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Současné dění nutí zemi
řešit situaci v hornictví

KDYŽ UMÍŠ
A CHCEŠ...
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Ragbisté
v extralize
Když rivalové začnou
spolupracovat, jde to!

...všechno je možné, říká
o CI Stanisław Kołek
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BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: PŘEHŘÁTÍ SE VYVARUJE, KDO PITNÝ REŽIM DODRŽUJE

Pod zemí nesmí horkem trpět
ani horníci, ani motory strojů
Na lokalitě ČSA
mají chladicí zařízení
s obdobným výkonem jako
v obchodním centru Nová
Karolina v Ostravě

Molnári, vedoucí větrání Závodu
Důl Karviná. „K této investici
nás přiměl fakt, že teplota na našich pracovištích, jež se nacházejí v bezmála kilometrové hloubce, se šplhala do takových hodnot, které znemožňovaly lidem,
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v našem revíru jsme psali v minulém čísle v rozhovoru s veJak fungují důlní ledničky
doucím řízení bezpečnosti OKD
Pavlem Zajíčkem. V tomto článUnikátnost projektu spočívá
ku přiblížíme důlní chladicí sysv tom, že chlad ve formě studetém, který od loňského dubna
né vody o teplotě 2 až 2,5 ˚C je
funguje na lokalitě ČSA Závodu
v uzavřeném okruhu dodáván
Důl Karviná.
na 11. patro do hloubky 930 metrů. V podzemí si pak tuto chladBez klimatizace by to nešlo
nou vodu šachta rozvádí sama.
A to prostřednictvím potrubí
„K postavení zařízení na výrobu
různých průměrů – od 300 do 80
chladu i s jeho dodávkou do cenmilimetrů. Ta izolovaná vedou
trální důlní klimatizace vtažnou
k chladicím zařízením RWK-300
jámou byla vybrána společnost
(ledničkám), kterých je na lokaDalkia. Spolupráce s ní při výlitě ČSA téměř třicet. „Jde o zarobě chladu a při řešení technořízení válcovitého tvaru o déllogických problémů je na velmi
ce 3 metry s ventilátorem, vybavysoké úrovni,“ sdělil nám Pavel
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Pohled na chladicí jednotky zařízení společnosti Dalkia, které se nachází v areálu ČSA Závodu Důl Karviná.
vené uvnitř měděnými spirálami, jimiž protéká studená voda
a ochlazuje vzduch podle místních podmínek. Určující ovšem
zůstává rozdíl teplot mezi ohřá-

tými důlními větry vstupujícími do chladicí jednotky a větry vystupujícími z chladicí jednotky do prostoru, kde se pohybují a pracují naši zaměstnanci.

Rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem činí zhruba 10 až 12 °C,“
objasňuje vedoucí větrání. Je proto důležité, aby chladicí jednotka byla od pracoviště v optimální

Palej nechal čelbové na ČSM daleko za sebou
Rekordní výkon na ražbě
znamená urychlení
přípravy porubu 332 205,
jenž je v OKD považován
za klíčový pro další období

DARKOV – Výkonný ředitel
OKD Dale R. Ekmark zve zaměstnance Závodu Důl Darkov
na setkání, kde bude odpovídat na jejich dotazy. To se
uskuteční 26. června od 13.30
do 15.00 v zasedací místnosti
ředitele Závodu Důl Darkov
(číslo dveří 224) ve 2. patře
správní budovy. Proto neváhejte a přijďte se zeptat na to, co
vás zajímá.
O termínech, kdy výkonný
ředitel navštíví další pracoviště,
aby mohl diskutovat se zaměstnanci a odpovídat na jejich
dotazy, vás budeme informovat
v dalších vydání Horníka.
red
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VÝKONNÝ ŘEDITEL
BUDE DISKUTOVAT
SE ZAMĚSTNANCI
ZÁVODU DŮL DARKOV

ČSM-SEVER – Žádný se zbývajících patnácti přípravářských kolektivů na Závodě Důl ČSM se
v květnu ani zdaleka nepřiblížil
výkonům, jakých na ražbě výduchu pro budoucí porub 332 205 dosahovala „brygada“ Alpex hlavního předáka Zdzisława Drzenieka
z úseku Pawla Paleje. V proﬁlu
SPN 12 s budováním co 0,5 metru
totiž postupovala v průměru denně o 9,40 metru!
„Od začátku letošního roku
jsme dělali na prorážkách 332 256
a 332 256/1, kde jsme neměli zrovna příznivé podmínky. Od poloviny čtvrtého měsíce nastoupily
naše osádky na přípravu výdušné
třídy 332 245, kde nám hornické
štěstí i příroda přeje. Ještě v dubnu jsme zvládli 92 metrů, což je
slušný výkon. V květnu jsme se
plně rozvinuli a dali 232 metrů,“
líčil Drzeniek.
Polští čelboví tak za sebou v pátém měsíci nechali všechny čtyři další na Severu razící party
i desítku kolektivů příprav pracujících na Jihu. Pro porovnání
– druhou nejlepší metráž v da-

snad to jen urychlíme,“ poznamenal vedoucí úseku s tím, že
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„Na ražbě 332 245 mám rekord kolektivu! Až tady skončíme, čekají nás obfarávky 37. sloje,“ doplnil Drzeniek, jenž má pod
sebou stabilní ranní údržbářskou šichtu. Předáky na „točících
Vedoucí úseku Pawel Palej na „rekordní“ ražbě na severní lokalitě.
se“ směnách dělají Antek Mateja,
Arkadiusz Śpiwok a Krzysztof
hem. Hlavní předák hovořil o čtyném období zaznamenali dodavaPrzybylo. Jejich květnový výkon
řech dnech, o neděli 22. června.
telé z Pol-Alpexu hlavního předáznamená urychlení přípravy po„Zápis na skuru z května
ka Krzysztofa Ślubowskiho z úserubu 332 205, kde je nejkvalitnějtady ale už určitě nezopakujeku vedoucího Bogdana Bajaczyka,
ší koksovatelné uhlí. Radek Lukša
me. Výkony zvyšovat už nejde,
a to vyražení 125 metrů s postupem 5,8 metru za den.
„Čím to? Agitovali jsme, chlapy
ZKUŠENOSTI SI PŘIVEZLI Z POLSKA
mobilizovali!“ přiblížili Drzeniek
s Palejem klíč k úspěchu s komZdzisław Drzeniek (45) má v souzáhy na čelby, kde se vypracoval
bajnem MR 340. Na štrece
časné době odfáráno v Česku více
na hlavního předáka. Je jím už
332 245 dostali celkem za úkol
než v Polsku (v našem revíru je
osmým rokem. Pawel Palej (52)
vyrazit 501 metrů do čtvrtka
sedmnáct let, doma strávil v havírměl v Polsku sedmnáctiletou důlní
26. června. Počátkem prvního týdně deset roků). Jeho domovskou
praxi, v Česku vede přípravářský
ne tohoto měsíce jim zbývalo necešachtou je ČSM, kde začal jako
úsek třináct let. Věrný je taktéž
lých 177 metrů a kolektiv by rád
rubáňový. Řízením osudu přešel
ČSM.
zde svou práci ukončil s předsti-

vzdálenosti. Na čelbě je to zhruba 100 metrů za zády, v rubání
150 metrů od spodní úvratě
a 70 metrů od vrchní úvratě.
Pokračování na straně 3

ZE SVĚTA
KOMPANIA WEGLOWA
ČELÍ HROZBĚ BANKROTU
KATOVICE – „Finanční situace
Kompanie Weglowe (KW) je velice
vážná. Existuje reálná hrozba bankrotu. Následující týdny a jednání
s bankami budou mít pro ﬁrmu
zásadní význam,“ řekl na tiskové
konferenci 12. června nový generální
ředitel KW Miroslaw Taras.
V případě, že se situace na trhu
nebude dále zhoršovat, je podle
Tarase vedení KW schopno najít řešení, které ﬁrmě umožní přežít minimálně do konce letošního roku. Zásadní
je ale dosažení dohody s bankami
o odložení splatnosti dluhopisů, jinak
ﬁrmě reálně hrozí bankrot.
Vedení ﬁrmy se snaží najít
cesty, jak zlepšit její ﬁnanční
likviditu, nicméně přiznává, že KW
není schopna v současnosti obstát
v boji s konkurencí na světovém trhu.
Průměrné ceny se pohybují okolo
200 zlotých za tunu, přičemž nejlepší
doly KW dokážou uhlí vytěžit za 205
a nejhorší za 380 zlotých za tunu.
Bude-li se podle Tarase situace nadále zhoršovat, ve velmi krátké době
nebude ziskový ani jeden důl KW.
Do konce června má KW předložit
ministerstvu hospodářství záchranný plán. Ten počítá s omezením
těžby na nejméně efektivních dolech
včetně propouštění. Podnik nyní
zaměstnává zhruba 54 000 lidí. ms

Z OKD
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Preventivní údržba,
základ spolehlivosti

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY V BEZPEČNOSTI
DARKOV – V květnu pracovalo v OKD celkem 90 kolektivů, z toho 20 rubáňových, 59 přípravářských a 11 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 34 kolektivů, z toho:
 na Dole Darkov jeden kolektiv rubání, devět kolektivů příprav a jeden kolektiv vybavování a likvidace,
 na Dole Karviná devět kolektivů příprav,
 na Dole Paskov dva kolektivy příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
 na Dole ČSM sedm kolektivů příprav a tři kolektivy vybavování a likvidace.
Petr Svrčina

Nový technický náměstek
na Paskově Marcin Pisula
hovořil o prioritách i cílech
pro další výsledky podniku

ZA KRÁDEŽ JE VYHAZOV
Oznamte i náznaky krádeže. Za každý případ, který povede k jejímu
objasnění, vyplatí vedení Závodu Důl Karviná odměnu až 10 000 Kč
KARVINÁ – Je to zarážející.
Zatímco jedni dělají všechno pro
to, aby získali práci, respektive
si ji na šachtě udrželi, jiní o ni asi
nestojí. Svědčí o tom nedávné čtyři
případy, kdy zaměstnanci na svých
pracovištích kradli. Kvůli několika
nejistým stokorunám dostali „vyhazov“. A stejně přísný postih čeká
případné další zloděje. Krást se
prostě nikomu nevyplatí. O konkrétních případech informuje Jan
Jurásek, vedoucí odboru ochrany
a kontroly OKD.

Případ č. 3

STAŘÍČ – Delší životnost a menší poruchovost strojů pro lepší dobyvatelnost a zkapacitnění porubů. S tímto cílem se první pracovní pondělí v červnu do kanceláře technického náměstka Závodu
Důl Paskov stěhoval „nový nájemník“. Je jím Marcin Pisula (43), někdejší mechanik pro důl a vedoucí
OPRU (Oddělení plánování řízení
údržby) v jednom.
„Samozřejmě
pokračujeme ve všech dříve rozpracovaných záměrech, které by pro naši
šachtu měly zaručit další perspektivu i budoucnost. Také je
mým plánem zapojit veškeré síly
do hlubšího zapracování OPRU
do aktuálního systému na šachtě a zaměřovat se v této souvislosti hlavně na preventivní údržbu,
která bude a také musí zaručovat
dlouhodobý chod veškerých technologií,“ řekl Pisula.

Tentýž den na stejném místě, jen
o devět minut později, byl ke kontrole vyzván další zaměstnanec. Ten
v tašce vynášel ve dvou krabičkách
od solviny šrouby, matice, podložky
a pérovky. Rovněž s ním byl rozvázán
pracovní poměr.

Případ č. 4
Opět 2. června v 19.08 na lokalitě
Jih Závodu Důl ČSM operátor kamerového systému zadokumentoval
zaměstnance, který přes oplocení
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Opravy IHV na Chlebovicích

Osm kilo mědi měl zaměstnanec pod bundou.

