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Čelba klesá
za uhlím

7

Fůra práce
o výluce

 ůlní doprava se věnovala pracem,
D
co při obvyklém provozu nestíhá.

Michońiovi raziči po červnové nejvyšší
metráži postupují v kameni.

Golfové tábory
v Clubu Lipiny

Účastníky školí trenéři, kteří tady svého
času sami začínali v dětském věku.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Řekni NE alkoholu a drogám – řekni ANO životu!

Hornické
slavnosti OKD
Vážení kolegové,
OKD se tento rok rozhodlo vrátit k tradici
Hornických slavností. Minulý rok, který
si musíme chtě nechtě stále připomínat, a pokud to neuděláme sami,
připomíná se nám sám, byla bohužel
tradice našich slavností zpřetrhána.
Ten minulý rok znamenal ohromný
pracovní i psychický nápor na řadu
lidí v OKD. A jakoby chybělo světlo
na konci tunelu. Práce, testy, covid,

Andrej Babiš se při červencové návštěvě
OKD podíval i do provozu úpravny.

přerušení těžby, zase testy….. A ani
jsme se nemohli společně setkávat,
izolace byla všudypřítomná. Nebylo
nám umožněno dokonce ani setkání
na tradičních Hornických slavnostech,
které byly s ohledem na pandemickou
situaci v loňském roce zrušené. Ani
na ten jediný den v roce jsme nemohli
zapomenout, čím procházíme.
Tento rok jsme se rozhodli, že
Hornické slavnosti uspořádáme. Je faktem, že řada lidí je opatrných, dočítáme
se řadu varovných zpráv a komentářů
a mnoho akcí se nekoná, byť je situace
v současnosti klidná.
Pokračování na straně 6

Plošné testování v revíru, snížení
rizika, které nelze zcela odstranit
STONAVA – Vytvářet bezpečné, zdraví ne-

ohrožující pracovní prostředí i podmínky
vhodnou organizací BOZP a přijímáním
opatření předcházet rizikům, podle tohoto ustanovení zákoníku práce (§ 102)
vydává ředitel provozu OKD David Hájek
technicko-organizační opatření pro
snížení ohrožení nákazy koronavirem.
Spočívá v plošném testování, které se
rozeběhne od pondělí 26. července.
„Do povinnosti chránit zaměstnance
lze zařadit přijetí opatření proti šíření
nemoci covid-19. Jelikož toto riziko
nelze v současné chvíli zcela odstranit,
je firma povinna učinit kroky, aby bylo
alespoň minimalizováno. Jedním z nich
– který je zároveň důležitým a nezastupitelným – je právě testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2,“

vysvětluje Hájek. Další plošné testování
reaguje na epidemickou situaci a především pak výskyt takzvaných nových
mutací viru a jejich šířením v neočkované populaci.

Jak pro kmenové, tak pro
dodavatele
Povinnost testovat se screenigovou RTPCR formou mají všichni v OKD (mimo
zaměstnanců Pily Salma v Ostravě a Golf
Resortu Lipiny v Karviné). Platí to také
pro lidi z dodavatelských organizací vykonávajících činnosti pro těžaře: HBZS,
Minovy Bohemia, Carbokovu, Dubosu,
CZ Bastavu, Alpexu, SDD, Gascontrolu,
Green Gasu DPB, Renatexu, Vojmaru,
Zam-Servisu, HPF CleanCatu …

Pokračování na straně 2

STONAVA – Za první letošní pololetí či-

nila produkce OKD bezmála 1,5 milionu tun uhlí, provozní výnosy přesáhly 3,9 miliard korun a čisté tržby pak více než 3,4 miliardy korun.
Tyto výsledky na setkání s premiérem
a poté i na tiskovém brífinku prezentovala předsedkyně představenstva
těžební společnosti Vanda Staňková.
Více přiblížila v rozhovoru.
Jak je firma spokojená s prvním
pololetím?
Po nesmírně těžkém minulém roce se
nám opět daří plnit náš plán. Naopak,
musím poděkovat všem našim lidem,
že dosahujeme výrazně lepších, než
plánovaných, výsledků. EBITDA,
tedy provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací, očištěný
od mimořádných vlivů činí 610 milionů korun.

FOTO: Radek Lukša

„OKD funguje, prosperuje a jde
ostatním příkladem, protože je
premiantem v PCR testování. Jako
dobrý hospodář chrání firmu proti viru,
jde příkladem i v očkování. Každý její
očkovaný zaměstnanec dostane tři
tisíce korun,“ podotkl Babiš. Pozitivně
vyhodnotil i skutečnost, že se v revíru
bude od 26. července opět plošně
testovat na koronavirus PCR metodou
(vyjma lidí s kompletním očkováním či
prodělaným onemocněním), i když to už
není povinné.
Probíraly se také otázky plánů na další vývoj ukončování činnosti Dolu ČSM.
Místopředseda české vlády a ministr
průmyslu a obchodu Havlíček v reakci
na hospodářské výsledky těžařů hovořil
o jistotě dobývání uhlí v OKD minimálně
do konce příštího roku.

FOTO: OKD

STONAVA – Předseda vlády Andrej Babiš
ve čtvrtek 15. července v doprovodu
vicepremiéra Karla Havlíčka a moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka
zavítal do OKD. Na šachtě ČSM–Sever
se setkal s vedením společnosti, hornickými odboráři i zaměstnanci.
„Snad si všichni vzpomínáte, že
v roce 2016 bylo OKD po nešťastné
privatizaci na bankrot a ohroženo bylo
asi osm tisíc zaměstnanců. Dnes mohu
konstatovat, že mé tehdejší rozhodnutí,
jako ministra financí, vstoupit počátkem
roku 2017 do OKD, bylo sice riziko, ale
jednoznačně správné,“ prohlásil Babiš.
Zdůraznil nejenom fungování těžební
firmy, ale také skutečnost, že každým
rokem teď odvádí do veřejných rozpočtů
a na sociálním i zdravotním pojištění až
dvě miliardy korun. „Takže je to deset
miliard za pět let díky tomu, že jsme
tenkrát zachránili tuto vytunelovanou
firmu. Teď je opět významným hráčem
v regionu,“ konstatoval.
Premiéra vzali také do provozu. Na povrchu poznal úpravárenský komplex
ČSM, kde hovořil za jeho vedení s Jiřím
Waclawikem a obsluhou některých
linek. A už tady zjišťoval, že po nesmírně
složitém loňském roce se OKD začalo
dařit. Od předsedkyně představenstva
Vandy Staňkové se pak dozvěděl celkové
informace o aktuální ekonomické situaci, ale také o situaci s pandemií covid-19
a přijímaným opatřením.

Předsedkyně představenstva věří,
že OKD nezůstane státu nic dlužna

Vanda Staňková na brífinku při návštěvě premiéra na Dole ČSM.
vené smlouvy, které odráží realitu na trhu se zpožděním. Efekt
s rostoucích cen budeme plně vnímat v druhém pololetí. V tuto chvíli máme navíc odbyt naší produkce v podstatě až do konce letošního roku zajištěn a pomalu chystáme
vyjednávání na rok příští.

Přehodnocují se plány pro vyšší
produkci?
OKD přizpůsobuje samozřejmě svojí prognózu a s tím související kroky. Včetně postupu v těžbě, změnám
na trhu s uhlím, ale také vlastním ekonomickým a geologickým podmínkám. Očekáváme, že do 31. prosince
2021 vytěžíme z dolu více než 1,9 milionu tun uhlí a na konci roku by mělo
OKD evidovat tržby větší než sedm
miliard korun. Což je o skoro 1,2 miliardy korun více než jsme plánovali.

Jaké jsou tedy výhledy pro
následující rok?
Předpokládaný objem těžby, který
bychom rádi dosahovali, je více než
1,4 milionu tun uhlí. Oproti původním plánům přidáme ještě jeden porub. Věřím, že se OKD podaří vydělat
si na sebe a na konci roku 2022 budeme moci s čistým svědomím našemu
vlastníkovi – českému státu – opětovně potvrdit, že záchrana OKD byla
správným krokem. A že navíc nezůstáváme státu nic dlužni!

