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Stropnice 
na Severu

Servisní provozy a důlní doprava 
z ČSM v neobvyklé akci.

2 Výdávání 
poukázek

Zaměstnanci si pro ně mohou 
přicházet 27. a 28. listopadu. 

5 Házenkáři 
na špici

První v tabulce české extraligy 
bojují i o evropské úspěchy.
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Nová 
bezpečnostní 
kampaň OKD

Středem pozornosti 
bude tentokrát chůze!

2 Exkurze 
u záchranářů

HBZS otevřela pro veřejnost svůj 
areál v Ostravě-Radvanicích.
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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD
Uctění památky obětí 
hornického povolání, 
průvod městem, 
bohoslužba v kostele, 
ale i kulturní program 
pro širokou veřejnost, 
zábava pro děti, 
představení fi rmy 
a partnerů, takový byl 
jejich program

KARVINÁ – Společnost OKD pořáda-
la v sobotu 2. září v Karviné tradiční 
oslavu profesního svátku – Hornické 
slavnosti. Zástupci vrcholného man-
agementu v čele s výkonným ředite-
lem Antonínem Klimšou, dále ředite-
lé, náměstci a závodní z jednotlivých 
závodů a jiní krojovaní zaměstnan-
ci, jakožto členové havířských spol-
ků nejprve uctili na Univerzitním ná-
městí ve Fryštátě památku horníků, 
kteří při výkonu svého povolání ztra-
tili to nejcennější, vlastní životy.

Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav 
Kowalczyk připomenul, že každý rok 
jsou dva termíny, kdy se horníci poza-
staví, zavzpomínají na své kamarády 
– kteří už nejsou mezi nimi, kteří za-
hynuli při výkonu svého hornického 
povolání – a zároveň posedí a oslavují 
s kamarády současnými.

Oběti práce v podzemí zmínil rov-
něž fryštátský farář Przemysław 
Traczyk  při bohoslužbě v kostele 
Povýšení sv. Kříže, kam se účastní-
ci pietního aktu přemístili ve špalí-
ru za doprovodu hornické dechovky. 
V průvodu nechyběly ani prapory pří-
slušníků polského havířského cechu. 

„Hornictví je nejen to, co vás živí, na-
cházíte v něm smysl života. Modleme 
se proto nejen za mrtvé, ale i za živé 
horníky,“ vyzýval farář.

V souladu s tradicemi oslav hor-
nických svátků pak společnost OKD 
připravila v Parku B. Němcové, tak-
též ve Fryštátě, program pro širo-
kou veřejnost. Ten zahrnoval jak vy-
stoupení zpěváků a hudebních sku-
pin – Ewy Farne, Davida Kollera, 
Pavla Dobeše, Rock ń´Roll Bandu 
Marcela Woodmana, Ahardu – uvá-
děné televizním moderátorem Petrem 
Rajchertem, tak zábavné městečko 
s Nadací OKD a jejími partnerský-
mi neziskovými organizacemi. OKD 
zde pořádala i náborovou kampaň 
pro poptávané důlní profese a před-
stavily se partnerské fi rmy a subjek-
ty (AWT, Revírní bratrská pokladna, 
Hornicko-geologická fakulta VŠB-
TUO, Střední škola techniky a služeb 
Karviná, Sandvik).

Cestu na Hornické slavnosti 2017 
si samozřejmě našli zaměstnanci tě-

žební společnosti, ať sami či v do-
provodu rodin. „Tato akce je pro nás 
tradicí. Přišli jsme však i na koncert 
Ewy Farne a malou jsme nechali vy-
dovádět v nadačním městečku,“ uve-
dl Pavel Kadlec, úsekový zámečník 
Příprav 1 z lokality ČSA Důlního zá-
vodu 1 - Karviná. Programu si uží-

val se ženou Monikou a dcerou Sárou 
a v parku B. Němcové potkal také ko-
legu z úseku Františka Beneše. Toho 
podle jeho slov málem odradilo poča-
sí. „Nakonec to ale vyšlo a jsem rád,“ 
nechal se slyšet Beneš.

Hydraulikář z ČSA Vladislav 
Strýček si na slavnosti dokonce na-

plánoval setkání po dvaceti letech 
s bývalými kolegy. „Jak jinak, než ze 
šachty! Jaká mohla být lepší příleži-
tost?“ uvedl s tím, že se jich sešlo sice 
jen šest, nicméně na správném místě 
v hornickém duchu. „Obnovení slav-
ností je super, ke Karviné to patří,“ 
uzavřel Strýček.

Zábava 
pro celé rodiny

Hornické slavnosti se neobešly 
bez Nadace OKD a neziskovek.

7

Jsou to termíny 
spojované 
s oslavami Dne 
horníků v září 
a svátku 
patronky horníků 
Svaté Barbory 
v prosinci. Vloni 

se v souvislosti s insolvencí OKD 
nekonaly oslavy žádné a to mně 
přišlo strašně líto. Vždyť 
na Karvinsku se kope uhlí už od roku 
1776 a byla by věčná škoda, kdyby 
tradice, které ctili už naší předci, 
zůstaly zapomenuty. Proto jsem 
nadšen tím, že se letos Den horníků 
opět uskutečnil, že vyšlo počasí 
a organizátorům se jejich záměr 
podařil. Patří jim za to poděkování.

Za moji profesní 
kariéru v OKD jsem 
hornických slavností 
od roku 2001 zažil 
asi patnáct. Některé 
byly fi nančně 
nákladné a progra-

mově velkorysé, jiné naopak 
střídmější, slunečné i deštivé. Letošní 
oslavy jsou ale pro mě významné 
hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, 
že jsem za ně byl poprvé přímo 
spoluodpovědný. V malém týmu jsme 
s kolegy museli zpracovat rozpočet, 
připravit program a zajistit účinkující. 
Oslovit naše partnery, celý náš záměr 

samozřejmě nakonec zrealizovat 
a doufat, že se slavnosti budou líbit. 
V tomto kontextu chci jmenovitě 
poděkovat Ivovi Čelechovskému, 
který měl Hornické slavnosti OKD 
2017 programově a organizačně 
na starosti a zodpovídal za jejich 
celkovou realizaci. Myslím si, že se 
nám nakonec s poměrně nízkým 
rozpočtem, v porovnání s předchozími 
lety, podařilo uspořádat důstojné 
a programově velmi pestré oslavy, 
které se malým i vel kým návštěvní-
kům podle ohlasů líbily.

Druhým důvodem je pak skutečnost, 
že v den konání této akce jsme měli 

za sebou schůzi věřitelů, na které 
všichni, kromě mateřské společnosti 
NWR, podpořili náš reorganizační plán.

