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V lokalitě
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OKD vydává
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Zaměstnanci si je vyzvednou
v lokalitě, kde právě pracují

DZ 2 zde buduje sklad elektromateriálu
a stání pro zaměstnance na Jihu

Ocenila projekty, patrony
Srdcovky i další osobnosti

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Včasné hašení škodám zabrání.“

Nadace OKD
bilancovala
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OKD zaměstnalo 200 nových horníků, zámečníků
a elektrikářů. Poptávka po dalších hornících ale pořád trvá…
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ciální „burzy práce“, kdy nám ÚP
pomohly s předvýběrem potenciálních uchazečů z řad evidovaných
lidí,“ dodala personální ředitelka.
Vedení společnosti chce v aktivním náboru hornických profesí intenzivně pokračovat i v příštím roce.
Prioritně se bude jednat o zaměstnance na těžbu a do rubání. Podle
výkonného ředitele Klimši totiž
bude nezbytné najít náhradu za zaměstnance, kteří v blízké budoucnosti ukončí pracovní poměr z důvodu tzv. naplnění prašné expozice,
v důsledku jejich zdravotního stavu
nebo proto, že odejdou do předčasných hornických důchodů.

Antonín Klimša
KARVINÁ – Bezmála 200 lidí našlo během uplynulých devíti měsíců novou
práci v OKD v profesích razič, rubač,
důlní zámečník a důlní nebo povrchový elektrikář, které těžební ﬁrma
dlouhodobě poptává na pracovním
trhu. Měsíčníku Horník to potvrdil výkonný ředitel Antonín Klimša.
Proto na přelomu května a června
vedení těžařské ﬁrmy schválilo a zahájilo náborovou kampaň s motivačním příspěvkem 40 tisíc korun
pro každého uchazeče, který splní
předepsaná kritéria na požadované
vzdělání a dobrý zdravotní stav.

Ilustrační foto.

Novým předsedou správní rady
Nadace OKD se stal Michal Sládek

Co pro vás osobně znamená
NOKD a její činnost?
Nadaci OKD považuji za velmi důležitý prvek neziskového sektoru a občanské společnosti v našem kraji. Pomáhá
realizovat užitečné myšlenky, které by
se za podmínek vnímaných pouze komerční optikou jinak neměly možnost
prosadit. Už deset let je významným
partnerem neziskové sféry, která v ní
nachází oporu pro realizaci své činnosti. Nadace až dosud byla přirozeně
spjata s naší těžařskou ﬁrmou a OKD
jako zřizovatel je i jejím nejvýznamnějším přispěvatelem. Nadační granty současně míří do regionu, v němž
provozujeme naše výrobní aktivity,
a v některých oblastech vylepšují i následky hornické činnosti. Nejlépe je to
vidět na spolku Svatá Barbora, který
OKD také aktivně podporuje.
Jaké máte dosavadní
zkušenosti s neziskovou
sférou?
Moje profesní kariéra je ve ﬁnančnictví a manažerském poradenství,
což je i linie, po níž jsem se dostal
do OKD. Současně mám asi sedmi-
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KARVINÁ – Nadace OKD prodělala
před několika týdny personální změny ve správní radě. Jejím předsedou se
stal nynější ﬁnanční ředitel společnosti OKD Michal Sládek. Požádali jsme
proto jej i nadační ředitelku Karolínu
Preisingerovou o společný rozhovor.

Michal Sládek, ﬁnanční ředitel OKD,
předseda správní rady NOKD
letou praxi v práci pro neziskový sektor, kdy jsem se už v průběhu studií
na střední a vysoké škole velmi aktivně věnoval jedné takovéto organizaci. Měl jsem v ní na starosti celou škálu činností od programových a obsahových až po zodpovědnost za řízení
ﬁnancí. Současně jsem jako poradce
řešil projekt vyhodnocování žádostí
o evropské dotace.
Máte představu, kam byste
chtěl nadaci směřovat?
Nadace OKD potřebuje dále stavět
na svých silných stránkách. Těmi jsou
mimo jiné napojení na neziskový sektor
v tomto kraji, kredibilita ve schopnosti výběru a podpoře životaschopných
projektů v regionu a ﬁnanční zdroje, jimiž je schopna tyto projekty krýt.
Pokračování na straně 7

pracuje s Úřady práce (ÚP), zejména pak v Karviné a Havířově.
„V říjnu letošního roku jsme například společně zorganizovali spe-

sonální ředitelka Radka Naňáková
s tím, že naprostá většina přijatých uchazečů má české občanství. OKD při náboru úzce spolu-

Radka Naňáková

Říjen: První letošní měsíc bez zranění při chůzi!
Statut bezpečného pracoviště
získalo za minulý měsíc
v mimořádné kampani BOZP
čtyřiadvacet důlních a šest
povrchových kolektivů a úseků
KARVINÁ – Třetí mimořádná bezpečnostní kampaň vyhlášená ve ﬁrmě
především kvůli rostoucímu počtu
pracovních úrazů spojených s chůzí přinesla skvělé výsledky. Říjen byl
vůbec prvním letošním měsícem, kdy
si v celém revíru při přesunu z místa
na místo nikdo nijak neublížil. A zároveň byl zaznamenán třetí nejnižší měsíční počet úrazů v historii OKD.
„Říjnová bezpečnostní kampaň
splnila účel jak z hlediska počtu úrazů, tak zaměření na jejich příčiny.
Žádný úraz při chůzi je toho jasným
důkazem. Zvláště, když při pohledu
do statistik zjistíme, že v tomto roce
jsme zaznamenali v OKD v souvislosti s chůzí 20 z celkového počtu 117 registrovaných pracovních úrazů,“ řekl
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.
V desátém měsíci, jak uvedl, se stalo v revíru sedm registrovaných úrazů. „To je po letošním dubnu s pěti
a květnu se šesti případy znovu historický výsledek,“ poznamenal Zajíček.
Čtyři říjnové registrované úrazy si zaměstnanci způsobili přiražením či
naražením při manipulaci s materiálem nebo břemenem. Dva připadly na vrub hornického rizika – zapříčinilo je zasažení postiženého padají-

FOTO: Radek Lukša

„Průměrný věk nových zaměstnanců se pohybuje kolem 31 let
a zhruba polovina už má zkušenosti s prací v dole,“ uvedla per-

Údržba trati na překopu.
cí horninou. Při posledním, sedmém,
se zranil pracovník při obsluze stroje.
Říjnová mimořádná kampaň
BOZP probíhala za stejných podmínek jako v červnu a červenci a cílila na pracovní osádky i jednotlivce. Kolektivy soutěžily o přidělení Statutu bezpečného pracoviště.
„Hodnotili jsme celkový stav na pracovištích a kladli při tom zvláštní důraz právě na nejčastější zdroje úrazů
včetně chůze a také na udržování pořádku. Vítězové měli nejméně závad
ve všech oblastech a samozřejmě nezaznamenali úrazy,“ popsal vedoucí odboru řízení bezpečnosti s tím, že
kandidáty navrhovali členové vedení závodů a pracovníci útvarů BOZP.
Statut bezpečného pracoviště
za desátý měsíc získalo čtyřiadvacet

důlních a šest povrchových kolektivů
a úseků. „Jestli je konkrétní pracoviště bezpečné nebo ne, bylo při fáráních
zřejmé na první pohled. Pořádek, věci
na svém místě, práce pod kontrolou –
to je u výherců základem bezpečnosti,“ poznamenal Zajíček.
Pro jednotlivce, kteří odpracovali bez újmy na zdraví v desátém měsíci přes padesát procent svých směn,
měli připraveny peněžní poukázky
v hodnotě 1000 korun. Celkem 250
držitelů bylo vylosováno na revírní bezpečnostní komisi. Jejich jména
jsou na sekretariátech závodů.
I díky mimořádným bezpečnostním kampaním se v OKD podařilo snížit úrazovou četnost v letošním roce na hodnotu 7,99 (vloni činila 8,69). „Oproti loňským 150 máme
zaregistrováno 117 úrazů,“ uvedl Zajíček k situaci za leden až říjen.
Úrazy se, jak doplnil, vyplatí nemít
nejen kvůli tomu, že ještě v listopadu
a prosinci běží celoroční revírní soutěž BOZP, ale také proto, že hlavním
cílem v OKD je, aby se zaměstnanci
vraceli ze své práce domů ve zdraví.

Registrované úrazy
po měsících
• leden
• únor
• březen
• duben
• květen
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• červen
• červenec
• srpen
• září
• říjen

11
21
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7

DZ 1

číslo 13 | ročník 47

LIMITNÍ VÝKONY V RUBÁNÍ
V ŘÍJNU SPLNĚNY NAD 110 %
KARVINÁ – Říjnové výsledky Důlního
závodu 1 činily 315 tisíc nakopaných tun
uhlí a 1060 vyražených metrů nových
důlních děl. Rubáňovým i čelbovým se
povedlo překročit technický režim, jak
zaznělo od vedení v Barborce u lokality
ČSA během vyhlašování limitních výkonů
za desátý měsíc.

největší měsíční objem z celého roku.
Poruby jsou v takovém stavu, abychom
se při práci nenudili, ale věřím, že
společně úkoly splníme a překonáme
možné problémy,“ nechal se slyšet
Kempný.

