrozí vám, že podlehnete
mylnému dojmu o správnosti
rozhodnutí, které nemáte
podloženo pádnými
důkazy. Nepodceňujte
nachlazení.

Aktuální problémy žádají
soustředění a pro řešení
potřebujete každou minutu.
Není ani jisté, zda se stihnete
s někým poradit, nebo zůstanete na vše sami. Své názory
prosadíte, zachováte-li si
chladnou hlavu a dodržíte-li
sliby, které jste dali
v minulých dnech.
Relaxujte sportem.
Dostanete prostor k tomu,
abyste se prosadili proti
pomalejším kolegům či
konkurenci. Byla by to
pořádná hloupost takovou příležitost promarnit.
Zamyslete se nad časovým
rozvrhem příštích dní, máte
toho hodně a nesmíte
zapomenout na nic
důležitého.
Chopíte se šance, která
se nabízí, abyste předvedli své odborné kvality,
a blýsknete se všestrannými znalostmi. Obdiv
okolí vás vybudí k ještě
větší činorodé práci.
Snahu zviditelnit se ovšem
nesmíte přehánět,
aby nebyla spíše
kontraproduktivní.
V tomto týdnu vás potrápí
náladovost vašeho protějšku. Bude s ním těžké
pořízení, ale nějak to musíte
vydržet. Bohužel ani v práci
nemáte na růžích ustláno.
Některé vaše představy
se ukážou jako nereálné.
Koncem týdne vás
může okouzlit zajímavá
osoba.
Máte pocit, že na co sáhnete, zkazíte, že ostatní jsou
mnohem úspěšnější a šikovnější než vy. Pokud není
vaše přesvědčení tak silné
a nestojíte pevně za svými
názory, nedivte se případným neúspěchům. Naučte
se poslouchat kritiku,
může být přínosem
v budoucnu.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Aidanův bratr Shawn je tak zabraný do hudby, kterou skládá při
práci v místním hostinci, že si ani nevšiml, jak na něm rusovlasá Brenna může oči nechat. Dřív než si však stačí se Shawnem
ujasnit své city, zamiluje se do něho její mladší sestra. Které z nich
bude patřit Shawnovo srdce a jakou cenu budou muset za lásku
zaplatit?

Seznámili se penzisté v lázních. „Kolik máte
důchodu?“ ptá se paní. – „Osm tisíc,“ přiznal.
– „Hm,“ zamyslela se paní, „to by mi stačilo,
… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
Bada, otrap,
ozrač.

Římskými Obalem opatřičíslicemi 999
ti kšandy

Hora v Etiopii

Podnik
v Trenčíně

Čéška
(anatom.)

Podnik
v Třebíči
Předložka

Ruská předložka (z)

Týkající se
primátů

Vaječný pokrm

Jméno
Kabátové

Francouzský
skladatel

Slovenská
Staré vztažné pádová
otázka
zájmeno
(?)

Podívaná
(nářečně)
Hudební
nástroj
Prašivka
(oblastně)

Vrstva štěrku
kladená pod
vozovkou
2. DÍL TAJENKY
Osobní
zájmeno
Koupelový
přípravek
Žlutohnědé
barvivo

Značka tantalu

SPZ Prahy
Akvarijní ryba
Sloven. ale
kdepak
Ovocná
zahrada

Africký slon

Hmyz cizopasící ve vlasech

Výtonidlo
Ilustrovaný
encyklopedický
slovník

Lihovina z rýže
Citoslovce
pochopení
Zkr. Národ. rev.
armáda
Zkr. Zdravotní
technika

Husarský
kabátec / Otec
(knižně)

1. DÍL TAJENKY

Bod v džudu

Upravovat
maso tepelně

Básnické příslovce místa

Tajenka křížovky č. 38: „...ano, ale musíš být opatrný.” Výherce křížovky č. 38 Darina Hermanová z Karviné .
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Řezník měl velice hloupého
syna. Nechtěli ho vzít na žádnou
školu, tak se rozhodl, že ho vyučí
na řezníka.
A říká mu: „Tohle je nejmodernější
stroj, strčíš do něj celého vola
a vyjede párek. Vidíš?”
„Ty, tati,” ozval se po chvíli syn:
„A naopak by to nešlo?”
„Jak naopak?”
„No, že bys tam strčil párek a vylezl
by vůl.”
Řezník se podrbal na bradě a povídá: „Chlapče, taková mašina byla
na světě jen jedna. Tvoje máma.”
Ptá se kamarádka:
„Pokaždé, když se vrátíš s manželem z dovolené, tak jsi těhotná. Víš,
že mě tím udivuješ?”
„No to ano, ale víš, jaký já mám až

Prasklina

Souhlas

Ludolfovo číslo
Skup. jezdců
na koních

Metrická stopa
Tělní tekutina

Trapič
(zastarale)

Římskými
číslicemi 501

Tlouci

Tenisový úder
Nerost – fosfor.
vápenatý
Nástavba nad
římsou
Oděv andských
indiánů

Název římské
desítky
Dekokt

Římská bohyně
úrody

do porodu strach?”
„Nejsi sama, toho se bojí více žen.”
„Ale já se ani tak nebojím porodu,
jako spíš toho, jakou bude mít to
dítě barvu!”
Manžel štípne ženu do zadku
a říká:
„Kdyby sis to nechala zpevnit, tak
bychom nepotřebovali stahovací
kalhotky.”
Pak ji štípne do prsou a řekne:
„A kdyby sis nechala zpevnit
tohleto, tak bychom nepotřebovali
podprsenku.”
Manželka se naštve, chytne muže
za penis a křičí:
„A ty, kdyby sis nechal zpevnit
tohle, tak bychom nepotřebovali
zahradníka, listonoše, instalatéra
a ani tvýho bráchu!”
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Hasło bhp miesiąca: Przemieszczając ciężary myśl o potencjalnych zagrożeniach!

Eliminujmy ryzyka.

Przemieszczając ciężary myśl
o potencjalnych zagrożeniach!
Hasło na miesiąc listopad
kładzie sobie za cel przypomnieć
pracownikom o możliwych
ryzykach i o nie lekceważeniu
zagrożeń przy pracy

Wymieniajmy się informacjami!