Optimismem naplňuje jistě
i růst cen uhlí?
V prvním pololetí se nás to ještě tolik nedotklo, jelikož máme s našimi odběrateli dlouhodobě nasta-

Je reálné pokračovat v těžbě
po roce 2022?
Hovořilo se o tom a stále hovoří, zpracováváme v tomto ohledu analýzu, kterou dostane jak vláda a příslušná ministerstva, tak náš vlastník, akciová společnost PRISKO. Až na jejím základě
padne rozhodnutí, co dále, a zda dojde ke změně rozhodnutí o pokračování těžby.
Můžete komentovat i dění
v Nové šichtě?
OKD má nyní přibližně 2800 vlastních a okolo 800 dodavatelských zaměstnanců. Těm, kteří naši společnost
opustili v minulých měsících stále pomáhá projekt Nová šichta. Individuálně
jsme v něm pomohli více než 730 lidem.
O naše bývalé zaměstnance projevilo
zájem na 130 firem z regionu. Nejčastěji
poptávaly elektrikáře, montéry, dělníky.

Pietní akt připomněl tragédii
na Dole Dukla z července 1961
HAVÍŘOV – Na den přesně po šede-

sáti letech od mimořádné události na Dole Dukla v Dolní Suché uctila 7. července hornická veřejnost památku 108 obětí. Stalo se tradičně
u památníku, avšak poprvé na jeho
novém a důstojně zvoleném místě,
na havířovském centrálním hřbitově
v Šumbarku.
„S pokorou vzdáváme úctu obětem neštěstí na Dukle, ale rovněž
všem dalším kolegům, kteří zahynuli při hornické práci. Důlní neštěstí
v roce 1961 je pro nás totiž neustále
mementem a připomenutím toho, že
oblast bezpečnosti při práci vyžaduje napořád naše co největší úsilí a pozornost,“ uvedl provozní ředitel OKD
David Hájek, jenž se vzpomínkového
aktu účastnil.
Zdůraznil, že v těžební společnosti bylo, je a bude nejdůležitější to, aby
všichni, kteří sfárali do dolu, taky
po šichtě vyjeli zdraví na povrch.
„Od šedesátých let minulého století už
několik generací mých kolegů pracovalo a nadále pracuje na zlepšení bez-

pečnosti v dole, byli a jsou to lidé z provozů, báňských úřadů, VŠB-TUO,
HBZS Ostrava, VVUÚ OstravaRadvanice,“ popsal Hájek.
Požár se 108 oběťmi na Dole Dukla
byl největší katastrofou v hornictví
na československém území po válce
a stal se čtvrtým nejhorším neštěs-

tím od konce předminulého století.
Na vině byl patrně náhodný nájezd
pohonu prvního pásového dopravníku na kříži chodeb 1132/II a 1134/
IID procházejícím horníkem, jenž nevědomě narazil do automatizačního
prvku a stlačil spouštěč.

Pokračování na straně 3
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Premiér na Dole ČSM–Sever,
poznal i provoz uhelné úpravny

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

Ředitel provozu OKD (vpravo) na pietním aktu za oběti z Dolu Dukla.
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Nejvyšší počet limitních výkonů v rubání v prvním letošním pololetí byl čtyři, stejně to vypadalo v uvedeném období rovněž v provoze příprav.
tru, což byl vynikající výsledek,“ připomenul Janulek.
V červnu nadále kopal kolektiv
hlavního předáka Kamila Turoně
v porubu 463 304, naopak na stop
čáru se dostaly bloky 401 204/1 s horníky Ladislava Valíčka a 236 501 s posledními specialisty v revíru na pluhovou technologii u Rudolfa Kubeše.

Čtyři „limiťáky“ maximum
Po pololetí se též dalo bilancovat
plnění limitních výkonů v revíru.
Nejúspěšnějším v rubání byli horníci
od Kamila Turoně se čtyřmi zápisy
(leden 40 652, únor 40 424, březen
40 397 a květen 45 759 tun), třikrát
splnili parametry u Ladislava Valíčka
a Rudolfa Kubeše, dvakrát u Dariusze
Zelka. Po jednom „limiťáku“ měly kolektivy Františka Nachtnebla, Bogdana
Kanii a Grzegorze Dąbka. Na čelbách

činil nejvyšší dosažený počet opět čtyř
– a to u razičů Romana Kadlece (leden
112, únor 130, březen 134, duben
115), Marka Fajmana (leden 78, únor
119, březen 107, duben 125 metrů)
a Vladimíra Slíže (leden 60, březen 80
a v květnu i červnu 68 metrů). Po třech
LV hlásili u Dariusze Marcola, Ryszarda
Michońie, Davida Lichého, Marka
Noworyty, dva od Vladimíra Vereše
a jeden od René Pavlíka.

Plošné testování v revíru, snížení
rizika, které nelze zcela odstranit
Dokončení ze strany 1
První kolo je naplánováno na 30. týden, tedy od pondělí 26. do pátku
30. července, po něm další ve 32.
týdnu, od pondělí 9. do pátku 13. srpna
a následující bude ve 34. týdnu od pondělí 23. do pátku 27. srpna. „A dále
pak každý sudý týden,“ líčí vedoucí
odboru řízení bezpečnosti OKD Luboš
Dúbravka.
Odběry se budou konat na známých
místech.

Neúčast znamená blokaci
ASEP karty
„Jednotliví zaměstnanci se zúčastní v návaznosti na příslušný den
předcházejícího testování společností
OKD prováděného od 17. srpna 2020

do 2. července 2021. Je to povinné pro
ty, kteří v období provádění předmětného screeningového testování
odpracují minimálně dvě směny,“
poznamenává Dúbravka s tím, že
absence na odběrovém místě bude mít
za důsledek blokaci vstupu na šachtu.
Výsledky testů v OKD dostane každý
nejpozději do šestatřiceti hodin SMS
zprávou, certifikát lze získat na očkovacím portálu občana (https://ocko.
uzis.cz/).
Lze, podle Dúbravky, využít i možnosti nechat si udělat RT-PCR test na některém z veřejných odběrových míst.
V tomto případě ale musí zaměstnanec
doručit doklad (certifikát) neprodleně
svému nadřízenému, který ho poskytne
směnmistrovi.

Odběrová místa a jejich provoz
Důl ČSM-Sever/kulturní dům
pondělí
4:45 - 8:00
úterý
4:45 - 8:00
středa
4:45 - 8:00
čtvrtek
4:45 - 8:00
pátek
4:45 - 8:00
Důl ČSM-Jih/ místnost č. A 109
pondělí
4:45 - 8:00
úterý
4:45 - 8:00
středa
4:45 - 8:00
čtvrtek
4:45 - 8:00
pátek
4:45 - 8:00
Důl Darkov/ místnost č. C 109
středa
4:45 - 7:00

10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30

12:30 - 14:10
12:30 - 14:10
12:00 - 14:10
12:30 - 14:10
12:30 - 14:10

10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30

12:30 - 14:10
12:30 - 14:10
12:30 - 14:10
12:30 - 14:10
12:30 - 14:00

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

12:30 - 14:15

Kdo na testy nemusí?
Z povinnosti chodit na odběry jsou
vyloučeni očkovaní, tedy ti, jimž byla
aplikovaná vakcína proti covid-19 (druhá dávka podle dvoudávkového očkovacího schématu, anebo první dávka
v případě jednodávkového očkovacího

schématu, od podání však musí vždy
uplynout nejméně čtrnáct dní). A pak
rovněž lidé, u nichž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na vir
SARS-CoV-2 uplynulo alespoň jedenáct
dní (ne však více než 180 dnů).

bu 401 206/1, kvůli němuž se musela zpřístupňovat zatopená třída
401 226/1 a zajišťovat její opětovné
využití. Plnil se – opět v podání kolektivů hlavních předáků Noworyty

„Oba dokopané poruby byly připraveny k likvidaci,“ upřesnil vedoucí provozu rubání.
Po červencové výluce, jak dodal,
baldachuje a chystá na likvidaci svou
stěnu 463 304 i kolektiv Turoně.
Čelboví podle vedoucího provozu příprav Petra Glase vyrazili minulý měsíc 720 metrů, čímž svůj technický režim také lehce překonali.
Stejně jako červnový business plán.
„Celkově jsme letos po půlroce na metráži 6 260 metrů,“ konstatoval Glas.
Z výsledků zdůraznil dokončení
stavební připravenosti nového bloku 362 200 v podání ražičů Marka
Noworyty a Davida Lichého z úseku
Romana Gajdzici. „Oblast byla včas
předána pod operativní správu střediska důlně technických služeb pro
fázi vybavení,“ konstatoval vedoucí
provozu příprav.
Informoval také o úkolu souvisejícím s přípravou budoucího poru-

a Lichého – v poslední červnové dekádě a od konce měsíce tam začaly probíhat instalace větrání, odtěžení i vybavení razicí technikou.