Pluhové rubání podávalo
výkony v nízkých mocnostech

Radim Sarganek z pozice vedoucího
provozu příprav navázal s hodnocením
přípravářů. „I přesto, že uplynulý měsíc
nebyl jednoduchý, vyrazili jsme o dvacet
metrů více. Máme za sebou kus práce,“
líčil. Kolektivy se podle něj hodně
stěhovaly z pracoviště na pracoviště,
ve 28. sloji procházely za přesmykem. Dodavatelské osádky Mateusze
Wróbelem v Doubravském ohradníku
stihly během týdne přestrojit technologii
z klasické na kombajnovou a na čelbě
u Ondřeje Špičky postupovali nejen
v přímém směru, ale po vytvoření respové odbočky vytáčeli razicí kombajn MR
340 do prorážky. Razičům René Poláka
snížil odměnu za splněný limitní výkon
registrovaný úraz kolegy. „V prováděcím
plánu jsme prohloubili výpadek o 145
metrů, tudíž za deset měsíců dlužíme již
282 metrů. Proto musíme bojovat naplno, abychom měli manko co nejmenší,“
zdůraznil Sarganek.

„Podařilo se nám vytěžit pětapadesát
tisíc tun navíc. Zamýšlel jsem se nad
tím, zda jsme vám nedali malý režim, ale
nakonec jsem došel k závěru, že jste byli
tak dobří,“ konstatoval výrobní náměstek
Kamil Kempný. Žádnému z rubáňových
kolektivů s limitními výkony, jak podotkl,
nedělalo problémy přeplnit zadání nad
110 procent! U havířů Zbyňka Rzidkého,
jejichž stěna překonávala překážky
v podobě popílkem zaplavených chodeb,
málokdo věřil, že se jim podaří tak
plynulý přechod. Úctyhodný výkon podaly
i pluhové osádky Miroslava Pokorného,
a to v metrových i nižších mocnostech.
Horníci od Romana Badury pak překvapili
velmi dobrým nájezdem stěny a kolektiv
Tadeusze Szweda se naopak fedrunkem
se svým blokem loučil.
Listopadový technický režim těžby
má DZ 1 ve výši 380 tisíc tun. „Je to

V ohradníku během týdne
vyměnili klasiku za kombajn

• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku Lubomíra Poločka
na čelbě 340 921 vyrazil 50 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku Janusze Sztuly v porubu • kolektiv hlavního předáka Petra Rojíčka
z úseku Marka Wdówky na čelbě 22 4004
140 806 nakopal 77 427 tun, ujel 75,1
vyrazil 184 metrů při průměrném postupu
metru s průměrným denním postupem
2,4 metru a rubáňovým výkonem 44 tun 6,34 metru za den a čelbovém výkonu
33,39 metru na hlavu a směnu,
na hlavu a směnu,
• kolektiv hlavního předáka René
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Poláka z úseku Marka Wdówky na čelbě
Pokorného z úseku Martina Pamánka
11 2802 vyrazil 140 metrů při průměrv porubu 161 904 nakopal 47 354 tun,
ujel 151 metrů s průměrným denním po- ném postupu 5,6 metru za den a čelbostupem 4,9 metru a rubáňovým výkonem vém výkonu 29,47 cenimetru na hlavu
a směnu,
25 tun na hlavu a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
• kolektiv hlavního předáka Tadeusze
Szweda z úseku René Kubánka v porubu Špičky z úseku Romana Pastuchy na čelbách 61 907 a 61 906 vyrazil celkem
11 634 nakopal 53 681 tun, ujel 121
147 metrů při průměrném postupu 7
metrů s průměrným denním postupem
3,9 metru a rubáňovým výkonem 33 tun metrů za den a čelbovém výkonu 38,89
centimetru na hlavu a směnu,
na hlavu a směnu,
• kolektiv Mateusze Wróbela z úseku
• kolektiv hlavního předáka Romana
WPBK-BIS Zygmunta Boroweho na čelbě
Badury z úseku Petra Puffera v porubu
22 4001 vyrazil 70 metrů při průměrném
240 502 nakopal 67 101 tun, ujel 71
postupu 4,12 metru za den a čelbovém
metrů s průměrným denním postupem
2,4 metru a rubáňovým výkonem 42 tun výkonu 22,88 centimetru na hlavu
a směnu,
na hlavu a směnu.
• kolektiv hlavního předáka Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS Zygmunta
Čelbové zápisy na skuru
Boroweho na čelbě 22 4002A vyrazil
53 metrů s průměrným postupem 2,12
• kolektiv hlavního předáka Václava
metru za den a čelbovém výkonu 11,78
Michalčíka z úseku Radima Kalafuta
metru na hlavu a směnu.
na čelbě 340 941.1 vyrazil 52 metrů,

Rubáňové zápisy na skuru

Náročné vyplenění a stěhování
velkého dobývacího komplexu
Likvidace porubu 40 903
probíhala od jara. V létě
se začalo s překlizem
technologie do bloku
40 902, který najel ještě
v říjnu
KARVINÁ – Úspěšný nájezd nového
porubu 40 902 v darkovské lokalitě Důlního závodu 1 byl pomyslnou
tečkou za mnohaměsíční snahou několika kolektivů při likvidaci, vyplenění a překlizu technologie z předchozí stěny 40 903. Zde se s náročnými podmínkami potýkali po celou
dobu dobývání jak rubáňoví, tak posléze zaměstnanci z úseků příprav,
vybavování a likvidací, ale i báňští
záchranáři.

Problémy přišly s nafáráním
poruchy
Porub 40 903 kopali od listopadu předloňského roku horníci z Polalpexu s hlavními předáky
Tadeuszem Czajou a pak Witoldem
Wozniakem z úseků vedoucích
Janusze Pielky, respektive Tadeusze
Dziugiela. Ve sloji s průměrnou dobývanou mocností 4,5 metru používali vysoký POP 2010 – sekce DBT
2600/5500 s kombajnem SL 500
Eickhoff. „V průběhu dobývání nafáral porub 40 903 vloni v únoru erozivní výmol s amplitudou, která dosahovala až pěti metrů. Při přecházení
této anomálie se ponechávalo v úseku
53. až 78. sekce množství uhlí v závale a byl razantně snížen denní postup
porubu. I přes intenzivní protizáparová opatření došlo ke vzniku endogenního požáru a zvýšeného výskytu
CO ve výdušných větrech za postupujícím porubem,“ popsal vedoucí důlně bezpečnostních služeb a vedoucí
likvidace havárie Ján Kubalik.
Kvůli těmto potížím rozhodl darkovský závodní David Hájek o vyhlášení havarijního stavu a porub
40 903 byl od loňského jara dobýván v havarijním režimu. „V květnu
musel být výbuchuvzdorně uzavřen
a kolektiv hlavního předáka Damian
Szkota vyrazil novou výdušnou chodbu 40 943.7, která umožnila zkrátit
porubní frontu z původního počtu
115 na 64 sekcí a vyhnout se tím při
dalším postupu porubu přecházení
erozivního výmolu. Po tomto kroku
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Dobývací komplex takzvaného vysokého POPu 2010.
osádky ﬁrmy Polalpex porub ve zkrácené verzi letos v únoru za zpřísněných bezpečnostních opatření dokopaly,“ líčil Kubalik.

ky, které vylepšovalo nasazení výkonných chladičů větrů provozovaných
úsekem důlní klimatizace pod vedením Antonína Hofra.

Při likvidaci pracovali
v dýchací technice

Nový blok dostali opět
horníci z Polalpexu

Úsek vybavování a likvidace č. 3 s vedoucím Lubomírem Kokošínským
a hlavním předákem Josefem Hnátem
vyklidil z dokopané stěny kombajn,
stěnový dopravník a z úvodní třídy
také odinstaloval odtěžení. V průběhu toho probíhala intenzivní inertizace dusíkem z Centrálního dusíkového hospodářství OKD. Co hodinu
se do závalových prostor napouštělo průměrně pět tisíc kubíků dusíku.
Porub 40 903 byl preventivně uzavřen hrázemi.
„Od června raziči Polalpexu s hlavním předákem Kryzstofem Skubikem
pracovali na přípravě likvidačního
kanálu, po jeho vyražení se v průběhu srpna, září a října uskutečnil přímý překliz sekcí. Šlo o velmi náročný
úkol, v některých úsecích byly sekce
zatlačeny, jinde se musely vytahovat
zpod vícevýlomů. Intenzivní napouštění dusíku nedovolovalo dodržet
předepsané složení ovzduší v místě plenění sekcí, proto práce probíhaly na základě příkazů vedoucího
likvidace havárie a velkou část plenění prováděli záchranáři v dýchacích přístrojích. Sekce mechanizované výztuže přebírali pracovníci úseku CZ Bastav pod vedením Michala
Krčmáře,“ pokračoval Kubalik.
Překliz na vzdálenost 360 metrů
ztěžovaly i mikroklimatické podmín-