STONAWA – Wypadek to nie przypadek. Ta stara reguła obowiązuje w górnictwie w identycznym
stopniu, co w innych dziedzinach naszego życia. Każdy wypadek ma swą przyczynę, i chociaż uda nam się dziesięciokrotnie lub nawet stokrotnie wyjść z
takiej sytuacji bez urazu to nie
oznacza to, że możemy mieć takie szczęście i następnym razem. Jednak musi to ktoś zgłosić.
To przesłanie przyświeca nowej
kampanii informacyjnej przygotowanej przez spółkę OKD, której celem jest wykluczyć potencjalne sytuacje stwarzające ryzyko. Konsekwencje mogą być
często fatalne. „Używamy określenie prawiewypadek. To zdarzenie, które mogło doprowadzić
do zagrożenia życia, zdrowia lub
majątku i tylko przez szczęśliwy zbieg okoliczności nic się nie
stało,“ mówi kierownik wydziału zarządzania BHP OKD Pavel
Zajíček. Jego zdaniem wszyscy
pracownicy powinni w przyszłości skupić uwagę w pracy na takie
sytuacje i unikać potencjonalnych
wypadków i zagrożeń. Projekt ruszy na próbę w grudniu, od nowego roku ma stać się jednym z podstawowych ﬁlarów kampanii na
rzecz bezpieczeństwa.

Nie bójmy się mówić o ryzyku
„Docenimy jeżeli ktoś, kto był
uczestnikiem lub świadkiem wydarzenia, w którego wyniku
mogło dojść do zagrożenia życia, zdrowia lub majątku i tylko przez szczęśliwy zbieg oko-

liczności nic się nie stało, podzieli się z nami swoją wiedzą
na ten temat,“ wyjaśnia Zajíček.
Prawiewypadek może zgłosić
każdy pracownik OKD lub spółki
zewnętrznej. Władze OKD przez
przyjęcie zasad wymieniania się
informacjami o prawiewypadkach zobowiązują się do niekarania pracownika, który zgłosił prawiewypadek, niezależnie od tego,
czy brał w nim udział jako świadek czy jako uczestnik. Podstawą
idei nie jest wyszukiwanie winnych, ale przyczyn zaistnienia takowych sytuacji, które mogą mieć
ważne konsekwencje w dziedzinie ochrony zdrowia lub majątku.
Prawiewypadek będzie można
zgłosić telefonicznie, pisemnie lub
drogą elektroniczną. Zgłoszenia
będą rejestrowane w książce sprawozdań a następnie zostaną podjęte działania, które wyeliminują potencjalne ryzyko. Adnotacja
powinna zawierać podstawowe
dane, tzn. gdzie, kiedy, co, dlaczego i w jaki sposób doszło do
powstania sytuacji zagrożenia.

„Telefon z automatyczną sekretarką, na której będzie można zostawić wiadomość, będzie zlokalizowany w wydziałach BOZP
w poszczególnych zakładach, w
wydziale sterowania bezpieczeństwem OKD oraz w biurach inspektorów BHP. Kartę zgłoszenia wypełni ten, kto je przyjął,“
mówi Zajíček. Prawiewypadek
będzie można także zgłosić za pośrednictwem formularza wywieszonego w intranecie OKD lub
przez standardowy email pod adres tychże wydziałów, jak w wypadku zgłoszenia telefonicznego. Na wszystkich odcinkach, w
zakładowych wydziałach BOZP i
BT, w wydziałach sterowania bezpieczeństwem OKD, w ZIBP lub
w innych ogólne dostępnych miejscach przy specjalnej skrzynce
do zgłaszania prawiewypadków
będą przygotowane wydruki formularza będącego kartą zgłoszenia takiego zdarzenia. Będzie go
można wypełnić i wrzucić do odpowiedniej skrzynki oznakowanej „Prawiewypadki“. Zgłoszenia

Przykłady prawiewypadków
 W chodniku Nr 4044 spadały krople wody na trasę ZD 24, w
wyniku czego doszło do poślizgu lokomotywy w trakcie przewozu
pracowników, bez uszczerbku na zdrowiu.
 W trakcie pracy z dźwigiem doszło do upadku części konstrukcji
dźwigu obok wiązarki, bez uszczerbku na zdrowiu.
 W przekopie doszło do kolizji dwóch podwieszonych lokomotyw,
bez uszczerbku na zdrowiu.
 Spadłem do połowy ciała do nieosłoniętego zbiornika wykopanego w sąsiedztwie napędu przenośnika taśmowego, bez uszczerbku na zdrowiu.
 W chodniku Nr 30 98 stwierdziłem rozłączenie przewodu klimatyzacji, woda lała się przez cały korytarz, wydarzenie zgłosiłem w IS.
 Obok wyjścia z budynku administracji Zakładu Kopalni Darków
pracownik oparł się o poręcz w miejscu, gdzie załadowuje się
ubranie robocze z rampy do ciężarówek, poręcz nagle się otwarła
i pracownik spadł z wysokości ponad 1,5 metra na beton, nic mu
się nie stało.

będą sprawdzane podczas dziennych narad, natomiast wydziały BOZP w poszczególnych zakładach przy współpracy z odpowiednimi wydziałem przygotowują
następnie
projekt
odpowiednich przeciwdziałań.

Motywacja
do wyeliminowania ryzyka
Firma chce zmotywować pracowników do współpracy przy wyszukiwaniu zagrożeń. „Raz na
miesiąc w ramach każdego zakładu zostanie podany do wiadomości i nagrodzony pracownik, który zgłosił najpoważniejszy prawiewypadek i tym samym
wniósł największy wkład w dziedzinę wyszukiwania zagrożeń dla
BHP. Dla Zakładu Obróbki Węgla
i Zakładu S.C., ze względu na ilość
zatrudnionych tam pracowników, zostanie wybrana jedna osoba wspólnie,“ objaśnia Zajíček.
Jednocześnie raz w roku zostanie
wybrany najlepszy pracownik z
każdego zakładu wydobywczego
oraz z wydziałów na powierzchni,
które otrzymają bardziej wartościową nagrodę. O wyborze konkretnych nagród zostanie podjęta decyzja w najbliższym czasie.
Człowiek, który zgłosi takie wydarzenie, nie jest postrzegany jako problemowy, nieostrożny lub ryzykant, ale jako ten, kto
usiłuje o zwiększenie bezpieczeństwa swego, ale także kolegów.
„Zgłaszanie drobnych prawiewypadków jest proﬁlaktycznym
działaniem mającym na celu wyeliminowanie powstawania ważnych, fatalnych w następstwach
oraz katastrofalnych wypadków.
Każdy pracownik może przeciwdziałać powstaniu wyjątkowych
nieszczęśliwych wydarzeń lub
zbędnych wypadków. Dlatego
apeluję do wszystkich, aby nie
bali się i wzięli aktywny udział w
naszym programie,“ posumował
Zajíček.
Marek Síbrt

Międzynarodowa mobilność edukacyjna
KARWINA – Kolejne spotkanie w
ramach międzynarodowego projektu kształcenia ustawicznego
„Underground in the cloud” odbyło się w dniach 12 – 18 października. Gospodarzem była ponownie
średnia Szkoła Techniki i Usług z
Karwiny.