Limitní výkony v tunách
• kolektiv hlavního předáka Bodgana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 292 200/3
nakopal 38 421 tun při měsíčním
postupu 129,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
4,32 metru a rubáňový výkon 21 tun
na horníka a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka z úseku Alpex vedoucího
Janusze Wójciecha Piełky v porubu
463 310 nakopal 27 080 tun při měsíčním postupu 69,2 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
2,39 metru a rubáňový výkon 16 tun
na horníka a směnu.

Limitní výkon v metrech
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbách 463 266 a 463 246
vyrazil 68 metrů při průměrném

postupu 3,09 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 14,72
centimetru na raziče a směnu.

Michoń začal po nejvyšší červnové
metráži klesat po kameni za uhlím
STONAVA – Zápas o nejvyšší metráž
v šestém měsíci probíhal v oblasti 29.
sloje na severní lokalitě stonavské
šachty mezi dvěma čelbovými partami Alpexu. Kolektiv hlavního předáka Dariusze Marcola z úseku vedeného Januszem Zgudou na výdušné třídě 292 247 zvládl 142 metrů, ale kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońie z úseku vedeného Pawłem
Palejem na úvodní třídě 292 227/2 byl
se nakonec 145 metry úspěšnější.
„Letošní nejlepší výsledek to ale
zdaleka nebyl, v lednu jsme zvládli 177 metrů. A v červnu jsme ani nedosáhli na parametry limitního výkonu, ačkoliv jsme samozřejmě přihlášeni byli,“ konstatoval vedoucí úseku Palej. Michońiův (tak jako
Marcolův) kolektiv začal připravovat oblast porubu 292 207. V jeho
případě na 292 227/2 měl před sebou tři čtvrtě kilometru ražby v profilu SPN 16 s budováním hajcmanů
po 0,67 metru.
„Podmínky však nebyly nejideálnější, sloj měla jen mezi devadesáti a sto dvaceti centimetry uhlí,“ popisoval zástupce vedoucího úseku Arkadiusz Węglarz. A upozornil,
že osádky najely od štufy 370 metrů
na tektonický přesmyk a sloj se ztratila tři čtyři metry pod čelbou. Důlní
měřiči z ODMG stanovili nivelaci pro
klesání za uhlím na minus dvanáct
stupňů. Přecházení poruchy znamenalo třicet metrů postupu s kombajnem MR 340 v kameni.
„Sehraná parta, teď v červenci máme za dvacet dní dvacet metrů
nad režim,“ nechal se slyšet hlavní
předák Michoń. Upřesnil, že se mohl
zcela spolehnout na předáky šichet
v kolektivu – Jarosława Mróżewicze,
Grzegorze Kawu, Krzysztofa Sypia
a Krzysztofa Skubiho. Zmínil i zásluhu hlavního kombajnového specialisty Stanisława Jurczaka na bezporuchovém provozu. Jen chlapů by prý

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Po prvním letošním pololetí
měli v OKD rubáňoví nakopáno o 87
tisíc tun nad business plán a čelboví
ho překročili v metráži o 325 metrů.
V šestém měsíci se ostatně opět přeplňovaly v obou provozech technické
režimy, byť na limitní výkony v těžbě
dosáhly dva kolektivy a v ražbě pouze jediný.
„Za červen bylo vytěženo 145 tisíc tun, čímž jsme přidali patnáct tisíc nad původní technický režim,“
řekl vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Na business plán sice právě
v minulém měsíci něco chybělo – což
bylo dáno urychlováním určitých porubů v období ledna až června – nicméně v konečném součtu zůstaly těžební party i tak v plusu.
Nejvíce se v šestém měsíci dařilo kolektivům hlavních předáků
Dariusze Zelka z Alpexu (s vedoucím úseku Januszem Piełkou ve stěně
463 310 na jižní lokalitě) a Bogdana
Kanii (s vedoucím úseku Karlem
Pochopeněm ve stěně 292 200/3
na severní lokalitě). „Horníci
na Kaniově pracovišti dosáhli ve třísměnném provozu postupu 129,5 me-

FOTO: Radek Lukša

Rubáňoví i čelboví nepolevili v překračování business plánu

Arkadiusz Węglarz (zleva), Paweł Palej, Ryszard Michoń a Janusz Leśniak.
potřeboval v totálním nonstopu poněkud více.
„Strop i počva drží a horší klimatické podmínky jsou vylepšovány
ledničkou,“ dodal úsekový mechanik Janusz Leśniak. Michońiova parta má na budoucím úvodě 292 227/2
dělat do října. Po vyhodnocení prů-

běhu přesmyku na úvodní třídě bude
razit obtínku pro zdárný přechod porubu tímto přesmykem. Dodavatelé
z Alpexu v letošním roce měli na čelbách dosud nejvyšší postup 218 metrů – v podání razičů od Marcola.
Michoń byl se 177 metry až třetí
za Davidem Lichým s 204 metry.

Údržba razicího kombajnu MR 340 na čelbě dodavatelského kolektivu Alpex.
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Valíčkovi havíři kopali s posilami
od Nachtnebla „otřesovou“ stěnu

David Hájek s věncem na pietním aktu za 108 havířů z Dolu Dukla.

Pietní akt připomněl tragédii
na Dole Dukla z července 1961
yxcxcycx
STONAVA – Z hlediska hornických pod-

Do porubu 401 204/1 dostali 112
sekcí DBT 13/31, kombajn SL 300,
stěnový dopravník PF 6 a sběrný dopravník PZF – 11. Na odtěžení patřily
úseku tři pásy TP 1200. Zámečnické
směny vedli Roman Badura (bývalý zkušený rubáňový hlavní předák)
a Pavel Melicher. Ty se kromě opravy
řetězu podporubového dopravníku
nesetkávaly na tomto pracovišti s většími potížemi.
„Porub byl ale zařazen do 3. stupně nebezpečí vzniku důlních otřesů.
Všichni chlapi nosívali chrániče páteře, platil zákaz vstupovat na přístupové chodby v době těžby, prováděly se vrtné testy, otřasné trhací práce i trhací práce velkého rozsahu,“ popisoval Kubanek. Pochvaloval
si spolupráci s geomechaniky pod
Radkem Roikem i střelmistry vedené
Daliborem Krátkým.
Valíčkův kolektiv měl kvůli geomechanickým jevům omezen denní postup nejprve na 2,8 a ke konci dobývání pak na 3,2 metru denně. Mocnost odpovídala rozsahu
sekcí, směrný úklon na pilíř místy
přesahoval dvanáct stupňů. V březnu ve stěně 401 204/1 nafedrovali 71 867 tun, v dubnu 68 249,
v květnu 61 800, v červnu, kdy dojeli na stop čáru a chystali baldach,
27 449 tun.

mínek i náročnosti dobývání vcelku bezproblémový – až na nebezpečí vzniku důlních otřesů a s nimi
související každodenní prevence
a opatření. Tak komentoval vedoucí rubáňového úseku René Kubanek
práce v bloku 401 204/1 na Dole
ČSM–Jih, kde s komplexem středního POPu 2010 nakopali dohromady
273 769 tun uhlí.

Skončili těžbu uhlí na Darkově
i ČSA a sešli se na ČSM
Nástupu do 40. sloje na stonavské šachtě předcházelo vydobytí závěrečných
rubání na dvou sousedních utlumovaných lokalitách. Kolektiv hlavního
předáka Ladislava Valíčka vyvážel poslední uhlí z Darkova ze stěny 240 401
a kolektiv hlavního předáka Františka
Nachtnebla dokopával v ohradníku na ČSA blok 22 4054. Obě party se
na ČSM spojily v úseku Kubanka.
„Velmi dobře se vstřebaly, cítil jsem
souhru těch chlapů hned od začátku,
když se na prvních šichtách oklepávali
a kromě součinnosti tam nechyběl ani
hornický humor,“ podotkl vedoucí úseku. Hlavním předákem nově sjednoceného kolektivu se stal Valíček. Předáky
jednotlivých směn pak Petr Fabiánek,
Pavel Kulla, Zdenko Chochrun,
Přemysl Vereb a Pavel Cieslawski.