Případ č. 1
Při odchodu domů byl 30. května
ve 21.54 na lokalitě ČSA vyzván
zaměstnanec k dechové zkoušce
a následně k osobní prohlídce.
Pod bundou měl na levém rameni
zavěšený pytel s osmi kilogramy
odcizené mědi. Případ ochranka

přehodil záchranářský pytel.
Výjezdová skupina následně zjistila,
že je v něm deset kilo mědi a mosazný ventil. Záznam z kamer pachatele
usvědčil. Se zaměstnancem ZSS byl
rozvázán pracovní poměr.

Šachta, nebo supermarket?
Na šachtách se už objevily plakáty
(Šachta, nebo supermarket?), které
na výskyt krádeží a následky s tím
spojené upozorňují. Obsahují také
výzvu, která stojí za přečtení:
syl

V tašce objevili tři litry kradené nafty.

předala personálnímu oddělení.
S pracovníkem byl rozvázán pracovní poměr.

Případ č. 2
Další případ se stal rovněž na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná,
tentokrát 2. června v 19.56.
Zaměstnanec šachty byl bezpečnostním pracovníkem vyzván
k předložení tašky ke kontrole. V ní
vynášel ve dvou plastových láhvích
tři litry nafty. Také tento případ
skončil rozvázáním pracovního
poměru.

VÝZVA VEDENÍ
ZÁVODU DŮL KARVINÁ
Vyzýváme všechny poctivé
zaměstnance, kterým není
lhostejný chod našeho dolu, aby
upustili od falešného kamarádství a oznamovali i náznaky krádeží ostraze dolu, specialistovi
ochrany a kontroly nebo na nonstop bezpečnostní záznamník
kl. 2060. Z pevné telefonní
linky 596 352 060. Za každý
takto oznámený případ, který
povede k jeho objasnění, vyplatí
vedení dolu odměnu až do výše
10 000 Kč.

SERIÁL O OSTRAVSKÝCH ŠACHTÁCH
V DENÍKU UŽ PŘÍŠTÍ STŘEDU
OSTRAVA – V pondělí 30. června
uplyne přesně dvacet let od chvíle, kdy horníci vyvezli z Dolu Odra
poslední vozík s černým uhlím
a byla ukončena těžba na území
Ostravy. Debata o tom, zda šlo
o správné nebo chybné rozhodnutí dané porevoluční náladou
počátku 90. let vzbuzuje mezi
pamětníky a bývalými haví ři stále
vášně.
Dobývání uhlí (stejně jako stále
probíhající výroba oceli), které zde
probíhalo od roku 1782, tedy více
než dvě stě let, nesmazatelným
způsobem ovlivnilo rozvoj města,
ale i jeho současnou tvář, okolní
krajinu a naturel lidí. A na tyto
tradice není dobré zapomínat.
Deník ve spolupráci s OKD připravil dvanáctidílný seriál, který

bude mapovat osudy vybraných
ostravských šachet, ale především lidí, kteří s nimi spojili svůj
osud a dokážou o nich zasvěceně
hovořit. S jejich příběhy se budou
čtenáři setkávat v Deníku každou
středu, poprvé 25. června.
První díl se bude věnovat dolu,
který se postupně jmenoval
Franzschaft, Generál Svoboda,
Vítězný únor nebo Odra. I tyto
změny jeho jména ukazují, že
hornictví v Ostravě fungovalo,
zatímco politická situace a režimy
se měnily.
red

Na dalším rozvoji Paskova míní
nový technický náměstek úzce
spolupracovat rovněž se svým
předchůdcem. „Tadeusz Pieczka
je jmenován výrobním náměstkem Servisního centra OKD a jedním z našich společných záměrů
je soustředit opravu stojek IHV
na chlebovickou trojku,“ vysvětloval Pisula s tím, že „ruční“ stojková rubání jsou v současné době
na paskovské šachtě lehce v přesile – provozují je zde tři ku dvěma
mechanizovaným.
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Marcin Pisula je od června novým technickým náměstkem Závodu Důl Paskov.
Po dokopání porubu 080 203
a vyklizení technologie úsekem
vybavování a likvidace vedeným
Jaroslavem Kubienou dojde na lokalitě Staříč v povrchových provozech SC i na opravy mechanizovaných výztuží Glinik. „S jejich
nasazením poté počítáme v oblasti 112. sloje na lokalitě Chlebovice,
kam překlidíme z dvěstětrojky
i stěnový dopravník PF 4,“ vysvětloval technický náměstek a připomněl i další blížící se úkol v podobě překlizu technologie z kombajnového rubání 063 608 dodavatelského Alpexu do připravované
sousední stěny 063 608/1.

Jen jedna významná investice
Závod Důl Paskov také v nejbližším období nechystá, vzhledem

k situaci, v jaké se nachází tato
šachta i celé české hornictví, s jedinou výjimkou, žádné významnější investice. „Pouze horníci z kolektivu hlavního předáka
Janusze Siwka, z úseku vedoucího Dariusze Hetmana, dostanou

do svého dalšího kombajnového
porubu v 063. sloji novou trať stěnového dopravníku, která jim pomůže zvýšit těžební výsledky,“
upřesnil technický náměstek.
Počátkem šestého měsíce, kromě zmíněného kombajnového rubání se sekcemi Fazos,
kope na Paskově kolektiv úseku
Michala Hykla s hlavním předákem Martinem Majsem v porubu 080 203 s pluhem GH 9 a sekcemi Glinik. Dále kolektiv z úseku Jiřího Drábka s hlavním předákem
Petrem
Pospíchalem
v porubu 121 761 a následně v porubu 112 404/2 s pluhem PL 82 a IHV. Kolektiv z úseku Pavla Balona s hlavním předákem Petrem Zemanem pracuje v porubu 063 607/1 s pluhem
Westfalia a IHV a havíři z úseku vedoucího Pawła Maćkowiaka
s hlavním předákem Tomaszem
Sadziewiczem ve stěně 080 211.
Jak nový technický náměstek
doplnil, probíhá v současné době
též vyklízení dokopaného rubání 059 606 v režii kmenového
Kubienova úseku vybavování a likvidace a dodavatelů z CZ Bastav
pod vedením Miroslava Hajdy.
Radek Lukša

FUČÍK, DUKLA, STAŘÍČ

Marcin Pisula začal kariéru
v ostravsko-karvinském revíru
absolvováním hornicko-strojní
průmyslovky v roce 1991 a nástupem jako revírník, a pak jako
mechanik do rubání na šachtě
Fučík. Dělal na její jedničce, trojce
i pětce. V roce 1994 pokračoval
na Duklu, kde působil jako mechanik v rubání s různými vedoucími

včetně Pavla Balona či Zdeňka
Potenského, s nimiž se dodnes potkává na Paskově. Během útlumu
Dukly přešel na Staříč, kde začal
v úseku vybavování a likvidace,
poté dělal mechanika v úseku
Balonova rubání. Později se stal
mechanikem pro důl, k čemuž ještě časem dostal i funkci vedoucího
OPRU.

PŘED 120 LETY ZAHYNULO V NAŠEM REVÍRU 235 HAVÍŘŮ
KARVINÁ – Největší důlní neštěstí v dějinách ostravsko-karvinského revíru se událo před 120 lety –
14. června 1894. V prosperujících, nikoliv však bezpečných dolech hraběte Heinricha Larische
Mönnicha tehdy zahynulo 235
havířů.

O život přišli i záchranáři
Onen čtvrtek bylo na odpolední
šichtě přes tisíc havířů. Ve 21.30
se Dolem Františka ozval mohutný výbuch. Okamžitě se začaly
organizovat záchranářské práce. Jenže tehdy jedinou ochranou zachránců byly šátky na obličeji namočené v octě. Pouze

za půl hodiny po prvním výbuchu dolem otřásla druhá detonace. Zahynulo při ní nejméně šedesát zachránců, kteří se snažili pomoci svým kamarádům.

chal nad místem tragédie postavit kapličku a na hřbitově v Karviné-Dolech pomník se
jmény všech obětí, který stojí
dodnes.

chranných stanic. Rok po karvinském neštěstí se objevil patentovaný pneumatophor: sice
jednoduchý, ale první přenosný
dýchací přístroj.

Zůstalo 130 vdov
a 194 sirotků

Příčiny nebyly odhaleny

V zasypaném dole
zůstalo 50 těl

Obrovským problémem bylo spojení Dolu Františka s okolními
Doly Jan Karel a Hlubina, společné měly i větrání. Výbuchy
proto poničily i jejich chodby
a požár se rozšířil i tam. Rázem
byly vyřazeny z provozu tři doly.
Rozsah katastrofy byl nevídaný. Po obětech zůstalo 130 vdov
a 194 sirotků. Hrabě Larisch ne-

Přesné příčiny katastrofy nebyly odhaleny. Buď byla porušena
bezpečnost při trhacích pracích,
nebo se samovznítil, a poté vybuchl uhelný prach. Ohlas neštěstí byl obrovský. Karvinský případ se dokonce dostal na jednání říšského sněmu. Záhy vznikla
nová pravidla pro práci v dolech,
posílily se důlní kontroly a hlavně vyšlo nařízení ke vzniku zá-

Důl Františka byl po 2. světové válce začleněn pod Důl
Československé armády a po vytěžení v roce 1965 byl zasypán.
Pod zemí tak navždy zůstalo
i přes padesát těl, která se nepodařilo najít nebo ležela v nebezpečných místech.
Zdroj: MFD 14. 6. 2014
(kráceno) – syl

ZE SVĚTA

Ukrajina: černouhelný sektor v zajetí korupce
KYJEV –Vyostřená situace
na Ukrajině, která se promítá
také do špatné ekonomické
kondice země, má bezprostřední
dopad i na černouhelné hornictví.
Na konci května ukrajinská vláda
nařídila místnímu Fondu národního
majetku, aby připravil 38 státem
vlastněných dolů k prodeji. Většina
z těchto dolů funguje se ztrátou
a jejich provoz je dotován. Bývalý
prezident Viktor Janukovyč, sám
rodák z černouhelného srdce země
– Donbasu, zajistil dolům státní
podporu ve výši 1,8 miliardy dolarů. Státem vlastněné doly přitom
loni zvýšily svou celkovou ztrátu
na 410 milionů dolarů.

Privatizace sektoru jako
podmínka MMF
Privatizace je jednou z podmínek
půjčky, kterou Ukrajině poskytl

Mezinárodní měnový fond, ačkoliv
dotace držely doly při životě a dávaly práci horníkům v zemi s vysokou
mírou nezaměstnanosti.
Podle náměstka ministra
průmyslu Jurije Žukova vládní
úsporná opatření zahrnují snížení
dotací dolů o 230 milionů dolarů
a privatizaci 30 procent fungujících
státních dolů. Podle něj se bude
stát snažit prodat doly přes státní
ﬁrmu Vugillya Ukrainy, která může
dosáhnout lepší ceny. Například
podle experta na energetiku Jurije
Korolčuka je, řečeno v nadsázce,
průměrná hodnota jednoho dolu
1 ukrajinská hřivna a vláda se podle něj chce těchto provozů zbavit,
aby se vyhnula dalšímu vyplácení
dotací. Jako oplátku za nízké ceny
může vláda požadovat modernizaci
dolů a způsobu těžby, což bude
vyžadovat velké investice.

Polovina dolů na Ukrajině je
v soukromých rukou. Velkou část
z nich ovládá nejbohatší oligarcha
Rinat Achmetov, který proﬁtoval
z první vlny privatizace nejproduktivnějších dolů.