To byl pro mě jasný signál, že máme 
důvěru našich dodavatelů a snad 
i veřejnosti. Pozitivní atmosféra, kterou 
jsem měl možnost osobně zaznamenat, 
následně moje pocity jen potvrdila.  
Ještě jednou bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem sponzorům a spolu-
pracujícím fi rmám za jejich podporu. 
Jsem moc rád, že se nám tradici hor-
nických slavností podařilo do Karviné 
vrátit. 

 Ing. Antonín Klimša, MBA, 
 výkonný ředitel

Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.
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Ahard Rock'n' Roll Band Marcela Woodmana Pavel Dobeš

Ewa Farna

David Koller

Hornické
slavnosti OKD

Odměna za bezpečnou práci:
OKD vyhlásila nejlepší kolektivy na rockové párty!
Zaměstnance a jejich 
partnerky bavil 
Lukáš Pavlásek, 
zahrála jim skupina 
Bastard a zpěvačka 
Tanja s doprovodnou 
kapelou

KARVINÁ – Společnost OKD zorga-
nizovala v sobotu 17. listopadu po-
prvé ve své historii rockový kon-
cert pro zaměstnance. A to pro 
ty nejbezpečněji pracující v mi-
mořádné zářijové bezpečnostní 
kampani v hornických profesích 
na produktivních kontech, pomoc-
ných úsecích v dole i při úpravě 
uhlí a servisních činnostech na po-
vrchu šachet. Do karvinské házen-
kářské haly jich za odměnu pozva-
la 700 včetně jejich manželek či 
přítelkyň.

Program začal vyhlášením nej-
lepších kolektivů, kdy jejich zástup-
ci převzali z rukou výkonného ředi-
tele Boleslava Kowalczyka, ředitele 
pro strategii Pavla Hadravy a vedou-
cího odboru řízení bezpečnosti Pavla 
Zajíčka pamětní listy. Moderátorem 
večera byl Lukáš Pavlásek. Ten dva-
krát vystoupil ve stand-up komedi-
ální show. První hudební blok ob-
starala havířovská rocková skupina 
Bastard a druhý ostravská zpěvačka 
Tanja za doprovodu heavymetalové 
skupiny .

Pavlásek i Tanja se zúčastnili také 
losování o věcné ceny, jichž rozdali 
celkem patnáct. OKD svým zaměst-
nancům do losování poskytla napří-
klad powerbanku, sluchátka, men-
ší kuchyňské spotřebiče, nářadí, 
váhu, kameru, meteostanici, tablet. 
Hlavní cenou pak byl mobilní telefon 
Samsung Galaxy J6. Pro mimokar-
vinské účastníky zařídila firma na-
víc autobusy jedoucí přes Orlovou či 
Havířov do Frýdku-Místku a Ostravy.

V čem spočíval smysl  
této akce?
Boleslav Kowalczyk, předseda  
představenstva a výkonný ředitel OKD:
Snažíme se, aby byla bezpečnost 
v OKD co nejvyšší a vytýčili jsme si 
rovněž nejvyšší cíl – spokojeni mů-
žeme být, až nebudou žádné úrazy! 
V loňském roce jsme zaznamena-
li historicky nejnižší počet smrtel-
ných úrazů v revíru a do toho letoš-
ního jsme vstoupili s tím, že chceme 

tyto výsledky ještě vylepšit. Bohužel 
se to nedaří, jak bychom chtěli, a pro-
to se snažíme zapojit maximum za-
městnanců. Prostřednictvím této 
akce jim děkujeme za jejich bezpeč-
nou práci. V minulosti firma rozdá-
vala kolektivům vstupenky na akce, 
kde se mohli zajít pobavit, ale nikdy 
nebyla pořádaná akce čistě jen pro 
horníky jako takové a samozřejmě je-
jich partnerky. 
 Pokračování na stranách 2–3 a 5

Zástupci nejbezpečnějších kolektivů a úseků s výkonným ředitelem OKD Boleslavem Kowalczykem (vlevo) a moderátorem a bavičem 
Lukášem Pavláskem (uprostřed).
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Výsledky zpřísněných kontrol: Opilci-rekordmani i zloději mědi
Dodatečné zjišťování 
pachatelů vloupání 
do areálu je vzkazem 
firmy navenek, že si umí 
svůj majetek ohlídat.

STONAVA – Nový dispečink moni-
torující nonstop dění na jednotli-
vých lokalitách. Častější, přísněj-
ší – a dá se říci i naprosto neoče-
kávané – kontroly na užívání alko-
holu, drog i krádeže materiálu. To 
jsou letošní aktuality v působnosti 
Odboru ochrany a kontroly v OKD. 
Více v rozhovoru přibližuje jeho ve-
doucí Jan Jurásek.

Kde a jak funguje monitorovací 
středisko?
Nový dispečink bezpečnostních slu-
žeb funguje v budově Centrálního ří-
dícího střediska na Darkově. Máme 
zde centralizován výstup ze všech 
bezpečnostních kamer v rámci spo-
lečnosti OKD. Toto pracoviště se po-
dařilo v průběhu letošního roku vy-

bavit velkoplošnými monitory, které 
denně po celých čtyřiadvacet hodin 
sledují dva operátoři. Tím se v rámci 
nové koncepce bezpečnostních slu-
žeb při ostraze majetku OKD, a.s. 
podařilo zajistit nepřetržitou kon-
trolu nad všemi lokalitami naší fir-
my. Operátoři mají k dispozici tři sa-
mostatné výjezdové skupiny, kte-
ré mohou operativně zasahovat ka-
ždá zvlášť, anebo v případě potřeby 
i všechny najednou.

A jak se projevila nová 
koncepce security?
Nová koncepce se pozitivně projevila 
například při zvýšeném výskytu krá-
deží na lokalitě Lazy. Po zjištění operá-
tora kamerového systému, že se v na-
šem objektu pohybují zloději, tam na-
jednou zasahovaly dvě výjezdové sku-
piny ve spolupráci s hlídkou Policie ČR. 
Výsledkem bylo zadržení pachatelů.

Protiprávní jednání se dá 
vypátrat i zpětně?
Pokud není pachatel přistižen na místě, 
samozřejmě to neznamená, že se na něj 

nemůže přijít dodatečně. V případech 
dokonaných krádeží má OKD skutečně 
prostředky k tomu, aby byli zloději od-
haleni. Vypátrání je také jasným signá-
lem z firmy navenek, že si svůj majetek 
střeží i v nečinných lokalitách, které mo-
hou na první dojem působit opuštěně.