Pod taktovkou DTS si začali
vybavovat nové pracoviště
Po dokopání a částečném výklizu tohoto bloku (kde zůstaly mechanizované výztuže o stěnový dopravník bez spodního pohonu pro další nasazení v sousedním budoucím
porubu) přešel po červencové výluce Kubankův úsek „pod křídla“ provozu důlně-technických služeb vedeného Petrem Foltynem; stěhuje přímým překlizem technologii ze stěny
463 200 do nové 463 200/1.
„Krátká dopravní cesta, ale horko,
máme tam čtyři klimatizační jednotky,“ upřesnil Kubanek. Vybavování
se děje v koordinaci s chlapy z firmy Bastav CZ vedenými Petrem
Sklepkem a strojním úsekem vedeným Jánem Slovikem. Valíčkovy havíře čeká dobývání se sekcemi Fazos
15/33, které však musely postupně
projít v dole renovacemi mechanických částí i silové hydrauliky.
„Z povrchu tam dostaneme kombajn SL 300, k němu stěnový dopravník Rybnik 850 a sběrný dopravník
Grot PZF 09,“ poznamenal vedoucí
rubáňového úseku. Dobývaná mocnost, jak doplnil, se v bloku 463 200/1
očekává do tří metrů a jeho nájezd
se předpokládá v průběhu příštího
měsíce.

Dokončení ze strany 1
K reakcím na tuto tragédii patřilo zavedení řady technických a organizačních opatření, aby se předešlo
podobným situacím – automatické
blokování pásových pohonů a linek,
zpracování řádného rozvodu požární vody v dolech včetně příslušenství
i armatur, vystrojování pásových chodeb nehořlavými materiály, stálý dozor u pásů se střídáním na pracovišti,
vedení záznamů o stavech pásových
souprav ...
„Došlo k velkým pokrokům ve
všech oblastech ovlivňujících bezpečnost v dole, ať v oblasti bezpečnost-

ních předpisů, výcviku a školení zaměstnanců, anebo konstrukce sebezáchranných přístrojů, strojů a zařízení užívaných v dole i bezpečnostních
systémů hlídajících nebezpečné stavy.
I přesto práce v podzemí vyžaduje neustálou pozornost všech, kteří ji musí
vykonávat tak, aby nedošlo k žádné
mimořádné události,“ řekl Hájek.
Zdůraznil, že v revíru za posledního dva a půl roku všichni, kteří sfárali, také vyfárali. „OKD dělá
vše pro to, abychom tento stav udrželi do konce dobývání černého uhlí
na Karvinsku,“ doplnil provozní
ředitel.

Šedesát let od tragédie se uctění památky obětí konalo v Šumbarku.

Výluka v provoze důlní dopravy: Za krátký čas fakt hodně roboty!
STONAVA – Jediný a souvislý pro-

ho přerušení) opět vydávat na povrch a popouštět do dolu ty nejrozměrnější jednotky pro obě lokality.
„Mimo všechny tyto činnosti je zapotřebí se zmínit také o lokomotivářích,
narážečích, zámečnících, strojnících.
I o každodenním čerpání důlních vod,
což má na Severu pod palcem Pavel
Tomiczek a na Jihu Kazek Hrabiec,“
říká vedoucí provozu dopravy.
Nekonečným příběhem je podle něj
rekonstrukce kolejových tratí dvěma
nakladači Hausherr, se kterými přibírají osádky Petra Mynaříka na Severu
a Edy Doležala na Jihu. V jámách

se nachází o výluce volný prostor
i pro elektrikáře, kteří pod vedením
Jindřicha Číže provádějí podrobnější
kontroly optických kabelů a jimi nasmlouvaní dodavatelé z SDD zde instalují kabelové konzoly. Měřiči spolu
s odborníky z VŠB-TU Ostrava provádějí měření vodorovných bodů v jámě.
„Když se tak dívám na výše uvedené množství prací, co jsme společně
zvládli, a hlavně bez úrazu, tak mě napadá přirovnání ve smyslu: Za málo
času, fakt hodně muziky!“ zakončuje
Polášek s poděkováním všem zúčastněným za odvedenou práci.

FOTO: Radek Lukša

stor v průběhu roku, kdy je možno
uskutečňovat časově náročné operace na spoustě jindy nonstop využívaných zařízeních. Těch těžních
v prvé řadě. To je pro provoz dopravy
v OKD období letní výluky, jak připomíná jeho vedoucí provozu Vladimír
Polášek.
„Dalo by se říct, že vždy celých jedenáct měsíců a tři týdny drobnými opravami a úpravami udržujeme
naše zařízení v provozuschopném
stavu tak, abychom právě vždy v období toho přibližně týdne za začátku
letních prázdnin soustřeďovali všechny síly do oprav zásadnějšího charakteru,“ popisuje Polášek. Letos to
všechno vychází ve dnech od soboty
3. do neděle 11. července.
V plnící stanici skipu se hodně
činí parta předáka Renka Třaskalíka
z údržby těžních zařízení. „Obnovili
plechy na svislém uzávěru č. 1, přešívali spoje na dopravníku 1400 č. 1 a č.
3, v ústí akumulačního zásobníku č. 2
měnili boční otěrové plechy a prováděli opravy na konstrukcích pásových
dopravníků. Ve výsypné stanici kompletně zrekonstruovali kyvný uzávěr
č. 1 a na ohlubni vtažné jámy posléze i velkou část podlahových plechů,“
pokračuje vedoucí provozu dopravy.
Další parta zámečníků údržby těžních zařízení předáka Oldy Navrátila
mění ve skipových dopravních nádo-

Šachta jako obvykle na počátku prázdnin nekopala a dopraváři toho využili.
bách boční a skluzové otěrové plechy. Šachtoví chlapi ze skipu pod vedením Milana Kluse nahrazují opotřebované průvodnice novými a chlapi z vtažné jámy, vedeni Martinem
Olšanským, pracují na rekonstrukci
potrubních tahů průměr 500 milimetrů, to aby se předcházelo únikům stlačeného vzduchu.
„Činili se, jako každoročně, nasmlouvaní dodavatelé. Polská firma PBSz vyměnila v ústí skipové

jámy propadovou klapu, firma SDD
svislý uzávěr č.4 a firma INCO engineering provedla na těžním stroji č.
4 roční prohlídku. Všechny tyto tři
akce byly provedeny kvalitně, na což
jsme u těchto dodavatelů dlouhodobě
zvyklí,“ poznamenává Polášek.
Na lokalitě Jih také nezahálejí.
Parta údržbářů těžního zařízení předáka Venci Dobeše dává na stěžejním těžním zařízení č. 6 nová lana
a umožňuje narážečům (bez větší-

Stroj z jednoho bulharského přístavu slouží na lokalitě Sever při výměně těžních lan.
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Extraliga nejlepších rubáňových
a přípravářských kolektivů
ČERVEN 2021

Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Kania(292200/3)

Pochopeň

38421

1281

735.6

29,125

4,32

2.

Turoň(463304/)

Miarka

29547

1136

766.2

20,628

5,80

SL 300, FAZOS 15/31

3.

Valíček(401204/1)

Kubanek

27449

947

241.8

20,007

1,25

SL 300, DBT 1300/3100

4.

ALPEX_Zelek(463310/)

Pielka

27080

934

467.2

23,345

2,39

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

kombajn, výztuž
SL 300, DBT 1300/3100

FOTO: OKD

Rubání – pluhy

Jaroslav Gongol za svých mladých let s kolegy ...

Pamětník z Dukly, po neštěstí
se dostal domů až na třetí den

FOTO: Radek Lukša

DOLNÍ SUCHÁ – Jaroslav Gongol byl
v červenci jednašedesátého roku
právě promovaným báňským inženýrem s teprve čtyřmi odfáranými šichtami v provoze rubání Dolu Dukla. Na té páté, odpolední směně v pátek 7. 7., nastalo
největší československé poválečné
důlní neštěstí. Po němž se domů
vrátil až po třech dnech… na rozdíl od 108 kolegů, co tam tehdy zahynuli.
„Na pracoviště si vzpomínám
přesně: Porub 1140 v 11. sloji s mocností okolo tří a půl metru a dobýváním ruční technologií, tedy trhacími
pracemi a sbijáky, na foukanou zakládku, kolektiv hlavního předáka
Mirka Zeliny,“ uváděl Gongol. Který
odtud jako revírník rubání po ucítění mekraptanové signalizace odvolával celou hornickou osádku čítající více než šedesát chlapů.