Nelegální doly bez ohledu
na bezpečnost
Ukrajina v loňském roce vytěžila
86 milionů tun uhlí, z čehož 6 milionů směřovalo na export. Obchod
s uhlím v zemi je poškozován
korupcí.
V zemi funguje také velké
množství nelegálních dolů, které
zakládají propuštění horníci.
Produkce z těchto dolů, kde se
nebere ohled na bezpečnost
těžby, pak vstupuje do šedé ekonomiky obchodu s uhlím. Horníci
dostávají za tuto vytěženou
surovinu almužnu, jen zlomek ze

státem garantované výkupní ceny
uhlí, pracují v děsivých bezpečnostních podmínkách bez ohledu
na jakékoliv normy a prodávají
své uhlí spekulantům. Podle
deníku The Kyiv Post nakupují
od spekulantů za nízké ceny
uhlí dokonce státem vlastněné
energetické firmy, které umožňují
nelegálním obchodníkům generovat velké zisky z ničeho.
Podle nevládních organizací popisujících korupci v zemi
kupují toto uhlí manažeři legálních
dolů a další byznysmeni, aby ho
legalizovali. Roli přitom hraje i to,
že cena uhlí je striktně určována
státem. Korupčníci pak koupí uhlí
za pětinu této ceny z nelegálních
provozů, ale na trhu ho prodávají
za státem určené ceny, což jim
generuje výrazné zisky.
Marek Síbrt

Z OKD

19. června 2014 | www.ihornik.cz

Pod zemí nesmí horkem trpět
ani horníci, ani motory strojů
v rámci letního opatření na šachtách vyhlašují boj proti vlhkosti,
kterou v podzemí způsobuje geologická i technologická voda z vrtání
či úniky vody z netěsných potrubních rozvodů. Proto je třeba ji důsledně odčerpávat, dbát na co nejsušší prostředí.

Dokončení ze strany 1

Chladit potřebují také stroje
„Uvědomme si, že důlní větrání a klimatizace jsou dvě
spojené nádoby,” zdůrazňuje
Molnári. „V podzemí Závodu
Důl Karviná na lokalitě ČSA je
121 kilometrů chodeb a o každém úseku neustále víme, jaké
jsou v něm podmínky. Díky
řadě čidel a měřicích přístro-

Horník musí být
v dobré kondici

FOTO: Josef Lys

Ve tříkilometrovém
spojovacím překopu mezi
lokalitou ČSA a úpravnou
uhlí na Závodě Dolu Darkov
se musí chladit pohony
pásového dopravníku.
jů máme informace o proudění a množství větrů, teplotě
i vlhkosti. Mimořádná pozornost v podobě klimatizace je
pochopitelně věnována exponovaným pracovištím – porubům, čelbám či jiným důlním
dílům. Vedle lidí v yžadují péči
také stroje. Elektrické motory
jsou zdrojem tepla a musíme
je chladit. Tak třeba na tříkilometrovém spojovacím překopu mezi lokalitou ČSA a úprav-

Pavel Molnári díky moderní technice může kdykoliv kontrolovat údaje o stavu větrání a mikroklimatu v důlních dílech, která jsou vybavena moderními měřicími
technologiemi.
nou uhlí na Závodě Dolu
Darkov jsou to pohony pásového dopravníku.”

Pozor na vlhkost vzduchu

CHARAKTERISTIKA VÝROBNY CHLADU

Mikroklimatické podmínky však
nespočívají pouze v teplotě. Jednou
z důležitých hodnot je vlhkost
vzduchu. Jak jistě každý ví, v parnu

Výrobní systém se nachází v kompresorové stanici Dalkia na lokalitě
ČSA. Tvoří ho tři turbokompresory
s možností tzv. „free coolingu“
v uzavřeném okruhu, tedy využití
chladného vzduchu ke chlazení v zimním období. Systém
pracuje s ekologickým chladivem.
Disponuje celkovým instalovaným
chladicím výkonem 10 MW, což

CHLAD JAKO ZE 100 TISÍC PULTOVÝCH MRAZÁKŮ

Zařízení na lokalitě ČSA má výkon
10 MW chladu. Pro představu:
tento údaj lze přirovnat ke sto tisícům

se člověku hůř dýchá, více se potí,
rychleji se unaví. Z těchto důvodů

„Snažíme se na důlních pracovištích zajistit co nejlepší mikroklimatické podmínky. Pomáhá nám
při tom moderní technologie.
Přesto patří důlní pracoviště k těm
nejtěžším, nejnáročnějším provozům,“ přiznává Molnári a zároveň horníkům vzkazuje, aby tuto
skutečnost nepodceňovali. Měli by
sledovat svůj zdravotní stav, dodržovat životosprávu, především
pitný režim, den před směnou se
vyvarovat alkoholických nápojů.
„Klimatizace v podzemí není sama
o sobě všelékem na obtížné pracovní podmínky v dolech,“ uzavírá vedoucí větrání.
Josef Lys

pultových mrazáků. Anebo: Ostravské
obchodní centrum Nová Karolina je
chlazeno zařízením o výkonu 14 MW.

představuje průtok 500 m3 chladicí vody za hodinu, která proteče
primárním chladicím okruhem při
dodávané teplotě do dolu +2,4 °C.
V celém systému je 1400 m3 vody,
což by naplnilo 14 tisíc koupelnových van. Celková délka rozvodného potrubí chladu v dole včetně
rozvodu ve vtažné jámě dosahuje
zhruba 49 kilometrů.
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SLOVO ŘEDITELE

Petr Dedek
ředitel
Závodu Důl Karviná

Vážení kolegové,
s ohledem na aktuální datum je
na místě částečně zrekapitulovat
výsledky naší práce za 1. pololetí
letošního roku a pojmenovat problémy, na jejichž řešení a odstranění bychom se měli v budoucnu
zaměřit.
V oblasti bezpečnosti se nám
nedaří naplňovat stanovené cíle,
ve srovnání s minulým rokem
dokonce došlo ke zhoršení statistických ukazatelů (úrazová četnost,
závažnost, mimořádné události).
V čem spatřovat příčiny tohoto
nepříznivého vývoje? Z šetření
jednotlivých případů vyplývá, že
jde o časté porušování bezpečnostních předpisů, které převážně
není ovlivněno jejich neznalostí.
U mnohých pak vzniká dojem, že si
to může dovolit, že se mu to přece
nemůže stát. Opak je však pravdou.
Jedno české přísloví zní: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne“. Devadesát
devět krát to vyjde, po sté ne. Čas
již pak nelze vrátit. A přitom všichni
víme, jak bezpečnostní předpisy
vznikají. Apeluji proto na všechny
zaměstnance závodu – pracujme
tak, abychom se po směně vraceli
ve zdraví domů.
Ve výrobní oblasti jsme
se v polovině června dostali
do záporných čísel v těžbě a tím
zkopírovali negativní vývoj v metráži ve srovnání s ročním plánem
obou těchto základních ukazatelů.
To, co jsme nastřádali za první

čtyři měsíce, jsme za měsíc a půl
ztratili. Je zbytečné vysvětlovat
a obhajovat neúspěchy objektivními příčinami, špatnými
geologickými či geomechanickými
podmínkami. Tato cesta nikam
nevede. Zaměřme se na to, co
můžeme ovlivnit. Předvídejme,
buďme vždy o krok dále. Řešme
problémy důsledně, do všech
detailů a hlavně neopakujme
stále stejné chyby. Na jedné straně jsme přesvědčeni, že základ
úspěchů při vedení porubů 11. kry
spočívá ve správném a preventivním řešení úvratí. Stejně tak jsme
si vědomi, že splnění denních
předpokladů ražeb a porubů
závisí převážně na kvalitní údržbě
zařízení a přípravě pracovišť.
Přesto však dochází ke zbytečným
prostojům či poruchám v těžních
směnách, kdy jsme pak nuceni
některé činnosti opakovat.
Ztrácíme tím metry, tuny, a to při
vyšších jednotkových nákladech.
Dělejme tedy věci napoprvé a pořádně. Nelze přece donekonečna
opakovat stejné chyby.
První polovina roku bude brzy
za námi, avšak celou jeho druhou
polovinu máme na to, abychom
negativní trend zvrátili a výrobní
ukazatele letošního plánu splnili.
Ano, zatím jsou jen „na papíře“
ve formě harmonogramů. Nyní
závisí na každém z nás, abychom
vše přetavili v metry a tuny. Věřím
tomu, že společnými silami to
dokážeme.
Na závěr bych rád všem, kteří
budou v letních měsících čerpat
dovolenou, popřál její prožití
podle plánovaných představ a načerpání tolik potřebné energie.
A nezapomínejme, že bezpečnost
našeho chování není ohraničena
branami dolu.

Porub 121 761 dokopali s půlměsíčním předstihem
STAŘÍČ – Až čtyřmetrové denní postupy zaznamenával s pluhem PL 82 ke konci dobývání stojkového porubu 121 761 na lokalitě Chlebovice kolektiv hlavního předáka Petra Pospíchala. Vše
korunoval v květnu jediným rubáňovým limitním výkonem
na Závodě Důl Paskov!
„Dokopali jsme porub 121 761
s půlměsíčním předstihem.
Umožnily to podmínky ve stěně
a našlapaný fedrující Pospíchalův
kolektiv,“ informoval vedoucí úseku T3 Jiří Drábek s tím,
že zadání měli 10 046,0 m 2.
Skutečnost činila 14 013,0 m 2,
což znamenalo přeplnění parametrů letošního druhého limitu této party na daném pra-

FOTO: Radek Lukša

Limitní výkony v květnu
na Závodě Důl Paskov má
v rubání pouze Pospíchal,
v ražbě Tománek a Cypra

Jeden rubáňový, dva čelbové, takové bylo vyhlašování květnových LV na Paskově.

ÚRAZOVÁ ČETNOST
Víte, že...
cílem OKD je dosáhnout v roce 2014 v úrazové četnosti (LTIFR) hodnoty 5, zatímco
v roce 2013 byla 7,37, a například v roce
2006 dokonce 16,59? Míra úrazové četnosti v OKD dlouhodobě meziročně klesá.
Úrazová četnost je objektivní a mezinárodně uznávaný ukazatel bezpečnosti
práce. Zjednodušeně se dá říci, že jde o počet pracovních úrazů vedoucích k pracovní
neschopnosti v délce minimálně tří dnů
na milion odpracovaných hodin.
Prozatím se tento ukazatel v OKD
v letošním roce nevyvíjí příznivě a za prvních pět měsíců letošního roku dosahoval
hodnoty 6,97. Ke splnění našeho letošního
cíle nás tedy čeká ještě hodně práce, proto
přistupujme ke všem činnostem s maximální mírou obezřetnosti a odpovědnosti.
Do výpočtu jsou kromě kmenových důlních
i povrchových zaměstnanců zahrnováni také pracovníci dodavateldoda
pz
ských ﬁrem.

PAN HORNÍČEK DOLE V DOLE

covišti. „V průměru jsme tam
s hoblem ujeli přes 3,9 metru
za den a ve ﬁ niši se mocnost pohybovala okolo 1,10 metru,“ líčil
Drábek.
Pospíchalovi horníci se z porubu 121 761 stěhovali do nové chlebovické stěny 112 404/2 dříve, což
ve svém důsledku urychlí rozjezd
jiného připravovaného rubání. „Až
čtyřistačtyřku dokopeme, uvolníme ruce kolektivu Petra Zemana
z úseku T2 Pavla Balona, který začne o to dříve těžit v kostce pod
námi, kde mu vybavují sekcový porub 112 406,“ poznamenal Drábek.
K
limitnímu
výkonu
Pospíchalovy
patry
přidali na Paskově za pátý měsíc také
čelboví dva své zápisy na skuru. „U přípravářů bych vyzdvihl zejména tu skutečnost, že se
jim rychle podařilo konsolidovat
rozpuštěné a nekompletní kolektivy a po odmlce se opět vracejí
mezi razičskou elitu revíru OKD
s klasickou technologií,“ nechal

se slyšet vedoucí výroby Marek
Červenka.
A na špici paskovských razičů
je v letošním roce kolektiv hlavního předáka Libora Tománka
z úseku P3 Aloise Pavelka, jemuž se podařilo s vrtacím vozem
DH-DT 1 a nakladačem DHL 1200
splnit už čtvrtý limit! „Vyražením
84 metrů v proﬁlu SP 14H na budoucí těžní třídě 074 5259 toho
dosáhli na sto procent,“ sdělil
směnový technik provozu příprav
Marek Michalčák.
Denní postupy Tománkových
razičů (4,94 metru) se příliš nelišily od výkonů party Martina
Cypry z úseku P1 vedoucího
Martina Dobrovolného. Ta v pátém měsíci na připravované
těžní třídě 112 5449 v profilu
SP 14H razila s vrtačkou
V VH-1R a nakladačem PSU 9000
průměrně 4,71 metru za den.
Hodnota jejího třetího letošního
limiťáku činí 80 metrů (zadání
měla 79 metrů).
uzi

Z OKD
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FOTO: Radek Lukša

Stanisław Kołek dlouho
pomáhal uvádět dobré
nápady druhých do praxe, teď
už může v rámci Continuous
Improvement přihlásit vlastní
zlepšovací návrhy

Kombajnová ražba 332 245, kde padl rekord v podobě 232 metrů.