Opravy sekcí v montážních komorách umístěných na výdušné třídě
40 942 i jejich instalaci v novém bloku 40 902 zajistil kmenový úsek vybavování a likvidace s vedoucím
Kokošínským a hlavním předákem
Hnátem. Vybavené rubání dostal opět
Wozniakův kolektiv. Ve třetí říjnové dekádě se mu ho podařilo zdárně
rozjet a postupně dosahovat ve čtyřapůlmetrové uhelné mocnosti denních
postupů ve výši 3,2 metru. Podmínky
tam má slušné, momentálně těžba
z této stěny dosahuje více než tří tisíc
tun uhlí denně.
„Všem, kteří se podíleli na této
velmi náročné akci, chci poděkovat
za poctivou a obětavou práci. Zejména
pak darkovským záchranářům , ale
i těm ze zbytku revíru včetně HBZS
– kteří nám pomáhali i za cenu omezení prací na mateřských závodech.
Děkuji za výborné řízení záchranářských prací vedoucímu ZBZS Darkov
Martinovi Žákovskému, jeho zástupci Richardu Brélovi i všem dalším velitelům báňských záchranných sborů, kteří se na likvidaci porubu 40 903
podíleli. A v neposlední řadě patří velké díky Janovi Kubalíkovi i dalším vedoucím likvidace havárie, kteří zajistili zdárný a bezpečný průběh akce
a koordinaci mezi zúčastněnými úseky,“ uzavřel darkovský závodní Hájek.

Rubání v DZ 1 bojovaly s přírodou i úbytkem horníků

KARVINÁ – Důlní závod 1 nakopal
od ledna do října přes 1,9 mil. tun
uhlí, což bylo 28 500 nad plán. O těžbu se postaralo sedm rubáňových kolektivů a přispělo k ní rovněž čtrnáct
kolektivů z příprav. Zejména v porubech přitom zaznamenávali neustálý boj s přírodou i chybějícími horníky ve stavu.
„V letošním roce jsme bohužel v rubání zaznamenali velký úbytek zaměstnanců. Vlastních i dodavatelských. Kmenoví horníci odcházeli zejména po dovršení důchodového
věku, z důvodu naplnění nejvyšší přípustné expozice či kvůli zdravotním
problémům. Dodavatelští se nejčastěji z rodinných důvodů vraceli na šach-

ty v Polsku. V závěru roku jsme proto
byli nuceni zredukovat tři rubáňové
kolektivy ﬁrmy Alpex na dva. U vlastních osádek pak omezujeme nepřetržité provozy,“ informoval výrobní náměstek Kamil Kempný.
V porubu 240 502 rozjetém v závěru září v lokalitě Darkov se podle něj i střídali kmenoví a dodavatelští havíři. „Z prorážky vyjížděl kolektiv hlavního předáka Tadeusze
Czaji z Alpexu. Počátkem října tam
nastoupil kolektiv hlavního předáka Romana Badury, jenž se vrátil zpět na Darkov z Důlního závodu 2. Badurovi horníci kopali pouze ve všední dny, o víkendech pak zaskakovali kolegové z Alpexu,“ popsal
Ing. Kamil Kempný.
V říjnu blok 240 502 ujel směrně
jednasedmdesát metrů, což svědčilo
také o skvělé instalační práci, na níž
se podílel kromě rubáňových osádek
Czaji i kolektiv důlně-technických
služeb s hlavním předákem Markem
Szelongem. Stěna s dobývanou mocností 4,5 metru a směrnou délkou
210 metrů byla vybavena sekcemi

Meos 22/46 a Fazos 22/48, kombajnem KGE 750F, stěnovým dopravníkem PF 4/932, sběrným dopravníkem
Grot 850/PZF 09 a odtěžením s šesti
pásovými dopravníky DP 1200.
V desátém měsíci nafáral nový blok
i kolektiv hlavního předáka Janusze

Siwka z Alpexu v lokalitě ČSA. Porub
22 3954 nacházející se v ohradníku
doubravských jam si vybavovali sami
po přímém překlizu technologie z vedlejší stěny 22 3952, při čemž mu pomáhal kolektiv důlně-technických
služeb hlavního předáka Radima

FOTO: Důlní závod 1

Doubravským
ohradníkem v karvinské
lokalitě ČSA začal
procházet už šestý
porubní komplex
s výztuží Bucyrus

Porub v ohradníku doubravských jam v lokalitě ČSA.

Škuty. Horníci z Carbokovu s vedoucím úseku Romanem Sabalem se jim
postarali o instalaci sedmi pásových
dopravníků DP 1200.
„Porub 22 3945 má plánovanou dobývanou mocnost 4,7 metru a směrná délka dosahuje 264
metrů. V říjnu tam Siwkův kolektiv ukrojil z porubní fronty 32,6 metru, přičemž se potýkal s propadávajícím nadložím a vyjížděním pilíře. Osádky musely tyto problémy
řešit lepením pilíře a zavrtáváním
TH rovin,“ uvedl výrobní náměstek.
V tomto bloku dostali havíři sekce
DBT 2600/5500, kombajn SL 500,
stěnový dopravník PF 6/1042 a sběrný dopravník PZF 11.
Technologii vysokého POPu 2010
(sekce DBT 2600/5500 a kombajn
SL 500) byl vybaven i třetí na podzim rozfáraný porub v DZ 1. A to blok
40 902 v lokalitě Darkov. „Nastoupil
tam kolektiv Alpexu s hlavním předákem Czajou a výjezd z prorážky zvládl bezchybně včetně vytáčení porubní
fronty výdušnou třídou o více než patnáct metrů,“ doplnil Kempný.
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Povrch DZ 2: Novinky v podobě
lepšího zabezpečení i parkování

Příprava dočasné plochy pro odstavení aut zaměstnanců v lokalitě Sever.

Práce na objektu pro uskladnění materiálu pro elektrikáře v lokalitě Jih.

V lokalitě Sever vzniká
takzvané Kabeloviště,
kde bude uskladněn
a patřičně střežen
elektromateriál jak
vyklízený z dolu, tak
nově pořízený

na případy krádeží elektromateriálu, především kabelů. „Zde například
spotřebujeme 120 metrů žiletkového
drátu bránícímu vniknutí nepovolaných osob,“ líčil vedoucí povrchových
provozů. Úpravy realizované dodavatelskou ﬁrmou AWT, Rekultivace
počítají s navýšením plotu u elektrodílen a natažením žiletkového drátu
na střechy nízkých budov či do prostoru železničního kolejiště.
Pracovníci AWT, Rekultivace
přišli i na lokalitu Sever – v rámci Optimalizace zabezpečení areálu
připravují za objektem dílen důlních
elektrikářů prostor pro takzvané
Kabeloviště. „Na ploše přibližně třicet krát patnáct metrů se bude ukládat jak vyklízená elektrozařízení
z dolu, tak nově pořízený elektromateriál včetně motorů a cívek s kabely,“ přiblížil Ocisk s tím, že jen na ne-

STONAVA – Provoz povrchových služeb Důlního závodu 2 využil současných klimatických podmínek umožňujících venkovní práce k vylepšování
obou lokalit stonavské šachty. Odrazí
se to už od příštího měsíce v bezpečnosti i dopravní situaci, jak informoval vedoucí provozu Radomil Ocisk.
V lokalitě Jih proběhla v září a říjnu demolice objektů bývalé ubytovny
a provozní haly nacházejících se před

areálem. „Tento úkol jsme svěřili dodavatelské ﬁrmě Cestroj, kterou jsme
posléze také pověřili terénními úpravami v místě po zbořených stavbách.
Zde chceme zřídit provizorní stání
pro automobily kolegů z jižní lokality,
kde není situace s parkováním vůbec
snadná. Je zde velký nedostatek parkovacích míst, zaměstnanci odstavují své vozy i tam, kde to vadí běžnému
provozu,“ vysvětloval Ocisk.
Po zhutnění plochy, návozu štěrku
a strusky tak podle něj vznikne nové
stání pro přibližně osmdesát aut.
„Jakmile začne příští rok jaro, chceme se pustit do investiční akce a vybudovat zde regulérní vyasfaltované parkoviště s dopravním značením
i kanalizací,“ upřesnil Ocisk.
V lokalitě Jih, jak dále uvedl, začali rovněž s projektem Optimalizace
zabezpečení areálu. Ten reagoval