Co se dá uvést ke kontrolám 
zaměstnanců?
Častější kontroly na alkohol a omam-
né psychotropní látky jsme v OKD za-
vedli zejména z důvodu, že se ve zvý-
šené míře začaly množit pozitivní tes-
ty. Týkalo se to především alkoholu. 

Zjištěné hodnoty bývaly navíc čas-
to výrazně nad jedno promile. To se 
už těžko dá hovořit o takzvané zbyt-
kové hladině alkoholu v krvi. Proto 
jsme začali provádět kontroly nejen 
při vstupech do objektů OKD, a. s., 
ale i na samotných pracovištích – a to 
jak na začátku, tak při konci směn. Co 
se kontrol k zabránění odcizování ma-
jetku OKD týká, tak stále zjišťujeme, 
že si někteří zaměstnanci pletou spo-
lečnost, jež jim dává práci a mzdu, se 
supermarketem, kde si mohou vzít, 
co chtějí a odnést si to domů.
 Pokračování na straně 3

Jan Jurásek, ředitel Odboru ochrany 
a kontroly OKD.
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Alkoholový rekord: 3,75 ‰

STONAVA – Specialisté odboru ochra-
ny a kontroly přistihli v říjnu na šachtě 
ČSM horníka z dodavatelské organiza-
ce, který nafoukal nejprve 3,70 a při 
opakované zkoušce dokonce 3,75 
promile alkoholu. „Stalo se to deset 
minut po druhé hodině odpoledne 
přímo v lampovně před sfáráním. 
Do dolu samozřejmě puštěn nebyl,“ 

popisoval vedoucí odboru Jan Jurásek 
s tím, že zjištěná hodnota znamenala 
rekord za nejméně posledních pět let. 
Na stejném místě ČSM byl zachy-
cen další dodavatel z příprav, jenž 
rozhodně nešel na ranní směnu pouze 
se zbytkovým množstvím, nafoukal 
totiž 2,17 a po půlhodině už 2,30 
promile. Na šachtě ČSA pro změnu 

už na fáracím mostě před náražím 
neprošel dechovou zkouškou zaměst-
nanec s 2,41 a později 2,36 promile. 
„Přestaňte se spoléhat na to, že se 
fouká jen u vrátnice. Začněte si zvykat, 
že se kontroluje kdykoliv a kdekoliv, 
víkendy a noční směny nevyjímaje,“ 
vzkázal vedoucí odboru ochrany a kon-
troly Jurásek.

Hlavní cena patřila Horníkovi

Výhercem smartphonu v soutěži 
o věcné ceny se stal díky šťastné 
ruce zpěvačky Tanji horník s velkým 
H. Totiž předák renovační dílny 
na ČSA Miloš Horník, který fárá už 
pětatřicet roků. „Kdysi se mi stal pra-
covní úraz, který ale připadl na vrub 
rizika práce v havírně,“ poznamenal 
vyřazený hlavní předák přípravář-
ského kolektivu. Na současném 
působišti v úseku vedoucího Tomáše 
Klimese pod sebe dostal deset chla-
pů, vesměs s podobnými pracovními 
zkušenostmi, jako má sám. „Máme 
těžkou robotu, kde je zapotřebí dů-
věry. Spoléháme se a taky si dáváme 
pozor jeden na druhého,“ popisoval 
recept na bezpečnou práci. O tu se 
podle něj začala OKD v poslední 
době starat mnohem více, než v do-
bách, kdy na šachtě začínal.

Miloš Horník se zpěvačkou Tanjou 
a bavičem Lukášem Pavláskem. 
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Elektrikáři z Lazů: Pořádek 
a bezpečnost – na to jsou zvyklí
LAZY – Skvělý tým chlapů, co umí vzít 
za robotu, a to i bezpečně! Tak popsal 
vedoucí úseku Elektro 2 z lazecké lo-
kality Kamil Lanča jeden ze tří vítěz-
ných kolektivů z kategorie „ostatní“ 
v zářijové mimořádné motivační bez-
pečnostní kampani OKD.

„Tento úspěch je skutečně týmo-
vá práce,“ tvrdil s tím, že o první mís-
to usilovali elektrikáři už v minulých 
soutěžích BOZP. A v devátém měsíci 
je doplnili ostatně i kolegové ze šach-
ty ČSA s vedoucím Jiřím Fiuráškem, 
jež uspěli už v prvním pololetí.

„U nás na Lazech jsme na pořá-
dek a bezpečnost zvyklí. Udržujeme 
si svůj standard, uklízíme si po sobě, 
udržujeme v pořádku potřebnou do-
kumentaci. Kontroly tvrdí, že je ra-
dost k nám fárat,“ nechal se slyšet 
vedoucí úseku. V tom v hodnoce-
ném období devátého měsíce děla-
lo čtyříapadesát elektrikářů s předá-
kem Pavlem Kubičem.

„Kolektiv je poskládaný v drtivé 
většině z odchovanců z Lazů, kteří 
jsou na této šachtě takřka jako doma. 
Drží spolu a setkávají se i ve vol-
ném čase,“ konstatoval Lanča s tím, 
že i odměnu za úspěch v mimořád-
né kampani BOZP využijí na společ-
nou akci k zakončení letošního roku. 

Na programu bude turnaj v bowlin-
gu, případně šipkách.  

Stěžejní úkoly plnil v září úsek 
Elektro 2 zejména při likvidaci zaří-
zení z dokopaného porubu 140 806 
a následné přípravě bloku 140 808. 
„A to včetně překlizu hydrostanice 
z překopu 092 na třídu 40 900. Novou 
stěnu najel kolektiv hlavního předá-
ka René Valíčka z úseku vedoucího 
Petra Puffera, jemuž pomáhali spe-

cialisté na vysoké napětí a rubáňo-
vou elektrotechniku v čele se zástup-
cem vedeoucího úseku Jindřichem 
Čýžem,“ zdůraznil Lanča.

Jeho kolegové se podíleli rovněž 
na spouště prací souvisejících se zru-
šením linky centrálního odtěžení 
mezi šachtami Lazy a ČSA – demon-
tovali zde i veškeré kabelové trasy či 
likvidovali podružnou trafostanici 
TR 92.

Severní vtažnou jámou poprvé
vozili stropnice sekcí pod klecí

Všechny operace byly podle 
zaměstnanců zapojených 
do nezvyklé akce náročné 
hlavně na koordinaci – 
jak s výklizem podvozků, 
tak s termíny popouštění 
i fáráním mužstva

STONAVA – Poprvé v historii stonavské 
šachty se na lokalitě Sever transporto-
valy do dolu stropnice sekcí pod doprav-
ní nádobou. Především pro údržbáře 
vtažné jámy s předákem Petrem Švedou 
to byla naprostá novinka, nicméně 
po zaučení na první směně – kdy jim při-
šel poradit kolega z Jihu, předák údržby 
tamní vtažné jámy Vladimír Havlíček – 
dokázali za jednu a půl směny popustit 
na náraží čtvrtého patra sedm těchto 
hlavních dílů mechanizovaných výztuží 
DBT 13/31.