… a v současnosti jako jeden z mála
pamětníků.

„Jako poslední jsem profáral pracoviště, abych zjistil, že jsou všichni
pryč. Informátor u jámy mi pak oznámil, že je podezření na mimořádnou
událost velkého rozsahu a inspekční technik mne pověřil, abych zůstal
na noční a prováděl evidenci vyjíždějících,“ pokračoval pamětník. Tehdy
čtyřiadvacetiletý „novocián“ na šachtě, jemuž nařídili i chystat materiál
pro záchranáře.
„Dodnes si vybavuji všechny ty
zážitky, kroky, které jsem podnikal,
i napjatou atmosféru, kdy na nádvoří byla spousta záchranářů, esenbáků a především hornických žen, které se dozvěděly o neštěstí ústním podáním,“ popisoval Gongol. Večer už
bylo jasné, že chlapi uvěznění ohněm
a jeho zplodinami na různých místech
v 8. sloji nepřežili. Havárie se zdolávala stavbou hrází.
„Nehrálo roli, že jsem byl mladý
kluk sotva po báňské, musel jsem reagovat jak jsem uměl a byl vyškolený,“
zdůrazňoval s tím, že plněním úkolů souvisejících s odstraňováním následků tragédie strávil pod vedoucím
likvidace havárie dalšího čtvrt roku.
Gongol posléze pokračoval v práci ve spouště funkcí až po tu nejvyšší, Důl Dukla vedl jako ředitel v letech
1977 až 1990.
„Na kamarády, co tam tehdy zůstali, jsme nikdy nezapomněli a nezapomeneme,“ konstatoval Gongol. Jehož
táta František fáral za války rovněž
na této šachtě v Dolní Suché (a k hornické profesi patřila i velká část příbuzenstva). I po šedesáti letech se jeden z posledních pamětníků zasahujících iu neštěstí na Dukle účastnil
samozřejmě pietního aktu na uctění
památky obětí.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku těžba (t)

1.

Kubeš(236501/)

Pamánek, Ing.

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

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

12950

719

386.6

15,708

kombajn, výztuž

2,19

GH9-38VE, DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Michoń(292227/2)

Palej

145,00

5,00

125,50

26,32

MR 340X-Ex SANDVIK K04

2.

ALPEX_Marcol(292247/)

Zguda, Mgr.

142,00

4,90

111,15

25,77

MR 340X-Ex SANDVIK C05

3.

Fajman(463220/2)

Firla

121,00

4,48

112,49

23,73

AM-50/132 C03

4.

Lichý(362260/1)

Gajdzica

104,00

4,73

70,91

31,43

MR 340X-Ex SANDVIK C02

5.

Noworyta(362220/, 362260/1P,
362280/)

Gajdzica

68,00

4,53

93,72

30,63

MR 340X-Ex SANDVIK C04

6.

Pavlík(463240/2)

Firla

56,00

4,00

90,80

17,21

AM-50/132 C02

7.

ALPEX_Pasik(463240/1P)

Bajaczyk, Ing.

95,00

5,00

113,50

26,39

AM-50/132 D06

8.

Lichý(362260/1)

Gajdzica

92,00

4,18

67,68

23,01

MR 340X-Ex SANDVIK C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(463266/, 463246/)

Firla

68,00

2,72

70,22

11,89

VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P22

2.

ALPEX_Pasik(362280/, 463240/2)

Bajaczyk, Ing.

16,00

1,14

27,51

6,23

Trhací práce, D 1131 HAUSHERR,NOELL P23
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Valíček

Kubanek

291876

1807

477.6

36,321

2,47

2.

Turoň

Miarka

213305

1540

697.7

24,595

4,17

3.

ALPEX_Zelek

Pielka

131970

1594

508.0

40,187

2,63

4.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

5.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

6.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

7.

Kania

Pochopeň

53795

1282

616.6

30,076

3,52

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

206619

1293

698.6

30,039

3,97

Přípravy – kombajny

Poslední Zdař Bůh!
Ve věku 83 let v neděli 4. července
2021 navždy odešel Ing. Zdeněk
Dombrovský, CSc., báňský inženýr,
záchranář, autor prací o historii
hornictví, člen Klubu přátel hornického
muzea v Ostravě. V roce 1961 promoval na Hornicko-geologické fakultě
VŠB v Ostravě a od té doby hornictví
neopustil. Významným způsobem se
zasloužil o povznesení a propagaci hornických tradic kdekoli ve svém životě
působil. V roce 2013 byl při příležitosti
svých 75. narozenin nominován poprvé
na cenu Český Permon za celoživotní
dílo. Českého Permona pak obdržel
v roce 2015, neboť mimo svou velmi
bohatou publikační, pracovní i zájmovou činnost byl také jedním z iniciátorů
konání 19. Setkání hornických měst
a obcí ČR v Havířově a aktivně přispěl
k jeho realizaci. Jeho významným činem
byla také spolupráce při uskutečnění
společného projektu s partnerským
polským městem Jastrzębie – Zdrój
k propagaci hornických tradic obou
měst a vzniku stálé expozice o historii

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

931,00

5,41

122,10

28,51

2.

Noworyta

Gajdzica

775,00

5,27

131,19

29,30

3.

ALPEX_Michoń

Palej

769,00

4,50

105,61

23,74

4.

Lichý

Gajdzica

673,00

4,58

98,15

29,19

5.

Kadlec

Čáp

602,00

5,79

131,65

32,35

6.

Pavlík

Firla

494,00

4,26

91,87

20,29

7.

Fajman

Firla

486,00

4,91

123,48

22,30

8.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

480,00

4,21

99,46

22,19

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

Přípravy – klasické technologie
hornictví na území Havířova. Při této
příležitosti byla vydána dvoujazyčná
publikace Města a uhlí, jejímž byl spoluautorem. Je třeba dodat, že uvedená
činnost tvořila pouze střípky v jeho
skutečně bohatém životním díle.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž

Firla

347,00

2,82

77,03

13,05

2.

Fajman

Wdowka

197,00

4,69

92,90

23,36

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

27,00

1,29

34,05

6,92

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Řekni NE alkoholu a drogám – řekni ANO životu!
STONAVA – Jen během prvních letošních šesti měsíců bylo ve společnosti OKD provedeno u zaměstnanců
18 692 zkoušek na alkohol se šestatřiceti pozitivními výsledky a 1432 testů na omamné a psychotropní látky
– nelegální drogy – se všemi negativními výsledky. Tyto počty svědčily o tom, že danou problematiku těžaři nebrali, neberou a nikdy nebudou
brát na lehkou váhu.
„Pravidelné preventivní kontroly nepřerušilo ani zavedení hygienických opatření proti nemoci covid-19.
Firma ve spolupráci s hygieniky vypracovala zvláštní metodický pokyn
reagující na vzniklou situaci a stala se tak průkopníkem v této oblasti
BOZP,“ informoval vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Luboš Dúbravka.
Prevence alkoholu a drog na pracovišti byla určena i jako měsíční téma
BOZP pro důl i povrch.

městnance pod vlivem alkoholu nebo
drog prostě na pracovištích nestrpíme. Tyto látky významně působí zejména v oblasti myšlení. Po počáteční euforii a povzbuzení následně
zkreslují úsudek, zhoršují schopnost
myslet i sebekontrolu nad emocemi. Následuje tlumivá účinnost vedoucí až k ztrátě vědomí a překročení určité hranice může vést až ke smrti,“ vysvětloval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Člověk, který je „pod vlivem“, jak
dále poznamenal, neohrožuje jen
sebe, ale i kolegy okolo. A v konečném důsledku může způsobit mimo-

řádnou událost ovlivňující a ohrožující bezpečnost provozu celé šachty!
„Uvědomme si zodpovědnost u některých důlních profesí – strojníka
těžních strojů, narážeče, lokomotiváře, střelmistra, kombajnéra a vlastně obsluhy všech důlních strojů, elektrikáře nebo záchranáře,“ apeloval
Dúbravka na spolupracovníky. OKD,
jak zakončil, vypracovala patřičné
podmínky pro testy na alkohol i drogy. K nimž patří i posouzení pozitivního výsledku z této kontroly jako
„zvlášť hrubé porušení pracovní kázně“ se všemi důsledky včetně okamžitého zrušení pracovního poměru!

