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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD

Informační setkání s vedením OKD:
Hovořilo se hlavně o neštěstí a BOZP

Výkonný ředitel: OKD má budoucnost!

Hornické
slavnosti OKD

Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk připomenul, že každý rok
jsou dva termíny, kdy se horníci pozastaví, zavzpomínají na své kamarády
– kteří už nejsou mezi nimi, kteří zahynuli při výkonu svého hornického
PRAHA
báňský
úřad (ČBÚ)
povolání– –Český
a zároveň
posedí
a oslavují
s kamarády
současnými.
spolu
s Ministerstvem
průmyslu
a obchodu ČR v Praze opět uděloval
Jsousvátku
to termíny
v prosinci při příležitosti
hornické
patronky sv. Barbory spojované
nejvyšší resorts oslavami
Dne
ní vyznamenání. Medaili
J. Agricoly
horníků v září
převzali z rukou jeho předsedy
Martina
a svátku
Štemberky a ministryně
průmyslu
patronky
horníků
a obchodu Marty Novákové
také
čtyři
SvatéOKD.
Barbory
zaměstnanci společnosti
Vloni
Vloni ji z revíru získalv prosinci.
vedoucí důlse v souvislosti s insolvencí
OKD
ně-bezpečnostních
služeb a vedoucí
nekonaly
oslavyz žádné
a to mně
likvidace
havárie
ČSA Marek
Přibyla, vepřišlo
strašně
líto.
Vždyť
doucí odboru důlního měřictví a geologie
na Karvinsku
se kope
už odvětrání
roku
z Darkova
Antonín
Jahn, uhlí
vedoucí
1776 a byla by věčná škoda, kdyby
tradice, které ctili už naší předci,
zůstaly zapomenuty. Proto jsem
nadšen tím, že se letos Den horníků
opět uskutečnil, že vyšlo počasí
a organizátorům se jejich záměr
podařil. Patří jim za to poděkování.

z těžkého průmyslu na jiná odvětví
a obory. Z předchozí úvahy mi vychází,
že je nanejvýš vhodné posunout termín
ukončení těžby v OKD přes rok 2024.

Loňské klíčové ukazatele
bezpečnosti za celé OKD

Výhody pro region?

FOTO: Eduard Kijonka

Udržení zaměstnanosti, zachování kupní
síly, zajištění energetické bezpečnosti
(240 tisíc bytů v tomto regionu je závislé
na teple z černého uhlí), cenová protiváha proti cizímu uhlí…
Němci takový plán vytvořili a schválili
v roce 2007 s tím, že veškeré hlubinné
hornictví ukončí k 31. prosinci 2018.
A tento plán důsledně uskutečnili.
My jsme takový plán připravili také.
A oproti německému – kdy tam dotovali hornictví ročně částkou okolo 2,6
miliardy eur – je ten náš samofinancovatelný. To znamená, že pokud nedojde
na světových trzích k extrémnímu
dlouhodobému propadu cen uhlí, pak
stát do OKD nemusí dát žádné peníze.
Náš plán počítá s těžbou v OKD
do roku 2030, ale na skutečný termín
ukončení bude mít vliv i mnoho dalších
aspektů. Ještě není rozhodnuto, ale
v určitém momentě bude nutné oznámit, kdy nastane konec OKD.
Stanovení tohoto termínu je důležité
pro horníky, pro naše odběratele uhlí
i naše dodavatele, pro celý tento region.
Stát by se měl starat o své bohatství,
a proto by měla být zřízena široká
skupina odborníků z mnoha oblastí, kteří
budou řešit strategické suroviny státu
(uhlí, lithium, uran). Mám za to, že výsledkem práce této komise by mohlo být
i schválení
plánu ukončení
v OKD.
Hornické
slavnosti
OKD 2017těžby
v Karviné.
Zdař Bůh!

FOTO: Radek Lukša

Uhlí v tomto regionu
se těží už bezmála
250 let. První zmínky
o průmyslové těžbě
jsou z roku 1776, kdy
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lizace svých zisků, což nás v konečném
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důsledku
dovedlo až k insolvenci. Z té
jsme se dostali schválením reorganizačního plánu a na základě tendru, který
KARVINÁ – Společnost OKD pořádaposléze proběhl, nás opět vlastní stát.
la v sobotu 2. září v Karviné tradiční
A já si myslím, že cílem státu i OKD
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kteří
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budou
uzavírat. vlastní životy.
tili to nejcennější,
Podle mého názoru je také nutné
brát ohled na zdejší průmyslový region,
který je svým způsobem na uhlí závislý
a potřebuje čas na to, aby se přetvořil

Informační mítink v Barborce na šachtě ČSA.

Firma vloni zaznamenala
výpadek v těžbě, mimo
jiné i kvůli otřesu
v porubu 300 213/1
a špatné geologii
v porubech 402 200,
400 000 a 463 300

Boleslav Kowalczyk, předseda
představenstva a výkonný ředitel OKD

Oběti práce v podzemí zmínil rovněž fryštátský farář Przemysław
Traczyk při bohoslužbě v kostele
Povýšení sv. Kříže, kam se účastníci pietního aktu přemístili ve špalíru za doprovodu hornické dechovky.
V průvodu nechyběly ani prapory příslušníků polského havířského cechu.

z ČSM Bohdan Firla a manažer odbytu
Provozu úpraven Miroslav Mencner.
Jako navrhovatel na vyznamenání s nimi
Ahard
na slavnostní akt zamířil i ředitel OKD pro
strategii Pavel Hadrava.
„Hornictví
nejen to,
vás živí, naUdělováníjemedailí
seco
v reprezentacházíte
v něm smysl
života.
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horníky,“
vyzýval
Odborového
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naftovém průmyslu
nických
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pak společnost
OKD
(OSPHGN)
Jan Sábel
a předseda předpřipravila
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takstavenstvavZaměstnavatelského
též
ve Fryštátě,
program
širodůlního
a naftového
průmyslupro
(ZSDNP)
kou
veřejnost.
Zdeněk
Osner. Ten zahrnoval jak vystoupení
zpěváků
a hudebních
sku-2

Pokračování
na straně
pin – Ewy Farne, Davida Kollera,
Pavla Dobeše, Rock´n´Roll Bandu
Marcela Woodmana, Ahardu – uváděné televizním moderátorem Petrem
Rajchertem, tak zábavné městečko
s Nadací OKD a jejími partnerskými neziskovými organizacemi. OKD
zde pořádala i náborovou kampaň
pro poptávané důlní profese a představily se partnerské ﬁrmy a subjekty (AWT, Revírní bratrská pokladna,
Hornicko-geologická fakulta VŠBTUO, Střední škola techniky a služeb
Karviná, Sandvik).
Cestu na Hornické slavnosti 2017
si samozřejmě našli zaměstnanci tě-

Společné foto všech vloni oceněných nejvyšší resortní medailí.

FOTO: OKD

Nejvyšší resortní vyznamenání
získali i čtyři zaměstnanci OKD

• úrazová četnost 10,80
(předloni 7,81),
• frekvence výskytu úrazů
18,25 (15,73),
• úrazová závažnost 10,16 (10,05),
• evidované úrazy 284 (272),
• registrované úrazy 168 (135),
• smrtelné úrazy 15 (2),
• samovznícení 2 (5),
• zapálení metanu 0 (1),
• geomechanické jevy s energií
105 J a vyšší 35 (40),
• počet inspekcí státní báňské
správy 196 (228),
závad zjištěných při inspekcích
David•Koller
67 (134).