Práce z pohledu servisních 
provozů
„Naši zaměstnanci se v daném případě 
úspěšně poprali jak s termíny oprav, tak 
i nezvyklými požadavky na nakládku 
sekcí mechanizovaných výztuží Bucyrus 
DBT 13/31 pro vybavení porubu 
292 200/1,“ informoval Roman Wojnar 
ze Servisních služeb. Samotnému 
transportu podle něj předcházely 
opravy výztuží v mechanických dílnách 
na jednotlivých lokalitách a jejich 
převozy na ČSM. „Tam se díly sekcí, 
pod vedením vrchního mistra provozu 
služeb Miroslavy Kačmaříkové, naklá-
daly, upínaly na podvozky a převážely 
na ohlubeň k jámě, kde si je přebírali 
dopraváři,“ pokračoval Wojnar.

Rozdělená nakládka sedmačtyřiceti 
kompletů sekcí středního POPu 2010 
byla, jak podotkl, také pro pracovníky 
provozu servisních služeb nezvyklá. 
„Prováděli ji tímto způsobem, stejně 
jako dopraváři, poprvé. Stropnice se 
popouštěly na Severu a ostatní díly 
mechanizovaných výztuží na Jihu,“ 
upřesnil Wojnar s tím, že uvedené 
činnosti spojené s opravami, nakládkou 
a popouštěním sekcí, byly příslušnými 
odpovědnými zaměstnanci koordi-
novány tak, aby na sebe navazovaly. 
Probíhala i každodenní komunikace 
s důlními provozy kvůli výklizu podvozků 
a vázacích prostředků, či termínů 
popouštění naložených sekcí.

Všechny komplety pro porub 
292 200/1 se podařilo naložit 
a popustit v termínu požadovaném 

provozem vybavování a likvidace. 
Vedení Servisních služeb za to prostřed-
nictví Romana Wojnara poděkovalo 
všem zainteresovaným kolegům. 

Práce z pohledu důlních 
dopravářů
Porub 292 200/1 (kde už začal praco-
vat kolektiv hlavního předáka Krzysztofa 
Krażewskiho z Alpexu) byl vybavován 
některými díly ze třídy 430 20/1, která 
dříve sloužila jako základna pro již 
ukončenou dobývku metodou Room & 
Pillar. „Rubání je opravdu jen kousek 
od vtažné jámy na Severu a popouštět 
stropnice – jak bývalo vždy obvyklé 
– na Jihu a dopravovat je po kolejích 
z lokality na lokalitu by nebylo příliš 
efektivní. Proto se ve spolupráci s ve-
doucím výroby vybavování a likvida-
ce Česlavem Lincerem zvolila tato 
cesta,“ vysvětlil vedoucí výroby dopravy 
Vladimír Polášek.

Zpočátku chlapi s předákem Švedou 
zvládali za šichtu tři stropnice (což je 
běžné pro stejné operace prováděné 
na ostatních jámách v revíru), nicméně 
pak dokázali tento počet jedenkrát 
navýšit a i překonat. „Museli jsme 
samozřejmě provádět úpravy v severním 
náraží, abychom byli schopni se stropni-
cemi vjíždět do patra. Manipulovalo se 
s díly o délce 4870 centimetrů a hmot-
nosti 9350 kilogramů. Kvůli tomu jsme 
také na patře instalovali zvedací zařízení 
PWL,“ upozornil Polášek. Práce se pro-
váděly v nočních směnách, ale i přesto 
byly náročné na koordinaci popouštění 
sekcí s fáráním mužstva.

Do porubu 292 200/1 pak vybavo-
vači instalovali celkem sto sekcí DBT 
13/31. Z toho větší polovina přímým 
překlizem z porubu 331 211. Severní 
vtažnou jámou se popouštěly stropnice 
ze sekcí opravených na povrchu a jižní 
jámou pak jejich ostatní díly. „S těmi 
jsme jezdili po těžební kolejové trati 
na čtvrtém patře, což znamenalo sloučit 
transport sekcí s převozem rubaniny vel-
koprostorovými vozy,“ doplnil vedoucí 
výroby dopravy.

Raziči u Sliže: Raději dvakrát
přemýšlet, a pak začít něco dělat
STONAVA – Osádkám hlavního předá-
ka Vladimíra Sliže z úseku vedoucího 
Adriana Firly se sice v devátém měsíci 
nepovedlo na čelbě 540 26 dosáhnout 
na limitní výkon. Zato razily bez újmy 
na zdraví aměly na pracovišti pořá-
dek. Splnily i všechny další náležitosti 
pro vyhlášení mezi nejlepšími kolek-
tivy přípravářů z ČSM v zářijové mi-
mořádné kampani BOZP v OKD.

„Od letošního ledna do září u Sliže 
pracovali pouze se dvěma evidovaný-
mi úrazy. Podobně na tom byl i dru-
hý kolektiv z úseku vedený hlavním 
předákem Vladimírem Verešem, 
ale tomu se pak bezpečnost poně-
kud zhoršila,“ sdělil vedoucí úseku 
Firla. Výsledky se podle něj odvíje-
ly zejména od uklizeného pracoviš-
tě Sližových razičů. „Těch je v kolek-
tivu třicet a s pořádkem je to u nich 
půl na půl. Polovička ho dělá sama 
od sebe, dá se říci, že kromě postupu 
na čelbě není mnohdy poznat, že tam 
někdo byl. Na zbytek osádek musíme 
vyvíjet tlak, aby po sobě nenechávaly 
nepořádek,“ podotkl Firla považova-
ný kolegy za „psa“ na dodržování zá-
sad BOZP.

„Nevyvíjím ovšem tlak na chlapy, 
aby divočili. Raději, ať při dělání pří-
pravářských operací dvakrát popře-
mýšlejí, než něco začnou dělat,“ ko-
mentoval vedoucí úseku přístup v ob-
lasti bezpečnosti. Sližův kolektiv pra-

coval v září se směnovými předáky 
René Šebou, Patrykem Szewczykem, 
Lumírem Kučerou, Štefanem 
Husárem a Martinem Vrubelem (jeho 
osádka pak byla rozpuštěna a přešlo 
se z nonstopu na čtyři party střídající 
se na čelbě od pondělí do pátku).