Bezpečná pracoviště udržovaly i osádky,
v nichž se nedávno měnili hlavní předáci
Vedoucí příprav Ján Kollár
pociťoval s vyhlášením
mimořádné kampaně BOZP
změnu situace k lepšímu
STONAVA – Sedm přípravářských kolektivů
včetně horníků pracujících s technologií
Room & Pillar, tři rubáňové a dva vybavovačské kolektivy. Ti měli v říjnu v Důlním
závodě 2 bezúrazový provoz a také udržovali největší pořádek, za což si v mimořádné
bezpečnostní kampani OKD zasloužili
přidělení Statutu bezpečného pracoviště.
Ocenění se dostalo i kolektivům, které
převzali nedávno noví hlavní předáci. U rubáňových to byli horníci Pavla Pospíchala
(nahradil Romana Sasyna) z úseku
Rostislava Huspeky. U čelbových kmenové osádky Jiřího Kláska (nahradil Martina
Miženka) z úseku vedoucího Radka
Czyže, horníci z dodavatelského kolektivu
Tomasze Sylwestera Figury z úseku Alpex
vedoucího Stanisława Janusze Zgudy.
„Figura vystřídal v čele razičského
kolektivu Józefa Damiana Szkota, který

odešel do zaslouženého hornického důchodu. Při fárání zjišťujeme, že čelby jeho
dodavatelských osádek patří na naší
šachtě k nejlepším pracovištím. A to
je Zgudův úsek v DZ 2 jeden rok, přišel
k nám z DZ 1 lokality Darkov. Jeho raziče
považujeme za univerzální, podle potřeby
jim přidělujeme kombajnovou i klasickou technologii,“ vysvětloval vedoucí
příprav Ján Kollár. Co se bezpečnosti
a pořádku týče, šlo podle něj po zahájení mimořádných kampaní BOZP cítit
zlepšení situace. „Na jedné straně jsou
na bezpečnost tlaky od vedoucích úseků,
na druhé mají ti chlapi sami v krvi smysl
pro to, aby na sebe dávali pozor a uklízeli
okolo sebe,“ nechal se slyšet Kollár.
Čerství držitelé Statutu bezpečného
pracoviště z Figurova kolektivu v hodnoceném období desátého měsíce razili
v lokalitě Sever těžní třídu 300 221/4
pro budoucí porub 300 201/1. S kombajnem AM 75 dosahovali průměrně
čtyřmetrových denních postupů v proﬁlu
SPN 14.

• přípraváři hlavního předáka Jiřího
Kláska z úseku vedoucího Radka Czyže,
• přípraváři hlavního předáka Jána
Savaryho z úseku vedoucího Romana
Gajdzici,
• přípraváři hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Radka
Czyže,
• přípraváři hlavního předáka Janusze
Ochmana z úseku Polcarbo 2 vedoucího Zbyszka Lądky,
• přípraváři hlavního předáka Marka
Vlčka z úseku SDD vedoucího Davida
Vodičky,
• přípraváři hlavního předáka Tomasze
Sylwestera Figury z úseku Alpex vedoucího Stanisława Janusze Zgudy,
• přípraváři s technologií Room &

Pillar hlavního předáka Andrzeje
Staszewskiego z úseku Alpex RP s vedoucím Krzysztofem Kuczerou,
• rubáňoví hlavního předáka Tomáše
Kovala z úseku Davida Miarky,
• rubáňoví hlavního předáka Pavla
Pospíchala z úseku Rostislava
Huspeky,
• rubáňoví hlavního předáka
Krzysztofa Krażewskiego,
Krażewskiho z úseku Alpex vedoucího
Artura Hildebranda,
• vybavovači hlavního předáka Józefa
Zubrzyckiego z úseku Polcarbo 3
vedoucího Janusze Pawlika,
• vybavovači hlavního předáka
Ĺuboslava Strihana z úseku Bastav CZ
vedoucího Petra Sklepka.

PLNĚNÍ sml. HS 2017

Nejbezpečnější říjnové kolektivy

zbytné ohrazení spotřebují pětašedesát metrů plotu. Kabeloviště
bude doplněno také dalšími ochrannými prvky – žiletkovým drátem či
kamerami.
„Dodavatelé zpevní a vybetonují
plochu tak, aby se na ní mohlo s materiálem manipulovat za pomocí vysokozdvižných vozíků. Provedou i terénní úpravy, aby bylo možné tento
prostor ze všech stran monitorovat,“
pokračoval vedoucí povrchových
provozů.
S optimalizací zabezpečení areálu podle něj souviselo i zřízení nové
vrátnice u skládky uhlí v lokalitě DZ 2
– Sever, která je v provozu od počátku
listopadu. „Přistoupili jsme k tomu
pro zlepšení evidence vozidel a zkvalitnění výkonu strážní služby. Vrátní
se na místě střídají ve třísměnném
provozu,“ doplnil Ocisk.
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Šest kombajnových kolektivů
vyrazilo nad sto metrů,
limitní výkon splnil jediný
STONAVA – Zejména složité důlně
geologické podmínky se v říjnu podepsaly
na výsledcích stonavské šachty. Ta ze čtyř
provozovaných rubání vytěžila 150 tisíc tun
a na patnácti jejích čelbách bylo vyraženo
1190 metrů. O limitní výkony v desátém
měsíci usilovalo dohromady patnáct
kolektivů, nicméně úspěch slavily pouze tři
přípravářské.
S kombajnem MR 340 zaznamenal čtvrtý
letošní zápis na skuru zkušený kolektiv hlavního předáka Jána Savaryho z úseku vedeného
Romanem Gajdzicou. Na čelbě 400 040 postoupil o 102 metrů, čímž parametry přeplnil
na rovných 120 %. V zadání limiťáku měl totiž
za úkol vyrazit jen pětaosmdesát metrů.
„Nad stovku se v říjnu dostaly i další
kombajnové čelbové kolektivy, ale na zápis
na skuru bohužel nedosáhly,“ konstatoval Jiří Radovesnický z útvaru výrobního
náměstka Důlního závodu 2. Nejlépe si vedli
u Waldemara Paśika se 150 vyraženými metry
na díle 364 224. Následovaly osádky hlavních
předáků Sergeje Tarana (117 metrů na díle
292 291), Tomasze Sylwestera Figury (112
metrů na díle 300 221/4), Piotra Jasińskiho
(104 metrů na díle 461 240/1) a Radima
Dudy (100 metrů na díle 300 253/1).
Z razičů pracujících s klasickou technologií
splnily limitní výkony kolektiv hlavních předáků Marka Vlčka z úseku vedoucího Davida
Vodičky postupem o 61 metrů na čelbě
291 240/1 a Marka Fajmana z úseku vedoucího Radka Czyže postupem o 55 metrů
na čelbě 440 30.
Fajmanův kolektiv se s pěti letošními
zápisy na skuru začal dotahovat na osádky
Vladimíra Sliže a Waldemara Paśika, které
zaznamenaly už šest limitních výkonů, avšak
v říjnu se jim nedařilo.
Z těžebních kolektivů si na říjnový
limitní výkon věřily čtyři – hlavních předáků Krzysztofa Krażewskiho, Bogdana
Kanii, Tomáše Kovala a Pavla Pospíchala.
Nedokázal to ovšem ani jeden. Nejblíže
k tomu měl poslední uvedený, jehož horníci
v porubu 371 004 nakopali 23 762 tun
a splnili parametry na 95,43 procenta.

Z OKD
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Statut bezpečného pracoviště
v ZÚJ má úsek důlní dopravy
STAŘÍČ – Hornická kladívka coby symbol
Statutu bezpečného pracoviště si
v Závodě útlum – Jih za své říjnové
výsledky zasloužilo čtyřiadvacet
dělníků a čtyři technici tvořící úsek
důlní dopravy. Ti odváděli bezúrazovou
práci a udržovali pořádek i na lokalitě
Sviadnov, která ožila po přibližně deseti
letech – bohužel už ale jen přípravami
na likvidaci.
„V lokalitě Chlebovice zůstává z našeho úseku narážeč a strojník. V lokalitě
Staříč je stabilní obsluha jam a lokomotiváři jezdící s kolejovými a závěsnými
soupravami v dole zejména pro potřeby
záchranářů budujících uzavírací hráze
a zaměstnanců provádějících výkliz.
Těžištěm naší činnosti je nyní lokalita
Sviadnov,“ řekl vedoucí úseku René
Gadatsch.
Sviadnov je místem, kde nastoupil
s kolegy i hlavní předák tohoto úseku
Jaromír Veselý, zkušený údržbář jámy
působící na svém postu už deset let.
„V bezpečnosti jsme si vedli vždy

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ŘÍJEN 2017
Rubání – kombajny

dobře a poměrně často se umisťovali
na předních pozicích. Je to proto,
že chlapi při práci přemýšlejí a vědí,
že jejich úkoly nejsou jednoduché,“
popisoval.
Dopraváři začali v lokalitě Sviadnov
především chystat obě jámy – které
jsou po odstavení hlavního důlního
ventilátoru této šachty vtažnými –
k likvidaci. „Přípravné práce, mezi něž
patří pokládání lutnových tahů a potrubí
podle projektové dokumentace. Většinu
provádíme nad volnou hloubkou, kde
není bezpečnosti nikdy dost,“ upřesnil
Gadatsch.
V lokalitě Sviadnov, jak upřesnil, zůstalo těžní zařízení jen v jámě I/2 „Ta je
celá sjízdná a fáráme v ní hlavně na první patro, kde jsou prováděny přípravné
práce. Druhá jáma I/1 s kruhovou budovou jámy má těžní zařízení odstrojeno
a podle potřeby se do ní sjíždí pomocí
mobilního havarijního zařízení,“ doplnil
vedoucí úseku, který má ve Sviadnově
denně devět dělníků a dva techniky.

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
KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

1.

Rzidký(140806)

Sztula

Důlní závod 1

77427

2498

542.6

37,790

2,42

2.