že úrazová četnost v OKD na čin„Rok 2018 nebyl dobrý a od
ných šachtách stoupla z předloňské
20. prosince ho můžeme považovat
hodnoty 9,08 na loňskou 12,85. A to
za kritický. Přesto ale OKD dokázabylo v revíru v roce 2018 odpracovála udělat maximum a přešla ho se ctí.
no o 145 tisíc směn méně nežli v roce
Především ukončení insolvence bylo
2017. „Loňský rok jsme končili s patobrovským krokem kupředu,“ řekl
nácti smrtelnými úrazy, což povavýkonný ředitel a poděkoval všem
žujeme za děsivý stav. V tomto ohlezaměstnancům za loňské výsledky.
du byl nejhorší od roku 2014 s osmi
Zdůraznil, že příroda bude v hornické
mrtvými. Zaznamenali jsme i obrovprofesi pořád představovat hrozbu.
ský nárůst počtu registrovaných úra„Je na nás, jak s ní dokážeme bojo– stalo se jich o třiatřicet více, než
vat. Tou tragédií na ČSM nekončíme, Ewazů
KARVINÁ – Minutou ticha za třináct
Farna
předloni,“ líčil Hadrava.
dbejte na svou bezpečnost, uvědomzahynuvších kamarádů začínaly inUpozornil pak, že nejčastější příčite si, že šachty jsou právě o vás i vaformační mítinky představitelů OKD
na újmy na zdraví v OKD se nezměšich rodinách,“ apeloval Kowalczyk
se zaměstnanci. Vedení těžební sponila – zůstala jí chůze s osmadvaceti
na účastníky informačních setkání.
lečnosti je svolalo ve druhém lednoprocenty všech případů! Následovalo
Ředitel pro strategii Pavel Hadrava
vém týdnu na Staříči, Darkově, ČSMosmnáct procent úrazů způsobených
navázal s hodnocením bezpečnosSeveru a ČSA právě také kvůli důlnípády horniny. „Do třetí nejčastější
ti. „Do tragické události byly výmu neštěstí na stonavské šachtě.
kategorie spadaly ostatní úrazy, zde
sledky horší, než vloni. Z prosin„Sami vidíte, že veškerá naše přibyly zahrnuty i ty z otřesů a výbuchu
ce se budeme hodně dlouho vzpajatá opatření mohou být proti síle
metanu,“ vysvětlil a vyzval, aby zamatovávat,“ nechal se slyšet s tím,
přírody málo,“ konstatoval výkonměstnanci začali rychle uplatňovat
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KARVINÁ – Třicet let po získání inženýrského titulu v oboru hlubinného dobývání ložisek a nástupu
na šachtu se stává Marek Přibyla držitelem nejvyššího českého hornického resortního vyznamenání.
V odůvodnění stojí: „Za dlouholetý přínos pro hornictví i pro společnost OKD a zejména za zásluhy
při zvyšování úrovně bezpečnosti v oblasti větrání dolu, zavádění
nových technologií – kombinovaného způsobu větrání při ražbách
důlních děl, zlepšování podmínek
na důlních pracovištích – přípravě, realizaci a zprovoznění centrální povrchové klimatizace na Dole
ČSA i za zásluhy v báňském záchranářství a problematice protizáparové prevence při přípravě, dobývání a likvidace porubů ve slojích náchylných k samovznícení“.
Marek Přibyla má za sebou působení na Dole Doubrava ve funkcích
důlního asistenta, revírníka i vedoucího úseku rubání, vedoucího
úseku degazace a větrání a zástupce vedoucího větrání. Pod hlavičkou Dolu ČSA byl vedoucím větrání na Doubravě, hlavním inženýrem
závodního na stejné lokalitě, vedoucím větrání, vedoucím provozu rubání, bezpečnostním technikem.
Pak dělal vedoucího větrání Dolu
Karviná a od roku 2013 je vedoucím
důlně-technických služeb a vedoucím likvidace havárie.

FOTO: ČBÚ

Nejvyšší vyznamenání
k havířskému jubileu

Vyznamenaní z OKD s jejím ředitelem pro strategii Pavlem Hadravou (vpravo).

Medaile pro pokračovatele profesní tradice
DARKOV – Současný manažer odbytu pro uhelné produkty z OKD
Miroslav Mencner není původní
profesí báňský úpravář. Jeho nástupu do funkce předchází více než třicetiletá praxe v řadě důlních profesí.
„Letos v březnu to bude čtyřicet let, co jsem podepsal stipendijní
smlouvu s Dolem ČSM jako student

Hornicko-geologické fakulty VŠBTU Ostrava se specializací Důlní
měřictví. Hornická kariéra nebyla
v mém případě nic zvláštního, protože na šachtě dělal už můj děda, táta,
strejda i starší bratr,“ uvádí.
Pokračovatel rodinné profesní tradice a nyní i čerstvý držitel Medaile
J. Agricoly nastupuje na stonavskou šachtu právě k měřičům.

Nejvyšší resortní vyznamenání
získali i čtyři zaměstnanci OKD
Dokončení ze strany 1

a jejich profesní integritu. „Vaše práce vyžaduje vedle nezbytných kvalifikačních předpokladů velkou míru
obětavosti, invence a schopnosti improvizace,“ uvedla k oceněným.
Mininstryně průmyslu a obchodu při příležitosti udělování nejvyššího českého hornického resortního vyznamenání také sdělila, že vláda v posledních měsících učinila určité kroky
k zajištění ekonomických zájmů státu
v oblasti využití strategických surovin. „Jednalo se zejména o případné
osvojování ložisek nerostných surovin v ČR se značným hospodářským
potenciálem pro náš stát. České hornictví tak může v budoucnu čelit zcela novým výzvám,“ dodala Nováková.

Horníky čekají možná
nové výzvy
„Hornická profese, ke které já osobně pociťuji velký respekt, je prakticky
od začátku své existence charakteristická permanentním soubojem člověka s přírodou o získávání cenných nerostných surovin. A to často nejen
v extrémních geologických a báňsko-technických podmínkách dobývání,
ale i v komplikovaných podmínkách
klimatických a bezpečnosti práce,“
prohlásila při předávání vyznamenání ministryně Nováková. Zdůraznila
specifičnost hornické profese, jakož i pevné vztahy mezi chlapy v dole

Za zvláštní a ojedinělé zásluhy
Medaile nesoucí jméno nestora hornictví a autora první ucelené písemnosti
o této profesi Jiřího (Georgia) Agricoly
uděluje Český báňský úřad spolu
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Vyznamenává jimi zejména

zaměstnance firem a organizací podléhajících dozoru státní báňské správy, ale
také institucí a orgánů či dalších oborů
zabývajících se hornictvím. Podmínkou
pro její získání jsou zvláštní a ojedinělé
zásluhy o rozvoj tohoto oboru.

„Základní pracovní návyky se nenaučíte ve škole, nýbrž právě v praxi a především v kolektivu okolo.
Například pro mne znamenaly práce s mapovou dokumentací základ
k plánování výhledů těžeb a ražeb
i řešení mimořádných událostí,“
pokračuje Mencner.
Podle svých slov se na šachtách,
kde pracoval ve funkcích vedoucí-

ho závodu, hlavního inženýra i vedoucího odboru přípravy výroby
– ČSM, Lazy, Darkov – vždy přesvědčil, že hornictví není jednoduché, vyžaduje každodenní přemýšlení i potřebu operativního reagování na změny situace. „Mojí největší životní zkušeností je, že jsem
poznal spoustu čestných, pracovitých a chytrých lidí, s kterými

jsem spolupracoval ve svých funkcích. Myslím jak techniky, tak také
chlapy v rubání, přípravách, v dole
i na úpravně. Když je dobrá parta,
dají se udělat obrovské věci!“ dodává Mencner.
Vyznamenání si obrovsky považuje – stejně jako hornické práce a hornického cechu patřícímu
k nejstarším a nejprestižnějším.

Ocenění i jako zamyšlení nad hornictvím
DARKOV – Vedoucího odboru důlního měřictví a geologie (ODMG)
z Darkova Antonína Jahna vede
získání Medaile J. Agricoly nejen
k hrdosti na příslušnost k hornickému stavu, ale také k zamyšlení, co za sedmatřicet let působení
v této profesi prožil.
„Říká se, že provoz šachty vyžaduje takřka vojenský režim,
který neodpouští chyby. To platí
i v důlním měříčství. Představuji
si neklidné noci mé i mých kolegů,
přestože se pro úspěšnou probítku učinilo všechno. Nakonec dva
tunely nikdy nebyly, naopak vět-

Medaile J. Agricoly

šina probití protičelbou dosáhla skvělých parametrů,“ popisuje Jahn.
Ten také míní, že práce důlních
měřičů není v současné době plně
doceněná. „Já měl to štěstí, že
jsem mohl získané znalosti z tohoto oboru uplatnit i při projekční činnosti – od zpracování žádosti o povolení hornické činnosti
po tvorbu důlně technických plánů. Při tom jsem spolupracoval
s odborníky, kteří své práci rozuměli. I dnes jsem rád, když je má
práce vidět a můžu být okolí prospěšný,“ dodává Jahn.

Za mnohaletý přínos pro oblast větrání dolu
STONAVA – Dlouholetá profesní práce v oboru větrání, řešení složitých profesních úkolů jak ve větrání samotném, tak i degazaci či protizáparové prevenci. To jsou důvody k vyznamenání vedoucího
větrání z ČSM Bohdana Firly nejvyšším tuzemským hornickým řádem. Získává ho po devětatřiceti letech praxe.

Stonavská šachta také uvádí konkrétní příklady jeho zásluh: Řešení
a uskutečňování pilotního projektu zavádění vakových protivýbuchových uzávěr v revíru OKD včetně návrhu na úpravu patřičné legislativy
(na tom se Firla podílí i s ostravskou
společnosti VVUÚ), spolupráce
při zavádění centrální klimatizace
na Dole ČSM i zdejší autorizované

laboratoře mikroklimatu. Dále oceňuje vyřešení větrání pro oblast 39.
sloje 3. kry vyražením větrního propojení 402 422/1, činnosti při vytváření nového větrního propojení překopem 440 30 pro větrání 2b. kry i
Firlovy návrhy pro doplnění vyhlášky číslo 165/2002 ČBÚ s ohledem
na úpravu způsobu kombinovaného
větrání.
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Rubáňové jedničky nafedrovaly
v uplynulém roce 702 202 tun uhlí
DARKOV – Půl roku pod zkušeným Tadeuszem Szwedem, zbytek pod jeho plnohodnotným nástupcem na postu hlavního předáka
Romanem Krčmářem. Tak fungoval nejlepší rubáňový kolektiv roku
2018 v revíru OKD. Havíři z úseku
vedoucího René Kubanka během
dvanácti měsíců nakopali 702 202
tun uhlí a sedmkrát splnili parametry limitního výkonu!
„Musím říci, že jsme měli velké
štěstí na důlní podmínky. Zpočátku
to samozřejmě vypadalo, že nebudou