Ratownictwo górnicze
Na początku uczestnicy zwiedzili Główną Stację Ratownictwa
Górniczego w Ostrawie. Było
to spotkanie o tyle ciekawe, że
o ile główne motto służb ratowniczych jest zawsze takie samo,
o tyle struktura i mechanizmy
działania służb ratowniczych w
Czechach nieco różnią się od metod służb polskich. Uczestnicy
mogli się zapoznać ze sprzętem,
jakim dysponują czeskie służby,
wyposażeniem laboratoriów. W

związku z tym, że służby ratownicze w Czechach zajmują się również serwisem sprzętu ratowniczego oraz lamp górniczych, zostały zaprezentowane urządzenia diagnostyczne oraz warsztaty
naprawcze.

Maszyny dla kopalń
Kolejnego dnia uczestnicy zwiedzili ﬁrmę „Ferrit” w Frydku
Mistku, zajmującą się produkcją
urządzeń z napędem mechanicznym przeznaczonych do środowiska z niebezpieczeństwem wybuchu. Uczestnicy zwiedzili hale fabryczne, zobaczyli jazdy próbne
na poligonie i sami przejechali się
kolejką podwieszaną z prędkością
aż 25 km/godz.
Następnego dnia wszyscy
świetnie się bawili w muzeum
industrialnym i centrum edu-

kacyjnym Świat Techniki w
Ostrawie. Na olbrzymim terenie kompleksu dawnej huty
znajduje się ekspozycja czterech
stałych wystaw tematycznych:
Świat dziecka, Świat nauki i
wynalazków, Świat cywilizacji
i Świat przyrody. W ramach poznawania historii i kultury gospodarzy spotkania odbyła się
wycieczka połączona ze zwiedzaniem ruin gotyckiego zamku
Hukvaldy.

Konferencja i prezentacja
sprzętu
Ostatniego dnia spotkania odbyła się konferencja na terenie średniej Szkoły Techniki i Usług w
Karwinie. Tematami wiodącymi
były: „Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk gór-

KARWINA – Na różnych stanowiskach pracy w ramach naszej
spółki wydobywczej pracownicy
przemieszczają ciężary nie tylko
własnymi rękoma, ale także za
pomocą dźwigów, wielokrążków lub
innego sprzętu. Przy takiej pracy
może dojść do powstania różnych
niebezpiecznych sytuacji.

niczych” zaprezentowana przez
przedstawicieli
Powiatowego
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Temat „Sprzęt ochrony osobistej i
prowadzenie akcji ratowniczej”
omówili przedstawiciele Fabryki
Sprzętu Ratunkowego i Lamp górniczych „Faser” w Tarnowskich
Górach. Swoje prezentacje na powyższe tematy przedstawili także
uczniowie z Šolski Center Velenje
ze Słowenii, jak i gospodarze spotkania. Zaprezentowana została
bogata oferta sprzętu produkowanego przez „Faser”.
Podobnie jak poprzednie spotkania, i to wniosło wiele w dziedzinie poznania możliwości zarówno edukacyjnych, usługowych
jak i produkcyjnych dotyczących
branży górniczej.
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Spółka OKD chce
zapobiegać sytuacjom
stwarzającym ryzyka,
które mogą mieć
negatywne skutki dla
zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników

konsekwentne wzajemne porozumiewanie się, bardzo ważne jest też
utrzymywanie porządku w miejscu
pracy i usuwanie wystających przeszkód jeszcze przed przystąpieniem
do pracy,“ zaleca Pavel Zajíček.
Aby uniknąć upadku ciężaru
na człowieka lub stopę należy
bezwarunkowo nie przebywać
bezpośrednio w pobliżu podnoszonego ciężaru, nie podchodzić
pod nim, wykluczyć przebywanie
pracowników na podnoszonym
przedmiocie, natomiast w trakcie
przenoszenia w rękach stosować
się do reguł bezpiecznego trzyma-

W trakcie pracy z ciężarami istnieje ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji.

„Często są to upadki na równym
terenie przy przenoszeniu ciężarów
lub upadek przedmiotu na człowieka lub jego stopę. Dochodzi też do
przeciągnięcia lub nadwerężenia,
uszkodzenia kręgosłupa, jak również
do przygniecenia przez ciężar,“ podaje kierownik wydziału zarządzania
BHP OKD Pavel Zajíček zwracając
jednocześnie uwagę na problem z
wciągarkami linowymi i łańcuchowymi oraz manualnymi urządzeniami holowniczymi i podnoszącymi,
gdy może dojść do uderzenie przez
linę lub łańcuch w wypadku nagłego
zwolnienia lub zerwania.

Bądź ostrożny i przezorny!
Przenosząc ciężary można potknąć
się o przeszkodę, poślizgnąć się,
ewentualnie skręcić kostkę lub poranić rękę upadając na chodnik lub
w wyrobisku. Do urazów dochodzi
na skutek przygniecenia pracownika
do środka transportu lub urządzenia do przenoszenia ciężarów.
„Do najważniejszych przeciwdziałań, jakie można podjąć w celu
wyeliminowania takich urazów, to
skuteczne uzgodnienie z kolegami
procesu podejmowania czynności,

nia i przenoszenia. „Czyli używajmy
przeznaczonych do tego uchwytów
i otworów, ale sprawdzajmy także
stan opakowania służącego do
transportu,“ podkreślił.
W wypadku nagłych i gwałtownych ruchów nierozciągniętych
mięśni, przede wszystkim w
połączeniu z wysokim obciążeniem
i nieproporcjonalnym wysiłkiem
ﬁzycznym, może dojść do naderwania lub naciągnięcia mięśni i
ścięgien. Podczas gwałtownego
podnoszenia ciężaru może dojść
nawet do powstania przepukliny
pachwinowej lub udowej. „Tutaj
ukazuje się konieczność ćwiczenia
i szkolenia załogi w kwestii poprawnych metod i procedur podnoszenia ciężarów. Następnie należy
zwracać uwagę na konieczność
przestrzegania limitu wagi 50 kg
i na odpowiednie wyposażenie
stanowisk pracy w odpowiednie
pomoce robocze,“ wyjaśnia Zajíček
dodając, że w wyniku długotrwałego podnoszenia i pracy ze zbyt
ciężkimi lub trudno uchwytnymi
ciężarami może dojść do uszkodzenia kręgosłupa lub nadwyrężenia
stawów.
aja