MÉNĚ ÚRAZŮ, ALE SLABŠÍ VÝKONY

STONAVA – Vývoj bezpečnosti a výrobních výsledků na Závodě Důl ČSM
během dubna a května přirovnávali
v kulturním domě na severní lokalitě
v pátek 6. června na setkání hlavních
předáků a vedoucích úseků k jízdě
na horské dráze. V prvním kvartále
totiž měli více úrazů a lepší výkony.
Nyní se situace obrátila, což dokládá
i nesplněných deset limiťáků ve čtvrtém a devět v pátém měsíci.

Zápisy na skuru v dubnu
• kolektiv Arkadiusze Strenczka
(vedoucí úseku Karel Pochopeň)
nakopal 43 935 tun v porubu
371 200/3
• kolektiv Krzysztofa Ślubowského
(v. ú. Bogdan Kołacz) vyrazil
210 metrů v díle 401 220
• kolektiv Piotra Jasińského
(v. ú. Bogdan Bajaczyk) vyrazil
155 metrů v díle 331 305
• kolektiv Krzysztofa Łebského
(v. ú. Marian Kirchner) vyrazil
116 metrů v dílech 401 364/2
a 401 364/3

Zápisy na skuru v květnu
• kolektiv Grzegorze Dąbka
(v. ú. Krzysztof Sędkowski) vytěžil
46 027 tun v porubu 401 309
• kolektiv Zdzisława Drzenieka
(v. ú. Pawel Palej) vyrazil 232
metrů v díle 332 245
„Jednoznačně pozitivní je situace
v oblasti bezpečnosti. Kvůli nepříznivým výsledkům z prvního čtvrtletí
jsme zavedli opatření, která se ukázala jako účinná. Za duben a květen

se na naší šachtě staly dohromady
jen čtyři registrované úrazy a osm
evidovaných,“ informoval Karel
Blahut, náměstek pro bezpečnost.
„Naopak je tomu ve výrobě.
Od ledna do května jsme sice
nakopali 1 112 000 tun uhlí, ale
na podnikatelský záměr tratíme
54 200 tun. Přípraváři vyrazili
celkem 7090 metrů a zůstávají
na DTP dlužni 335 metrů,“ oznámil
vedoucí výroby Marián Bőhm s tím,
že nejvyšší výpadky v těžbě způsobil
zejména „nepředpokládaný vývoj
erozivních pásem v porubech ve 33.
sloji“. Nejhůře na to doplatil kolektiv
hlavního předáka Romana Valchaře
ve stěně 331 209 – špatné podmínky vedly až k předčasnému ukončení
těžby a přípravě porubu na likvidaci.
„Do konce roku nám každopádně zbývá ještě spousta času
a s výrobními výsledky na ČSM se
musíme všichni poprat,“ pokračoval
výrobní náměstek Roman Kołatek
před vyhlašováním limitů za duben
(odložených kvůli výluce v týdnu
od 1. do 7. 5.) a květen. Ve čtvrtém
měsíci si zápis na skuru zasloužily
jedna rubáňová a tři čelbové party,
v pátém pak jen po jednom těžebním
a jednom přípravářském kolektivu.
„Těžit a razit bezpečně! To se
stává mottem na ČSM pro další období. Děkuji za vaši práci a myslete
na to, že zejména v létě je třeba více
obezřetnosti. Zvýšené absence pracovníků, kteří čerpají zasloužené dovolené, znamenají vždy vynaložení
značného úsilí ostatních,“ prohlásil
ředitel šachty Boleslav Kowalczyk
na závěr porady. Její účastnící
pak absolvovali exkurzi na HBZS
v Ostravě-Radvanicích a situaci
na podniku ještě probírali neformálněji také na turnaji v bowlingu.

Ušetřili přes 900 000 Kč
KARVINÁ – Ještě donedávna nesměl podat jediný zlepšovák. Jeho
pracovní funkce mu to neumožňovala. Dělal totiž asistenta manažera programu trvalého zlepšování – Continuous Improvement
(CI) na Závodě Důl Karviná.
Stanisław Kołek měl především
za úkol lidi školit, radit jim, pomáhat vyplňovat přihlášky nápadů, u těch přijatých pomáhat jejich zavádění do praxe. Po téměř
pěti letech se v září loňského roku
vrátil (jak sám říká) ke své strojařině. V rámci restrukturalizace
se na šachtě stal technikem péče
o základní fond. Teď už zlepšováky v rámci CI podávat může a také
této šance využívá.

Radek Lukša

kdo chce udělat něco nejen pro
svůj užitek, ale také ulehčit práci ostatním, kolegům, dát něco
navíc ﬁrmě. Často si při povídání se zlepšovateli vzpomenu na citát Tomáše Bati, kterým také povzbuzuji ty váhavější: „Když
umíš a chceš, všechno je možné.“
Nedávno mě potěšilo, když mi jeden z nich říká: ‚Poslyš, Stando,
já myslel, že na to CI stačí dvacet
minut, ale o tom se dá přemýšlet
celou šichtu.‘ Myslím si, že právě
tato slova jsou důkazem, že tento člověk pochopil poslání onoho programu – přemýšlet u práce,
snažit se ji racionalizovat.“

Když umíš a chceš, všechno
je možné

Začínal jako mechanik v přípravách,
postupně se stal mechanikem úseku,
vedoucím úseku příprav, mechanikem
provozu příprav, mechanikem závodu,
technikem pro nové technologie POP.
V letech 2009 až 2013 byl asistentem manažera CI, v současnosti je
technikem péče o základní fond.
se. Od 1. září 2013 má v tabulce
zaznamenáno 17 případů – 17 nápadů, které buď sám podal, nebo
byl při jejich zavádění do praxe
v realizačním týmu. „Ne všechny mé nápady však byly přijaty.
Například ten na úsporu elektrické energie na provoz ventilátorů.
Spočítali jsme totiž, že návratnost
nákladů na realizaci návrhu větrního vrtu by byla celých 7 let, a to
se nevyplatí,“ přiznává.

Příspěvek k bezpečnosti
Jenže jeho další návrhy úspěšné
byly. Například označení útěkových cest k jámám. To staré ne-

Jako technik péče o základní
fond se stará o provozuschopnost stojů a zařízení, zavádění nových do provozu či vyřazování těch starých. Nedávno se
k němu dostal zajímavý návrh
od Miroslava Uherka. Silně poškozenou, téměř zničenou hlavní
stropnici koncové sekce DBT, kterou revírní Závod centra servisních služeb nemá šanci opravit,
doporučil nechat zprovoznit jinde. Pořízení nové stejné stropnice by přišlo na 38 000 Eur (zhruba 1 050 000 Kč). Proto byl vytvořen tým, ve kterém kromě autora nápadu stanul Stanisław Kołek
a Ivan Šrámek. Ti začali jednat
s ﬁ rmou Phoenix Zeppelin (sídlí v areálu bývalé ﬁ rmy Bastro
v Ostravě-Radvanicích). Dohodli
podmínky, termíny i cenu opravy a – podařilo se. Oprava přišla na 115 000 Kč, ušetřilo se přes
900 tisíc korun.

Zlepšovatelství je
jeho koníčkem
„Víte, člověka každá vydařená
akce potěší a inspiruje k další,“
říká Kołek. „V takových případech
nemyslím na odměnu. Realizace
nápadů, vylepšování pracovních
podmínek je vlastně mým koníčkem. Na CI myslím prakticky neustále – při fárání, při procházení skladů nebo mechanických dílen, na skládkách strojů čekajících
na opravu, prostě všude, někdy
i doma. K šachtě mám totiž osobní
vztah. Dělal tady mechanika můj
táta, děda byl revírníkem, praděda strojníkem na Gabriele. Naše
rodinná historie spojená s doly je
150 let dlouhá.“
Josef Lys

Ne vždy se vše podaří

„Víte, tato práce se mi dostala pod
kůži,“ svěřuje nám své pocity.
„Přestože už mám jinou pracovní náplň, neodmítnu nikoho, kdo
se na mě obrátí s prosbou o pomoc při prosazování jeho nápadu do praxe. Cením si, když ně-

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

Stanisław Kołek nejenom svým
kolegům se zlepšováky pomáhá,
ale na svém kontě má už několik vlastních zrealizovaných nápadů. Vede si vlastní statistiku, jak
je zvyklý ze své předchozí profe-

PŘÍNOS DOBRÝCH NÁPADŮ (CI) NA ZÁVODĚ DŮL KARVINÁ

rok
2011
2012
2013

počet podaných
275
223
214

počet přijatých
171
133
134

úspora
77 mil. Kč
67 mil. Kč
68 mil. Kč

Wellness Hotel Repiska se na vás těší
Po loňské rekonstrukci nabízí
bohatou škálu kvalitních
relaxačních zážitků
SLOVENSKO – „Je tam nádherně. Měli jsme se úžasně.“ Takto
nadšeně každoročně vyprávěli všichni ti šikovnější, kteří získali a užili si jednu z cen turnaje Horník Bowling Cup – prodloužený víkend ve Wellness Hotelu
Repiská v Demänovské DoliněJasná. Chcete-li se přesvědčit, zda
je pobyt u našich slovenských sousedů opravdu tak skvělý, nic vám
nebrání si do Nízkých Tater na několik dnů zajet. Ve vašem rozhodování vám snad pomůže rozhovor
s Ľubomírem Štolovským, ředitelem hotelu.

A k tomu Vám nabízíme níže uvedené balíčky:

Hotel Odra s.r.o.
739 14 Ostravice 327
www.hotel-odra.cz
Tel./fax: 558 682 287
hotelodra@seznam.cz
www.ibeskydy.cz

37/23-IV /14

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

Balíček lze využít ve dnech
19. 6. – 13. 12. 2014

Stanisław Kołek je absolventem
Strojní průmyslové školy v Karviné
a VŠB-TU v Ostravě, obor Strojní
zařízení dolů a hutí. Absolvoval také
postgraduální studium na Hornickogeologické fakultě, obor Důlní
dobývání. Na lokalitě ČSA Závodu
Důl Karviná působí od roku 1981.

„Od roku 2009 jsem ze své pozice asistenta manažera CI lidi především přesvědčoval o všestranné
prospěšnosti jejich osobního zapojení do programu trvalého zlepšování. Denně jsem s nimi na toto téma
mluvil, často na pracovištích v podzemí, snažil se je vtáhnout do tohoto procesu. Za tu dobu jsem poznal
desítky a stovky šikovných koumáků, kteří přicházeli s nápady, jak si
ulehčit práci, udělat ji rychleji, třeba
i bezpečněji a levněji. Mnohé bylo
nutno přesvědčovat, aby svůj nápad
hodili na papír, vyplnili přihlášku,
a měli tak šanci na tisícikorunu,
a navíc být v losování o auto či další ceny za desítky tisíc,“ vzpomíná
Kołek s tím, že lidé si na jeho „masírování“ zvykli natolik, že dodnes se
na něho obracejí s prosbou o radu či
pomoc při sepsání přihlášky. A on
jim rád vyhoví.