S klasickou přípravářskou techno-
logií, vrtacím vozem VVH 1R a na-
kladačem NSU 1E, se na lokalitě Jih 
podílela na přípravě větrního spoje-
ní na pátém patře. A podmínky tam 
nepanovaly vždy ideální. Kromě pro-
měnlivé geologie trápily raziče tep-
lé větry z bývalého výduchu rubá-
ní 364 202 a museli kvůli tomu dě-
lat mikroklimatické přestávky v prá-
ci. „Probíjeli jsme se z 37. do 40. sloje. 

Začali jsme v uhlí, ale od desátého 
do sto třicátého metru jsme jeli jen 
v kameni. Sloj jsme dostali do plné-
ho profilu až ve 150 metrech, po dal-
ších patnácti jsme se probíjeli do vý-
dušné třídy 401 224/1. Průměrný po-
stup tam byl okolo dvou metrů den-
ně,“ upřesnil Firla.

Sližův kolektiv vyrazil od ledna 
do října 417 metrů a pětkrát splnil 
parametry limitního výkonu. Po do-
končení větrního spojení 540 26 do-
stal za úkol razit těžební spojení mezi 
centrálními pásy a budoucím poru-
bem 401 204. „Končí mi zkušení ha-
víři. Jen v poslední době odešli dva 
směnoví předáci, kolektiv se omlazu-
je,“ doplnil Firla.

Termíny byly vždy splněny

Servisní služby se letos podílely 
na lokalitách ČSM na čtyřech akcích 
spojených s přípravou a nakládkou 
strojních dílů pro vybavování zdej-
ších porubních bloků a vždy při tom 
dodržely potřebné termíny. 

Stropnice poprvé popouštěli na Severu.
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Nakládka sekcí pro porub 292 200/1.

Kamil Lanča (vlevo) z Lazů při přebírání ocenění v kategorii ostatní, uprostřed vedoucí 
elektroúseku z ČSA Jiří Fiurášek.
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Hlavní předák nejbezpečnějšího čelbového kolektivu z ČSM Vladimír Slíž a směnový 
předák René Šeba.
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Hlavní předák nejbezpečnějšího rubáňového kolektivu z Lazů 
Miroslav Pokorný (vlevo) a vedoucí úseku Martin Pamánek.

Hlavní předák nejbezpečnějšího kolektivu vybavování a likvidace 
z ČSM Lazů Radim Škuta Pokorný (vlevo) a vedoucí úseku Jan Feber.
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První měsíc pod novým hlavním
předákem: Nejbezpečnější rubání!
Bezúrazová práce není 
podle Lumíra Zapalače 
a Rostislava Huspeky 
na předpis, každý 
musí uvažovat za sebe 
i za ostatní

STONAVA – První měsíc pod no-
vým hlavním předákem Lumírem 
Zapalačem se kolektiv z úseku vedou-
cího Rostislava Huspeky, dobývající 
porub 300 201/1, stal v zářijové mimo-
řádné bezpečnostní kampani nejlep-
ším na ČSM v rubáňové kategorii. 

„Letos je to naše třetí pracoviš-
tě. V porubech 371 004 a 300 213/1 
jsme kopali ještě s hlavním předá-
kem Pavlem Pospíchalem,“ infor-
moval Huspeka s tím, že od počát-
ku letošního roku měl kolektiv pou-
ze jediný registrovaný pracovní úraz. 
Samozřejmě mimo osm zraněných 
chlapů po dubnovém důlním otře-
su v porubu 300 213/1 – tyto újmy 
na zdraví však připadají na vrub ne-
předvídatelnému hornickému riziku.

Vedoucí úseku i nový hlavní předák 
se nechali slyšet, že recepty na bezpeč-
nou práci nemají a prý ani žádné nee-
xistují. „To musí mít každý z nás v sobě. 
Když chceš být zdravý a živý, tak mu-
síš uvažovat hlavou a myslet i za jiné. 
Bezpečnost nelze předepisovat,“ tvrdi-
li. Vzhledem k tomu, že v soutěži kolek-
tivů hrál podstatnou roli i pořádek, ho-
vořili i o jeho udržování: „Ten nevznik-

ne samosebou. Nejlepší je stále klást 
důraz na pořádek na pracovišti, upo-
zorňovat na něj, kontrolovat ho,“ vy-
světlovali Zapalač s Huspekou.

Nejbezpečnější těžební osád-
ky na ČSM v září vedli směnoví pře-
dáci Miroslav Valany, Rafał Witek, 
Tomasz Wojciechowski, Tomáš Saňak 
a Tomasz Manczak. O technologii se 

jim starali zámečníci pod vedením 
Jana Jakubíka, do jejich party se jako 
specialista zařadil také někdejší hlav-
ní předák Pavel Pospíchal. Do poru-
bu 300 201/1, který rozjeli koncem let-
ních prázdnin, dostali 110 sekcí Fazos 
15/33, kombajn SL 300 Eickhoff, po-
rubový dopravník Rybnik 850, podpo-
rubový dopravník PZF 09 Grot a pět 
pásů TP 1000.

Těžba v měsíci mimořádné kampa-
ně BOZP – září – zde dosáhla 25 355 
tun uhlí. Kolektiv se potýkal s vyšší 
geomechanickou aktivitou a měl kvůli 
ní omezený postup na maximálně dva 
metry deset denně.  S porubní fron-
tou nicméně ujel (do prvního listopa-
dového pondělí) už 150 metrů a dal-
ších 260 zbývalo na stop čáru. „Čistá 
uhelná mocnost v tomto bloku je 1,8 
metru, kvůli průchodnosti kombajnu 
v sekcích ale dobýváme mocnost 2,3 
metru s velkou přibírkou kamene,“ 
doplnil Huspeka. V říjnu zde nakopa-
li 21 669 tun. 

Top říjnové výkony: 171 metrů a 76 574 tun
HORNÍ SUCHÁ – Stoprocentní splně-
ní technického režimu se 1750 vy-
raženými metry na čelbách a vý-
padek na technický režim navzdo-
ry celkové těžbě 375 tisíc tun uhlí 
v porubech. Takový byl desátý mě-
síc v OKD. O výsledcích informo-
vali vedoucí výroby příprav Petr 
Glas a vedoucí výroby rubání Petr 
Škorpík.

V metráži se ukázaly přede-
vším osádky hlavního předáka 
Tibora Pavlíka z úseku vedoucího 
Romana Čápa razicí na ČSA bu-
doucí výduch nového bloku v 10. 
kře. V říjnu tam postoupily s kom-
bajnem AM 50 v profilu SPN 14 
o 171 metrů. „Kolektivu nahrávají 
i dobré hornicko-geologické pod-
mínky,“ poznamenal vedoucí výro-
by příprav. 