Jubilaci w listopadzie
STONAWA – W listopadzie
obchodzą swe zacne jubileusze
podani poniżej pracownicy ﬁrm
zewnętrznych:

ALPEX, s. r. o.
Góral Bogdan, Jórczek Stanisław,
Misiewicz Bogdan, Pietrasz Józef,
Bialik Kazimierz, Mróz Adam, Noga
Bogdan, Szkoła Maciej

POLCARBO, s. r. o.
Wasiak Wojciech, Rakowski Łukasz
Władze spółek składają wszystkim
Zacnym Jubilatom życzenia przede
wszystkim zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu zawodowym i
osobistym. Do życzeń dołącza się
także redakcja naszego tygodnika.
jk
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Svaz průmyslu a dopravy slíbil OKD svou podporu

Tipy Horníka

Nová generální ředitelka
Dagmar Kuchtová
v průběhu své návštěvy
kraje zavítala mezi těžaře

KARVINÁ
Focení
Portréty trochu jinak se jmenuje
workshop, který se koná v sobotu
15. listopadu na zámku ve Fryštátě
a blízkém okolí. Odborným lektorem
bude Miroslav Pawelek. Začíná se
od 10 hodin, počet účastníků je
omezen. Vlastní fotoaparáty každopádně sebou!
FOTO: Josef Lys

STONAVA – Těžební společnost
OKD se v minulém týdnu stala
jednou ze zastávek nové generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtové při
její dvoudenní návštěvě kraje.
Setkala se s poslanci zvolenými
za Moravskoslezský kraj. Společně
s dalšími členy delegace zástupců průmyslu (viceprezident Svazu
Jiří Cienciala, regionální manažer Petr Holica, generální ředitel
Třineckých železáren Jan Czudek,
ředitel vnějších vztahů společnosti OKD Petr Jonák, náměstek generálního ředitele společnosti
Dalkia ČR pro vnější vztahy Milan
Chromík) jednali o ekologických
investicích a jejich vlivu na životní prostředí v regionu, energetice,
kurzarbeitu, technickém školství
a chystaném projektu „Rok prů-

Dagmar Kuchtová v průběhu besedy s představiteli společnosti OKD.
myslu a technického vzdělávání“.
Petr Jonák z OKD přítomné seznámil s aktuální situací v černouhelném hornictví a průběhem završené restrukturalizace mateřské společnosti NWR.
Kuchtová pak navštívila OKD,
kde ji zástupci ﬁrmy v čele s provozním ředitelem Pavlem Hadravou
informovali o aktuálním dění
ve společnosti. Té byla slíbena pod-

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 39
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)

504

Opravy strojní (OSTR)

256

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

Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:

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:
SMART Půjčka

ph

„Kdo v srdcích žije,
neumírá.“ Se zármutkem a bolestí
v srdci oznamujeme, že nás dne
30. 10. 2014
opustil ve věku nedožitých 75 let
pan Petr Kučera, bývalý horník
a důlní záchranář Dolu Rudý říjen
a Dolu Staříč, později výrobní
dispečer. Manželka Libuše a zarmoucená rodina.
VZPOMÍNÁME
„Těžko se s Tebou
loučilo, těžké je
bez Tebe žít, láska
však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.“ Dne 19.

11. 2014 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy zemřel náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Marian Urbanczyk z HavířovaŠumbarku, bývalý zaměstnanec
Dolu Rudý říjen. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Žoﬁe, dcera
Terezka a syn Czeslaw s rodinami.
Dne 13. 11. 2014
by se dožila 85
let paní Božena
Ramianová, dlouholetá pracovnice
bývalého Dolu
Heřmanice. Zemřela letos 29. 5.
2014 po krátké těžké nemoci.
S úctou a láskou vzpomínají dcera
Božena, syn Jan a sestra Oldřiška
s rodinami.

36/39-X/14

84O 111 177

tel.: 732 829 149, e-mail: renata.
pavlikova@okd.cz

Kuchtová také jednala s partnery Svazu – Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením
pro rozvoj MSK. V Ostravě se zúčastnila zahájení mezinárodní
konference Transport a zavítala
do Velkého světa techniky v Dolní
oblasti, který by mohl být jedním
z pilířů Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ

Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

pora Svazu při řešení problémů, jež
se týkají rozvojových projektů i další spolupráce na programu Nová
šichta, který je cílen na odcházející zaměstnance OKD. „Nebylo to
veselé povídání, ale odhodlání managementu řešit složitou situaci
v oblasti těžby černého uhlí v kontextu poklesu světových cen je obdivuhodné“, ocenila generální ředitelka práci vedení ﬁrmy.

SILVESTER 2014
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26. 12. 2014 – 06. 01. 2015
3 noci
Osoba v izbe typu STANDARD

293 €
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4 noci

5 noci

361 €

430 €
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100 €

ϭϭϮ͕ϱϬΦ
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204 €

242 €

280 €

EĞŽďƐĂĚĞŶĠůƀǎŬŽ

75 €

100 €

125 €
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Kino
Brad Pitt se jako seržant Wardaddy
v tanku Sherman americké armády
vydává na jaře 1945 na misi do srdce nacistického Německa. O tom je
válečné akční drama USA Železné
srdce, jehož česká premiéra se
odbude v kině EX. A to od pátku 14.
do neděle 16. listopadu v několika
časech.

ORLOVÁ
Koncert
Nikoliv v sobotu 22., nýbrž z organizačních důvodů o den dříve v pátek
21. listopadu zazpívá Bára Zmeková
v Orlové. Místo jejího vystoupení,
evangelický kostel SCEAV, zůstává
stejné. Stejně jako začátek koncertu
v 19 hodin.
Zábava
Bohatá nabídka vín, pečená husa
se zelím a knedlíkem. To jsou hlavní
lákadla na Martinskou zábavu, která
proběhne v pátek 14. listopadu
v estrádním sále Domu kultury
města Orlové od 18 hodin. Večeře je
už v ceně vstupného!