Wellness pobyt
na Hotelu Odra v Ostravici

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

PŘEDSTAVUJEME ZLEPŠOVATELE

Vtahoval lidi do procesu CI

LAST MINUTE
BESKYDY

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

bylo dostatečně viditelné. Nyní
je písmo provedeno reﬂexními
písmeny, takže při osvětlení výrazně září. Teď jsou tak označeny veškeré příchodové cesty k jámám. Dobrý příspěvek ke zlepšení orientace a zvýšení bezpečnosti v dole.

FOTO: Josef Lys

Těžební výsledky na ČSM
negativně ovlivnil vývoj eroze
ve 33. sloji, havíři z osádek
Romana Valchaře dokonce
předčasně ukončili kopání

Když umíš a chceš,
všechno je možné!

Slůvko wellness v názvu vašeho
hotelu mnohé napovídá. Přesto,
představte své zařízení blíže.
Wellness hotel Repiská prešiel
minulý rok rekonštrukciou wellness centra. Vznikol nám relaxačný bazén s vodnými atrakciami, protiprúdom a terasou s výhľadom na Chopok. Súčasťou
Balneoterapie je aj whirlpool
s morskou vodou. Do Saunového

nych výletov, horských túr, resp.
cyklotúr so sprievodcom.
Máte také nějaké překvapení (bonus) pro zaměstnance
OKD, kteří by rádi hotel Repiska
navštívili?
Bonusom pre každého klienta je
zľavová karta Liptov region Card,
prostredníctvom ktorej môžu klienti čerpať rôzne druhy zliav
v Liptove.

FOTO: Josef Lys
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Dospělí i děti mohou využít relaxační bazén s vodními atrakcemi a terasou s výhledem
na Chopok.
sveta nám okrem fínskej sauny
pribudla parná sauna a sanárium. Ochladiť, prípadne zohriať sa
môžete v sprche „Zážitok“ a oddýchnuť v oddychovej miestnosti. Ponúkame rôzne druhy masáží
a tepelných zábalov a novinkou je
terapia kyslíkom – oxygenoterapia.
Hoteloví hosté jistě rádi využijí širokou škálu možností, které nabízí
okolí hotelu. Které byste doporučil?

Keďže sa hotel nachádza v Liptove,
Nízke Tatry-Jasná, je tu široká škála možností trávenia dovolenkového času. Či už je to turistika rôznej
náročnosti, poznávanie jaskýň alebo rôzne aquaparky a kúpaliská.
Blíží se léto a prázdniny. Nabízí
váš hotel na toto období něco
mimořádného?
Tohtoročnou novinkou pre hotelových hostí je ponuka fakultatív-

Jak nejlépe si pobyt v hotelu
Repiska objednat?
Pobyt v našom hoteli si môžu klienti
objednať rôznymi spôsobmi. Či už
je to telefonicky + 421 445 567 600,
+ 421 918 777 024, mailom recepcia@repiska.sk alebo prostredníctvom rezervačného formulára
na webovej stránke www.repiska.
sk.
Co nejčastěji doporučujete klientům Wellness Hotel Repiska?
Hotelovým klientom doporučujume vyskúšať nové wellness centrum, nejakú masáž a tiež aj
atrakcie v okolí, ktoré by mohli navštíviť. V hoteli sa nachádza
nové ﬁtness centrum, ktoré vrelo
odporúčame.

Panorama
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

Mniej wypadków, ale słabsze wyniki
Na wyniki wydobywcze ČSM
miała niekorzystny wpływ
erozja na 33. pokładzie,
górnicy z załogi Romana
Valchařa nawet wcześniej
zakończyli wydobycie

Wpisy na skórę w kwietniu
• załoga Arkadiusza Strenczka (kierownik oddziału Karel Pochopeň)
wydobyła 43 935 ton na przodku
371 200/3
• załoga Krzysztofa Śłubowskiego
(POL-ALPEX, k. o. Bogdan Kołacz)
wykonała 210 metrów w wyrobisku 401 220
• załoga Piotra Jasińskiego (ALPEX,
k. o. Bogdan Bajaczyk) wykonała
155 metrów w wyrobisku 331 305
• załoga Krzysztofa Łebskiego
(POLCARBO, k. o. Marian

FOTO: Zakład Kopalni ČSM

STONAWA – Do jazdy na kolejce górskiej porównywali główni przodowi oraz kierownicy oddziałów przebieg bezpieczeństwa
oraz wyniki produkcyjne osiągnięte w Zakładzie Kopalni ČSM
w trakcie kwietnia i maja podczas
spotkania w domu kultury w ruchu północnym w piątek 6 czerwca. W pierwszym kwartale mieli
bowiem więcej wypadków i lepsze wyniki. W chwili obecnej sytuacja jest odwrotna, na co dowodem jest niespełnionych dziesięć
wyników limitowych w kwietniu
i dziewięć w maju.

przodowego Romana Valchařa w
ścianie 331 209 – złe warunki doprowadziły do przedwczesnego zakończenia wydobycia i przygotowania chodnika do likwidacji.
„W każdym razie do końca roku
zostaje nam jeszcze dużo czasu i z wynikami produkcyjnymi
Kopalni ČSM będziemy się musieli zmierzyć wszyscy,“ kontynuował wicedyrektor ds. produkcyjnych Roman Kołatek przed podaniem do wiadomości wyników
limitowych za kwiecień (odłożone ze względu na wyłączenia z
ruchu w tygodniu od 1. do 7. 5.)
oraz za maj. W kwietniu wpis na
skórę wywalczył tylko jeden zespół wydobywczy oraz trzy przodkowe, natomiast w maju jedna
brygada ścianowa i jedna robót
przygotowawczych.
„Wydobywać oraz drążyć chodniki bezpiecznie! To hasło dla
Kopalni ČSM na dalsze miesiące. Dziękuję wam za wykonaną
pracę i proszę nie zapominać, że
przede wszystkim w lecie należy
być o wiele bardziej ostrożnym.
Mniejsza liczebność zespołu ze
względu na zasłużone urlopy pracowników zawsze połączona jest
z większym wysiłkiem pozostałych,“ powiedział pod koniec narady dyrektor kopalni Boleslav
Kowalczyk. Uczestnicy spotkania
wzięli udział w zwiedzaniu HBZS
w Ostrawie-Radwanicach a sytuację w zakładzie mieli okazję omówić mniej formalnie podczas turnieju w bowlingu.
Radek Lukša

Grzegorz Dąbek i Krzysztof Sędkowski w trakcie omawiania wyników limitowych za maj.
towaliśmy w naszej kopalni łącznie tylko cztery wypadki zarejestrowane i osiem ewidowanych,“
informował Karel Blahut, wicedyrektor ds. bezpieczeństwa.
„Odwrotna sytuacja jest w produkcji. Od stycznia do maja wydobyliśmy co prawda 1 112 000
ton węgla, ale w stosunku do planu biznesowego jesteśmy do tyłu o
54 200 ton. Zespoły przygotowawcze wykonały razem 7 090 metrów
i do zakładanego planu brakuje im
335 metrów,“ powiedział kierownik produkcji Marián Bőhm dodając, iż największe przestoje w
wydobyciu spowodował „nieprzewidziany rozwój stref erozyjnych
w przodkach na 33. pokładzie“.
Najbardziej niekorzystna sytuacja
okazała się dla załogi głównego

Kirchner) wykonała 116 metrów
w wyrobiskach 401 364/2 i
401 364/3

Wpisy na skórę w maju
• załoga Grzegorza Dąbka
(POLCARBO, k. o. Krzysztof
Sędkowski) wydobyła 46 027 ton
na przodku 401 309
• załoga Zdzisława Drzenieka
(ALPEX k. o. Paweł Palej) wykonała 232 metrów w wyrobisku
332 245
„Jednoznacznie pozytywny jest
rozwój sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Ze względu na
niekorzystne dane z pierwszego
kwartału wprowadziliśmy środki,
które okazały się jako skuteczne.
W trakcie kwietnia i maja odno-

KW w obliczu groźby bankructwa

Wysokie koszty, niskie ceny
Zarząd stara się przywrócić płynność
ﬁnansową. Przyznaje jednak, że dziś
KW nie jest w stanie konkurować z
producentami na rynkach światowych. średnie ceny węgla wahają się
na poziomie 200 zł za tonę, z tym że
najlepsza kopalnia KW wytwarza go
za 205 zł, a najgorsza za prawie 380
zł za tonę. Taras powiedział, że jeśli
sytuacja nadal będzie się pogarszać,
to bardzo szybko nie pozostanie nawet jedna przynosząca zyski kopalnia.
W roku ubiegłym KW zanotowała
prawie 700 mln zł straty netto. Za cztery

Dojdzie jednak do zmian w strukturze
wydobycia, planuje się jego zwiększenie w kopalniach wykazujących
niższe koszty wydobycia i na odwrót
zmniejszenie w mało konkurencyjnych
zakładach.
KW chce nadal sprzedawać węgiel
własnymi siłami przede wszystkim na
rynku krajowym, gdzie może osiągnąć
lepsze ceny. Jednocześnie poszukuje
oszczędności, na przykład przez
negocjacje z dostawcami materiałów i
usług.
ms

KW chce w następnych latach
ustabilizować wydobycie na poziomie
około 32 milionów ton (w porównaniu
z ponad 39 milionami w roku 2012).
Zdaniem Tarasa można stosunkowo
szybko zrestrukturyzować 9 kopalni
należących do spółki, następnych
5 wymagać będzie dłuższej transformacji. Firma w chwili obecnej nie
planuje sprzedaży dalszej kopalni
poza już ogłoszonej w przeszłości
transakcji sprzedaży kopalni KnurówSzczygłowice, którą ma przejąć JSW.

miesiące rzeczywista strata to około
250 mln zł. Na zwałach jest 5,2 mln ton
niesprzedanego węgla z tym, że w wypadku pięciu kopalń zwały są już pełne.
Do końca czerwca zarząd KW ma
przedstawić szeroki program naprawczy spółki. Jego istota ma polegać na
ograniczeniu wydobycia w kopalniach
o niskiej wydajności, wliczając w to
redukcję zatrudnienia. Zakład w
chwili obecnej zatrudnia około 54
tysięcy osób. Firma rozważa program
dobrowolnych zwolnień zarówno dla
pracowników administracyjnych, jak
i górników. Pytaniem zostaje, kto go
sﬁnansuje. W latach 2015-2020 w
naturalny sposób z KW ma odejść 1518 tysięcy osób.

Cechovna na historické šachtě patřila „uhelnému“ workshopu pro děti.

UHELNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM
PRO VELKÝ ÚSPĚCH ZOPAKUJÍ
OSTRAVA – Černá, barva uhlí. Tak
nazvali na Dole Michal vzdělávací
program pro děti, který s velkým
úspěchem představili první červnovou sobotu na „Ostravské muzejní
noci“. Kdo ho nestihl, nemusí zoufat,
chystají se totiž reprízy!

Černá, barva uhlí –
tento workshop je
na Dole Michal také
v pátek 20. (od 9 .00)
nebo v sobotu 28. 6.
(od 11hodin).
„Kapacitu jsme měli zcela naplněnou a ohlasy tak příznivé, že tento

TIPY HORNÍKA
STONAVA
Stoleté slavnosti
Velkolepé oslavy stého výročí
založení Klubu krojovaných horníků
při obci Stonava se konají od 20.
do 22. června ve Stonavě. V pátek
po odhalení pamětní desky v Domě
PZKO budou oslavy v 17 hodin
zahájeny. V sobotu v 11 hodin vyrazí
hornický průvod a po něm už přijde
na řadu bohatý kulturní a zábavný
program, který zakončí ve 22 hodin
ohňostroj. V neděli se v 10 hodin
koná v kostele sv. Maří Magdalény
mše svatá.