Nejvíce se v říjnu v rubání da-
řilo kolektivu hlavního předá-
ka Romana Krčmáře z úseku ve-
deného René Kubankem ve stě-
ně 336 700 na Darkově, kde nako-
pal 76 574 tun. „Ten je i jedničkou 
v letošním roce. Z května a června 
má rekordní revírní těžby a doká-
zal splnit už šest limitních výkonů, 
což je také nejvyšší počet,“ pozna-
menal Škorpík.

Havíř, rocker i fotbalista

Lumír Zapalač je klasickým příkla-
dem horníka staré školy, na šachtě je 
od vyučení (letos už pětadvacet let) 
a v rubání si prošel prakticky všemi 
profesemi od dělníka, přes kombajnéra 
a směnového předáka. Před jmeno-
váním do čela kolektivu ostatně dělal 
i zástupce tehdejšímu hlavnímu pře-
dákovi Pavlu Pospíchalovi. Zapalačovi 

dal jako novému hlavnímu předákovi 
šanci vedoucí úseku Rostislav Huspeka: 
„V kolektivu je dvanáct let, dobře ho 
zná. Považoval jsem ho za nejlepšího 
kandidáta. Ten teď nasazuje veškeré své 
síly a hornický um k dosažení úspěchů.“ 
Po šichtě rád Zapalač poslouchá rocko-
vou muziku a věnuje se tréninku fotbalo-
vého dorostu v klubu SK Dětmarovice.

Limitní výkony na čelbách

• kolektiv hlavního předáka Tibora 
Pavlíka z úseku vedoucího Romana 
Čápa na čelbě 10 2403 vyrazil 171 
metrů při denním postupu 7,43 metru 
a čelbovém výkonu 41,30 centimetru 
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana 
Jakubišina z úseku vedoucího Romana 
Čápa na čelbě 10 2402 vyrazil 59 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Marka 
Fajmana z úseku vedoucího Romana 
Gajdzici na čelbě 546 22 vyrazil 70 
metrů při denním postupu 3,04 metru 
a čelbovém výkonu 15,66 centimetru 
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího 
Kláska z úseku vedoucího Romana 
Gajdzici na čelbě 402 343 vyrazil 61, 

• kolektiv hlavního předáka 
Vladimíra Slíže z úseku vedoucího 
Adriana Firly na čelbě 540 26 vyrazil 
55 metrů,
• kolektiv hlavního předáka 
Waldemara Paśika z úseku Alpex ve-
doucího Bogdana Bajaczyka na čelbě 
402 323 vyrazil 120 metrů při denním 
postupu 4,89 metru a čelbovém 
výkonu 33,75 centimetru na raziče 
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze 
Marcola z úseku Alpex vedoucí-
ho Stanisława Zgudy na čelbách 
463 362/1 a 463 342P vyrazil 86 
metrů při denním postupu 3,74 metru 
a čelbovém výkonu 24,29 centimetru 
na raziče a směnu.

Limitní výkony v porubech

• kolektiv hlavního předáka Romana 
Krčmáře z úseku vedoucího René 
Kubanka v porubu 336 700 nakopal 
76 574 tun při měsíčním postupu 
115,2 metru, čemuž odpovídal prů-
měrný postup 3,75 metru a rubáňový 
výkon 39 tun na horníka a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Tomáše 
Kovala z úseku vedoucího Davida 
Miarky v porubu 463 300 nakopal 
45 570 tun při měsíčním postupu 73,7 
metru, čemuž odpovídal průměrný 
postup 2,46 metru a rubáňový výkon 
14 tun na horníka a směnu.

Hlavní předák nejbezpečnějšího čel-
bového kolektivu Karviná ČSA Roman 
Jakubišin (vlevo) a vedoucí úseku Roman 
Čáp.

Hlavní předák druhého nejbezpečněj-
šího čelbového kolektivu ČSM Marek 
Fajman (vpravo) a vedoucí úseku Roman 
Gajdzica.

Hlavní předák nejbezpečnějšího rubáňové-
ho kolektivu ČSM Lumír Zapalač (vpravo) 
a zástupce vedoucího úseku Petr Wolf.

Jiří Ponetz (vlevo) a Vojtěch Bílý převzali 
ocenění za nejbezpečnější čelbový kolek-
tiv hlavního předák Miroslava Vráblíka 
z úseku vedoucího Romana Kalafuta.

Přímý překliz technologie z darkovského pomocného na hlavní závod.
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Dokončení ze strany 1

Můžete uvést i konkrétní 
případy?
Ano, vždyť jen v průběhu října jsme 
zaznamenali tři pokusy o vynesení 
mědi! První se stal na ČSA, kde deset 
minut před osmou hodinou prochá-
zel recepcí zaměstnanec úseku hyd-
rauliky s nepřiměřeně těžkou taškou. 
Specialista odboru ochrany a kon-
troly ho požádal, aby zavazadlo vy-
prázdnil a mezi jeho běžnými osobní-
mi věcmi objevil okolo deseti kilogra-
mů oloupaných elektrických vodičů. 
Zaměstnanec nejprve tvrdil, že je na-

šel v dole, ale při dalším prověřování 
přiznal, že si měď připravil na směně 
ze staršího odpojeného elektrokabe-
lu s úmyslem ji ráno po práci odnést 
domů. Další dva případy se odehrály 
na ČSM – Jihu necelých deset minut 
po sobě; výjezdová skupina zde zadr-
žela spolupracovníky z dodavatelské 
firmy, kteří měli taktéž v záchranář-
ských pytlích každý přibližně osm ki-
logramů drahých kovů. Oběma zkon-
trolovali i čistou a špinavou skříňku, 
sepsali s nimi protokol a pořídili foto-
dokumentaci. Na závěr chci zdůraz-
nit, že všichni tři přistižení zloději už 
ve společnosti OKD nepracují.