HAVÍŘOV
Cestování
To nejlepší ze Sibiře slibuje během
půldruhé hodiny představit Tomáš
Kubeš na přednášce v KD Petra
Bezruče. Uskuteční se ve čtvrtek 13.
listopadu od 18 hodin a cestovatel
na ní bude hovořit i o šamanech,

silnici koster, buddhismu, oslavách
slunovratu a spoustě vodky.
Koncert
Jaromír Nohavica avizoval na 7.
a 8. prosinec dva sólové recitály
ve velkém sále KD Leoše Janáčka.
Představí na nich průřez svou
třicetiletou koncertní tvorbou, jakož
i skladby, které chystá na novou
desku. Lístky budou od 1. prosince
od 14 hodin v předprodeji v KD Petra
Bezruče, a to maximálně šest kusů
na osobu.

STONAVA
Barborka
Interpretační soutěž komorních
ansámblů Stonavská Barborka
2014 uzavírá přihlašování pro
účastníky v sobotu 15. listopadu.
Ve středu 19. od 14 hodin proběhne
ve vysílání TV NOE a rovněž na jejích
webových stránkách půlhodinový
přímý přenos losování soutěžního
pořadí.

OSTRAVA
Divadla
Mezinárodní projekt Noc divadel,
k němuž se přidaly všechny ostravské profesionální scény – Národní
divadlo moravskoslezské, Divadlo
Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna
a Divadlo loutek Ostrava – proběhne
v sobotu 15. listopadu od 21.15
do 00.30. Na programu je pouť
od divadla k divadlu s netradičními
průvodci. Vstupné se neplatí!
Koncert
Pat Mastelotto, bubeník legendární kapely King Crimson, zahraje
v pondělí 17. listopadu od 20 hodin
v klubu Parník. V rámci festivalu
Ostrava Jazz Nights vystoupí spolu
se slovenským kytaristou Davidem
Kollarem a italským trumpetistou
Paolem Rainireim v triu KO-MA-RA.
uzi
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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Zahrada je ekologickou
třídou pod širým nebem

Kromě záhonů, kompostérů a kádě na dešťovou vodu jsou k dispozici také infotabule.
a pár kompostérů, káď na dešťovou vodu s čerpadlem na zalévání rostlinek, tabule na malování či
informace například o koloběhu
vody a živin v přírodě. „Snažíme
se o prožitkové učení, děti si mo-

hou vše osahat, se vším si hrát.
Více jim zůstane v paměti,“ líčila
Slowiková.
Ještě před otevřením „Školní
zahrady jako ekologické učebny pod širým nebem“ se ve škol-

ce učili, jak správně třídit odpad
(ten biologický jako slupky z ovoce a zeleniny už teď házejí do kompostérů) a snažili se dětem vštípit
i zdravý životní styl. „Hráli jsme
si na spotřební košík, kdy úkolem bylo rozlišit, co je zdravé, co
méně, a co nejlépe nejíst vůbec,“
vysvětlila ředitelka.
Nadace OKD projekt podpořila
i proto, že si je vědoma omezeného přístupu sídlištních dětí k přírodě, a naopak důležitosti budování vztahu k ní. „Je skvělé, že se
aktivně zapojili také rodiče předškoláků. Spolu si dělají kompost
na záhony pro pěstování bylinek
a zeleniny a poznávají na vlastní kůži koloběh života v přírodě,“
poznamenal za těžařskou nadaci
Nikola Vavrous.
Radek Lukša

Kapiasová: The Tap Tap v Orlové bude velký svátek
Hendikepovaní hudebníci
se představí 10. prosince
také díky podpoře NOKD

Kapela e Tap Tap je velmi populární. Co pro Orlovou znamená vystoupení studentů a absolventů škol pražského Jedličkova
ústavu za podpory Nadace OKD?
Pro celou Orlovou to bude událost
a velký svátek. Tímto koncertem
bychom chtěli všem lidem ukázat, že
i přes částečný hendikep je možné si
život užívat a rozdávat lidem radost.
Věřím, že sál bude naplněn, stejně
jako začátkem října v Karviné, kde

FOTO: Nadace OKD
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ORLOVÁ – Oblíbená kapela z řad
hendikepovaných absolventů a studentů pražského Jedličkova ústavu
a školy v čele se zakladatelem a kapelníkem Šimonem Ornestem se
v rámci svého turné The Tap Tap
načerno – Turné černého humoru 2014 představí po Karviné také
v sousední Orlové, konkrétně v tamním kulturním domě. A opět díky
podpoře Nadace OKD.
Izabela Kapiasová, ředitelka orlovského kulturního domu, v rozhovoru vysvětluje, proč se koncert přesunul na 10. prosince od 19 hodin
a jak ona sama vnímá toto neskutečně pozitivně naladěné uskupení
hudebníků.

Původně bylo avizováno úterý
4. prosince. Proč došlo k posunutí o šest dnů?
Důvod je ten, že toto očekávané
představení se krylo s adventním koncertem ve farním kostele
Narození Panny Marie, kde mimo jiné
vystoupí také Petra Janů. A zrovna takové dvě akce by se neměly
překrývat.

Soubor hendikepovaných hudebníků The Tap Tap přijede 10. prosince do Orlové.

kapela sklidila obrovský aplaus
ve stoje. Věřím, že podobný
zážitek připraví hudebníkům i naši
návštěvníci.

Černý humor a také uskupení lidí,
kteří nemají problém si ze sebe
dělat legraci. Vyzařuje z nich hodně
pozitivní energie.

Jak moc vám vůbec Nadace OKD
pomáhá při realizování různých
projektů či kulturně-společenských akcí?
Strašně moc, protože bez pomoci
těžařské nadace by se spousta akcí
ani neuskutečnila. Za všechny akce
mohu jmenovat Rock Therapy. Tento
rok jsme měli rekordní návštěvnost,
když jsme překonali rekord z minulého roku – to svědčí o mnohém
a už nyní připravujeme další ročník.
Nadace OKD je náš velký partner
a všem pracovníkům patří nejen můj
velký a upřímný dík.

Součástí koncertu je rovněž výstava černého humoru, což už jasně vyplývá z podtitulu jejich turné. Odkdy se budou moci zájemci
přijít na expozici podívat?
Výstava je volně přístupná a byla
zahájena už v pondělí 10. listopadu
s tím, že potrvá do 15. prosince.
Takže každý se může přijít zadarmo
podívat a pobavit se nad mnohdy
hodně drsnými vtipy. Chtěla bych
ještě připomenout, že vstupenky
na koncert je potřeba si rezervovat, popřípadě rovnou vyzvednout
v pokladně kulturního domu. A stejně
jako v Karviné, tak i u nás bude
vstupné dobrovolné.

Co se vám osobně vybaví, když se
řekne e Tap Tap?