FRÝDEK-MÍSTEK
Extrém
Vytrvalostním závodem v extrémním čtyřiadvacetihodinovém
in-line maratonu, který má pro
kategorii sportovních dvojic statut mezinárodního Mistrovství ČR,
bude žít okolí přehrady Olešná 21.

edukační program dále nabízíme
veřejnosti,“ informovala lektorka
Zuzana Vodehnalová. Ta měla v cechovně Dolu Michal s kolegyní Květou
Jordánovou hlavní slovo.
„Prvním tématem byl vznik uhlí
v pravěku, druhým jeho využití
za průmyslové revoluce. Pro děti jsme
připravily výtvarné aktivity – například
stavění továren z recyklovaných materiálů – dále pak 3D video či modely
parních strojů,“ přiblížila.
Uhelný workshop se konal v režii
Dolu Michal a Edukačního centra NPÚ.
„Něco si z něj odnesli nepochybně
i dospělí. Byť i jen vědomí, že jejich děti
teď mají o hornictví větší znalosti než
oni,“ doplnila Vodehnalová. Na další
akce je třeba se objednávat přes mail
jordanova.kveta@npu.cz.
uzi

a 22. června. Start je v 11 hodin
od restaurace U Toma, cíl tamtéž
o čtyřiadvacet hodin později.
Pojedou sportovní dvojice a sportovní čtveřice, hobby dvojice
a hobby čtveřice. Do letošního III.
ročníku se zatím zaregistrovalo
658 účastníků!

OSTRAVA
Bastketbal
Maxibasketbal – velké soutěže, velké
výkony i ve starším věku. Pod tímto
heslem se koná od čtvrtka 26. června v několika ostravských halách
„Mistrovství Evropy v basketbale
veteránů“ pod záštitou mezinárodní
organizace FIMBA. Určeno je pro
hráčky starší třiceti let a hráče
od pětatřiceti let – tedy druhou či
třetí generaci výkonných „košíkářů“.
Nejstarší kategorie? Zatím od sedmdesáti let! Podrobný rozpis turnaje
rozepsaného do neděle 6. července
najdete na www.maxibasketballostrava2014.cz.
syl/uzi

Zmiana struktury wydobycia
Sytuację w polskich kopalniach
komplikuje według analityków mocna
pozycja związków zawodowych, które
utrzymują zatrudnienie na nierealnie
wysokim poziomie, uniemożliwiają
bardziej efektywne wykorzystanie
czasu pracy oraz wprowadzenie większej elastyczności w wykorzystaniu
poszczególnych brygad. Pracownicy
bez względu na ekstremalną sytuację
na rynkach światowych stale nie chcą
zrezygnować z przysługujących im bogatych przywilejów. Straty zwiększają
się także w wyniku nieefektywnego
wykorzystania technologii i wydobycia
w trudnych warunkach, które są powodem zwiększania kosztów wydobycia
na niekonkurencyjny poziom. Niskie
ceny węgla i rosnący import z zagranicy
niszczą nie tylko KW, ale także innych
wydobywców, jakimi są KHW czy JSW.

EKO

NOMICKÁ
LOGICKÁ

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

skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

37/23-V/14

KATOWICE – Niezwykle otwarcie
wypowiadali się o sytuacji największego producenta węgla kamiennego w Europie - Kompanii Węglowej
- przedstawiciele władz spółki
podczas konferencji prasowej w dniu
12 czerwca. „Sytuacja ﬁnansowa
Kompanii Węglowej jest bardzo zła.
Istnieje realne zagrożenie ogłoszenia
upadłości. Kluczowe dla przyszłości
będą najbliższe tygodnie i porozumienie z bankami,“ powiedział nowy
prezes spółki KW Mirosław Taras.
Jeżeli nie pogorszy się sytuacja
rynkowa, to według prezesa Tarasa
władze KW mają nadzieję do końca
czerwca wypracować rozwiązania,
które pozwolą przetrwać chociaż
do końca roku. Zasadnicze jest
jednak porozumienie się z bankami
w kwestii prolongaty terminów
spłaty wyemitowanych obligacji, w
innym wypadku w drugiej połowie
roku pojawi się realne zagrożenie
konieczności ogłoszenia upadłości.

FOTO: Radek Lukša

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

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

AUTO TOMAN, s.r.o.
Dlouhá 65, 736 01 Havířov
Tel.: 724 541 020
www.autotoman.cz
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Folklor? Račte si vybrat kde!

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE OKD
Dne 10. 6. 2014 zemřel po dlouhé těžké
nemoci ve věku 70 let
dlouholetý zaměstnanec Dolu Lazy pan
Pavel ČERNOUŠEK.
Kdo jste jej znali,
uctěte prosím jeho památku tichou
vzpomínkou. Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNÁME
„Život jsi miloval
a chtěl jsi s námi
být, osud k Tobě
krutý byl a nenechal Tě žít.“ Dne
20. června vzpomeneme 5. výročí

úmrtí mého manžela Františka
Jurczka z Havířova-Suché,
bývalého zaměstnance Dolu
Dukla. Všem, kteří na něho s námi
v dobrém vzpomenou, děkujeme.
Manželka Růžena a synové Lumír
a Milan s rodinami.

Na náměstích hornických
měst se přestaví skutečně
pestrá lidová kultura, a to
od beskydské po indickou
REGION – Hornická města budou žít o předposledním červnovém víkendu lidovou kulturou nikoliv jen regionálního, ale přímo
mezinárodního rázu. Svým způsobem již tradiční akce jsou připraveny v Orlové (zde za podpory společnosti OKD), v Karviné
i Frýdku-Místku.

Dne 24. 6. 2014
uběhne 15 let, kdy
nás po těžké nemoci navždy opustil
pan Roman Rybář,
zaměstnanec Dolu
Staříč. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte si. Vzpomínají
manželka Dana, synové Ondřej,
Jakub a bratři Martin, Jaroslav,
Andrej s rodinami.

ORLOVÁ
Orlovský
jarmark
podesáté,
Festival národnostních kultur poosmé a Orlovské léto (přehlídka
folklorních souborů) už počtyřiadvacáté. Tak to bude vypadat v sobotu 21. června od 9 do 18 hodin.
Nejprve si hasiči zasoutěží „O pohár starosty“, načež u DKMO vystoupí Olšina, DNS Olšinka, Malá
Olšinka, Seniorský soubor Olšany,
Cimbálová muzika Pramínky,
DNS Úsměv Opava, Rosenka
Rosa Dolný Kubína, představí se Komunitní centrum Maják,
FS Skotniczka či Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J.
Marcinkowej. Chystá se i módní přehlídka na zámeckých schodech a vystoupení Petra Kotvalda.
Pro malé i velké zajistili organizátoři bohatý doprovodný program na náměstí či v zámeckém
parku počínaje stánkovým prodejem, přes dětskou farmu s ovečkou
Shaun až po malování na obličej,
interaktivní hry a další soutěže.
Do zámecké zahrady pozval
Klub přátel hudby Orlová na 17.30
Žesťové kvinteto Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava a do Evangelického
kostela pak Nadační fond kulturní
památky Kostela SCEAV za spolupráce se společností OKD Leonu

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 23
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní Samostatná výběrová řízení
(ISTR)
Společná výběrová řízení

4628, 4617, 4634, 4511, 4337

Opravy stavební (OSTAV)
95, 111, 125, 170, 190, 256, 293,
349, 544

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

Otevřeli jsme pobočku v Ostravě-Porubě

NÁKUPNÍ STŘEDISKO
cestovní kancelář

naproti Domu sester

LAST MOMENTY / DÍTĚ ZDARMA!
cena za osobu
dítě
24.06.- 05.07.-busem, 12 dnů = 9 nocí
4.200 Kč/os.
Dítě 1.000 Kč
25.06. - 05.07.- let OV, 10 nocí, all inclusive
14.400 Kč/os.
xxx
26.06. - 07.07.- let OV, 11 nocí
13.900 Kč/os.
Dítě 6.000 Kč
27.06. - 08.07.- busem, 12 dnů = 9 nocí
5.400 Kč/os.
DÍTĚ ZDARMA
27.06. - 06.07.- busem, 10 dnů = 7 nocí
5.900 Kč/os.
xxx
5.900 Kč/os.
DÍTĚ ZDARMA
28.06. - 09.07.- let OV, 11 nocí
16.400 Kč/os.
Dítě 6.000 Kč
30.06. - 11.07.- busem, 12 dnů = 9 nocí
6.500 Kč/os.
Dítě 2.500 Kč
01.07. - 10.07.-busem, 10 dnů = 7 nocí
4.600 Kč/os.
Dítě 3.000 Kč

Machálkovou. Její recitál začíná
v 18.30 a vstup je dobrovolný.

li už ve středu 18. června v základní umělecké škole, ale to stěžejní
se odehraje lidem na očích. Na nádvoří frýdeckého zámku se ve čtvrtek představí soubory z Česka (beskydský region zastupují Ostravica,
Ostravička, Malá Ostravička,
Ondrášek, Ondřejnica a Jackové),
Polska, Slovenska, ale i temperamentní Makedonie, Gruzie či exotické Indie, a to od těch dětských
po seniorské. Všichni účastníci se
v pátek objeví i ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, Hukvaldech, Řepištích
nebo Bašce.
Místecké náměstí Svobody hostí hlavní program festivalu v pátek od 18 hodin, přičemž se zde
chystá také lidová veselice. V sobotu projde frýdecko-místeckými
ulicemi v 9 hodin průvod stovek
tanečníků a hudebníků. Finále
bude v neděli 22. v kině Petra
Bezruče na Galakoncertu, kde zúčastněné soubory představí to
„nej“, co ze svých regionů a zemí
dovezly. Zmíněné kino se také stane v případě velmi nepříznivého
počasí místem všeho festivalového dění.

KARVINÁ
Kultura česká, polská, slovenská, ale i německá či židovská
a v posledním století také romská se setkávají v mikroregionu
Těšínského Slezska. A v duchu
jejich vzájemného poznávání se
už podeváté v sobotu 21. června
na fryštátském Masarykově náměstí uskuteční festival Prolínání
kultur.
Program?
Foklorní
tělesa Vonička z Havířova, Sušané
– Suszanie z Horní Suché
či Jedľovina ze slovenského
Kysuckého Nového Města, romské taneční těleso Merci z Brna,
soubor Lycea Řekyň v ČR a klezmerová kapela RabiGabi a G.
z Uherského Hradiště. To vše doplní ukázky lidových řemesel či
nabídka národních gastronomických specialit.

FRÝDEK-MÍSTEK
Jubilejní
dvacátý
ročník
Mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku-Místku sice zaháji-

Radek Lukša

OSTRAVA – Stage, neboli česky
scény, pojmenované po štajgrovi
a hajcmanu, vyrůstají na Dole
Michal, kde proběhne v sobotu
21. června hudební „MichalFest“.
Na tom si mají přijít na své milovníci
mnoha žánrů!
„Vystřídají se písničkáři
a folková tělesa symbolizující
spjatost Dolu Michal s lidovostí,
ale i rockové skupiny symbolizující
industriální zvuky. Nebude chybět
blues, wordlmusic či další styly,“
přiblížili organizátoři.
uzi
ŠTAJGER STEJDŽ
• Hop Trop
• The Places
• Švihadlo
• Lenka Filipová
• Vojvodina La Chia
• Buty
• Windy
• ZVA 1228 Band
HAJCMAN STEJDŽ
• Tempo Di Vlak
• Gentle Irony Trio
• Goodwill
• Echo Message
• Ostband
• Šajtar
• Nebe
• D.U.B. Music
• Joly Joker & The P.B.U.

nickém městě ostatně nejen slyšet,
ale rovněž vidět, a to prostřednictvím páteční laserové show či sobotního velkého ohňostroje.
Proběhly také oﬁciální akce
v režii radnice počínaje obědem
„prvního muže“ Karviné Tomáše
Hanzela se svými starostenský-

ní hned první den večer, kdy hrál
Michal David.
Stálice české pop-music měla
největší úspěch spolu se slovenskou kapelou No Name. Silný aplaus vyprovázel ze scény i Ondřeje
Brzobohatého či dechový orchestr
Májovák. Dny Karviné byly v hor-

KARVINÁ – Fryštátské náměstí i část zámeckého parku – tentokrát areálu Lodiček, nikoliv letního kina, jež prochází rekonstrukcí
– 13. a 14. června obsadily městské
oslavy, jejichž partnerem se stala
i společnost OKD. Bavily se na nich
tisícovky lidí, což bylo markant-

mi i primátorskými předchůdci,
přes předávání cen pro kulturní osobnosti až po vyhodnocení
dětské výtvarné soutěže a podpis memoranda o spolupráci města s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity.
uzi

FOTO: Radek Lukša

21/23-VI/14

VOLEJTE: 727 890 150, mail: ostrava@jokratour.cz
Kompletní nabídka na www.jokratour.cz

Mezinárodní folklorní festival se ve Frýdku-Místku koná už po dvacáté.