Janusz Siwek

nijak jednoduché. Trápily nás velké
úklony, bojovali jsme s mikroklimatem,“ líčil Kubanek s tím, že od počátku loňského roku do srpna dobývali porub 240 400 na darkovské lokalitě. V lednu a únoru měli podobné
výsledky – více než sedmačtyřicet tisíc tun. V červnu i červenci také – to
už ale fedrovali nad sedmaosmdesát
tisíc tun.
V polovině roku skončil jako
hlavní předák Szwed a vystřídal ho kombajnér Krčmář. „Byla
to fakt dobrá volba!“ podotkl vedoucí úseku. Osádky se směnovými
předáky
Lumírem
Holbou, Zdenko Chochrunem,
Petrem Hlaváčem, Františkem
Nachtneblem, Vladimírem Fischerem a Přemyslem Verébem na plnění svých úkolů nic nezměnily. A to
ani v následujícím porubu 336 700.
Tam splnili opětovně dva podobné
limitní výkony – zářijových 70 642
a říjnových 76 574 tun. S rokem
2018 i darkovskou šachtou se loučili
prosincovými 40 739 tunami.
„V prvním týdnu ledna jsme v porubu 336 700 dokončili baldach a přešli na ČSA,“ vysvětloval Kubanek
s tím, že si horníci spolu s kolegy ze
strojního úseku začali chystat stěnu 11 2832. O technologii – dobývací komajn SL 300 a sekce DBT
13/31 – se jim budou starat zámeč-

FOTO: Radek Lukša

Střídání hlavních předáků výkony neovlivnilo,
spíše měl kolektiv podle vedoucího úseku štěstí
na podmínky

René Kubanek (zprava) a Roman Krčmář s výrobním ředitelem OKD Kamilem Kempným.
níci vedení Miroslavem Hawliczkem
a Vladimírem Baraniecem.
Krčmářovi horníci docela výrazně
překonali předloňský nejlepší roční
rubáňový výsledek v podobě 533 221
tun uhlí. Toho dosáhl kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého
z úseku vedoucího Janusze Sztuly –
který skončil v loňském roce na sedmém místě v revíru s 183 511 nakopanými tunami.

Nejvyšší těžba v listopadu
První porub ve 40. sloji v oblasti
Doubravského ohradníku na ČSA byl
pracovištěm, kde v OKD zaznamenali loňskou nejvyšší měsíční těžbu.
Horníci hlavního předáka Janusze
Siwka z úseku Alpex s vedoucím úseku
Józefem Ulmanem a vedoucím provozu
Dariuszem Hetmanem v bloku 22 4052

nakopali 111 102 tun! „Kolektiv si v porubu vede nad očekávání dobře a v závěru roku zvládl i přechod tříd zaplavených
popílkem. V nejbližší době ho čeká přechod jámou DO II s výstrojí a pak jámou
DO I,“ doplnil vedoucí výroby rubání Petr
Škorpík. Siwkův kolektiv vytěžil v roce
2018 celkem 378 445 tun uhlí.

Nejvíce LV bylo loni v těžbě - sedm, u přípravářů pak dvakrát po deseti
HORNÍ SUCHÁ – V závěrečném měsíci roku 2018
dosáhlo v revíru OKD na své poslední loňské
limitní výkony devět kolektivů. Tři z nich byly
z provozu rubání a šest z provozu příprav.
Prosincová těžba v OKD činila 327 400 tun
uhlí, což znamenalo výpadek na technický režim
i business plán.
Nejlépe si v plnění limitních výkonů v těžbě
v loňském roce vedl kolektiv hlavního předá-

psali v kolektivech Grzegorze Dąbka, Bogdana
Kanii a Zbigniewa Kłuczewského. Celkem
rubáňoví vloni splnili pětatřicet limitních
výkonů.
Čelboví v prosinci vyrazili 1471 metrů provozní a 39 metrů investiční metráže.
V přípravách – vzhledem k počtu kolektivů – se počet splněných limitních výkonů za rok 2018 vyšplhal dohromady na 131.

ka Romana Krčmáře (v prvním pololetí vedený Tadeuszem Szwedem), který jich zaznamenal sedm. Následovali horníci Tomáše Kovala,
Janusze Siwka a Tadeusze Czaji, a to se čtyřmi limiťáky. Třikrát na ně dosáhli u Zbyňka
Rzidkého, Miroslava Pokorného a Krysztofa
Krażewského, dvakrát u Pavla Pospíchala
(později Lumíra Zapalače) a Romana Badury
(později Ladislava Valíčka). Jeden LV si při-

Prosincové úspěchy v rubáních
• kolektiv hlavního předáka
Romana Krčmáře z úseku
vedoucího René Kubanka
v porubu 336 700 nakopal
40 739 tun při měsíčním
postupu 42,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 1,6 metru a rubáňový
výkon 16 tun na horníka
a směnu,

Prosincové úspěchy na čelbách
• kolektiv hlavního předáka
Zbyňka Rzidkého z úseku
vedoucího Janusze Sztuly
v porubu 340 901 nakopal
27 400 tun při měsíčním
postupu 35,6 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 1,5 metru a rubáňový
výkon 12 tun na horníka
a směnu.

• k olektiv hlavního předáka
Václava Michalčíka z úseku
vedoucího Radima Kalafuta
na čelbě 240 552 vyrazil 41
metrů,
• kolektiv hlavního předáka
Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Romana Čápa na čelbě
10 2432/1 vyrazil 56 metrů,
• kolektiv hlavního předáka
Vladimíra Vereše z úseku
vedoucího Adriana Firly

FOTO: Radek Lukša

• kolektiv hlavního předáka
Janusze Siwka z úseku Alpex
vedoucího Józefa Ulmana
v porubu 22 4052 nakopal
82 897 tun při měsíčním
postupu 93,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 3,5 metru a rubáňový
výkon 46 tun na horníka
a směnu,

U čelbových se o prvenství dělí raziči Václava
Michalčíka a Romana Jakubišina, kteří na parametry LV dosáhli v minulém roce desetkrát. Devět úspěchů hlásily osádky Marka
Fajmana, osm Tibora Pavlíka, sedm Václava
Vereše a Waldemara Paśika. Šestkrát splnily
u Mirosława Suwaje, Jána Savaryho (později Tomáše Žwaka) a Ondřeje Špičky, pětkrát
u Reného Poláka a Radima Dudy …

na čelbě 401 264/2 vyrazil
85 metrů,
• kolektiv hlavního předáka
Petra Rojíčka z úseku vedoucího Adriana Firly na čelbě
402 343 vyrazil 99 metrů při
průměrném postupu 5,2 metru za den, čemuž odpovídal
čelbový výkon 31,43 centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka
Waldemara Paśika z úseku

Alpex vedoucího Bogdana
Bajaczyka na čelbě
402 323 vyrazil 153 metrů při
průměrném denním postupu
7 metrů, čemuž odpovídal
čelbový výkon 51 centimetrů
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Dariusze Marcola z úseku
Alpex vedoucího Stanisława
Zgudy na čelbě 463 342P
vyrazil 78 metrů.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
PROSINEC 2018
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

1.

ALPEX_Siwek(224052/)

Ulman

Důlní závod 1

82879

3128

486.9

67,429

3,53

2.

Krčmář(336700/)

Kubanek

Důlní závod 1

40739

1509

294.9

29,005

1,59

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

3.

ALPEX_Kražewski(292200/1)

Hildebrand

Důlní závod 1

40340

2043

478.0

51,150

2,77

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

4.

POLCARBO_Dąbek(402200/)

Sędkowski

Důlní závod 1

27831

1172

212.0

28,374

1,21

5.

Rzidký(340901/)

Sztula

Důlní závod 1

27400

1142

123.4

27,752

1,48

KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580

6.

ALPEX_Czaja(400000/)

Pielka

Důlní závod 1

26648

1171

186.3

29,001

0,95

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

7.

Koval(463300/)

Miarka

Důlní závod 1

22729

1095

358.5

19,792

1,90

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 15/33 POz-MD

8.

Zapalač(300201/1)

Huspeka

Důlní závod 1

14401

678

287.5

13,332

1,74

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 15/33 POz-MD

9.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

10651

410

149.0

14,199

0,89

SL 300/3,3 kV K01; FAZOS 17/37 POz-MD
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Přípravy – kombajny

Ovládání pásového dopravníku pro zasypávání na ohlubni.

DARKOV – Dodavatelé z firmy Slezská
důlní díla (SDD) začali v pátek 11. ledna
v 10.30 dopoledne zasypávat výdušnou
jámu Su – Sto III na utlumené lokalitě
Dolu 9. květen. Informovali o tom specialista pro legislativu Pavol Mlynarič
a specialista technické likvidace
Bohdan Krzywoń z odboru restrukturalizace OKD.
„Z úpravny ČSM bylo na nádvoří
této lokality navezeno sedmadvacet
tisíc kubíků hlušiny. Postupně se
bude doplňovat další certifikovaný
nezpevněný materiál do celkového
objemu devětatřiceti tisíc kubíků,“
popisovali závěr přípravných prací.
K těm patřila také instalace pásové
linky se dvěma dopravníky TP 630
a dvěma hřeblovými dopravníky
TH-700. Jámu Su – Sto III o průměru
sedmi a půl metrů vyhloubenou v 50.
letech minulého století do hloubky
813 metrů by měli chlapi z SDD pod
vedením Petra Vorla zasypat během tří
týdnů. „Předpokládáme denní postup
padesát až pětapadesát metrů. Před

zahájením prací každý den uskutečníme monitoring jámy, kdy do ní
spustíme na laně zařízení k měření
metanu i dalších plynů a také dosažené hloubky zásypu,“ přiblížili.
Po dosažení kóty – 47 metrů dodavatelé v jámě zřídí dva separační
větrní kanály a přisypou dvouapůlmetrovou štěrkopískovou separační
vrstvu. „Větrní kanály se podle
plánu zaplaví cementopopílkovou
směsí CPS 5 a od kóty minus osm
metrů se vytvoří betonová zátka až
po kótu nula,“ vysvětlovali Mlynarič
s Krzywońiem.
Betonovou zátku postaví SDD
také ve vtažné jámě Su – Sto I,
a to na jejím nejvyšším – šestém –
patře. „Vybudovanou ji budou mít
za půl roku. Pak bude následovat
plavení cementopopílkovou směsí
CPS 2. Uzavřena bude opět betonovým povalem,“ doplnili Mlynarič
s Krzywońiem s tím, že likvidace
jámy, která zůstane jako plynová,
potrvá až do příštího roku.