Adam Januszek

FOTO: Radek Lukša
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„Náklonnost k přírodě
a zdravému životnímu
stylu pomáhají budovat
rovněž někteří z rodičů,“
chválili z Nadace OKD.

Ekologická učebna pod širým nebem v mateřské škole Moravská na sídlišti Šumbark.

Ten má železnici, muzeum i jeho
KOŘENOV – Tři důlní vozy sloužící
novou expozici jako koníček. „Důlní
třicet let k přepravě havířů těžících
železnici s délkou 350 metrů jsme
lupek v Dole Rako v Rakovníku
vybudovali na povrchu kousek
pořídili nadšenci ze Železniční
od stanice Kořenov, provospolečnosti Tanvald (ŽST)
zujeme na ní celkem pět
a pomocí minigrantu
kolejových lokomotiv.
z Nadace OKD z nich
Dieselovou BMD 15
vytvořili další atrakci
Jediná železnice s tím
z rudného dolu v Mníšku
pro návštěvníky Muzea
to rozchodem v ČR
pod Brdy a elektrickou
ozubnicové dráhy
stojí v Muzeu ozubni
akumulátorovou Metallist
v Kořenově v Jizerských
cové dráhy
B 345, ty jsou původní,
horách. Staly se součástí
v Kořenově.
a pak dvě novostavby
expozice důlní železnice
poháněné benzinem,“ vysvětlil
navazující na tradice rudného
Špetlák s tím, že hlavním „mašinhornictví v regionu.
kářem“ vozícím návštěvníky se stal
„Trať vedoucí z Tanvaldu a Desné
kolega ze ŽST s příhodným jménem
přes Kořenov do Harrachova
Petr Báňa.
je jediná provozovaná zubačka
Důlní dráha v žádném případě
v Česku a mimoto naše nejstrmější
nestojí v Kořenově nepatřičně, rudy
železnice. Ozubnicová dráha z roku
svého času havíři dobývali jak v jeho
1902 má stoupání 5,8 procenta, to
katastru, tak v blízkém Harrachově.
znamená, že na jednom kilometru
„Vozů pro přepravu osob využíváme
stoupá ve vertikále o 58 metrů. Pro
pět včetně tří DM 12 zrekonstruovazajímavost, sloužila i pro dopravu
ných díky Nadaci OKD. V uplynulé
uhlí z Dolního Slezska do průmyssezoně se jimi projely stovky lidí.
lových fabrik na Liberecku. Od roku
Tu novou zahajujeme v dubnu. To
1992 je zubačka památkou a cílem
bychom chtěli mít hotový i menší
cest fandů historie i techniky z celé
tunel s hajcmany, sháníme je u vás
Evropy,“ sdělil Petr Špetlák ze spov revíru,“ dodal Špetlák. Radek Lukša
lečnosti AWT.

Šachetní expozice Muzea ozubnicové dráhy s barevnými důlními soupravami.

Právník, polonista, topič na lokomotivě...
Petr Špetlák, pracující v Praze
pro společnost AWT, je právník.
Vystudoval však v Brně i polonistiku, hovoří polsky, a to
je snad jediná jeho spojitost
s haví ři v OKR. „Kulturní vazby
na Polsko jsou právě ve vašem

regionu silné,“ upřesnil. Uhlí
nicméně souvisí s jeho koníčkem – jezdívá v zácviku jako
topič na parní lokomotivě. „Je
poznat, když uhlí není kvalitní.
Nehoří a mašina se vzteká,“
přiblížil.

WORKOUT PRO BUDOUCNOST
KARVINÁ – Půlhodinu po poledni
v sobotu 22. listopadu se stane
Karviná oﬁciálně městem provozujícím veřejné venkovní místo pro sport
zvaný workout. Hřiště, nebo ještě
lépe plácek s vybavením pro cvičení
vedle lesoparku Dubina v Mizerově,
se dočká otevření!
Těžařská nadace projekt
statutárního města Karviná,

na němž spolupracovali rovněž
nadšenci do workoutu ze Střední
školy techniky a služeb Karviná,
podpořila v grantovém programu
Pro budoucnost. Hřiště zatraktivní
zdejší prostředí a má také napomoci
k aktivizaci místní komunity mladých.
Slavnostního zprovoznění se zúčastní
cvičenci, kteří předvedou, v čem ten
workout vlastně spočívá.
uzi
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HAVÍŘOV – Mnozí rodiče 133 dětí
navštěvujících školku Moravská
na sídlišti Šumbark se začínají
smiřovat se skutečností, že jejich
ratolesti pozorují žížaly, šťárají
se v hlíně a vůbec si hrají způsobem, který jim doma – pro zachování čistého oblečení – spíše zapovídají. To vše pod dohledem učitelek. Na zahradě jim totiž vyrostla
ekologická učebna se vším všudy.
„Šumbark je v regionu s nadměrně znečištěným ovzduším,
žije zde velký počet rodin s dětmi,

dostatek příležitostí ke kontaktu
s přírodou nemají mnohdy ani dospělí, natož jejich potomci,“ popisovala ředitelka MŠ Moravská
Renata Slowiková, proč požádali
těžařskou nadaci o grant v programu Pro budoucnost. Tedy, aby budoucí generace vychovávali v náklonnosti k přírodě.
„Ruku v ruce s přírodou se nazývá i náš nový školní vzdělávací program, kdy spolupracujeme s ekologickým sdružením
ZAŠUM, jehož členové Šárka
Dvořáková a Ondřej Vavříček
mají v naší školce děti a podíleli
se i na projektu ekologické učebny,“ upřesnila ředitelka s tím, že
asi čtvrtina chlapců a děvčat z MŠ
Moravská je z rodin zaměstnanců
OKD či spřízněných ﬁrem.
Díky Nadaci OKD nyní dostali nejen dva altánky s posezením, ale i pár mobilních záhonů

FOTO: Radek Lukša

Mateřská škola Moravská
nenechává děti hrát
si jen v hlíně, vede je
i ke třídění odpadu nebo
rozeznávání, jaké jídlo je
a není vhodné

MUZEUM ZUBAČKY DOPLNILA
EXPOZICE S DŮLNÍ ŽELEZNICÍ

Workoutový plácek v Mizerově čeká na oﬁciální otevření.
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KARVINÁ − Velkým úspěchem dopadlo zářijové 6. mistrovství světa Masters ve španělské Malaze
pro oddíl juda TJ Baník Karviná,
konkrétně pro sedmačtyřicetiletou Innu Indrákovou. Ta vybojovala druhé místo v kategorii veteránů (45–50 let), když po velkém
boji a jedné chybičce prohrála pouze s belgickou účastnicí. Jedná se
o nejcennější kov, který kdy karvinské judo v této kategorii získalo.