Karikatura ke smyšlenému varovnému případu.
Souprava jela oproti jiným dnům
i mnohem rychleji. Náhle došlo bez
jakéhokoliv varování k prudkému nárazu lokomotivy do zarážky před výhybkou. Lokomotiva prorazila tuto
zábranu, strhla závěsy i závěsnou
drážku. Kabina spadla z dvoumetrové výšky na počvu a řidič zůstal zaklíněn v lokomotivě. Vlivem silného nárazu téměř 40 horníků udeřilo hlavami do konstrukce vozů.
Výsledek: Těžké zranění lokomotiváře, otevřená zlomenina pravé nohy
s následnou amputací. Dvanáct chlapů hlásilo drobná zranění, pět nastoupilo nemocenskou se závažnými

Bezpečáci z revíru vypracovali zprávu o mimořádné události, která se sice
(naštěstí) nestala, ale mohla: V oblasti jednoho důlního závodu se po závěsné dráze pohybovala lokomotiva DLZ
110 s pěti vozů plně obsazenými horníky jedoucími o půlnoci na směnu
do vzdálené části dolu. Již na začátku
se zdálo být vše podivné. Řidič se rozjížděl bez kontroly soupravy, bez udání výstražného signálu, bez komunikace s pomocníkem … Na chodbách
byli lidé na dopravní cestě. Řidič ovšem nezpomaloval, neztlumil světlo
a ani nedával výstražné signály.

poraněními hlavy či páteře vyžadujícími delší léčbu.
Příčina: Rozborem krve lokomotiváře zjištěna přítomnost pervitinu.
„Tento příběh je smyšlený, popisuje
však skutečné riziko, pokud budeme
k problematice drog a alkoholu lhostejní či dokonce tolerantní,“ upozornil Dúbravka.

Proč to v zaměstnání
neexistuje?
Už samotná práce na šachtě vždy
představovala spoustu náročné činnosti a navíc s hlediskem výskytu řady smrtelných rizik. „Proto za-

FOTO: Radek Lukša

Příběh smyšlený, riziko
skutečné

Kontroly na alkohol i drogy probíhají neustále.

Smutné výročí s křtem publikace i otevřením přestěhované expozice
A mezi ně se zařazuje i brožura s názvem „Dukla 1961“ zabývající se historii šachty v Dolní Suché, popisující zdejší mimořádnou událost ze 7. července

před šedesáti lety a poukazující i na příběh Květy Krausové, vdovy po jedné ze
108. hornických obětí. Jedná se o společné dílo Michaely Kroupové z Městské

knihovny Havířov a Jaroslava Čihaře
a Václava Šmičky, členů Klubu přátel
hornického muzea Ostrava a vysloužilými horníky s dlouholetou praxí.

Stálá výstavní expozice má otevřeno v pondělky a čtvrtky od 9 do 12
a od 13 do18 hodin a v úterky a pátky
pak od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.

FOTO: KMPHO

HAVÍŘOV – Stálá výstavní expozice
„Historie psaná uhlím“ věnující se havířům i po nich pojmenovaném městě je otevřená v nových prostorách
v Pavlovově ulici č. 2, v prostorách
po bývalém Muzeu Těšínska a hudebním oddělení městské knihovny. Při
příležitosti 60. výročí neštěstí na Dole
Dukla zde probíhá i představení publikace o této nešťastné události.
Výstava je přestěhována ze
Společenského domu Reneta. Na nynějším místě s bezbariérovým přístupem na návštěvníky čekají jak technické exponáty (sbíječky, přístroje
na měření důlních plynů, vzorky uhlí
i hornin, přilby, důlní lampy, hornický
kroj či figura báňského záchranáře),
tak panely přestavující slovem i obrazem významné šachty Ostravskokarvinského revíru, a to především
v padesátých a šedesátých letech minulého století. Nechybí ani dvě desítky kronik přímo z Dolu Dukla či
spousta aktuálních tiskovin a publikací s montánní tématikou.

Přestěhovaná havířovská stálá expozice ...

… a nová brožura o neštěstí na Dole Dukla.

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice
Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady
s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy
(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
lev
pu a sle
u
k
á
– Drenážní systémy, geotextilie
n
ate
ost
– Chráničky pro vedení kabelů
Možn aloodběr 6.30 - 15.00
m
– Odvodňovací žlaby
i pro -duben po - p6á.30 - 16.00
d
á
– Ostatní doplňky z plastů, folie,
listopa -říjen po - p 0 - 11.00
jeme
So 7.0
květen
mříže, lapače (gajgry), nádrže,
oskytu
p
m
ů
l
ate
žumpy aj.
odběr
Velko tevní slevy!
– Gabionové sítě
ožs
mn

P/PA-038

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz
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Šikmý kostel zachráněný OKD
je nejsvětovějším místem kraje

Dodavatelsky a subdodavatelsky se v revíru řeší i nákladní doprava a služby autojeřábů.

Kraj slibuje pomoc devětatřiceti
firmám spojeným s chodem OKD
OSTRAVA – Moravskoslezský kraj upraFOTO: Radek Lukša

Nejsvětovější místo v moravskoslezském regionu.
jení s hornickou činností se pro turismus v regionu nabízí i u dalších výherců: K osobnostem cestovního
ruchu patří Alena Zemanová ze spolku Krajina břidlice přibližujícího historii těžby tohoto nerostu v Budišově

nad Budišovkou, nejlepším počinem
se stává otevření taktéž břidlicového Flascharova dolu v Odrách. Mezi
nejmalebnější místa kraje v zimě patří
i karvinský Zámek Fryštát s parkem
Boženy Němcové.

Za historií OKD autobusem
Kostel sv. Petra z Alkantary se stává
cílem výletů historickým autobusem
ŠL 11 za zaniklou minulostí černouhelného Ostravsko – karvinského revíru,
šachtami, koloniemi, částmi obcí
a životem zdejších obyvatel v časech

průmyslového boomu. Na cca sedmihodinovou výpravu se odjíždí v neděli 15. srpna od infocentra v Dolních
Vítkovicích v Ostravě. Cesta zahrnuje
deset lokalit s pauzami na prohlídky či
fotografování.

Hornické slavnosti OKD

Dokončení ze strany 1
Ale nemůžeme přece přestat žít.
Vždyť v OKD děláme všechno pro to,
aby se covid u nás znovu neobjevil. A při
příležitosti mého pozvání na Hornické
slavnosti chci na vás všechny i maličko apelovat. Ať už čteme o očkování
cokoliv, je to zatím ta nejbezpečnější
ochrana před covidem, nebo aspoň
před jeho těžkým průběhem. Ochrana
nás a našich blízkých. Já díky očkování

Pořadatel

mohu navštěvovat svou těžce nemocnou maminku, která je očkovaná rovněž,
aniž bych měla věčný strach, že ji třeba
za týden už kvůli covidu neuvidím.
A podobně je na tom nepochybně i řada
z vás. Odměna, kterou OKD za očkování
vyplácí, není instrument nátlaku, jenom
poděkování za váš přístup. A já jsem
strašně ráda, že většina našich zaměstnanců k tomu zodpovědný přístup má.
Velmi vám za to děkuji!

Věřím, že se do termínu konání
Hornických slavností situace nezmění
natolik, že by nám je opět znemožnila
jak situace samotná, tak i případná
vládní či ministerská nařízení.
Moc bych si přála vás všechny
v Parku Boženy Němcové vidět! Přijďte,
prosím! Nevíme, kolik nás ještě takových slavností pod taktovkou OKD čeká.
Pojďme si to spolu užít!