Badura(240502)

Puffer

Důlní závod 1

61432

2214

367.7

47,386

2,34

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-522

3.

Szwed(11634)

Kubanek

Důlní závod 1

53681

1732

741.6

34,113

3,90

SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75

4.

Kania(364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

44433

1457

467.6

30,783

2,38

SL 300/3,3 kV C04; FAZOS 15/31 POz-MD

5.

Koval(461202)

Miarka

Důlní závod 2

37608

1343

467.6

25,715

2,35

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

ALPEX_Siwek(223954)

Wypych

Důlní závod 1

34498

1302

195.6

26,297

1,23

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75

7.

Pospíchal(371004)

Huspeka

Důlní závod 2

23762

872

384.8

16,219

2,34

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

8.

ALPEX_Czaja(240502, 40902)

Pielka

Důlní závod 1

19032

1903

286.9

47,597

1,74

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

9.

ALPEX_Kražewski(332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

12405

417

163.4

10,430

1,14

KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD

10.

POLCARBO_Zubrzycki(402304)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

6002

774

314.6

19,110

3,20

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

47354

1553

1000.1

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

27,660

4,95

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

6,34

154,81

35,56

AM-50 K08

150,00

5,17

116,90

28,31

MR 340X-Ex SANDVIK C01

Důlní závod 1

147,00

6,39

154,75

35,50

MR 340X-Ex SANDVIK K02

Důlní závod 1

140,00

5,60

123,76

29,47

AM-50 K01

Durkot

Důlní závod 2

117,00

4,33

100,27

29,62

AM-50 C01

ALPEX_Figura(300221/4)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

112,00

3,86

90,75

20,19

AM-75 C01

ALPEX_Jasiński(461240/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

104,00

4,95

111,92

32,10

MR 340X-Ex SANDVIK C03

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Rojíček(224004)

Wdowka

Důlní závod 1

184,00

2.

ALPEX_Pasik(364224)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

3.

Špička(61907, 61906)

Pastucha

4.

Polák(112802)

Wdówka

5.

THK-ČECHPOL_Taran(292291)

6.
7.

měsíční
m/d
ražba (m)

typ zařízení

8.

Savary(400040)

Gajdzica

Důlní závod 2

102,00

4,74

110,71

24,94

MR 340X-Ex SANDVIK C04

9.

Duda(300253/1)

Gajdzica

Důlní závod 2

100,00

3,92

78,43

18,17

AM-50/132 C05

10.

Vereš(402324/1)

Firla

Důlní závod 2

96,00

4,36

101,31

22,02

AM-50/132 C04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

WPBK-BIS_Wróbel(224001)

Borowy

Důlní závod 1

měsíční ražba
(m)
70,00

m/d
4,12

čistý
výlom/den(m3/den)
91,00

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
22,84

typ zařízení
VVH-1U K01, PSU 9000 K01

2.

SDD_Vlček(292240/1)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

61,00

2,80

56,09

16,17

VVH-1U C02, NSU-1E C01

3.

Fajman(44030)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

55,00

2,56

63,19

13,06

DH-DT1 (BTRL 1) C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

4.

WPBK-BIS_Suwaj(224002A)

Borowy

Důlní závod 1

53,00

2,12

51,73

11,77

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

5.

Michalčík(340941/1)

Ing.Kalafut

Důlní závod 1

52,00

2,26

51,32

17,23

VVH-1B D02, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–ŘÍJEN 2017
Rubání – kombajny
kolektiv

1.

Rzidký(339701, 337700,
140806)

Sztula

Důlní závod 1

385226

POLCARBO_Dąbek(401301)
POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1, 402304)

Sedkowski

Důlní závod 2

369480

3.

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

348073

4.

Szwed(14793, 11634)

Kubanek

Důlní závod 1

346509

5.

Kania(364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

250632

6.

ALPEX_Kražewski(332209,
331315/1, 400006, 332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

230413

7.

ALPEX_Siwek(223952, 223954)

Wypych

Důlní závod 1

8.

Badura(140710, 331211,
332206/2, 240502)

Puffer

9.

Koval(461200, 461202)

10.

ALPEX_Czaja(240501, 40907,
240502, 40902)

FOTO: Radek Lukša

2.

Kolejová a závěsná důlní doprava slouží v ZÚJ jen pro potřeby záchranářů a výklizu.

vedoucí
úseku

Pořadí

důl

těžba (t)

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
1593

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE
710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD; KSW
475 K01
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD; SL
300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75;
FAZOS 15/31 POz-MD
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD; SL
300/3,3 kV D01
SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75;
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZ
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

390.3

28,643

2,64

2291

405.2

55,882

2,12

1864

583.3

46,193

2,99

1371

401.9

23,593

2,39

1720

552.6

34,916

2,82

1180

340.4

29,369

2,41

226601

1806

309.4

38,514

2,17

Důlní závod 1

212086

1266

257.2

24,144

2,14

Miarka

Důlní závod 2

192259

1393

455.0

26,020

2,33

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

147010

1065

207.3

23,930

1,20

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE 750
F D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37
POz-MD; MEOS 22/46-5

Rubání – pluhy




Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161902, 161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

252524

1228

839.6

25,884

4,59

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman(059607)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny



čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

5,42

122,72

30,84

MR 340X-Ex SANDVIK K02

1141,00

5,12

120,88

28,20

MR 340X-Ex SANDVIK C01

1063,00

4,94

101,19

26,69

AM-50 K08

1002,00

4,39

95,37

24,36

AM-50 K01

Důlní závod 1

1002,00

5,16

122,91

29,13

AM-50/132 D07

Pastucha

Důlní závod 1

986,00

5,19

120,65

31,85

AM-50 K05

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

922,00

3,96

97,95

23,17

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4,91

115,83

25,82

MR 340X-Ex SANDVIK C04

4,21

100,00

30,81

AM-50/132 C01

87,32

21,69

AM-50/132 C01

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Špička(40807/1, 40807A, 40810/3, 61907, 61906)

Pastucha

Důlní závod 1

2.

ALPEX_Pasik(364242/P, 364290, 402220, 364224)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

3.

Neuwert

Důlní závod 1

Wdówka

Důlní závod 1

5.

Rojíček(11617, 11634/1, 223952/2, 224004)
Polák(11634/P, 11617A, 11634/1, 11618/1A, 223905,
112811, 112803, 112802)
Valenčík(240420, 240420/2, 240420/3)

Poloček

6.

Kadlec(61905, 61904, 61907, 112810, 112801, 112803B)

7.

ALPEX_Marcol(463320, 463360, 463322)

8.

Savary(402364, 400020, 400040)

Gajdzica

Důlní závod 2

912,00

9.

POL-ALPEX_Drzeniek(461262, 402240/2)
ALPEX_Michoń(331231/1, 402280, 402324/1, 400020,
402344/1)

Palej

Důlní závod 2

888,00

Palej

Důlní závod 2

838,00

3,71

4.

10.

měsíční
m/d
ražba (m)
1150,00

Přípravy – klasické technologie
Pořadí
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4.
5.

kolektiv
Slíž(331231, 331271,
300233/1, 300233/2,
402222/1)
Michalčík(112810, 340921,
340961, 340941/1)
WPBK-BIS_Suwaj(224003,
224004, 224002A)
Fajman(53321, 331283,
364292, 44030)
SDD_Vlček(43021, 42925,
292283, 292283/1, 292240/1)

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Gajdzica

Důlní závod 2

664,00

3,07

62,67

17,07

VVH-1R C01

Wdówka

Důlní závod 1

537,00

2,45

54,18

14,81

VVH-1B D02

Borowy

Důlní závod 1

523,00

2,30

53,87

12,78

VVH-1U K02

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

490,00

2,40

56,08

11,97

DH-DT1 (BTRL 1) C01

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

457,00

2,52

56,55

15,33

VVH-1U C02

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

Z OKD / Bezpečnost

23. listopadu 2017 | www.okd.cz

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Po ukázkách zásahů hasičského záchranného sboru pro
účastníky školení ve Štramberku
a cvičeních přímo v areálech společnosti OKD došlo v listopadu
na vyhlášení měsíčního bezpečnostního tématu souvisejícího právě s požární ochranou. Rozeběhlo
se pod heslem: Včasné hašení škodám zabrání!
„V důlním prostředí našeho revíru
patří k největším rizikům vzniku požáru na pracovištích práce s otevřeným ohněm, chodbové zápary uhlí,
provozování důlních dieselových lokomotiv, závady elektrozařízení,
skladování hořlavin, zapálení metanovzdušné směsi a provozování pásových dopravníků,“ sdělil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Například u pásů je podle něj
nebezpečné tření potahů o uhelnou
drť pod spodními větvemi doprav-