Stav a výhled útlumových činností
Ředitel pro útlum OKD Zbigniew
se měly demolovat objekty ve vytyčeném bezpečnostním pásmu (těžní
Janowski přiblížil situaci okolo nečinných dolů v revíru.
věže, některé šachetní budovy).
• PASKOV – od předloňského dubna
• DOUBRAVA III – v tomto roce bude
probíhaly technologické výklizy
dokončena legislativní příprava likvidace tohoto hlavního důlního díla,
strojů a zařízení, redukce větrání
ve druhém pololetí se začne s přípras vybudováním více než šedesáti
vou na fyzickou likvidaci jámy.
uzavíracích hrází a zastavením
hlavního ventilátoru na Chlebovicích. • L AZY – po vytěžení veškerých
přístupných zásob ze stávajících
Od loňska se ve čtyřech jamách
pater se předpokládá od roku 2020
chystala příprava na jejich zásypy,
postupná likvidace tří hlavních
s nimi se začne na Sviadnově, kde
důlních děl i budov na této lokalitě.
proběhnou i demolice některých
Potřebné projekty a dokumenty jsou
šachetních objektů. Nezpevněným
ve fázi přípravy.
zásypem se bude likvidovat
• F RENŠTÁT – běží konzervační režim,
v Chlebovicích celá výdušná jáma
na lokalitě není vykonávaná klasická
a bude zahájena likvidace vtažné
hornická činnost. Odbor restruktujámy. Na Staříči se předpokládá
ralizace OKD pracuje na zefektivnění
likvidace výdušné skipové jámy
konzervačního režimu (rekonstrukce
v závěru letošního roku.
energetických provozů, změna systé• 9. KVĚTEN – probíhaly práce
mu čerpání důlních vod na povrch),
spojené se zajišťovacím provozem,
což má přinést roční úspory přesahudodavatelé chystali likvidaci a letos
jící deset milionů korun.
v lednu se do ní pustili. Následně by

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení
MR 340X-Ex SANDVIK C02

1.

ALPEX_Pasik(402323/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

153,00

6,95

171,78

51,00

2.

Vráblík(240550/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

103,00

4,90

111,34

29,18

AM-50 K01

3.

Žwak(463240/, 290240/P)

Poloček

Důlní závod 1

99,00

4,95

111,87

30,20

AM-50/132 C01

4.

Rojíček(402343/)

Firla

Důlní závod 1

99,00

5,21

122,45

31,43

AM-50/132 C01

5.

Vereš(401264/2)

Firla

Důlní závod 1

85,00

5,00

127,00

21,68

MR 340X-Ex SANDVIK C04

6.

ALPEX_Marcol(463342/P)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

78,00

5,57

126,47

44,07

AM-50/132 K01

7.

ALPEX_Bierawski(40946)

Baraniak

Důlní závod 1

76,00

5,07

127,68

27,00

AM-50/132 D07

8.

ALPEX_Michoń(290220/1)

Palej

Důlní závod 1

70,00

3,89

77,78

27,34

AM-50/132 C01

9.

Polák(113431A/, 113402/)

Wdówka

Důlní závod 1

70,00

4,12

98,21

25,14

MR 340X-Ex SANDVIK K01

10.

ALPEX_Jasiński(402242/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

60,00

3,75

103,50

26,55

AM-50/132 C03

Přípravy – klasické technologie
m/d

Důlní závod 1

měsíční ražba
(m)
41,00

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Fajman(54622/)

Gajdzica

2,56

čistý
výlom/den (m3/den)
63,04

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
14,29

VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312 LS) C01
VVH-1R P04, DH-L 1200 (K 312 LS) D02

typ zařízení

2.

Michalčík(240552/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

41,00

2,56

51,51

13,82

3.

Klásek(402325/)

Gajdzica

Důlní závod 1

37,00

2,18

53,54

11,08

VVH-1U C01, NSU-1E C01

4.

WPBK-BIS_Kozlowicz(01205/)

Polok

Důlní závod 1

34,00

2,13

51,85

11,81

5.

Jakubišin(102402/)

Čáp

Důlní závod 1

33,00

3,67

89,47

20,37

VVH-1U K02, SPH 1 (inv.) K01
VSU-1E K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL
K04
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

1.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

702202

2133

527.9

38,602

2,74

2.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

540167

1763

317.3

42,578

1,80
1,50

3.

ALPEX_Czaja

Pielka

Důlní závod 1

458281

1598

285.3

37,207

4.

ALPEX_Kražewski

Hildebrand

Důlní závod 1

398969

1291

358.3

37,383

2,17

5.

ALPEX_Siwek

Ulman

Důlní závod 1

378455

2253

362.3

50,033

2,49

6.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

286266

1115

362.1

21,168

1,94

7.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

183511

991

186.4

20,899

1,56

8.

Zapalač

Huspeka

Důlní závod 1

163238

775

300.1

12,680

2,06

9.

Kania

Pochopeň

Důlní závod 1

139363

1015

323.2

17,770

1,68

10.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

123748

811

177.3

19,660

0,97

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

vedoucí
úseku

důl

Rubání – pluhy
tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

176663

735

530.6

16,070

2,68

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

čelbovývýkon(cm/
hl/sm)

1.

Pavlík

Čáp

Důlní závod 1

1319,00

5,89

129,09

38,56

2.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

1275,00

5,20

115,25

33,58

3.

Kadlec

Wdówka

Důlní závod 1

1272,00

5,13

112,47

36,23

4.

POL-ALPEX_Drzeniek

Palej

Důlní závod 1

1198,00

3,74

100,09

37,28

5.

Polák

Wdówka

Důlní závod 1

1164,00

4,33

103,78

26,95

6.

Špička

Pastucha

Důlní závod 1

1143,00

5,34

127,50

30,48

7.

Vereš

Firla

Důlní závod 1

1106,00

4,52

97,47

24,65

8.

Rojíček

Wdówka

Důlní závod 1

1085,00

4,24

85,24

26,02

9.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

1024,00

3,31

80,85

24,91

10.

Žwak

Poloček

Důlní závod 1

1023,00

4,48

107,07

24,22

vedoucí úseku

důl

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)
60,53

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
15,15

Přípravy – klasické technologie

Hřeblový dopravník a pás u skládky materiálu pro zásyp.

1.

Jakubišin

Čáp

Důlní závod 1

měsíční ražba
(m)
690,00

2.

Fajman

Gajdzica

Důlní závod 1

620,00

2,75

67,74

14,88

3.

WPBK-BIS_Suwaj

Borowy

Důlní závod 1

478,00

2,30

56,07

12,76

4.

Michalčík

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

470,00

2,24

46,98

13,63

5.

Slíž

Firla

Důlní závod 1

447,00

1,96

48,96

10,05

Pořadí

kolektiv

2,65

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Marian Klásek: Havíři chybí
a o ty, co máme, musíme dbát!
KARVINÁ – Závěrečné loňské porady
dodavatelské firmy THK Čechpol
s hodnocením uplynulého roku se
zúčastnil na pozvání jejího vedení i předseda představenstva akcionáře OKD, státní společnosti PRISKO. „Za poslední rok a půl
došlo k významné změně, po uhlí
je opět velká poptávka,“ zdůraznil
Marian Klásek.
Ze své pozice také konstatoval,
že horníci prostě chybí. „Vážím si
všech řádně pracujících. Proto se
musíme o ty, co máme, svědomitě
starat. Naším úkolem je za dobrou
práci dobře platit, aby stávající zaměstnanci měli motivaci v hornictví zůstat. Zejména v té souvislosti,
když pracujeme na výhledu s možností prodloužení těžby,“ konstatoval a poděkoval THK Čechpol
za výkony na šachtách společnosti OKD.
Výsledky dodavatelské firmy přiblížil její ředitel Karel Rašík a začal tím nejdůležitějším – bezpečností. „Bohužel musím konstatovat, že jsme nenavázali na minulá léta, kdy se u nás pracovalo bez
registrovaných úrazů. V roce 2018
jsme zaznamenali takové úrazy dva,

FOTO: THK Čechpol

THK Čechpol hodnotil
loňský rok – bohužel
už nebyl bez úrazů,
ale výrobní výsledky
zaznamenal velmi
kladné