MUZIKA
VE STÍNU
TĚŽNÍ VĚŽE

MĚSTSKÉ OSLAVY SE V KARVINÉ VYDAŘILY

Dechový orchestr Májovák zahajoval sobotní odpolední program na Masarykově náměstí.

Tomáš Hanzel, „první muž“ Karviné, pozval starostenské či primátorské předchůdce.

Barborčin víkend na Myšinci
První společnou akci v nové
roli absolvovala tajemnice
SSB Adriana Furendová,
svého času jedna z členek
této „rodiny“

33/23-VI/14

destinace + ubytování
BULHARSKO - Ravda
penzion Perun, bez stravy
TURECKO - Alanya
hotel Kleopatra Arsi***
THASSOS - Limenaria
hotel Thalassies, polopenze
ŘECKO - Polichrono
studio Konstantin, bez stravy
CHORVATSKO - Crikvenica
vila Dramalj, polopenze
pavilony Riviera, polopenze
KRÉTA - Hersonissos
aparthotel Irene Village, polopenze
THASSOS
vybavená studia, bez stravy
ITÁLIE - kemp Cesenatico
karavany, plná penze

FOTO: Radek Lukša

OZNÁMENÍ

OSTRAVA – První letošní společný „podnik“ uspořádal nově pojmenovaný, leč ve starých aktivitách pokračující Spolek svatá
Barbora (SSB) na turistické základně Myšinec nedaleko Ostravy.
Děti celý víkend slavily svůj červnový svátek.
„Byla to má premiéra ve funkci
tajemnice, zároveň také první akce
od doby, kdy jsem po své promoci
v roce 2011 z Barborky odešla. Nic
moc se však nezměnilo, pořád je to
jedna velká fajn rodina,“ nechala
se slyšet Adriana Furendová.

Program zahrnoval turnaje
(ﬂorbal, fotbal, vybíjená) a zábavu přímo na Myšinci, dětský den
v Budišovicích (soutěže připravené maminkami, jízdy na čtyřkolkách, prohlídku hasičského auta)
a také tradiční koupání v aquaparku v Kravařích.
„Nádherný pohodový víkend
pro bezmála padesát lidí. K tomu
všemu přálo i počasí,“ řekla Marta
Szamaránszká za výbor barborkovských maminek.
SSB pomáhá osmasedmdesáti dětem z rodin, jejichž živitel zahynul při práci v dole.
„Bohužel se tato rodina po smutných událostech v revíru rozroste,“ poznamenala Furendová
s tím, že na prázdniny má
Barborka domluvenou rekreaci
v Krkonoších.

FOTO: Radek Lukša

6

Turistická základna Myšinec je oblíbeným místem setkávání dětí a maminek ze SSB.

uzi

19. června 2014 | číslo 23 | ročník 44

NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Od šachet do náruče přírody

MLADÍ HOROLEZCI Z BANÍKU
SE „ŠKOLILI“ NA PÍSKOVCÍCH

Děti ve Staříči nabývají
už na prvním stupni ZŠ
vědomosti o živé přírodě
bohatší, než by získávaly
jen biﬂováním z učebnic

KARVINÁ – Měsíc čekali horolezci z TJ
Baník Karviná na správné počasí, které
umožní vzít první várku členů dětského
a dorosteneckého kroužku na školu lezení po pískovcových masivech. Až víkend
od 6. do 8. června byl ten pravý a pod
vedením Romana Kocha, patrona srdcovkového projektu, a dalších zkušených
lezců z oddílu si to všichni náramně užili.
„Horolezectví má mnoho disciplín –
hory, skalky, umělé stěny, bouldering
i pískovce. A na těch se leze odlišně,
což naše děti a mládež neměly zatím
možnost poznat. Pískovcové lezení má
svá speciﬁka počínaje jištěním, nebývají
tam nýty nebo borháky jako na skalkách, člověk se musí jistit sám pomocí
smyček a uzlů. Také se na pískovcích
hodně využívá lezení na tření a je tam

FOTO: Radek Lukša

Staříčští školáci se v projektu seznamovali také se včelami a jejich chovateli.
ho Nadací OK D v programu Pro
budoucnost se zapojili v průběhu školního roku víceméně
všichni. „Odhadem tak čtvrtina
žáků pochází z rodin pracovníků společnosti OK D nebo spří-

zněných firem,“ uvedl ředitel
školy Ondřej Polakovič s tím, že
grantu těžařské nadace využili
poprvé.
Děti vzali například do Lipky,
která je vzdělávacím zařízením
zaměřeným na environmentální výchovu na Brněnsku. „Lipka
ale byla až šestým bodem našeho
programu. Předtím se školáci seznámili v Chlebovicích se včelami
i jejich chovateli, navštívili zverimex ve Frýdku-Místku, záchrannou stanici v Bartošovicích, rybá-

ře ve Staříči a Jistebníku nebo zoo
v Ostravě,“ líčil ředitel.
Staříčští školáci tím pronikli
hlouběji do problematiky ochrany zvířat a všeobecně životního
prostředí. Mnohdy netradiční formou nabírali vědomosti, které jim
prostřednictvím učebnic předávají pedagogové jen ve zhuštěné formě. „Výstupem z projektu bude
vzdělávací DVD a sada výukových
materiálů, které využijeme pro
další školní ročníky,“ poznamenal
Polakovič.
Radek Lukša

DEVĚT HLAVNÍCH BODŮ PROJEKTU

Pilná včelička – tak se jmenovalo jedno z devatenácti soutěžních stanovišť.

• Včela – záchrana života
na Zemi
• Domácí mazlíčci – péče o živočichy v domácím zajetí
• Velké šelmy v Beskydech a jejich
ochrana
• Ochrana společenstva rybníků
ve Staříči

FOTO: TJ Baník Karviná

STAŘÍČ – Na devatenácti soutěžních stanovištích, na něž nebyl
problém v pátek 13. června narazit kdekoliv ve škole včetně tělocvičny, družiny a knihovny, prokazovaly děti vědomosti získávané při exkurzích, na výletech či
přednáškách v projektu „Z objetí
šachet ve Staříči zpět do náruče
přírody“. Jejich aktivity se dostanou i do výukových materiálů či
na vzdělávací DVD.
„Že je obranným mechanismem
včel žihadlo a ne noha nebo sosák,
víme stejně dobře jako to, že psi
nezatahují své drápy. Nenachytali
nás ani na otázky o pískomilech, ty jsme si sami tady ve škole
ve třetí třídě přece chovali. A kdyby soused vzal do školy pštrosy,
které jsme viděli u něj na zahradě,
mohla být ta soutěž veselejší,“ překřikovali se žáci prvního až pátého ročníku.
Celkem jich staříčskou ZŠ
pro první stupeň navštěvuje 91 a do projektu podpořené-

Roman Koch s dětmi z TJ Baník Karviná v Teplicko-Adršpašských skalách.

spousta spár. A především se s ohledem
na ochranu přírody i bezpečnost lezců
nesmí na pískovce po dešti. Po dešti
je třeba čekat minimálně čtyřiadvacet
hodin na jeho vyschnutí,“ vysvětloval
Koch.
Toho horolezectví zlákalo co svého
druhu pokračování turistiky, které se
věnoval ještě před studiem silnoproudé elektrotechniky na tehdejší
VŠB v Ostravě. „Začal jsem turistikou

• Exotická zvířena
• Návštěva vzdělávacího programu v Lipce
• Vědomostní soutěž pro žáky ZŠ
a MŠ Staříč
• Vytvoření vzdělávacího DVD
• Vznik sady výukových materiálů
trvalejšího charakteru

Horolezec musí i pod zem, přestože
je Roman Koch (52), vedoucím
úseku elektro-povrch na Závodě
Důl Karviná. Má pod sebou také
těžní stroje, fárá na kontroly
návěstních a dorozumívacích
zařízení. Jinak je Koch, absolvent

od České jedničky na Jadranu

CHORVATSKO vlastní dopravou
OMIŠ NEMIRA - luxusní vila Ina
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
SV. FILIP I JAKOV - vila Toni
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PODGORA - hotel Mediteran
DRVENIK - hotel Antonija
GRADAC - penzion Posejdon
OMIŠ - hotel Brzet

Vandaly poškozený oltář nyní uchovávají v obecních prostorách.
tele kaple, sedláka Něbroje – darovala svého času polovinu této sakrální stavby včetně oltáře a aktivně se zasazuje o rekonstrukci.
A protože už Nadace OKD poskytla grant na opravu kostela
svaté Maří Magdalény (což jsou
s Něbrojovou kaplí jediné dětmarovické historické památky), po-

slala obec do programu „Pro budoucnost“ další projekt. „Kapli
jsme vloni zrenovovali zvenku
i zevnitř a nechali ji i okolí zabezpečit proti vandalům kamerovým systémem. Nastala tak vhodná doba pro restaurování oltáře
a jeho navrácení na místo,“ řekla
Čempelová.

Radek Lukša

28.6. - 5.7.
BS
BS
BS
HB
HB
HB
HB
HB
HB

2 890 Kč/os./týden
3 490 Kč/os./týden
3 990 Kč/os./týden
4 490 Kč/os./týden
5 990 Kč/os./týden
6 490 Kč/os./týden
6 490 Kč/os./týden
6 990 Kč/os./týden
8 490 Kč/os./týden

BS
BS
BS
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB

5 690 Kč/os./týden
6 190 Kč/os./týden
6 690 Kč/os./týden
6 990 Kč/os./týden
8 190 Kč/os./týden
8 190 Kč/os./týden
8 690 Kč/os./týden
8 690 Kč/os./týden
9 190 Kč/os./týden
9 190 Kč/os./týden

CHORVATSKO autobusem
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
SV. FILIP I JAKOV - vila Toni
SOLARIS - luxusní klim. domky
Ostrov HVAR, VRBOSKA - pavilony Adriatic
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilony Dukić A
DRVENIK - hotel Antonija
PODGORA - hotel Mediteran
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - penzion Posejdon

27.6. - 6.7.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze),
uvedenou dopravu. Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.
108/23-VII/14

FOTO: Radek Lukša

Obraz pro dětmarovickou
církevní stavbu namaloval
Libor Lepka, zaměstnanec
z oddělení karbonizace
uhlí laboratoře OKD
na lazecké šachtě.
Farníků mají sice jen kolem
250, ale cestu k Něbrojově kapli si
už nyní nacházejí výletníci i školní děti, „V současné době ji otevíráme veřejnosti k prohlídkám
při významných dnech – o poutích, obecních slavnostech, na svátek sv. Václava,“ zakončila pracovnice obecního úřadu s upozorněním na obraz oráče v interiéru
stavby. Namaloval ho totiž Libor
Lepka z Centrální laboratoře a laboratoře paliv OKD na Lazech!

strojní a elektrotechnické fakulty
na „báňské“, věrný ČSA, kam
nastoupil v roce 1985 na povrchový elektroúsek. Dva roky poté dělal
elektro mistra na těžních strojích
a v současné funkci je již od roku
1990.