Vanda Staňková

vuje pravidla pro zadávání veřejných
zakázek, což má pomoci subjektům,
na které dopadá nebo v budoucnosti
může dopadnout postupný útlum těžby
uhlí v regionu. V seznamu uzavřené
výzvy v projektu Task Force OKD je devětatřicet firem, které budou u požadavků „malého rozsahu“ přímo oslovovány
se žádosti o své služby.
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
má analýzu předpokládající, že konec
OKD může mít negativní dopad až
na 258 společností. Zhruba pětačtyřicet procentům stávajících dodavatelů
do revíru tak hrozí významné omezení
či dokonce ukončení veškerých aktivit.
Klesne i počet pracovních míst, až
pětatřicet procent firem míní, že ze
svého stavu pravděpodobně propustí
nebo už propustilo třicet a více procent
zaměstnanců.
„Konec těžby by mohl mnohým
podnikatelům v kraji zlomit vaz. Proto
jsme přišli s projektem Task Force
OKD, který chce dát takto znevýhodněným společnostem pomocnou ruku,“
vysvětluje první náměstek hejtmana

pro průmysl, energetiku a chytrý region
Jakub Unucka.
Když k tomu nastane vhodná a zákonná příležitost, začne kraj i jeho příspěvkové organizace vypisovat u veřejných zakázek malého rozsahu takzvané uzavřené
výzvy – ve kterých budou oslovovány
právě firmy dříve navázané na těžaře.
„Dostanou přímo výzvy k podání nabídky
na služby, které mají ve svém portfoliu.
Pak se o dodavateli rozhodne v běžném
výběrovém řízení,“ popisuje Unucka. V nových pravidlech platných od července
2021 po dobu dvanácti měsíců, je také
stanoveno, že oslovovat se musí minimálně tři takové firmy u jedné zakázky.
V seznamu jsou firmy navázané
na OKD, jejichž roční obrat je minimálně
ze čtvrtiny tvořený úhradami těžařů.
Jsou to místní subjekty se sídlem
v kraji spadající do kategorie maximálně
středního podnikatele s méně než 250
zaměstnanci a jejich roční obrat firmy
nepřesahuje padesát milionů eur.
Kraj chce tímto pomoci zmírnit ekonomické a sociální dopady související
s útlumem těžby a restrukturalizací
regionu.

Obnovená tradice, mše svatá
na sv. Prokopa, patrona havířů
OSTRAVA – Sedmasedmdesát účastníků,
z toho na dvě desítky krojovaných, usedlo do lavic Katedrály Božského Spasitele
v centru Ostravy, kde se uskutečnila mše
při příležitosti svátku patrona horníků
(ale i vinařů, zemědělců a České země)
sv. Prokopa. Na této obnovené tradici nechyběly ani prapory havířských spolků.
Svatoprokopská slavnost patřila
od roku 1864 k největším svátkům ostravských horníků, ale i hutníků. Kroniky
se zmiňují o průvodech lidí směřujících
na dnešní Masarykovo náměstí, kde se
– na rozdíl od dnešní doby v katedrále –
konaly bohoslužby u polního oltáře pod
morovým sloupem. Za novodobým uctíváním památky tatínků, bratrů, dědečků, strýců, manželů, synů a kamarádů,
kteří dělali či stále dělají na šachtách,
stáli horničtí nadšenci spolu s církví.
Náhodně nebylo vybráno ani místo,
na ostravskou katedrálu totiž v době její
stavby přispívaly šachty i ocelárny, hornické i hutnické spolky, v jejím interiéru

Hornické prapory v ostravské katedrále.

jsou oltáře i obrazy sv. Barbory a sv.
Prokopa, po tom je pojmenován i jeden
ze zvonů.

Partneři
FOTO: KPHMO

z roku 1736 pokleslý v důsledku hornické činnosti o sedmatřicet metrů a nahnutý bezmála o sedm stupňů jižně od své svislé osy je nejsvětovější místo regionu. Stavba zachráněná díky rekultivační činnosti
společnosti OKD patří k vítězům druhého ročníku Cen cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje.
Horníci těžící ve zdejším dobývacím prostoru od roku 1854 za sebou
nechávají sedmadvacet vykopaných
uhelných slojí s celkovou mocnosti
více než šestačtyřiceti metrů. Barokní
kostel dnes představuje poslední
vzpomínku na původní Karvinnou
i její čtvrť Solca. Ve druhé půlce devadesátých let minulého století tu těžaři začínají s rekultivacemi, jen ty biologické trvají pět roků a kompletní
obnova ještě déle. Kostel je přístupný dvanáctým rokem. Nadace OKD
dává farnosti grant na věžní hodiny
a dva zvony jménem Jindřich a Petr.
„Jsem rád, že se na prvních místech v kategoriích, o kterých na stránkách soutěže rozhodovali výletníci,
objevily atraktivity ze všech našich
šesti turistických oblastí. Těšínské
Slezsko tady zabodovalo na prvním
místě hned dvakrát. Nejsvětovějším
místem v Moravskoslezském kraji
návštěvníci zvolili šikmý kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné,
Neobjeveným skvostem pak půvabné
meandry Odry v Bohumíně,“ popisuje vyhlášení cen cestovního ruchu náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.
Ocenění má podle něj upozorňovat jak výjimečné lokality, tak persony či skutky v uvedené sféře. A spo-

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Kostel sv. Petra z Alkantary

Účastníci letošní mše ke sv. Prokopovi.
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Na golfových táborech učí hráči,
kteří tady sami jako děti začínali
KARVINÁ – Dva červencové termíny
proběhly, další dva srpnové se chystají, všechny jsou každopádně zaplněné,
děti se na nich učí s půjčením vybavení v ceně a nezapomíná se ani na jejich celodenní pitný i stravovací režim.
Tak vypadají příměstské tábory v Golf
Clubu Lipiny v Karviné, které probíhají na pozemku rekultivovaném těžaři a za podpory jejich nadace.
„Když se s nimi začínalo, byly to
jednodenní akce, které však získávaly
na stále větší oblibě,“ popisuje Pavel
Malina, vedoucí areálu se stylizovanou zmenšeninou těžní věže, obklopeného na dohled šachtami skutečnými. Na golfových táborech se podle něj vystřídá letos okolo 140 dětí,
přičemž prostředky od Nadace OKD
umožní jejich rodinám snížení celkové ceny.

Kultura po lockdownu ožívá
i za přispění těžařské nadace
KARVINÁ – Napříč společností se

vzpamatovávají po rozvolnění opatření
proti onemocnění covid-19, takzvaném
lockdownu, všemožné aktivity kulturní
nevyjímaje. V hornickém regionu při
jejich znovuoživování hraje nemalou roli
i Nadace OKD – která též přináší tipy
na spoustu akcí v následujícím období.

FOTO: Golf Club Lipiny

Karvinské kulturní léto

Golf Club Lipiny v Karviné i letos pořádá příměstské tábory.

Jana Franklová (uprostřed) na táborech začínala, teď je vede.
začátečníkům, jako byli kdysi oni
sami,“ pokračuje Malina. Táborníky
trénuje třeba Jana Franklová ...
jen Matyáš Sliwka v tomto roce

„Účastníkům se věnují naši – často špičkoví – hráči, kteří na zdejším
greenu jako malí před lety začínali.
Teď předávají vlastní zkušenosti a um

nemá kvůli zaneprázdněnosti čas.
Důvodem je samozřejmě golf, v němž
je lepší a lepší.
„Matyáš je našim klubovým mistrem a nedávno v týmu Golf Clubu
Lipiny spolu s Vojtěchem Antošem,
Michalem Kucharčíkem, Dominikem
Bodingerem a Jakubem Ryškou vyhrál
mimo jiné s náskokem šesti ran prvoligové klání v Telči,“ poznamenává
Malina. Kvalitní golfisty v akci ostatně
nesledují jen účastníci táborů, ale i veřejnost, která areál běžně navštěvuje.
„Vstoupili jsme už do jubilejní desáté sezony,“ připomíná vedoucí Golf
Clubu Lipiny, jehož poloha je strategická u hlavního tahu z Petřvaldu
na Karvinou (kousek za utlumeným
Dolem ČSA). Za loňskou, pandemickou situací jen minimálně ovlivněnou, sezonu tady napočítávají jednadvacet tisíc odehraných kol. S oběma hřišti zaplněnými v průběhu celé
sezony.
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Program představení pro děti je připravován přímo na Masarykově náměstí
ve Fryštátě, vstup je zdarma, třeba dodržovat aktuálně platná opatření, a to
pod heslem „Za kulturou bezpečně“.
V srpnu se v sobotu 14. mohou malí
i velcí těšit na Ferdu Mravence v cizích
službách (hraje Divadlo SemTam Fór)
a v sobotu 28. pak na Trampskou
pohádku s myškou Klárkou a veverkou Terkou (hraje Divadlo Ententýky).
Začíná se vždy v 17 hodin.

Pohádky v parku
Havířovská varianta dětských představení konaná za KD Radost, když nadační podpora opět umožňuje bezplatný
vstup. V neděli 1. srpna je na programu
Jak udělal Kašpárek čáru přes čarodějovy čáry (Divadlo Kašpárkův Svět),
v neděli 8. pak Námořnická pohádka
(Divadlo tety Chechtalíny), v neděli 15.
následuje Dětská etiketa s Hopsalínem
a v neděli 22. uzavře nabídku Trampská
pohádka s myškou Klárkou a veverkou
Terkou (hraje Divadlo Ententýky). Hraje
se od 14 hodin.