Ředitel THK Čechpol s předsedou představenstva PRISKO (vpravo).
než padesát procent dosáhl kvalifikačních tříd šest a sedm. „Právě
ti musí dohlížet ve zvýšené míře
na pracovištích na respektování rizik hornické práce a vštěpovat novým, méně zkušeným zaměstnancům zásady pro dodržování BOZP
ve všech oblastech. Téma bezpečnosti nebude nikdy uzavřeno, v naší

byly způsobeny nepozorností a nedostatečně odhadnutým rizikem.
Velmi ocením, když se v roce 2019
k bezúrazovému provozu opět vrátíme,“ řekl.
Předpoklady k bezpečné práci, jak poznamenal, vytvořil THK
Čechpol kvalifikační strukturou
důlních zaměstnanců, z nichž více

činnosti bude vždy prioritní,“ nechal se slyšet Rašík.
Hodnocení výrobních výsledků
pak zahájil ražbami. „Náš kolektiv
v roce 2018 vyrazil 704 metrů důlních děl, z toho 623 pomocí kombajnu AM 50 a zbytek klasickou technologií. Má splněny tři limitní výkony,“
podotkl k osádkám, u nichž se vymě-

nil hlavní předák. Sergeje Tarana vystřídal Petr Ilavský. „Kolektiv se pod
jeho vedením neustále zkvalitňuje.
Letos ho čeká vyrazit 468 metrů klasickou technologií s vrtacím vozem
a nakladačem. Raziči jsou na klasiku
dobře připraveni, věří si, že by mohli
dosáhnout na parametry až deseti limitních výkonů,“ uvedl ředitel THK
Čechpol.
Její zaměstnanci na šachtách OKD
vloni také svorníkovali, plenili a zmáhali. Splnili všechny úkoly, které měly
vedením dolů zadány. „Plány na rok
2019 máme sice vyšší, ale splnitelné,“ konstatoval Rašík s tím, že se firma chce více věnovat novým zaměstnancům. Těch nastoupilo vloni 102,
ale na druhé straně z THK Čechpol 88
horníků odešlo.
Dodavatelé rovněž na poradě oceňovali své nejlepší loňské zaměstnance (z důlních dělníků Sergeje
Tarana, z revírníků Borise Kališíka,
z důlních techniků Vladimíra
Durkota a z vedení firmy Františka
Volka), vyhodnocovali testy z předpisů BOZP (za dosažené výsledky v tomto kvartále zvýší prémie
šesti kolegům) a zvláštní odměnu dali důlnímu dělníkovi Radimu
Červenkovi za jeho 160 bezplatných
odběrů krve.
„S radostí jsem přijal pozvání
do vašeho kolektivu. Přeji firmě co
nejlepší výsledky v roce 2019 a přistupujte, prosím, ke své práci s vědomím, že nejdůležitější je ve zdraví
vyfárat,“ rozloučil se se zaměstnanci
THK Čechpol Marian Klásek, předseda představenstva PRISKO.

Bez znalosti předpisů se dělat nedá!

Základním článkem vedení v oblasti dodržování
BOZP ve firmě je již předák pracoviště následovaný
směnovým technikem

provozní dokumentaci. Na úvodních,
odborných a periodických školeních
i kvalifikačních kurzech v OKD evidujeme a dokumentujeme, kdo byl s čím
seznámen a kým,“ vysvětloval Zajíček.
Apeloval právě na nadřízené, aby
zaměstnanci postupovali podle provozních
dokumentací a při své činnosti dodržovali
stanovené postupy, používali vhodné prostředky a nosili ochranné pomůcky. „Pokud
nadřízený toleruje porušování BOZP, nezastaví práci a nesjedná nápravu, z našeho
pohledu tento špatný přístup schvaluje.
Těžko pak může například směnový
technik vytknout porušení bezpečnosti při
vyšetřování úrazu, pokud mu to do té doby
i opakovaně nevadilo,“ nechal se slyšet
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Při nebezpečí a úrazu
• z pozoruješ-li nebezpečí, které by
zdržující se v prostorách a objektech postižených nebo ohrožených
mohlo ohrozit zdraví nebo životy
havárií závazné příkazy vedoucího
lidí nebo způsobit provozní nehodu
likvidace havárie (VLH),
(havárii), jsi povinen, pokud ho
nemůžeš odstranit sám, oznámit si- • v případě vzniku pracovního úrazu
tuaci ihned dozorčímu orgánu nebo
má každý povinnost poskytnout
dispečerovi, popřípadě inspekční
první pomoc, zachovat místo úrazu
službě,
v původním stavu, a pokud je toho
•havarijní číslo pro případ oznámení
schopen, oznámit událost ihned
mimořádné události na dispečink
nejbližšímu nadřízenému nebo
v dole je 6, na povrchu 3333, pokud
inspekční službě, oznamovací povinnost platí i pro svědka pracovníucítíš v dole merkaptanovou signalizaci je tvou povinností ohlásit tuto
ho úrazu, každý pracovní úraz musí
skutečnost na havarijní číslo 6 a řídit
být prošetřen,
se pokyny inspekční služby,
• d o doby prošetření úrazu se nesmí
• v době zdolávání havárie jsou pro
na pracovišti, kde k úrazu došlo, nic
zaměstnance a všechny osoby
měnit s výjimkou závažných důvodů.

FOTO: OKD

DARKOV – Odbor řízení bezpečnosti
OKD i s ohledem na výsledky úrazovosti
v roce 2018 a mimořádnou tragickou
událost z 20. prosince v ČSM-Sever
stanovil jako téma pravidelného
měsíčního poučení na leden upozornění
na všeobecnou znalost předpisů. „Ta je
základem pro bezpečnou práci,“ zdůraznil jeho vedoucí Pavel Zajíček.
Znát nařízení, vyhlášky, předpisy
a postupy patří podle něj už k zákonem
daným povinnostem – což v hornictví
platí dvojnásob. „Kromě seznamování
se s nimi jsou zaměstnanci povinni je
dodržovat. Nadřízení si musí pohlídat,
že zaměstnanci mají na příslušnou práci
odpovídající kvalifikaci a jsou absolventy příslušných školení a znají patřičnou

Znalost předpisů je v dole životně důležitá.

Byl jsem seznámen?
• Se začátkem a koncem pracovní
doby pracoviště, povinností dodržování režimu práce a odpočinku a nutností provádět přesnou a správnou
evidenci dle ASEPu.
• Se zdravotními riziky (prach, hluk,
vibrace, mikroklimatické podmínky
atd.) aktuálního pracoviště.
• S aktuálním zařazením pracoviště
do kategorie nebezpečí důlních otřesů, s příznaky těchto jevů a stanovenými opatřeními.

• S přestupky, za které může dojít
k ukončení mého pracovního poměru, jimiž jsou:
- jízda osob na pásovém dopravníku,
který k tomu nebyl schválen,
- o pouštění vozů kolejové a závěsné
dopravy za jízdy,
- vjezd s dopravním prostředkem
do zákazu vjezdu,
- neoprávněná manipulace
s výbušninami,
- používání dobývacích a razících

strojů, kolejových a závěsných lokomotiv bez oprávnění,
- úmyslné poškození nebo vyřazení
bezpečnostního zařízení,
- použití otevřeného ohně bez povolení,
- f yzické napadení nebo úmyslné
ublížení na zdraví,
- pozitivní zjištění vlivu alkoholických
a jiných návykových látek
- nošení kuřáckých potřeb
do podzemí,
- o pakované porušování BOZP.
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Bezpečnost

Povrchové služby na ČSM:
Usnadňují život motoristům

= Tvé zdraví = Náš cíl!
KARVINÁ – Činnosti na povrchu
i v dolech společnosti OKD se
budou v roce 2019 řídit heslem:
Bezpečnost = Tvé zdraví = Náš cíl!
Revírní bezpečnostní komise kromě
tohoto sloganu v prosinci anonymně vybrala i další dvě nejlepší:
Bezpečná a efektivní práce = prosperující OKD! a Pracujme bezpečně, mysleme dopředu, buďme vždy
O Krok Dále!
„Soutěž o Motto BOZP pro letošní
rok vyhlášená vloni v listopadu
měla opět odezvu. Od čtyřiceti
autorů se sešlo 132 námětů, z nichž
jsme do závěrečného finále poslali
sedmnáct,“ informoval vedoucí
odboru řízení Pavel Zajíček. Ten až
po vyhlášení vítězných hesel sdělil
jména a funkce autorů – Šárka
Matušů, skladnice z ČSA, Vladimír
Polášek, vedoucí výroby dopravy
z ČSM a Roman Pukančík, báňský
záchranář z ČSA.
„Návrhů jsme sice dostali oproti
předloňsku méně, ale zato už daleko
kvalitnějších. Rádi v průběhu letošního roku některé další v bezpečnostních kampaních použijeme,“
konstatoval Zajíček. Finálové náměty na celorevírní heslo BOZP zněly:

• P ředvídej při každé práci, bezpečná
Tě vždy zdravého domů vrací!
•B
 ezpečná a efektivní práce = prosperující OKD!
•B
 ezpečnost je závod, který můžeme
všichni vyhrát!
• P racovat bezpečně je doživotní
zaměstnání!
• A bys pracoval bezpečně a rychle,
musíš vědět, kdy zpomalit!
•D
 vakrát se zamysli, než provedeš
jednu hloupost!
• Z draví zaměstnanci = zdravá a prosperující firma!
•S
 polu pro bezpečnost každého z nás.
• V bezpečnosti aktivita, pro OKD priorita!
•O
 pravdový Kamarád Dodržuje bezpečné pracovní postupy!
•B
 ezpečnost a ochrana zdraví při
práci, to se vždy vyplácí!
•B
 ezpečnost = Tvé zdraví = Náš cíl!
•B
 ezpečná práce, bezpečný život,
zabezpečená rodina!
• P racujme bezpečně, mysleme dopředu, buďme vždy O Krok Dále!
• Spolehlivost, solidarita, bezpečnost
– to je naše společnost OKD 2019!
• P ouč se z chyb, které už jiní zaplatili
zdravím!
•B
 ezpečnost je základ zdraví, na kterém se život staví!