Profesionální hasiči dělali pro OKD i ukázky ve Štramberku.
níků, a to především v místech jejich
průjezdů přes izolační či regulační
objekty a dále v pohonech a napínacích stanicích.
Co se rizik na povrchových pracovištích týče, požáry byly zaznamenávány opět při činnostech s otevřeným
ohněm (pálení, svařování), při skladování hořlavých látek, ale také při používání neschválených elektrozařízení
k vytápění. „A bohužel i kvůli kouření,“ poznamenal Zajíček. Zákaz kouření, jak upozornil, už platí ve všech objektech závodů OKD s výjimkou míst
pro kouření vysloveně vyhrazených.
Poslední požár šetřil odbor řízení
bezpečnosti v OKD. Na zaměstnance pak Zajíček apeloval, aby zásady

Zahoření metanovzdušné směsi, toto je vodou neuhasitelné.

protipožární ochrany vstřebali v klidu. „Ve stresu nebude čas nic studovat!“ upozornil s tím, že za zapamatování stojí například fakt, že metan
se vodou hasit nedá. Na rozdíl od hasicího přístroje práškového, sněhového (CO2) či naplněného čistým hasivem (FE36, dříve halonový).
„Naopak sněhový hasicí přístroj
se nesmí použít na likvidaci požáru
hořícího uhlí, při němž se víří uhelný prach. Hrozí výbuch! Pěnový hasicí přístroj není vhodný k hašení elektrozařízení pod napětím, jelikož jeho
náplň je vodivá,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Zdůraznil také potřebu telefonovat v případě požáru na důlní číslo 6
či povrchové 3333, kde hovor přijme
(a následná opatření včetně povolání hasičů zajistí) inspekční služba.
„Voláním z mobilů na tísňové linky
150 či 112 může vyvolat neorganizovaný zmatek. Zasahující sbory dorazí
na danou lokalitu a nemusí se dostat
dovnitř, protože nebudou mít předem
zajištěné otevření vrátnice a průvodce po areálu,“ upřesnil Zajíček. Z mobilů se dá požár oznamovat na čísla 59 646 3333 pro lokalitu Darkov
(i správu OKD), 59 635 3333 pro lokality ČSA a Lazy, 59 645 3333 pro lokalitu ČSM a 55 849 3333 pro lokality
Staríč a Chlebovice.

OSTRAVA – Již posedmé se příslušníci
Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS)
Ostrava podíleli na mezinárodním
báňských záchranných sborů, jehož se
zúčastnilo dalších jedenáct jednotek
z Rakouska, Německa, Slovinska a Itálie.
Čeští záchranáři dostali úkol transportovat nalezené postižené z dolu na povrch
pomocí lezecké techniky. Vše v nedýchatelném prostředí a s převýšením sto
metrů.
Akce se uskutečnila v rakouském městečku Bad Ischl ve štole Perneck. Cvičení
začalo simulovaným požárem při stavbě
bednění ve větrní jámě, z níž stavaři a důlní pracovníci hlásili, že nejsou schopni
oheň uhasit a že pohřešují kolegy.
„V minulých letech jsme byli zapojováni
do průzkumu požářiště a vyhledávání
postižených. Teď jsme museli prokazovat nejen naše lezecké dovednosti, ale
i jazykové schopnosti během komunikace
se štábem. Naše činnost započala poté,
co další účastníci cvičení našli postižené
a uhasili požár. Úkol jsme zdárně splnili
přibližně za dvě hodiny a předali postižené na povrchu zdravotníkům“ vysvětloval
mechanik HBZS Petr Zielinski.

KARVINÁ – Heslo, citát, zajímavá
smysluplná věta. V této formě může
být bezpečnostní motto na rok 2018
v revíru OKD. Odbor řízení bezpečnosti
proto vyhlásil celopodnikovou soutěž
o nejlepší heslo pro kampaň BOZP
motivující k bezúrazové práci.
„Prosíme, aby se zapojil co nejširší
okruh zaměstnanců OKD. Své nápady
mohou podávat stejnou cestou jako
sdílení Skoronehod. Tedy prostřednictvím elektronické pošty, telefonních
záznamníků, lístků ve schránkách
Skoronehod. Podněty se budou shromažďovat u vedoucích BOZP a náš
odbor provede počátkem prosince
jejich vyhodnocení. Autora vítězného návrhu odměníme,“ informoval
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.

Harmonogram výdeje zaměstnaneckých poukázek
Zaměstnanci OKD
na lokalitě

Výdejní místo

ČSA

kanceláře mzdové účtárny

Lazy

kanceláře mzdové účtárny

Darkov
ČSM Sever
ČSM Jih

kanceláře mzdové účtárny a personalistů
zasedací místnost závodu Sever
kancelář odborové organizace

Den
výdeje

Čas výdeje

28.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 17:00 - 22:00

29.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

28.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 17:00 - 22:00

29.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

28.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

29.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

28.11.

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 18:00, 19:30 - 22:15

29.11.

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30

28.11.

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 18:00, 19:30 - 22:15

29.11.

5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30

28.11.

5:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Staříč

kancelář personálního oddělení

Pila Salma

kancelář vedoucího

Golf Lipiny

kancelář vedoucího

28.11.

k vyzvednutí u Vedoucího golfového hřiště

Podnik - Frenštát

kancelář závodního dolu

28.11.

k vyzvednutí u Závodního dolu

do 31. května 2017) odpracovali minimálně 70 směn a neměli neomluve-

29.11.

5:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

28.11.

k vyzvednutí u Vedoucího Pily Salma

nou absenci. „Poukázky si mohou vyzvednout ve stejných termínech jako

Podmínky, které musí zaměstnanec splnit, aby dostal poukázky za rok 2017 (rozhodné období je od 1. ledna do 31. října), jsou následující:
1. pracovní poměr musel být uzavřen minimálně jeden rok před
začátkem rozhodného období
(což znamená uzavření pracovního poměru ve firmě nejpozději 1.
ledna 2016, jedná se o nepřetržitý pracovní poměr v OKD, a.s.,

nezapočítává se případné období
před přerušením),
2. v rozhodném období musí mít
odpracováno minimálně 140
směn,
3. v rozhodném období nesmí mít neomluvenou absenci (při dodatečně

omluvené „Z“ po 31. říjnu 2017
nárok na poukázky nevzniká),
4. při převedení částky na penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele
nárok na zaměstnanecké poukázky
nevzniká.

HBZS transportuje postiženého ve štole
Perneck.

OKD hledá bezpečnostní motto
roku 2018, jeho autora odmění

Výdej zaměstnaneckých poukázek
KARVINÁ – Společnost OKD bude
v úterý 28. a ve středu 29. listopadu vydávat poukázky svým zaměstnancům. Ti si je vyzvednou v lokalitě, kde pracují.
„Například zaměstnanci z dílny
Závodu servisních služeb v lokalitě ČSM – Sever, si poukázky vyzvednou v lokalitě ČSM – Sever, zaměstnanci se Závodu úpraven v lokalitě Lazy si pro ně půjdou v lokalitě Lazy, zaměstnanci Podniku
v lokalitě ČSA je dostanou v lokalitě ČSA,“ vysvětlila Jana Sedláčková,
specialistka pro oblast sociálních
služeb. Co se zaměstnanců lokalit 9. květen a Pomocného závodu
DZ 1 týče, těm poukázky vydají přímo v lokalitě Darkov. Pracovníci SC
na Pile Salma, v Golf Resortu Lipiny
a lidé z Podniku působící v lokalitě
Frenštát své poukazy obdrží přímo
od vedoucího daného provozu.
Nárok na poloviční hodnotu zaměstnanecké poukázky mají i ti, kteří ukončili pracovní poměr v OKD
od 31. května 2017 do 31. října 2017
a v rozhodném období (od 1. ledna

FOTO: HBZS Ostrava

HBZS NA CVIČENÍ V RAKOUSKU

Protipožární ochrana: Ve stresu
není čas učit se potřebné zásady!
Hlavní důlní rizika:
Metan, zápary,
lokomotivy, pásy.
Největší povrchová
nebezpečí: Svařování,
pálení, vytápění, ale
i kouření

5

ostatní zaměstnanci, a to v té lokalitě,
kde pracovní poměr ukončili,“ upřesnila Sedláčková.
Jako každý rok je podle ní možné
využít i formulář „Plné moci“, který je k dispozici na personálních,
sociálních a mzdových odděleních.
V případě dalších dotazů, na které zde zaměstnanci nenašli odpověď, se mohou obracet na administrátorky sociálních služeb a personalisty na konkrétním závodě.
Poukázky vydané v loňském roce
budou platit už jen do 31. prosince 2017.

Datum uzávěrky ročního motta
bezpečnostní kampaně pro příští
rok se nicméně blíží – je jím čtvrtek
30. listopadu! „Mohu říci, že se
ihned od vyhlášení dostávám denně
prostřednictvím emailové pošty
desítky návrhů bezpečnostních hesel.
A to od dělníků, techniků, závodních
i samotných ředitelů závodů,“ poznamenal Zajíček.
OKD používala celoroční hesla
i v předchozích letech. „To nejcennější, co z dolu vychází je zdravý horník!“
platilo v roce 2015. „Upozorni kolegu
na nebezpečnou situaci, zachráníš
mu tím život, zdraví, práci!“ bylo pro
rok 2016. „Chci pracovat bezpečně,
přemýšlím, mám svou práci pod kontrolou!“ tím by se měli všichni ve firmě
řídit letos.