Měď, kterou odcizil (nyní už bývalý) zaměstnanec.
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Vybavovači a rubáňoví urychlovali
dvoukilometrový překliz technologie
DARKOV – Chlapi z úseku vybavování 
a likvidace s hlavním předákem Markem 
Szelongem dokončili s havíři kolektivu 
hlavního předáka Zbyňka Rzidkého 
z úseku vedoucího Janusze Sztuly přímý 
překliz většiny technologie z dokopa-
ného bloku 240 502 a její instalaci 
do nové stěny 340 901 v Darkově. 
Dopravní trasa z pomocného na hlavní 
závod měřila přibližně dva kilometry. 
„Likvidovaný blok dokopali havíři hlav-
ního předáka Romana Badury z úseku 
vedeného Petrem Pufferem, kteří nám 
i pomáhali s jeho výklizem. Prováděli 
běžné operace, na které jsou zvyklí, 
a vše probíhalo bez větších problémů. 
Stejně jako poté spolupráce s Rzidkým 
a jeho kolektivem při kompletaci tech-
nologií v porubu 340 901,“ komentoval 
směnový technik provozu vybavování 
a likvidace Petr Foltyn. 
Do nového porubu v 9. kře 40. sloje 
v desátém darkovském patře tak, sa-
mozřejmě po nutných opravách v mon-
tážní komoře, instalovali kombinaci 
pětapadesáti mechanizovaných výztuží 
typů Meos 22/46 a Fazos 22/48. Jen 
malá část přišla z povrchových dílen 
servisních provozů. 

Kombajn dostaly Rzidkého osádky 
KGE 750F, stěnový dopravník PF 

4/932, podporubový dopravník PZF 
02 a k centrálnímu odtěžení pak jen 
jeden úsekový pásový dopravník TP 
630. „Porub 340 901 je docela krátká 
stěna s mocností od 4,2 do 4,4 metru 
uhlí. Hned v říjnu tam kolektiv ujel 
šestašedesát z předpokládaných dvou 
set metrů. Dosahoval průměrného 
postupu 2,2 metru denně a nakopali 
třiatřicet tisíc tun uhlí,“ poznamenal 
Foltyn. Upozornil, že fedrunk začal 
o dva dny dříve, vybavovači totiž vše 
urychlili!

„Szelongův kolektiv s jejich vedoucím 
úseku Adamem Iwanuszkem považují 
za opravdové profesionály. Je jich sice jen 
málo, momentálně jednačtyřicet, ale sami 
dobří. Na druhé straně ale pomalu a jistě 
stárnou a odcházejí,“ líčil směnový technik.

Chlapi vedení Szelongem 
a Iwanuszkem už v letošním roce 
v Darkově zlikvidovali vydobyté bloky 
340 812v a 240 502, vybavili porub 
340 901 a pustili se do plenění doko-
pané stěny 240 400, kde s technologií 
středního POPu 2010 (sekce BUC 
1300/3100, kombajnem Eickhoff SL 
300, stěnovým dopravníkem PF6 a pod-
porubovým dopravníkem Grot 850) 
pracoval kolektiv hlavního předáka 
Tadeusze Szweda.

Výsledky zpřísněných kontrol: 
Opilci-rekordmani i zloději mědi
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Sviadnovské střípky

•  šachta tvořila východní část dobý-
vacího pole Staříč, od jejíž západní 
části byla oddělena centrálním 
zlomem,

•  v roce 1962 se zde začalo s úpravou 
terénu, rok poté s hloubením výduš-
né jámy Staříč I/1,

•  v roce 1965 se budování šachty 
zastavilo, obnoveno bylo až v roce 
1984,

•  v letech 1964 až 1965 postavili 
podle projektu Ivo Langeho kruhovou 
železobetonovou těžní věž vysokou 28 
metrů, jedinou svého druhu v revíru,

•  těžní věž nad výdušnou jámou měla 
těžní stroj ČKD K2010 systému 

Koepe s asynchronním motorem 
o výkonu 250 kW, jednočinné těžní 
zařízení využívalo jednoetážovou 
klec s protizávažím uzpůsobenou pro 
dopravu dvou důlních vozíků,

•  větrání zajišťovaly důlní ventilá-
tory (odstavené v květnu 2014) 
typu ARA1 2800/2700 ze závodů 
v Milevsku,

•  v roce 1984 začali hloubit vtažnou 
jámu Staříč I/2, instalovali zde těžní 
stroj z ČKD typu 2B 6121L s elektro-
motorem napájeným z tyristorového 
měniče, těžní nádoby byly čtyře-
tážové pro dva důlní vozíky v etáži 
za sebou.

Útlum na Sviadnově: Probíhá
příprava na zahájení likvidace

SVIADNOV – Především na povrchové 
části paskovského závodu 1 – lokality 
Sviadnov – se rozeběhly další práce 
na zahájení likvidace hlavních důlních 
děl. Informoval o tom ředitel útlumu 
Zbigniew Janowski.

„Potřebujeme zde vytvořit hlavně 
potřebné plochy pro uložení množství 
kameniva, které bude sloužit k nezpev-
něnému zásypu. K jámám a úložišti je 
nutné zřídit navíc i dočasné příjezdové 
komunikace,“ vysvětlil s tím, že společ-
nost AWT, Rekultivace se už z uve-
dených důvodů pustila do demolice 
prvních čtyř sviadnovských objektů. Dva 
sklady a dvě dílny by měly být zbourány 
ještě v průběhu prosince.

„Následovat bude návoz zásypového 
materiálu z lokality Paskov. V případě 
hladkého průběhu přípravných prací 
předpokládáme zahájení zásypu vý-
dušné jámy I/1 v březnu příštího roku,“ 
doplnil ředitel útlumu.

Vzniká prostor pro zásypový materiál.
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Demolice budov na lokalitě Sviadnov.

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

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ŘÍJEN 2018

Rubání – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl těžba   (t) tuny / 

den
odrubaná plocha 
za den   (m2/ den)

rub. výkon 
   (t/hl/sm)

denní
postup   (m) kombajn, výztuž

1. Krčmář(336700/) Kubanek Důlní závod 1 76574 2490 746.3 41,789 3,75 KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

2. POLCARBO_Dąbek(402200/) Sᶒdkowski Důlní závod 1 62343 2078 353.0 51,165 2,01 SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

3. Koval(463300/) Miarka Důlní závod 1 45570 1571 479.3 28,671 2,54 SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 15/33 POz-MD

4. ALPEX_Czaja(400000/) Pielka Důlní závod 1 38560 1264 211.6 30,909 1,08 SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

5. Rzidký(340901/) Sztula Důlní závod 1 32940 1063 173.3 22,420 2,12 KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580

6. ALPEX_Siwek(224052/) Ulman Důlní závod 1 29289 3083 408.2 48,940 2,96 SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

7. Zapalač(300201/1) Huspeka Důlní závod 1 21669 722 292.1 14,561 1,79 SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 15/33 POz-MD

8.
ALPEX_Kražewski(112831/, 

292200/1) Hildebrand Důlní závod 1 7040 296 70.5 10,984 0,39 SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75