FOTO: Radek Lukša

Návrhů na celorevírní heslo BOZP se sešlo 132, to nejlepší
vymyslela skladnice z ČSA

Zaškolovací středisko už patří historii, zbourali ho.

Demolice rotundy
u vrátnice na Jihu
vytvoří prostor pro jarní
parkování, další stání se
připravily na severu
STONAVA – Okolo padesáti nových
míst pro automobily zaměstnanců na Jihu až devadesát na Severu.
Takové plány má při rozšiřování parkovacích ploch na ČSM provoz povrchových služeb. Informoval o nich
jeho vedoucí Radomil Ocisk.
Většina pracujících na Jihu už asi
zaregistrovala, že zmizela rotunda stojící kousek od hlavní vrátnice. „Kulatý objekt bývalého zaškolovacího střediska se posledních
přibližně patnáct let nijak nevyu-

Paskovská degazace narostla
o 30 % oproti předpokladům

tečnit. „Flashover je systém sestavený z běžných ISO plechových kontejnerů o délkách šesti či dvanácti metrů
pro nacvičování taktiky i vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí. My jsme také navíc
zkoušeli tepelnou odolnost v extrémně horkém prostředí, k němuž mají
báňští záchranáři při svých havarijních zásazích velice blízko,“ vysvětloval Provázek.
Podle údajů od hasičů prošlo výcvikem ve Flashover kontejneru už 3948
mužů, včetně členů HBZS Ostrava.
Povrchová degazační stanice na Staříči.

23. 5. 2019
27. 6. 2019
25. 7. 2019
29. 8. 2019

26. 9. 2019
24. 10. 2019
21. 11. 2019
19. 12. 2019

Jevy, které lze simulovat

FOTO: HBZS Ostrava

paskovské degazaci slouží jediná povrchová degazační stanice na Staříči.
Z nejvzdálenějšího místa k ní vede asi
pět kilometrů potrubí.
„Z tohoto důvodu musíme neustále
udržovat v systému takový podtlak, abychom dosahovali dostatečnou depresi
na nejvzdálenějším místě revíru,“ uvedl
Šimeček. Zkušení strojníci v degazační
stanici pod vedením Milana Lindušky
počítají od loňského ledna do listopadu kubíky CH4 získaného z dolu
v milionech. Jedenáctý měsíc znamenal
rekordní produkci důlního plynu, který
byl dodán v tomto roce odběrateli.
„Účinně a precizně prováděná degazace snižuje riziko nežádoucích a nebezpečných výstupů metanu do činných
důlních děl zejména v obdobích poklesu
barometrického tlaku, pozitivně se
projevuje v ekonomice dolu Útlum-Jih
a příznivě působí na životní prostředí
snižováním výstupů metanu do atmosféry,“ doplnil závodní Ivan Šimek.

Termíny vydání Horníka v roce 2019
24. 1. 2019
21. 2. 2019
21. 3. 2019
25. 4. 2019

doucí provozu povrchových služeb.
Jednu plochu opravili vedle stávající
účelové komunikace naproti zdravotnímu středisku stonavské šachty, a to
pro cca padesát vozidel. Druhou s navýšením kapacity cca čtyřiceti aut pak
v místě, kde stávají nákladní auta externích firem – ty budou muset uvolnit místo horníkům. Dohromady by
tedy mohlo na Severu v brzké době
parkovat navíc okolo devadesáti aut.
A pro usnadnění života motoristů na ČSM opravovali i hlavní příjezdové cesty mezi lokalitou Sever a křižovatkou Sever – Jih. „Před koncem
loňského roku dodavatelé provedli frézování a asfaltování povrchu,
další opravy se chystají neprodleně
po skončení zimy, “ doplnil vedoucí
povrchových služeb.

Báňští záchranáři z Ostravy
cvičili ve Flashover kontejneru

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Měsíční produkce metanu z utlumovaných lokalit Staříč,
Chlebovice a Sviadnov v listopadu byla
nejvyšší v loňském roce. Vedoucí paskovské degazace Kamil Šimeček v této
souvislosti oznámil, že množství odsávaného média s chemickou značkou
CH4 asi o třicet procent překračovalo
předpokládané objemy.
„Loňský rok vykazovala degazace
oproti odborným prognózám opačný
trend, tedy zvyšování odsávaných
objemů,“ uvedl Šimeček s vysvětlením,
že tyto nárůsty způsobily další uzavírky
důlních děl. A také skutečnost, že
paskovští záchranáři přetěsnili okolí
starých hrází injektážními hmotami.
Paskovské lokality patřily navíc vždy
k nejplynodajnějším v revíru OKD. Jen
stálých zdrojů metanu zde měli ve třech
vtažných jámách okolo patnácti. K nim
teď přibyla místa na nově zhotovených
uzavíracích hrázích. „Za nimi se metanem nabohacuje zahrázový prostor,
který odsáváme. Největší objemy jsou
na nejvyšších patrech dolu, kam důlní
plyn migruje a kde zároveň roste jeho
kvalita, protože neobsahuje takřka
žádný kyslík,“ pokračoval vedoucí
degazace.
Síť plynovodů v dole se sice oproti
asi 45 kilometrům v časech činné paskovské šachty snížila na 13 779 metrů,
přesto ale práce plynoměřičům Janu
Vetrovi, Lubomíru Zemanovi a Martinu
Labskému neubylo.
„Jejich působiště je po celém
prostoru současného dolu ÚtlumJih. Naši zámečníci Jaroslav Šimek
s Pavlem Schubertem chystají další
hadicové propojení před budovanými
uzavíracími hrázemi. Vytvářejí tak
přípravu pro další odsávací místa,“
poznamenal Šimeček s tím, že celé

žíval a pouze chátral jak zevnitř,
tak zvenčí. Dokonce se začala propadat střecha, a proto se rozhodlo o jeho demolici. Strhla ho dodavatelská firma a místo upravila zarovnáním. Na jaře tam doopravíme
okolí a připravíme parkovací místa,“ popsal.
Na jižní lokalitě navíc probíhaly i drobné opravné práce na stávajících parkovacích plochách, konkrétně v místech po demolicích. Do nástupu zimy byly připraveny k užívání bez
omezení. Uspokojivý stav by měl pak
nastat po jarním rozšíření prostoru
pro další auta.
„Parkovací kapacitu zvětšujeme
i na Severu, kde se v posledním období zvyšuje počet zaměstnanců, především příchodem a stěhováním kolektivů z jiných lokalit,“ pokračoval ve-

Cvičení HBZS ve Flashover kontejneru.
OSTRAVA – V loňské výcvikové sezoně
se na unikátním hasičském polygonu v Hamrech u Prostějova na střední Moravě objevily i dvě čety z Hlavní
báňské záchranné stanice (HBZS)
z Ostravy. Náplní byla příprava na náročné zásahy při požárech v uzavřených prostorech – jež nebývají v případě mimořádných událostí v dole
neobvyklé – včetně zkoušení prací
s dýchací technikou a taktiky pohybu
v zakouřeném prostředí.
„Nacvičovali jsme v takzvaném
Flashover kontejneru – souboru stavebních prvků spojených do systému
umožňujícího simulovat reálné podmínky při požárech v uzavřených prostorách. Nejprve jsme se věnovali dvě
hodiny teorii, pak následoval praktický výcvik způsobu prací s proudnicemi – pulsním hašením, vodní clonou
a mlhou, kompaktním vodním proudem a po kontrole vybavení samotné zásahy ve Flashover kontejneru,“
informoval Jaroslav Provázek, hlavní mechanik HBZS s tím, že na polygonu se ve dvou termínech vystřídalo

šestatřicet báňských záchranářů.
Hasičský trenažér v Hamrech
u Prostějova je, jak upozornil, jedno z pouhých dvou míst v tuzemsku,
kde se může takováto příprava usku-

Podmínky uvnitř Flashover kontejneru.

• Angel Flames (andělské plameny,
jeden ze specifických jevů vznícení
produktů pyrolýzy).
• Rollover (odvalování plamene
od stropu).
• Flashover (celkové vzplanutí).
• Backdraft (žíhavé plameny, částečná exploze zplodin hoření).
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Nadace OKD i Spolek svatá Barbora
pomáhají po důlním neštěstí na ČSM
DARKOV – Více než čtyři miliony korun poukázali dárci na bankovní účet
Spolku svatá Barbora (SSB) v rámci celorepublikové humanitární akce
vyhlášené na podporu rodin obětí
prosincového výbuchu na severní lokalitě stonavské šachty.
„Získané prostředky budou rovným dílem přerozděleny mezi nezaopatřené děti horníků, kteří 20. prosince přišli na ČSM o život. Podle sdělení společností, které postižené zaměstnávaly, se bude jednat asi o devět
až patnáct dětí. Přesný počet ale budeme znát ve chvíli, kdy se nám ozvou
všechny postižené matky a děti a sdělí nám, kolik dětí je nezaopatřených
a studujících. Proto jsme se rozhodli, že v první fázi aspoň rozdělíme část
peněz mezi ty rodiny, které se již u nás
zaevidovaly, aby je co nejdříve mohly
použít,“ informovala předsedkyně
SSB Monika Němcová s tím, že účelové dary pro tyto děti shromažďovali
do úterý 15. ledna.
„Velmi děkujeme za poskytnuté
dary, a to nejen v souvislosti s tímto konkrétním důlním neštěstím,
ale také všem dalším dárcům, kterým není osud těchto rodin lhostejný
a kteří je svými dary podporují a doufáme, že nám i v budoucnu zachovají svou přízeň,“ vzkázala předsedkyně spolku.