Rozšířená nabídka
stravovacích služeb
v prosinci
Vážení zaměstnanci,
v souladu se snahou o zvyšování kvality
stravování v závodních jídelnách jsme
ve spolupráci s poskytovatelem stravovacích služeb pro Vás na měsíc prosinec
připravili tuto rozšířenou nabídku:
SPECIÁLNÍ NABÍDKA JÍDEL NA GRILU,
postupně ve všech lokalitách v těchto
termínech:
• 4. 12. – 8. 12.
ČSM jih
• 11. 12. – 15. 12.
Lazy
• 18. 12. – 22. 12.
ČSM sever
• 27. 12. – 29. 12.
Darkov
• 2. 1. – 5. 1. 2018
ČSA
TRADIČNÍ VESNICKÁ ZABÍJAČKA
v termínu od 11. 12. – 15. 12. ve všech
lokalitách.
DNY VÁNOČNÍ KUCHYNĚ ve dnech
19. a 21. 12. 2017 ve všech lokalitách.
DEZERT ZA ZVÝHODNĚNOU CENU k hlavnímu jídlu ve dnech 6., 13., a 20. 12.
COCA COLA 0,5 l ZDARMA JAKO DÁREK
dne 6. 12. 2017.
Ve všech lokalitách dále dochází
ke zkvalitnění skladby jídelního lístku,
k prodeji nealkoholického piva za zvýhodněnou cenu a k navýšení gramáže
masa u vybraných jídel. Pro zájemce
o zdravé jídlo bude každé úterý a čtvrtek
zařazeno jídlo z konceptu Červený
rondon. V kantýně si pak můžete objednat smoothies/ fresh juice.
Rozšířená nabídka služeb bude pokračovat i v dalších měsících. O novinkách
vás budeme průběžně informovat. Naším
záměrem je zlepšovat úroveň stravovacích služeb. Proto budeme spokojenost
našich zaměstnanců průběžně sledovat.
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Ředitelka nadace Karolína Preisingerová a předseda správní rady Michal Sládek.

NADACE OKD VSTOUPILA
I DO VIRTUÁLNÍHO SVĚTA
KARVINÁ – Největší nadace
v Moravskoslezském kraji a jedna
z nejvýznamnějších v rámci celého
Česka zažívá hektické období. Kromě
změn ve vedení Nadace OKD rovněž
vybírala a oceňovala nejlepší projekty
a osobnosti loňského roku, její tým
chystá grantové programy na rok
příští a více se otevřela i virtuálnímu
světu prostřednictvím sociálních sítí.
Více prozradila v rozhovoru ředitelka
Karolína Presingerová.
Jaké byly personální změny
v nadační radě a proč?
Nadace se řídí statutem, v němž je
zakotveno tříleté funkční období členů.
Po jeho uplynutí může správní rada
nebo zřizovatel navrhnout do orgánů
Nadace OKD nového člena. Pak si
správní rada volí ze svého středu předsedu i místopředsedu. Tento postup je
běžný i v jiných neziskových organizacích, které mají své vlastní orgány.
Změnily se nějak okruhy
činnosti těžařské nadace?
Nadace byla vždy otevřená nejen pro
neziskové organizace, ale i pro veřejnost. V posledním roce jsme se na to
velmi zaměřili. Čas se nedá zastavit
a i Nadace OKD se snaží jít s dobou
– a to byl jeden z důvodů, proč jsme rozšířili své sociální sítě. Nyní nás můžete

sledovat nejen na Facebooku, ale také
na Instagramu, Twitteru a Youtube.
Naše fanoušky a sledovatele to baví.
Dáváme jim tipy kam vyrazit za neziskovkami, představujeme jednotlivé
projekty a Srdcaře a nezapomínáme
ani na soutěže, které dále pomáhají.
Nadace není jen o veřejných grantech,
ale především o přátelství a pomoci.
A takové přátelství jsme zhmotnili
do druhého dílu nadační kuchařky s názvem Neobyčejně Obyčejná Kuchařka
Dobrot 2. A jsme velkorysí, nenecháváme si ji pro sebe, je zdarma ke stažení
na www.nadaceokd.cz.
Nadace OKD vyhlašuje granty,
co se k nim dá říci?
V posledních letech pozoruji, že
neziskové organizace nemají kde žádat
o ﬁnanční prostředky. Už to není, co to
bývalo dříve. Spousta ﬁrem, ale i obce
omezily rozpočty na bohulibé činnosti.
A to je velmi nepříznivé pro neziskový
sektor. Cítím, že Nadace OKD je takovým
přístavem, do kterého se neziskovky vrací, protože zde mají příležitost a možnost
podpory svého projektu. Veřejnost si
často neuvědomuje, jak velkou a důležitou roli hraje neziskový sektor pro
společnost. Nadace si to vše uvědomuje
a i nadále zachovává veřejné granty,
poskytuje tím neziskovým organizacím
v regionu šanci něco zlepšit.

Nadační ředitelka
Karolína Preisingerová:
Vítězové jste všichni,
pracovali jste na 100
procent a doběhli do cíle
KARVINÁ – I devět let od svého založení zůstala Nadace OKD věrná tradici oceňování těch nejlepších projektů a lidí působících v neziskové sféře.
Opět vyhlašovala ceny v karvinském
kulturním domě, kde nechyběli představitelé jejího zřizovatele a zároveň
hlavního dárce – společnosti OKD –
včetně výkonného ředitele Antonína
Klimši.
Nadační
ředitelka
Karolína
Preisingerová prohlásila, že při nominaci na ocenění se vycházelo
z toho, jak byly projekty připravovány. Hodnotila se jejich obecná prospěšnost, výjimečnost a také potřebnost, i to, jak neziskovky s nadačním
týmem v průběhu realizace komunikovali. „Naší podporou to totiž nekončí. Teprve ziskem grantu začíná
konkrétní myšlenka žít. Ověřili jsme
si, že svou činnost odvádíte na sto
procent a vždy se vám při tom podařilo doběhnout do cíle s nadšením
a úsměvem. Vy všichni jste vítězové!“
uvedla Preisingerová. K srdcařské kategorii podotkla, že v ní hrála nemalou roli osobní angažovanost patrona
projektů.
A o té nebylo v případě Edvarda
Sznapky pochybností. Elektrikář
slaboproudař z Důlního závodu 1
– Darkov fárající od roku 1986 se
stal Srdcařem roku za své působení ve Sboru dobrovolných hasičů
v Karviné-Hranicích. „K hasičům
jsem začal chodit od osmi let, od patnácti se stal členem sboru. Je to náplň
mého života, trávím v něm většinu

volného času. Jsem náměstek starosty sboru, zástupce velitele výjezdové
jednotky, pomáhám s údržbou. Než
moje dcera s neteří převzaly dětské
družstvo, dělal jsem vedoucího i naší
nejmladší generaci,“ popsal Sznapka.
Ten pro SDH Karviná-Hranice získal už dva minigranty. Ten loňský využili hasiči na pořízení soutěžního
vodního čerpadla pro mládežníky,
z letošního ﬁnancovali pořízení party stanu na akce pořádané sborem.
„Srdcovku považuji za důležitou,
moc prospěšnou věc,“ řekl Sznapka
s tím, že ocenění ho potěšilo. Doplnil,
že si ho zasloužil každý, kdo dotáhl
projekt do konce.
V srdcařské kategorii byli kromě něj nominováni Lukáš Hawlasek
za přínos pro fotbalisty z Albrechtic
a Jan Jurásek za své aktivity v oddíle Karate Silesia Opava a především
za pomoc při pořádání karatistického
semináře na světové úrovni.
Výhercem v programu Pro region
se stal projekt Zahrada nejen pro seniory uskutečňovaný v Domově seniorů Helios v Havířově. „Domnívám

Předseda správní rady nadace Michal
Sládek předal ocenění Radce Chodilové.

Osobností neziskové sféry za loňský rok
se stala Marie Gerdová.

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Těžařská nadace vyhlašovala ceny,
elektrikář z DZ 1 je Srdcařem roku

Srdcař roku Edvard Sznapka (vlevo) s dalšími nominovanými.

V prosinci vyhlásí granty!
Nadace OKD vyhlásí ve čtvrtek 7. prosince grantový program pro rok 2018. A to
opět ve svých programech Pro region
(pro neziskové organizace) a Srdcovka

(určenému aktivním zaměstnancům
OKD a dárcovských ﬁrem působících
v neziskovém sektoru). Podrobnosti
přineseme v prosincovém čísle.

Všem zaměstnancům firmy i celému pracovnímu kolektivu akciové společnosti
OKD a jejich rodinným příslušníkům přejeme krásně prožitý
hornický svátek svaté Barbory. Příjemné, klidné a ničím
nerušené vánoční svátky a do nového roku 2018 pevné
zdraví, rodinnou pohodu a především hornické štěstí při
náročné práci ve všech hornických činnostech.
U této příležitosti děkujeme rovněž za úspěšnou spolupráci v končícím roce
2017 všem obchodním partnerům, zejména vedení OKD, a.s.
a Důlních závodů 1 a 2.