Česká výprava přivezla
celkem šest medailí –
3 stříbra a 3 bronzy.
„Jsem ohromně šťastná a pyšná. Je senzační být v mé katego-

FOTO: Archiv SMK

Úžasný rok 2014 prožívá
karvinská judistka Inna
Indráková. Kromě druhého
místa ve Španělsku
vybojovala i dva tituly
mistryně Evropy

jímala samotná příprava na tento šampionát, ale rovněž i náš
oddíl. Bavili jsme se hodně o dětech, protože ty jsou pro mě největší motivací,“ uvedla manželka
báňského záchranáře z jižní lokality Závodu Důl ČSM ve Stonavě
s tím, že jí bylo ctí a potěšením se
s primátorem osobně setkat.
Kdo si myslí, že tímto velkým
úspěchem sezona pro karvinskou
judistku končí a má už tzv. splněno, tak je na omylu. Důvodem
je například mistrovství
ČR veteránů s mezinárodní účastí, které se koná už tuto
sobotu 15. lisInna Indráková si setkání s primátorem Karviné pochvalovala.
Tolik judistů se
topadu v pražzúčastnilo světov
ských Vršovicích.
pionátu v Praze zlaté
rii vicemistryní světa, určitě je to
ého
„Z našeho oddílu
medaile.
největší úspěch,“ svěřila se symšampionátu
TJ Baník Karviná
Úspěšného účinkovápatická judistka, která byla jedv Malaze.
nás tam jede hned
ní si všimlo i vedení měsnou z dvanácti českých zástupšest. Když budu mluvit
ta a Innu Indrákovou přiců na Pyrenejském poloostroza sebe, tak bych určitě chtějal na radnici primátor Tomáš
vě. Z Moravskoslezského krala získat titul. Ale důležité bude
Hanzel. „Bylo to příjemné. Před
je však byla jediná. S kolegyněmi
také nezranit sebe a samozřejmě
samotným setkáním jsem nevěz různých koutů ČR ale dosáhla
ani soupeře. Prostě si to na té žíděla, co od toho očekávat, ale naIndráková velkého úspěchu už leněnce užít,“ dodala závěrem Inna
konec jsme si hezky popovídali.
tos v červnu, když v týmové soutěIndráková.
Pana primátora pochopitelně zaži vybojovaly na evropském šamAdam Januszek
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Ve Španělsku zaznamenala svůj největší úspěch.

Krásná stříbrná placka je dalším cenným kovem do sbírky.

Šli do školy – a pak málem zdolali olomouckou Sigmu
Projekt mládežnické
iniciativy – Jeden klub
= jeden tým – navštívili
dva profesionální trenéři
a dva profesionální hráči
MFK OKD Karviná
KARVINÁ – Žáci osmých a devátých
tříd mají nejvyšší čas řešit, jaká
bude jejich budoucnost. Na pořadu tak bývají různé diskuse či besedy. Jedna taková se v rámci výuky uskutečnila na ZŠ Dělnická
v Karviné. Pozvání přijali a mezi
žáky dorazili trenér A týmu Jozef
Weber, šéftrenér žákovských
celků Jan Laslop a hráči Pavel
Eismann s Janem Trousilem.

Nejdůležitější je vzdělání
Vyhrazená pětačtyřicetiminutovka uběhla v rychlém tempu a žáci
se dozvěděli mnoho zajímavých

O třetí výhru v podzimní části budou ragbisté usilovat v neděli odpoledne.

POPRVÉ A NAPOSLEDY
NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
Prvoligoví ragbisté Havířova
se konečně představí před
vlastními fanoušky, ale trápí je
zranění několika hráčů

„Momentálně máme v kádru víc
mladých kluků z Ostravy, pro které
je to velká škola, vždyť jsou ještě
juniorského věku. Naši zkušenější
hrají extraligu ve společenství
MariánskéHory/Havířov,“
16. 11.
pověděl Gaman.
Havířov aktuálně celou
ve 14 hodin
prvoligovou tabulku
– závěrečný po
uzavírá, přestože má
dzimní
dvě výhry a Olomouc
zápas havířovský
ch
pouze jednu. „Podle
ragbistů proti
klasického bodování
Bystrci.
bychom poslední nebyli,

HAVÍŘOV − S nelichotivou
podzimní bilancí dvou
výher a šesti porážek
se představí ragbisté
Havířova v posledním podzimním
utkání, které bude
paradoxně jejich
prvním v Havířově proti
brněnské Bystrci. Trávník
u Městské sportovní haly totiž
prošel regenerací včetně instalace
umělého zavlažování. V současné
době už je hřiště schopno zvládnout
tréninkovou i zápasovou zátěž.
„Tráva je sice stále řídká, ale celkově je trávník v přijatelném stavu.
Momentálně nás víc trápí zranění
hned osmi hráčů, což je vysoké
číslo a odráží se to i na posledních
výsledcích,“ povzdychl si sekretář
a viceprezident havířovského klubu
Karel Gaman. Těsná prohra 25:36
se Zlínem a potom vysoké prohry
0:39 v Olomouci a 14:45 v Přelouči
mu dávají za pravdu.

Zástupci klubu s vedoucí projektu Nikolou Tančibokovou strávili ve škole jednu
vyučovací hodinu.
ji,“ shodli se dva žáci ze sportovní třídy 9. S. Zda už však mají aspoň trochu jasněji, na jakou střední školu po skončení povinné školní docházky zamíří, není jasné.

FOTO: MFK OKD Karviná

Sobotní zápas
připomínal vodní pólo
Bojovný zápas s velkým nasazením a za hustého deště, který přidělával všem aktérům mnoho problémů, skončil remízou 2:2. Ale
vůbec nemusel. Domácí ještě dvě
minuty před koncem nad exligovou Sigmou Olomouc vedli, ale
nakonec brali jen bod.
„Strašná škoda. Zodpovědnost
beru na sebe. Zkazil jsem klukům
celé utkání. V mých letech se nechat
takto vyprovokovat je smutné,“ sypal si popel na hlavu osmatřicetiletý
karvinský stoper Jan Trousil, který
neudržel nervy na uzdě, když před
očima rozhodčího strčil do protihráče. Sudí neváhal a zapískal
standardní situaci, s kterou si, bohužel pro domácí, skvěle poradil
Ordoš a vyrovnal v 89. minutě.