FOTO: Radek Lukša

Barborce poslali přes čtyři miliony

Kolegové uctívají kamarády, kteří přišli na ČSM-Sever o život.
v Barborce dvaačtyřicet,“
Barborka, jak zdůrazřekla Němcová
nila, je v souladu se svým
Pomoc spolku podle ní
posláním – kromě jedspočívá hlavně v dlouhonorázové finanční částdobé podpoře vzdělávání
ky – připravena všechny
hornických sirotků, umožsirotky po prosincovém
ňování jejich volnočasodůlním neštěstí dlouhových aktivit i zdravotní
době podporovat i do bu- Spolek svatá Barbora
péče. „Podpory však mají
doucna! „Za celou dobu
svá pravidla, což děti může motivonaší existence jsme se starali a povat k dlouhodobému zájmu o vzdělámohli přes 150 pozůstalým dětem
ní či smysluplnému trávení volného
po obětech důlních neštěstí. K loňčasu,“ doplnila Němcová.
skému 19. prosinci jich aktuálně bylo

Odškodnění pozůstalých horníků
prosincového důlního neštěstí bylo zahájeno
KARVINÁ – Vedení společnosti OKD
ve spolupráci s firmami ALPEX
a POLALPEX projednalo způsob
a přistoupilo k realizaci odškodnění
pozůstalých členů rodin horníků, kteří v důsledku důlního neštěstí 20. prosince přišli na Dole ČSM Sever o život. V tomto kontextu se OKD zavázalo, že ve vztahu k dodavatelským
firmám a jejich zaměstnancům bude
uplatňovat stejný přístup a princip,
jako kdyby se jednalo o zaměstnance
kmenové. Odškodnění bude probíhat
ve dvou rovinách. Formou jednorázového odškodnění a dále prostřednictvím rent – tedy náhradami nákladů
na výživu pozůstalých.

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ
má dvě roviny. Jednak je to v souladu s kolektivní smlouvou a zákonem
jednorázové odškodnění manželce
a nezaopatřeným dětem – každému
ve výši 240 tisíc korun, nebo rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem ve společné domácnosti (dohromady v maximální výši 240 000 Kč). Jednorázové
odškodnění ve výši 240 000 Kč bude
příslušet i v případě, že se zemřelým
zaměstnancem žil v domácnosti
pouze jeden z jeho rodičů. Pozůstalí
budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených
s léčením nebo pohřbem. Jedná se
například o náhradu za realizaci
pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky
do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky,
cestovní výlohy a jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení
osobám blízkým.
Dále se jedná o okamžitou sociální výpomoc určenou družkám
a nezaopatřeným dětem, kteří žili
v době smrti horníka ve společné domácnosti. Družky mají nárok
na 30 tisíc korun a každé nezaopatřené dítě, kterému nevznikl nárok
na jednorázové odškodnění ve výši
240 000 Kč, má nárok na částku 20

Sbírka těžařské nadace nadále trvá
KARVINÁ – Ke dvěma milionům
korun se měsíc po tragédii na ČSMSever vyšplhala částka na kontě,
které pro rodiny postižených havířů
zřídila Nadace OKD. Oznámila to její
ředitelka Karolína Preisingerová
a upozornila, že tato sbírka trvá
do konce ledna.
„Nadace OKD byla před jedenácti
lety založena s úmyslem podporovat
a rozvíjet duchovní hodnoty, životní
prostředí, vzdělávání, sport, sociálně-zdravotní oblast, kulturu či hornické
tradice. Ale jejím dalším neodmyslitelným úkolem je humanitární a krizová
pomoc! Našemu týmu není – stejně
jako lidem v Česku a Polsku - lhostejný
nešťastný osud rodin zemřelých horníků, proto jsme zřídili veřejnou sbírku,“
vysvětlovala Preisingerová.
Výtěžek bude, tak jako v případě humanitární akce Barborky,
jednorázově rozdělen rodinám,

postiženým důlním neštěstím z 20.
prosince 2018. „Jednotlivci, ale
i firmy mohou finanční dary zasílat
až do konce ledna 2019 na bankovní účet číslo 342 342 342/0800,
který byl pro tento účel speciálně
zřízen. Všem, jimž není úděl rodin
horníků lhostejný, za Nadaci OKD
děkuji,“ uvedla ředitelka s tím, že
nadace nyní uskutečňuje všechny
zákonem stanovené kroky, aby mohla
peníze předat pozůstalým v co možná
nejkratší době. Těm, jež na rodiny obětí neštěstí na ČSM-Sever
přispějí, je Nadace OKD připravena
vystavit i potvrzení o poskytnutém
daru. „Stačí zaslat jméno, příjmení,
adresu trvalého bydliště, popřípadě
IČO firmy a číslo bankovního účtu, ze
kterého byl dar poskytnut,“ upřesnila
ředitelka s tím, že k tomu poslouží
její kontaktní e-mail preisingerova@
nadaceokd.cz

Srdcařská premiéra v systému
Grantys zvládnuta na jedničku
Pietní místo
tisíc korun. Za nezaopatřené dítě se
pak považují i synové a dcery, které
dosud nedovršili 26. rok věku a řádně se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. (Pozn.: To se nebude týkat osob, které obdrží jednorázové
odškodnění).

NÁHRADA NÁKLADŮ
NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH
(tzv. RENTA)

bude příslušet pozůstalým, kterým
zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to
do doby, do které by měl tuto povinnost, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. V tomto případě se náhrada nákladů na výživu pozůstalých bude pohybovat
v rozmezí od 50 – 80 % průměrného
výdělku zaměstnance podle toho, zda
výživu poskytoval pouze jedné osobě,
nebo více osobám. (Pozn.: Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu jedné osobě, činí náhrada 50%
průměrného výdělku zaměstnance,
zjištěného před jeho smrtí. Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu více osobám, činí náhrada 80%
výdělku zaměstnance, souhrnně pro
všechny tyto osoby).

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se pak odečte důchod
přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance – tedy vdovský nebo
sirotčí.
„Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, např. rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté
služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech spolupracujících firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa,
která dle nám dostupných informací
bude jednorázové odškodnění a renty všem pozůstalým vyplácet ze zákonného pojištění podle stejných pravidel a ve stejném poměru, jako by se
ve všech případech jednalo o rodinné
příslušníky kmenových zaměstnanců
OKD. Společnou snahou nás všech je,
aby to bylo v co možná nejkratším termínu bez zbytečných časových prodlev,“ upřesnil místopředseda představenstva a ředitel právní služby
OKD Jan Solich.
Díky vstřícnému přístupu pojišťovny Kooperativa tak byly první výplaty
jednorázového odškodnění zahájeny
již v těchto dnech.
Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

KARVINÁ – Obavy týmu těžařské nadace se změny fyzické formy podávání
Srdcovek na elektronickou cestu se
nenaplnil. V neziskovém sektoru aktivní
zaměstnanci OKD a jiných dárcovských
firem žádající o minigranty zvládli svou
premiéru v systému Grantys takřka
na jedničku.
„Přiznáváme, že byly pochybnosti,
jak to vše dopadne. Největší obavy
jsme měli, aby žadatelé do systému
vložili jedinou povinnou přílohu a včas
odeslali projekty,“ řekla ředitelka
Karolína Preisingerová s tím, že nadace
byla maximálně připravena pomáhat jak
s technickou, tak formální podporou.
Preisingerová osobně procházela
všechny projekty a den před vypršením
termínu sdrcovkové výzvy upozorňovala
na chybějící přílohy. „Bohužel i přes
mou snahu a upozornění ji někteří
nevložili. Dalším krokem bylo rozesílání

SMS zpráv s avízem, že se žádosti musí
odeslat do úterý 8. ledna do 23:59.
V souhrnu si ale myslím, že jsme to
všichni dobře zvládli,“ nechala se slyšet.
Srdcaři se v letošní výzvě ozvali
tradiční, ale i zcela noví. Se žádostí
o miningranty ve výši od pěti do třiceti
tisíc korun se jich přihlásilo celkem
třiašedesát. „Je více než jasné, že naše
nadace nebude schopna uspokojit
všechny organizace. Finanční rámec je
na Srdcovku opět jeden milion korun.
V požadovaných částkách je však
o více než padesát procent překročen,“
vysvětlovala Preisingerová.
Není, jak doplnila, tajemstvím, že
v Srdcovce se vše točí hlavně okolo dětí
a sportu. Ale její obliba stoupla i u dobrovolných hasičů či mysliveckých sportů. Výsledky se žadatelé dozví v pátek 1.
března na webových stránkách nadace
(www.nadaceokd.cz) a sociálních sítích.