Koncerty v parku
Opět v Havířově za KD Radost – a v případě škaredého počasí uvnitř v sále
tohoto zařízení. Živé hudební vystoupení následují po dětském divadle
od 16 hodin, v neděli 1. srpna se zde
představí folk & country kapela Šviháci
v neděli 8. zahraje Sunday Swing

Orchestr, v neděli 15. to bude Hornická
kapela a v neděli 22. folk/popové těleso Tři vykřičníky. Publikum ani v tomto
případě nic neplatí.

Doubravské slavnosti
Hornická obec slaví 792. výročí svého
založení, a to v sobotu 14. srpna přímo
na náměstí od 15 hodin. Novocirkusová
groteska Cvičme v rytme na úvod před
slavnostním zahájením, pak následují
Olympic Revival, Bike O´clock Show,
Tereza Mašková, pokus o doubravský
rekord v pojídání párků, Sebastien
a taneční zábava s Galaxie Rock.
Doprovodný program zahrnuje dětskou
herní zónu i cykloworkshop, pouťové
atrakce kolotoče či speciální doubravský foto-koutek.

Dolański Grom
Festival propagující polskou kulturu v českých podmínkách má kvůli
koronaviru přeložený termín na pátek 27. srpna, místo konání zůstává
stejné: Karwina – Przystań, čili
Loděnice v Karviné (Park B. Němcové
ve Fryštátě). Na pódiu se objeví Cheap
Tobacoo, Łukasz Drapała & Chewy, Ewa
Farna a dále pořádající místní skupina
PZKO jako zvláštního hosta potvrzuje
Ray Wilsona, jednoho ze zpěváků legendárních anglických Genesis s programem nazvaným Classic.

Zájezd pro seniory
A případný doprovod ... tak avizují z radnice Doubravy výlet do historického
centra Opavy, Zámku Raduň a Arboreta
Nový Dvůr plánovaný na sobotu 4. září.
Odjezd bude v osm hodin ráno z doubravského náměstí, nicméně dopředu je
třeba se k zájezdu přihlásit v provozních
hodinách na úřadě (kancelář č. 2)
a počítat také s možnými protiepidemickými opatřeními.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Rocková terapie s Nadací OKD pomůže handicapovaným dětem
jsou děti, kterým osud nadělil neblahé
zdravotní komplikace a jejich rodinám
mnoho starostí. Alespoň částečně
zlepšit jejich situaci se pokusí poslední
prázdninovou sobotu (28. srpna) dobročinný festival RockTherapy, který se
tradičně uskuteční za podpory těžařská
nadace.
„Pomáháme potřebným už podvanácté a Nadace OKD s městem Orlová
jsou našimi hlavními partnery,“ říkají
za organizátory Bára Herdová a Ivan
„Jeki“ Jekielek. Jinak vedoucí místního
kulturního domu provozujícího též areál
letního kina kde akce proběhne a kapelník a kytarista lokální heavymetalové
skupiny Ahard.
Za myšlenkou uspořádat charitativní
sbírku na koncertě tvrdé muziky stojí
právě tato kapela tvořená svého času
i horníky ze šachet OKD. „Nevidomí,
pacienti s rakovinou, roztroušenou
sklerózou, onemocněním ledvin i pohybového ústrojí, dospělí i děti,“ přibližuje

FOTO: SPMP Karviná

ORLOVÁ – Michal, Dominik a Kamila – to

Kamila (třetí zleva) a Dominik (uprostřed)
s příbuznými, organizátory festivalu
i nadační ředitelkou.

bývalý havíř z rubání Jekielek příjemce
dřívějších výtěžků.
Tvářemi aktuální terapie rockem
jsou děti s mentálním handicapem.
Michal Ondrůš (14) má autismus
a středně těžkou retardaci, hodily by
se mu pomůcky pro autisty, tablet
i vybavení do pokojíčku. Dominik
Kovařík (12) žije se závažným epileptickým onemocněním zvaným Westův
syndrom, pravostrannou hemiparézou
a ADHD, jemu chtějí rodiče pořídit
kočárek a zajistit lázeňský pobyt.

Kamila Fábryová (15) trpí mikrocefalií a kombinovaným postižením,
příspěvek z RockTherapy hodlá v jejím
případě rodina využít na pohybové
aktivity včetně zakoupení tříkolky pro
handicapované.
„Letošní tváře projektu jsou vlastně
ty z loňska, protože se náš festival kvůli
koronaviru konat nemohl,“ poznamenává Herdová s tím, že ani tentokrát
se návštěvníci letního kina neobejdou
bez dodržování aktuálně platných
pandemických opatření. RockTherapy
začne po poledni, na pódiu „letňáku“ se
vystřídá devět účinkujících.
A to Perseus, SolarSystem, Singum
Regis, Within Silence, Forrest Jump,
Gate Crasher, Ahard (v doprovodu démonské show), XIII. Století
a Oberschlesien (industriální metal
z polské části Slezska). Bude i doprovodný program pro děti. „Doposud
jsme na dobrou věc dokázali vybrat
skoro milion a půl korun,“ uzavírají
pořadatelé.

VZPOMÍNÁME

„Kdo Tě měl rád,
nezapomene. Kdo Tě
znal, ten si vzpomene.“
Dne 15.července
vzpomeneme 12.
smutné výročí úmrtí
pana Martina Ožany.
S láskou a úctou dcera Vendulka
a manželka Petra.
„Kdo lásku a dobro
rozdával,ten neodešel
a žije v naších srdcích
dál“
Dne 19. 7. 2021 by se
dožil 45 let náš milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr, švagr, strýc, zet a dobrý
a spolehlivý kamarád pan Marek Bucifal
z Těrlicka-Hradiště. Zároveň vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí, ke kterému
došlo 6. 8. 2015 na dole Darkov. S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Marcela,
synové Ondřej a Matěj, rodiče Jan

a Drahomíra, bratři Jan, Lukáš a Jakub
s rodinami, Marie Koždonová s rodinou,
všichni příbuzní a známí. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Dne 24. července 2020
jsme vzpomněli 10.
smutné výročí úmrtí
mého milovaného
manžela pana Daniela
Mato, dlouholetého
zaměstnance Dolu Lazy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
si s námi. Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Zuzana s rodinou.
BLAHOPŘEJEME
Dne 12. 6. 2021 oslavil
své 80. narozeniny stále
vitální zaměstnanec
Dolu Lazy pan Vilém
Swider. Do dalších let ti,
tatínku, přejeme
spoustu pevného
zdraví, vitalitu a stálý optimismus.
Přeje manželka a dcery s rodinami.

KARVINÁ – Vystoupení kouzelnice
Radany s velkými veselými bublinami, setkání s hercem ze seriálu Ulice
či filmu o důlním neštěstí Dukla 61
Petrem Buchtou, živé vystoupení
skupiny Old Brothers. To byly největší momenty letošního pobytu
karvinské pobočky Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením (SPMP).
„Celkem šestatřicet našich klientů vyrazilo s doprovodem na týden do Horní Lomné, umožnil to opět grant z Nadace OKD,

FOTO: SPMP Karviná

Týdenní rekreace SPMP Karviná i s kouzelnicí, hercem a muzikanty

Hrátky s bublinami s kouzelnicí Radanou.

za který velmi děkujeme, jelikož se všechno jako každý rok
moc
vydařilo,“
konstatovala
Jiřina Roubalová jménem SPMP
Karviná. Za základnu měli rekreanti i tentokrát beskydský rodinný hotel U Studánky.
„Díky krásnému počasí jsme
veškerý čas trávili v přírodě.
Probíhaly sportovní hry, turistika, koupání, masáže, uskutečnily
se workshopy na procvičení jemné
i hrubé motoriky. Všichni členové se zúčastnili a zapojili do mu-

zikoterapie,“ popsala program
Roubalová. Radana, Petr Buchta
i Old Brothers byli jeho milým
překvapením.
SPMP vznikla před půlstoletím
právě s cílem pomáhat lidem s mentálním handicapem i jejich blízkým,
hájit jejich práva, učit je novým dovednostem … a okolnímu světu přibližovat život postižených. „Aktuálně
máme více než sedm tisíc členů v sedmapadesáti pobočných spolcích
ve čtrnácti krajích ČR,“ dodali z karvinské pobočky.
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