LAST MINUTE

Restaurátora, jehož obec určí
výběrovým řízením a na podzim mu oltář předá, čekají náročné úkoly. „Truhlařina a konstrukční zpevnění, petriﬁkace neboli vytvrzení stávajících materiálů, odstranění starých nátěrů,
sanace dřeva a doplnění zcela chybějících prvků na korpusu,“ líčila
Čempelová s tím, že vše by mělo
být hotovo napřesrok v září. Poté
dětmarovičtí chtějí kapli i s oltářem vysvětit a využívat k církevním účelům.

DĚTMAROVICE – V souvislosti
se společností OKD a černým uhlím se Dětmarovice spojují především s místní tepelnou elektrárnou, nicméně dobře zde znají
rovněž ﬁ remní těžařskou nadaci.
Podpořila v obci s více než 4200
obyvateli vybudování dvou relaxačních zón, pomohla sportovnímu oddílu i římskokatolické farnosti. A teď dala grant na rekonstrukci oltáře v kapličce z roku
1860.
„Něbrojovu kapli před dvanácti
lety silně poničili vandalové a poškození bohužel neunikl ani dřevěný oltář. Přesto je v takovém
stavu, že by ho odborný restaurátor mohl uvést do původní podoby,“ uvedla Taťána Čempelová
z obecního úřadu. Tomu šestice
spolumajitelů – potomků zaklada-

V horolezeckém kroužku má TJ Baník
Karviná nyní dvanáct členů ve věku
od sedmi do osmnácti let. „Nejčastěji
jezdívají na skalky a umělé stěny, proto
jsme jim chtěli předvést i lezení na pískovcích. Teplicko-Adršpašské skály jsou
pro nás nejblíže,“ shrnul Koch s tím, že
v první etapě absolvovalo školu lezení
se Srdcovkou pět dětí. Časem se jich
vystřídá většina. Webové stránky oddílu
jsou horoklub.zde.cz.
Radek Lukša

DLOUHOLETÝ ŠÉF POVRCHOVÝCH ELEKTRIKÁŘŮ

Restaurátor „spraví“ oltář z Něbrojovy kaple

Něbrojova kaple po rekonstrukci.

po Beskydech a pokračoval lezením
v Tatrách s dobrým kamarádem
Věslavem Chrząszczem, jenž pracoval
v mechanických dílnách na ČSA. Ten se
z hor bohužel nevrátil, tragicky zahynul
při pokusu zdolat nejvyšší horu světa,
himálajský Mount Everest, letos v květnu
tomu bylo pět let,“ líčil Koch.
Himálaje navštívil v expedici
horolezců TJ Baník Karviná i on. „Raději
však vzpomínám na výstup na Petit Dru
v západních Alpách. Lezli jsme s kolegou
západní stěnou a trvalo nám to na vrchol
dva dny. Další den jsme pak sestupovali zpět do údolí,“ vzpomínal Koch,
který svou zálibou nakazil oba syny.
Šestnáctiletý Pavel i třináctiletý Karel
podle jeho slov lezou rekreačně „skoro
od narození“.

www.ckvt.cz tel.: 800 567 567
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Havířovské ragby v extralize!
Klub domluvil se Sokolem
Mariánské Hory sestavení
společného družstva, které
bude schopné konkurovat
těm nejlepším v tuzemsku

vala o prvenství na přeborech
republiky. Tímto jen navážeme na dřívější spolupráci přerušenou v posledních třech letech.
Hráči obou týmů se dobře znají
a vědí o svých silných stránkách
i slabinách. Sokol má houževnatý tým s mladým a dravým kádrem. Určitě se bude doplňovat se
zkušeností havířovských hráčů.
Vedle soutěží o patnácti hráčích
jsou organizovány soutěže v sedmičkách – hře o sedmi hráčích,
kterou čeká premiéra na nastávajících olympijských hrách, a to
v kategoriích dospělých, juniorů
a kadetů. A zde budou působit samostatné týmy obou klubů coby
„nesmiřitelní“ soupeři. Navíc se
od loňského roku hraje o držení Slezského kylofu, o tuto trofej
se bude dále hrát právě v soutěži
sedmiček.

Jaká byla první liga 2013/2014?
Především nevyrovnaná, neboť
se utkávaly celky slabší a pak silnější. Kandidáty na postup do extraligy byly Havířov, Mariánské
Hory, Přelouč a Petrovice – nikoliv
ty z Karvinska, nýbrž od Prahy.
Soutěži také určitě nepřidal obrovský skok mezi výkonností extraligových a prvoligových rozhodčích. A náš tým? Po sestupu z extraligy se nějaký čas hledal, měli
jsme dlouhodobě zraněné hráče,
další pomýšleli na ukončení sportovní kariéry, nálada byla všeobecně na bodu mrazu. Postupně
jsme se zase oklepali, ve druhém
kole porazili Sokol Mariánské
Hory a zdálo se, že jsme na vlně.
Pak ale přišlo utkání v Praze
s Petrovicemi posílenými hráči
z extraligové Sparty, které se nepovedlo, a byl z něj jen takzvaný
defenzivní bod za prohru o méně
než sedm bodů. Zbytek podzimu jsme měli vítězný a na konci náskok jednoho bodu před
Mariánskými Horami. Regionální
rival nás však na jaře porazil, sám
neztratil ani bod a radoval se
z prvního místa v první lize.
A kteří hráči byli oporami týmu?
Snad jako všude je kádr tvořen
zkušenými i méně zkušenými.
Jeho jádrem jsou sice ostřílení třicátníci, na druhé straně ale osmnáctiletí junioři či mladíci do jedenadvaceti let. Ke klíčovým hráčům RC Havířov patří čeští reprezentanti Lukáš Macháček, Patrik
Leroch či Pavel Indrák a sloven-

FOTO: Radek Lukša

HAVÍŘOV – Dveře do extraligy má otevřené Rugby Club (RC)
Havířov, byť se umístil po prvoligových bojích – s dvanácti výhrami a dvěma porážkami – na druhém místě v tabulce! Podrobnosti
přiblížil Radomír Kloda, který
po práci na Závodě Důl Darkov
trénuje mančaft v nezaměnitelných růžových dresech.

RC Havířov versus Sokol Mariánské Hory – do extraligy spolu, ale jinak prý neznají bratra.
ští reprezentanti Pavel Kozubík
a Michal Fric. Za klub z hornického města však hrají i zaměstnanci těžební společnosti OKD –
Patrik Leroch, Martin Olšanský
a Martin Duda dělají v dole ČSM.
Své odfáráno mají ještě Pavel
Indrák a Jaroslav Tomčík. Já jsem
specialistou DOV na Darkově
a mezi trenéry, hlavně mládežnickými, máme i další současné či
bývalé lidi z OKD.

dohodl na jednom společném
družstvu pro extraligu a dalším pro první ligu. Obě strany
si totiž uvědomily, že samostatně by asi jen těžko byly schopny
konkurovat klubům v extralize.
My se tedy vzdali baráže a začaly se řešit legislativní věci tak,
abychom do nového ročníku po-

stavili kvalitní družstva. A tato
spolupráce začala i v mládežnických kategoriích.
Takže sloučení s velkými rivaly?
Rivalita ano, ale ne tam, kde
má fungovat spolupráce. Již dříve jsme si vypomáhali u mládeže, kdy společná družstva bojo-

RADOMÍR KLODA, TRENÉR RC HAVÍŘOV

Skončili jste druzí, co bude dále?
Před začátkem jarní části sezony jsme se sešli se zástupci
Sokola Mariánské Hory a jednali o možnosti hrát ve společném
týmu extraligu. Dohodli jsme
se, že tuto otázku uzavřeme až
po sezoně. Sokol v soutěži zvítězil a postoupil přímo, Havířov
skončil druhý a měl možnost se
o účast v extralize ještě utkat
v baráži s předposledním týmem extraligy. Havířov se nakonec s Mariánskými Horami

Letos šedesátiletý Radomír Kloda
začínal hrát ragby od svých čtrnácti v TJ Slavia Havířov (předchůdce
dnešního Rugby Clubu Havířov).
K vrcholům jeho aktivní hráčské
dráhy patří v roce 1983 start
v tehdejší juniorské československé reprezentaci na evropském
mistrovství v Bukurešti. Nyní stojí
za sportovními úspěchy především
jako trenér. Předloni jeho svěřenci
skončili druzí v extralize. Tam se
také po jednom ročníku v první lize
RC Havířov opět vrací.

Hráváte pokaždé v růžové barvě?
Pro tyto dresy jsme se rozhodli,
když k nám přijela na utkání extraligy Slavie Praha v dresech bílo-červených a my měli na hlášence na utkání dresy červeno-bílé. Rozhodčí v tom měl zmatek
a tehdy se vynořil nápad pro netradiční barvu, která nebude zaměnitelná s jinými dresy. Od roku
1966 jsme byli ragbyový oddíl v TJ
Slavia Havířov, původními barvami byly bílá v kombinaci s červenou. Stejně tak po transformaci
na občanské sdružení, a vlastně
to pořád trvá. Prakticky všechna
mládežnická družstva mají dresy
v kombinaci těchto barev. V růžovém začali nejprve muži roku
2011, následně ženy a dívky. Ano,
aktuálně hrajeme v růžových dresech pokaždé.
A loga OKD na dresech týmu?
Těžaři podpořili klub RC Havířov
na přelomu let 2011 a 2012, jejich logo jsme mívali skoro všude. A nyní propagujeme společnost OKD na našich dresech,
protože máme od její ﬁ remní nadace minigrant Srdcovku na projekt Sportujeme od školky. Klub
ostatně tolik peněz nemá, aby
si mohl dovolit nahradit funkční dresy novými. A každopádně
nám nedělá problém OKD propagovat.
Radek Lukša

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
Bruslení
Nultý ročník akce pro vyznavače in-line bruslení s názvem
„Park žije inlajnem“ pořádá
město Karviná se Sportovním
klubem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity ve čtvrtek 26. června.
Sraz je od 14 hodin u dětského koutku v Parku Boženy
Němcové. Ve 14.30 vyráží
první – dětská do patnácti
let – kategorie. Pak pojedou
rodiny s dětmi, senioři nad šedesát let a vyvrcholením bude
stíhací závod sportovních
bruslařů. Ti mají registraci
v 17 hodin, start pak v 17.30.

ORLOVÁ
Horolezectví
Ostravský cestovatel Stanislav
Prais zavítá v pátek 20. června
do městského kulturního domu,
aby v rámci „Cestovatelského
večera“ seznámil s první částí
své výpravy do Himálají. Beseda
začíná v 19 hodin. A při jednom
je možné ve velké i malé galerii DKMO vidět výstavu Marka
Olšara s obdobnou tematikou
nazvanou „Hory, cesta, foto? It
is my life!“. Vstupné se neplatí
a fotograﬁe z cestování zde
budou až do pátku 27. června.

OSTRAVA
Běhání
Nejen běžci vytrvalci, ale též
trošku rychlejší sportovní
chodci stejně jako turisté
jsou v pátek 20. června
zváni na „Ostravský noční
kros maraton“, jehož start
je ve 20 hodin na hřišti DPO
v Martinově. Tratě dlouhé
osmatřicet a pětatřicet
kilometrů povedou podél
břehu řeky Opavy s otočkou
na nádraží v Háji ve Slezsku.
Limit pro absolvování závodu
je šest hodin, přičemž pro
účastníky jsou připraveny
„zážitky“ v jedné z nejkratších,
nejteplejších a nejkrásnějších
nocí v roce.
uzi

Rodinná dovolená v Chorvatsku
ostrov Hvar - Vrboska, Pavilony Adriatic

Týden s polopenzí
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2 990 Kč/os.
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