37/13-VI/17

36/13-VI/17

Přejeme všem
zaměstnancům společnosti
OKD a dodavatelských ﬁrem
stálou přízeň a ochranu
jejich patronky sv. Barbory.
Požehnané Vánoce plné klidu
a pohody strávené v rodinném
kruhu a v novém roce 2018
pak především zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i pracovním životě.

se, že jsme správní radu Nadace OKD
zaujali tím, že jsme se věnovali mezigeneračním vztahům. Prohloubili
jsme kontakty mezi klienty zařízení
nejen s jejich vnoučaty a pravnoučaty, ale také dětem ze školky, které si
chodívají na naši zahradu hrát,“ vysvětlila aktivizační pracovnice domova Radka Chodilová.
V programu pro region správní rada vybrala jako další nejlepší projekty Seniorský retro tábor pořádaný Statutárním městem
Karviná, Koncerty pro všechny generace v režii Dechového orchestru
Májovák, mezinárodní pěvecký festival Stonavská Barborka a rozjezdový program pro mladé podnikatele
Business Gate Solutions realizovaný
opět Statutárním městem Karviná.
Pro lidi, jejichž smyslem života je
pomáhat ostatním, nadace vytvořila
kategorii Osobnost neziskové sféry.
Tou se stala Marie Gerdová za sdružení ADAM (Autistické děti a my).
„Je to pro mne velmi milé potěšení.
Za tím, co děláme, je ale práce spousty dalších lidí, toto ocenění patří tedy
i jim,“ poznamenala výherkyně, která od roku 2010 pomáhá dětem s poruchou autistického spektra (mezi
něž patří i její syn). ADAM se rozrostl na neziskovku poskytující komplexní péči pro malé autisty a pomoc
jejich rodinám. Dalšími nominovanými za osobnosti se stal Martin Kučera
z Handicap sport clubu Havířov propagujícího hru boccia a Tomáš Ficenc
z 1. FBC Karviná věnujícího se malým
ﬂorbalistům.

Vedení THK – ČECHPOL, s.r.o.
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Mládežnická rada Karviná
vybrala peníze pro Barborku

Kobajnérem v rubání v DZ 2
je judistický mistr republiky

KARVINÁ – Mládežnická rada Karviná
(MRK) uspořádala dobročinnou akci
na podporu hornických sirotků, o něž se
stará Spolek svatá Barbora. Jejímu místopředsedovi Stanislavu Chobotovi pak
v Obecním domě Družba tito mladí lidé,
podílející se na aktivním dění ve svém
městě, předali šek na 2600 korun.
„V rámci karvinského Týdne sociálních služeb jsme zorganizovali prodej
starých knih,“ líčili zástupci MRK, jakým

František Vlašic coby veteránský mistr republiky v judu.

způsobem se rozhodli Barborce pomoci. MRK vznikla jako skupina nadšenců
ve věku od třinácti do třiceti let, kterým
záleží na jejich okolí a chtějí ho měnit
k lepšímu. A to formou sportovních či
kulturních akcí, diskuzí i účasti na akcích pořádaných magistrátem.
„Mládežnické radě Karviná z celého
srdce jménem Barborky děkuji. Byl to
od ní ušlechtilý počin,“ komentoval
sbírku místopředseda Chobot.

FOTO: Spolek svatá Barbora.

FOTO: MSK Judo Karviná

František Vlašic pracuje
nejen na své kondici,
na tatami přivedl obě
své děti a trénuje jejich
mládežnickou kategorii
KARVINÁ – Františku Vlašicovi se
na českém mistrovství v Praze podařil doposud největší úspěch v jeho
jednatřicetileté judistické dráze.
Kombajnér v rubání v Důlním závodě 2 se stal veteránským šampionem
ve váhové kategorii do 81 kilogramů!
„Zisk tohoto titulu pro mne znamená skutečně hodně. Je to ta nejvyšší meta, na jakou jsem v judu dosáhl.
Stálo mne to spoustu dřiny,“ popisoval Vlašic, jenž měl na pražském tatami pět soupeřů. A podle jeho mínění
docela vyrovnaných. Všechny zápasy
se mu nicméně podařilo dovést až to
vítězného konce, což připisoval tvrdému tréninku.
„Přípravě se věnuji podle toho, jak
mi vycházejí směny na šachtě. Snažím
se být v tělocvičně třikrát týdně po dvě
hodiny. Kromě toho jezdím na judistická soustředění, cvičím v posilovně,
běhám. Ze 100 kilogramů jsem shodil
na 81,“ pokračoval kombajnér z rubáňového kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedoucího
Karla Pochopeně.
Mezi judisty Vlašice přivedl jako
sedmiletého kluka táta, aby si našel koníčka. „Chytilo mne to a zůstal
jsem tomuto sportu věrný. V mládí
jsem získal pátá místa v rámci republiky, něco také vyhrál v družstvech.
Po vstupu do veteránské kategorie
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Staninslav Chobot z Barborky se zástupci Mládežnické rady Karviná.
jsem se postupně vypracovával nahoru, v minulých letech jsem končíval
jako druhý či třetí,“ upřesnil.
Vlašicův první mistrovský titul
ocenili i doma. Oběma dětem – dvanáctileté dceři Kláře a o rok staršímu synovi Renému – šel totiž příkladem. „Samozřejmě jsem je k judu přivedl já a taky už vybojovali své první
medaile. Jezdím s nimi zatím na regionální závody, ale chceme i něco většího,“ uvedl Vlašic, který má třetí stupeň trenérské licence.
V domovském Moravskoslezském
klubu (MSK) Judo Karviná dělal
Vlašic rozhodčího, začal se věnovat
přípravě mládeže a podílet se i na or-

ganizačních záležitostech. „Kromě
toho stále pracuji na sobě. Chce to
trošku přípravy a snad se příští rok
podívám na mistrovství Evropy,“
uvedl s tím, že náročná hornická práce a tvrdý sport se dají skloubit.
Dokázal to také elektrikář
z Důlního závodu 1 – Darkov
Roman Bielczyk, jenž na pražském
republikovém mistrovství vybojoval v barvách MSK Judo Karviná
druhé místo v těžké váze. A bývalý horník Jiří Feber byl čtvrtý ve váhové kategorii 73 kilogramů. „Naši
havíři se prali velmi výborně,“ dodal
šéf klubu Petr Rabas, sám vysloužilý přípravář.

Novým předsedou správní rady
Nadace OKD se stal Michal Sládek
Dokončení ze strany 1
Zároveň se potřebuje více otevřít dalším partnerům. Ať už to jsou ﬁrmy
v kraji či jiné instituce. Pro ně se může
stát platformou pro uskutečňování jejich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti i spolupráce s regionem,
jeho institucemi a občany. NOKD jim

může mnohé nabídnout. Vždyť má
za sebou úspěšné projekty, kdy dokázala získat pro spolupráci partnerské ﬁrmy a ukázat jim své možnosti
a schopnosti. OKD přirozeně zůstane významným partnerem své nadace i nadále. To by mělo přinést výhody především regionu, ve kterém oba
subjekty působí.

VZPOMÍNÁME

V jediný den turnaj v judu pro děti, dospělé i veterány
KARVINÁ – Zaměstnanci OKD v oddíle MSK Judo Karviná se budou podílet také na organizaci hned dvou tradičních turnajů, které se uskuteční
v jediný den – v sobotu 2. prosince –
v tělocvičně ZŠ Prameny v KarvinéRáji.
Mikulášský turnaj je určen pro děti,
utkají se na třech žíněnkách tatami.
„Startovat mohou benjamínci a benjamínky od ročníků 2007 až po 2012.

Dále mladší a starší žáci i žákyně,“
uvádí bývalý přípravář ze šachty Mír
a předseda MSK Judo Karviná Petr
Rabas. Začátek je od 8 hodin (nejprve
proběhne povinné vážení, následuje
losování, až poté první starty), s přepokládaným koncem až po 15. hodině. „Pokud spěcháte, nejezděte,“ vyzývá Rabas s tím, že diplomy a medaile se budou rozdávat průběžně, anebo
až v samotném závěru.

Dne 24. listopadu 2017 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Karla
Foldyny z Karviné. S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra,
dcery Dana a Ivana s rodinami.

2. Mistrovství Moravy Masters
mužů a žen podle něj proběhne souběžně s dětskou soutěží. Nastoupí
v něm judisté i judistky od třicátníků po seniory starší pětasedmdesáti let, počítá se s účastí zahraničních
hostů a časový program je shodný
s Mikulášským turnajem. „Na obě
akce je třeba přihlásit se předem,
a to do pondělí 27. listopadu,“ dodává Rabas.
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SLEVA

50%

na všechna brýlová skla
v kompletní brýlové zakázce!
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Exkluzivně v pobočkách:
Karviná - nám. T. G. Masaryka 24,
Orlová - ul. Osvobození 1311,
Havířov - Fibichova 23.

39/13-VII/17

38/13-VII/17

www.fokusoptik.cz

Sleva platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla). Ostatní slevy nelze sčítat. Sleva platí
v pobočkách FOKUS optik Karviná, Orlová, Havířov. Kupon platí od 23. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
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