„I přes remízu jsem klukům
v šatně poděkoval. Vydali ze sebe
maximum. Poslední zápasy mají
parametry i kvalitu, což se odráží
i na výsledcích,“ podotkl karvinský trenér Jozef Weber. Jeho svěřenci začali na zcela podmáčeném
trávníku velmi dobře. Hned ve třetí minutě pozdější smutný hrdina
Trousil dorazil míč do sítě, který olomouckému gólmanovi vypadl z náruče. Sigma po půl hodině srovnala, ale ještě do poločasu
poslal Karvinou zpátky do vedení
Lubomír Urgela.
Prvních pětadvacet minut druhé půle byla lepší Sigma, v závěru zase domácí tým, který mohl
přidat díky Kuruštovi třetí gól
a bylo by hotovo. Bohužel se nestalo a Sigma na konci vyrovnala.
„Spokojený mohu být s výkonem,
s výsledkem pak logicky nikoliv,“
doplnil kouč MFK OKD. Další zápas sehrají Karvinští už v pátek
14. listopadu od 18 hodin v Ústí
nad Labem.

jenže jsou tady tzv. bonusové body a těch má Olomouc
více. Bonusové body dostává tým
za 4 položené pětky v utkání, ale
také za to, když prohraje o méně
než sedm bodů,“ vysvětlil Karel
Gaman.
V momentálním stavu bude
v neděli s třetí Bystrcí asi nesmírně
těžké bodovat, ale na jaře v zápasech s týmy jako Iuridica, Olomouc
či Zlín už tým bude muset uspět.
„Přes zimu a na jaře čeká na všechny hodně práce. Je velmi důležité
první ligu udržet,“ dodal na závěr
sekretář klubu Karel Gaman.
aja

TĚSNÁ PORÁŽKA HÁZENKÁŘŮ
Extraligový celek HCB OKD
nezvládl domácí duel s Duklou
Praha, které podlehl 33:35

věcí. Ústředním tématem bylo, co
obnáší být profesionálním sportovcem. Všichni čtyři pozvaní
na žáky apelovali, že nejdůležitější věcí je mít vzdělání a umět cizí
jazyk. „Za nás to příliš slavné nebylo a s odstupem času to i trochu mrzí. Ale vy máte možnost vycestovat, poznávat nová místa,“
shodli se všichni čtyři hosté.
„A hlavně pokud nemáte aspoň
maturitu, nemůžete začít studovat
ani trenérskou licenci. Vzdělání je
opravdu velmi důležité,“ upozornil trenér Weber. Dalším krokem
k posunutí se dopředu je disciplína a snaha. „Zvlášť v tomto věku
14 a 15 let je to hrozně důležité,“
upozornil Jan Laslop.
„Výborná věc. Moc se mi to líbilo. Žáci byli v pohodě, měli zajímavé dotazy. Podle ohlasu, jsme
je zřejmě zaujali,“ usmál se kapitán MFK OKD Pavel Eismann.
„Bylo to zajímavé a bavilo nás to.
Kéž by takové besedy byly častě-

Regulérnost hrací plochy byla na hraně únosnosti. Terén však víc vyhovoval
domácím fotbalistům.

FOTO: RC Havířov

Vicemistryně světa je z Karviné

KARVINÁ – Příliš mnoho nevynucených chyb, malý důraz v obraně a nízká úspěšnost všech tří
brankářů. To jsou hlavní aspekty
porážky s armádním klubem, který
v Karviné vyhrál po dvou a půl
letech. Karvinští věděli, že omlazený soupeř spoléhá na rychlé
protiútoky. A přesně takto dovolili
hostujícím hráčům skórovat.
„Takto jsme se chtěli prezentovat my. Ale byli jsme netrpěliví
a zbrklí. Bohužel nás nepodrželi
brankáři. Ti hostující byli jasně
lepší a naši trojici jednoznačně
zastínili,“ zlobil se trenér Jaroslav
Hudeček. Ten už mohl v bráně
počítat s uzdraveným Jakubem

Lefanem – letním navrátilcem
z Francie. Ale ani on tým nespasil.
Brankový prapor tradičně drželo
úderné duo Lubomír Veřmiřovský
a Radim Chudoba. Společně nastříleli 21 z 33 domácích gólů.
Celý tým si byl vědom, že v případě výhry by se dotáhl na čelo
tabulky. Na začátku druhé půle,
po zvýšení na 23:19 to vypadalo,
že si baníkovci připíší další domácí
body. „Nestalo se tak, spíš jsme je
prohospodařili,“ dodal nespokojený
Hudeček.
Nyní čeká jeho svěřence venkovní šňůra. Po středeční dohrávce
ve Zlíně (12. 11.) se postupně
představí v Jičíně, Plzni a Zubří.
A ještě na státní svátek v pondělí 17.
listopadu ve Vsetíně v rámci 3. kola
domácího poháru.
aja

Kam za sportem
Karviná – fotbal
Starší dorostenci MFK OKD
budou v rámci nejvyšší soutěže
hostit na Bažantnici v pátek 14.
listopadu od 12 hodin Fastav Zlín.
O den později v sobotu pak mladší
dorostenci vyzvou v Memoriálu
Vlastislava Marečka pražskou
Spartu. Na Kovoně začne tým U17
ve 13 hodin a U16 o dvě hodiny
později.
Karviná – házená
V házenkářské hale bude v neděli
16. listopadu rušno. Tři mládežnické týmy totiž přivítají soupeře
z Kopřivnice. Ve 13 hodin mladší
dorostenci, v 15 hodin starší
dorostenci a na závěr od páté hodiny odpolední i juniorka v rámci
8. kola I. ligy.

Orlová – fotbal
Fotbalisté orlovské Slavie se v sobotu 15. listopadu od 13.30 pokusí
potvrdit výhru ze hřiště rezervního
týmu SFC Opava proti dalšímu
rezervnímu celku. Do Orlové míří
béčko Zlína, které má v tabulce
momentálně o šest bodů víc. Jedná
se o předehrávané první jarní kolo.
Havířov – hokej
Nejprve se vybraní hráči AZetu
potkají ve čtvrtek 13. listopadu od
18 hodin v Hokejové hospodě
Šatlava 2 v Havířově-Podlesí
u piva, kde budou fanouškům čepovat a servírovat pivo Radegast
Ryze Hořká 12. V sobotu je pak
čeká duel v Litoměřicích a ve středu 19. listopadu domácí duel
s Jihlavou od 18 hodin.
aja

Adam Januszek
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