Pro region – zase na poslední chvíli
V nejstarším nadačním programu
se v rámci letošní výzvy sešlo 128
žádostí. „Zaznamenali jsme také v něm
nové žadatele i vysoké finanční nároky.
Tak jako u minigrantů bude výběr velmi
obtížný, což opět souvisí s omezenými
finančními prostředky v programu Pro
region,“ líčila nadační administrátorka
Ladislava Poláková. Ta podotkla, že
Nadace OKD sice nabídla konzultace
a cenné rady, jak napsat a formulovat
žádost, nicméně neziskovky si tuto

možnost nechávaly jako obvykle na poslední chvíli. „Mrzí nás, že naše doporučení nedodrželi. Vždyť požadovali
konzultace hlavně v poslední možný
den odevzdání svých projektů. Při
jejich hodnocení bude snadné rozeznat
takto sepsaný projekt a projeví se to
v bodování. Každá nezisková myšlenka
si přece zaslouží kvalitní rozpracování,“ vzkázala. I v programu Pro region
budou známy výsledky první březnový
pátek.
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Karvinští fotbalisté polykají
„náročné tréninkové dávky“,
v prvním jarním kole je čeká
doma nováček z Opavy

FOTO: MFK Karviná

KARVINÁ – Na zahraniční kartu vsadili karvinští
fotbalisté při tréninku na blížící se jarní část první české fotbalové ligy. Přípravné zápasy si domlouvali s týmy z Polska, Slovenska, Slovinska
a Maďarska, kádr doplnili čtyřmi slovenskými
posilami, v předposledním lednovém týdnu vyrazili na slovinský přírodní trávník.
„Vypadá to, že jsme vylepšili obranu, která nám na podzim působila vrásky,“ nechal se
slyšet trenér MFK Norbert Hrnčár po prvních
třech zimních přípravných zápasech. Karviná
v nich porazila v Považské Bystrici 1:0 slovenský ŠKF Sereď a doma remizovala s Třincem
1:1 a s polským Puszcza Niepolomice 0:0.
„Právě ten jeden inkasovaný gól, navíc z penalty, je toho důkazem,“ konstatoval kouč
k obraně.
Do té ostatně přivedl dva nové hráče –
Timoteje Záhumenského a Milana Rundiće.
Dalšími posilami karvinských se stali záložníci Michal Faško a Martin Bukata. „Přišli ze
Slovenska, byť Rundić je Srb, který tam ale poslední léta hrával. Všechny je znám moc dobře
a až na Bukatu jsem je také trénoval,“ vysvětlil Hrnčár. MFK podle jeho slov opustil kapitán

Na podzim se MFK moc nedařilo.

Marek Janečka (odešel do Trnavy), zahraniční hráči Georgö Kocsis i Aleš Mertelj a skončilo hostování Jiřímu Pirochovi (vrátil se do mistrovské Plzně).
Na herní soustředění pak MFK vyrazil
do Slovinska. „Můžeme si tam zahrát na přírodním a dokonce vyhřívaném trávníku. Tady trénujeme od ledna na umělém povrchu, což není úplně ono,“ podotkl kouč s tím, že hráče čekají duely s Mariborem a maďarským Zalaegerszegem.
Doma se Karviná chystá v pátek 1. února na generálku před startem druhé části ligy – od 15
hodin přivítá GKS Tychy. Záležet bude ovšem
na počasí, jestli se utkají na Městském stadioně
či na Bažantnici.
„Kluci momentálně trénují šest dnů v týdnu
dvoufázovou formou a polykají náročné dávky, aby byli připraveni na první ligu. V té jsme
po podzimu předposlední s patnácti body.
Máme na kontě čtyři výhry, tři remízy a dvanáct
porážek. Výsledky zapříčinil těžký los v úvodních kolech, do toho se přidaly zranění a nemoci a k dovršení všeho se kádr dlouho vyrovnával
s následky příchodů a odchodů hráčů,“ shrnul
Hrnčár. K prioritám MFK, jak doplnil, teď bude
zabrat především v útoku.
Jestli se to povede, zjistí fanoušci klubu v sobotu 9. února doma na slezském derby s SFC
Opava. „Pro tento klub je to prvoligová karvinská premiéra. Opavští jsou nováčky v lize a mají
o osm bodů více. Na podzim jsme u nich zvítězili 3:1,“ doplnil trenér.

FOTO: HC Baník Karviná

Slováci posílili obranu MFK,
Slovinci poskytli živý trávník

Český pohár získala znovu Karviná.

Úspěch podpořený i OKD:
Baník vyhrál Český pohár!
Druhé finále v Karviné začalo
minutou ticha za oběti
prosincového důlního neštěstí
na ČSM a předáním šeku pro
hornické sirotky z Barborky
KARVINÁ – HC Baník Karviná porazil na domácí
palubovce v úterý 22. ledna ve druhém finálovém
utkání Duklu Praha v poměru 32:27 a po třech
letech tak vybojoval opět Český pohár. „Konečně
kladná zpráva Je to úspěch, který jsme podpořili,“
nechal se slyšet výkonný ředitel OKD Boleslav
Kowalczyk.
V hledišti byl také ředitel pro strategii Pavel
Hadrava, jenž ocenil minutu ticha na úvod pro uctění památky třinácti horníků – kamarádů, kteří přišli
o život při mimořádné události 20. prosince 2018
na ČSM-Sever. „Po tomto došlo i na předání šeku
na dvacet tisíc korun pro Spolek svatá Barbora,“
upřesnil.
Druhé finále (první se odbylo v Kutné Hoře v úterý 15. ledna a skončilo pro karvinské 29:26) bylo
podle Kowalczyka a Hardravy kvalitním, na začátku
vyrovnaným, zápasem. „Postupně pak Baník
zvyšoval tlak a zaslouženě vyhrál. Gratulujeme!“
vzkázali z vedení OKD nyní již osminásobnému
držiteli Českého poháru.
Ten vloni Baníku unikl ve finálovém duelu s Plzní.
Letos se o trofej utkaly čtyři kluby: HCB Karviná,
Dukla Praha, Pepino SKP Frýdek-Místek a TJ Sokol
Nové Veselí. Týmu s havířskou tradicí, podporovaném i těžební společností, jeho fanoušci věřili!

„Duklu hladce přehrajeme,“ tvrdilo jich v hlasování
sedmasedmdesát procent.
HCB Karviná zůstává i ve vedení extraligy
s deseti výhrami, jednou remízou a pouze dvěma
prohrami. „Máme za sebou zajímavou přípravu, kdy
jsme hráli u moře na severu Polska, kam se v létě
ještě vrátíme,“ poznamenal prezident klubu Roman
Mucha. Jarní část extraligy hraje Baník doma
v neděli 3. února s Kopřivnicí od 10.30.

Vedení společnosti OKD na finále.

Angolané se přiučili?
Momentální česká házenkářská jednička si
v rámci zimní přípravy zahrála s reprezentanty
Angoly. „Byl to úplně jiný typ soupeře, jiná
házená, mezi Evropou a Afrikou jsou rozdíly,“
řekl prezident klubu k přátelskému utkání. HCB
vyhrál 32:30. Angolané pak na mistrovství
světa v házené překvapili – vypadá to, že se
v Karviné přiučili a porazili minulého finalistu
z Kataru i silné Japonsko!

Srdcovkoví judisté mají nábor a pořádají turnaj
KARVINÁ – Moravskoslezský klub
judo (MSK) Karviná, v němž působí
zaměstnanci OKD a získávají pro něj
i minigrantovou podporu z těžařské
nadace, oznamuje nábor dětí – nových
členů. „Organizace UNESCO náš sport
doporučila pro děti jako nejvhodnější!“
říká prezident oddílu Petr Rabas. Hlásit

se podle něj dá v pondělky a středy od
16.30 a v pátky od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Prameny v Ráji. Tamtéž se v sobotu 9. února koná tradiční Valentýnský
turnaj pro benjamínky, chlapce a dívky
v kategoriích U9 a U11, tedy ročníků
2009 až 2012. Vážení je od 8 hodin,
boje na třech tatami od 10.30.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
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VZPOMÍNÁME
„Kdo žije v myslích svých
drahých, neumřel, jenom
je daleko. Mrtev je ten, kdo
byl zapomenut.“
Dne 29. 12. 2018 jsme
vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra Zamarského z Karviné – Ráje.
S láskou vzpomínají manželka, syn,
dcera s manželem a vnuci.
Dne 2. 2. 2019 vzpomeneme na 1. smutné výročí
našeho milovaného
dědečka Stanislava
Soukupa, který pracoval
na dole František jako předák
v přípravách. Vy, kdo jste dědečka měli
rádi, uctěte ho tichou vzpomínkou.
Stále nám moc chybíš. Vnučka Terka
s manželem Romanem, pravnuk Vojta
a dcera Lída.

„Čas neumí hojit bolestivé
rány, pouze nás učí s nimi
žít…“
Dne 17. 1. 2018 jsme
vzpomněli 8. smutné výročí, kdy nás ve věku 57 let opustil
pan Josef Kocur. S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinou.
„Čas neumí hojit bolestivé
rány, pouze nás učí s nimi
žít…“
Dne 4. února 2019 by
se dožil 63 let můj drahý
manžel, pan Josef Rochl ze Šenova,
dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla,
který náhle před 9 lety odešel, od všeho
co měl rád.
S úctou a láskou vzpomíná manželka
Alena s celou rodinou. Děkuji všem,
kteří si vzpomenou.
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