9 Valíček(402304/1) Puffer Důlní závod 1 6770 268 52.2 6,328 0,25 KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

Rubání – pluhy

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl těžba          

(t)
tuny / 

den
odrubaná plocha 
za den   (m2/ den)

rub. výkon
   (t/hl/sm)

denní
postup   (m) pluh, výztuž

1. Pokorný(161906/) Pamánek, Ing. Důlní závod 1 21892 962 758.0 16,230 3,83 RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl měsíční

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

čelbový výkon    
(cm/hl/sm) typ zařízení

1. Pavlík(102403/) Čáp Důlní závod 1 171,00 7,43 164,31 48,44 AM-50/132 K03

2. ALPEX_Pasik(402323/) Bajaczyk, Ing. Důlní závod 1 120,00 4,80 118,56 33,75 MR 340X-Ex SANDVIK C02

3. ALPEX_Drzeniek (463290) Palej Důlní závod 1 97,00 3,23 95,06 32,82 MR 340X-Ex SANDVIK C03

4. ALPEX_Jasiński(402242/) Bajaczyk, Ing. Důlní závod 1 96,00 3,31 91,37 23,26 AM-50/132 C03

5. Polák(113402/) Wdówka Důlní závod 1 95,00 3,80 92,72 23,24 MR 340X-Ex SANDVIK K01

6. ALPEX_Bierawski(40946) Baraniak Důlní závod 1 93,00 4,43 111,60 23,29 AM-50/132 D07

7. ALPEX_Marcol(463342/P, 463362/1) Zguda, Mgr. Důlní závod 1 86,00 3,74 81,52 24,29 AM-50 C01

8. WPBK-BIS_Wróbel(112832A/) Borowy Důlní závod 1 84,00 4,20 79,38 23,28 AM-50/132 K01

9. Rojíček(112832/P, 112803/) Wdówka Důlní závod 1 71,00 3,38 70,76 19,23 AM-50/132 K04

10. ALPEX_Staszewski(240530/) Kuczera, Ing. Důlní závod 1 70,00 4,67 105,93 24,53 AM-50 D04

Přípravy – klasické technologie 

Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl měsíční ražba
   (m) m / d čistý

výlom/den   (m3/den)
čelbový 

výkon   (cm/hl/sm) typ zařízení

1. Fajman(54622/) Gajdzica Důlní závod 1 70,00 3,04 74,87 15,64 VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

2. Jakubišin(102402/) Čáp Důlní závod 1 59,00 2,46 59,98 13,67 VSU-1E K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL 
K04

3. Slíž(54026/) Firla Důlní závod 1 55,00 2,04 44,00 10,62 VVH-1R C02, LS 610 C01

4. WPBK-BIS_Suwaj(113404/) Borowy Důlní závod 1 36,00 1,89 46,23 10,53 VVH-1U K03, D 1131 HAUSHERR,NOELL K03

5. WPBK-BIS_Kozlowicz(01205/1) Polok Důlní závod 1 31,00 1,35 32,89 7,49 VVH-1U K02, SPH 1 (inv.) K01

LEDEN – ŘÍJEN 2018

Rubání – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl těžba (t) tuny / den odrubaná plocha 

za den (m2/ den)
rub. výkon 
 (t/hl/sm)

denní
postup 

(m)
1. Krčmář Kubanek Důlní závod 1 598394 2198 544.9 39,605 2,82

2. POLCARBO_Dąbek Sᶒdkowski Důlní závod 1 466847 1860 332.8 44,932 1,88

3. ALPEX_Czaja Pielka Důlní závod 1 375241 1596 290.2 36,658 1,54

4. ALPEX_Kražewski Hildebrand Důlní závod 1 293266 1131 329,5 33,647 2,02

5. Koval Miarka Důlní závod 1 230460 1107 358,4 21,141 1,92

6. ALPEX_Siwek Ulman Důlní závod 1 184474 1654 252.6 40,596 1,62

7. Kania Pochopeň Důlní závod 1 139363 1015 323.2 17,770 1,68

8. Zapalač Huspeka Důlní závod 1 134523 833 314.2 12,816 2,22

9. Rzidký Sztula Důlní závod 1 105055 786 179.0 15,936 1,17

10. Valíček Puffer Důlní závod 1 102048 1004 192.1 21,816 1,02

Rubání – pluhy

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl těžba          (t) tuny / den odrubaná plocha 

za den   (m2/ den)
rub. výkon
   (t/hl/sm)

denní
postup   

(m)
1. Pokorný Pamánek, Ing. Důlní závod 1 163106 747 540.8 16,138 2,73

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku důl měsíční

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

čelbový výkon (cm/
hl/sm)

1. Kadlec Wdówka Důlní závod 1 1172,00 5,43 120,38 38,39

2. Pavlík Čáp Důlní závod 1 1158,00 5,91 130,29 38,70

3. Špička Pastucha Důlní závod 1 1104,00 5,31 126,60 30,31

4. ALPEX_Drzeniek Palej Důlní závod 1 1070,00 3,93 104,43 39,19

5. Vereš Firla Důlní závod 1 999,00 4,60 97,41 25,80

6. Polák Wdówka Důlní závod 1 986,00 4,32 103,57 27,05

7. ALPEX_Pasik Bajaczyk, Ing. Důlní závod 1 921,00 4,75 100,26 30,53

8. Rojíček Wdówka Důlní závod 1 919,00 4,18 82,86 25,90

9. Valenčík Kalafut, Ing. Důlní závod 1 864,00 4,60 92,14 27,44

10. WPBK-BIS_Wróbel Borowy Důlní závod 1 853,00 4,85 102,89 26,88

Přípravy – klasické technologie

Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl měsíční ražba
 (m) m / d čistý

výlom/den (m3/den)
čelbový 

výkon (cm/hl/sm)
1. Jakubišin Čáp Důlní závod 1 587,00 2,59 58,26 14,80

2. Fajman Gajdzica Důlní závod 1 524,00 2,80 68,96 15,11

3. WPBK-BIS_Suwaj Borowy Důlní závod 1 449,00 2,31 56,47 12,85

4. Slíž Firla Důlní závod 1 417,00 2,01 49,89 10,46

5. Michalčík Wdówka Důlní závod 1 382,00 2,21 46,80 13,77

-60%
Na vybrané modely brýlových obrub. 

Akce platí do 31.1. 2019 nebo 
do vyprodání zásob.

VÝPRODEJ

Prodejny:
Náměstí Republiky 5, Havířov (vedle kina Centrum) 

Nemocnice Havířov, Dělnická 24, Havířov

Tel.: 596 810 876
Optika Aquila

Přijímáme
poukázky

FLEXI
PASS

Havířov
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8
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Dokončení ze strany 1

A pak přišli dva Pavlové – ředitel pro 
strategii OKD Pavel Hadrava a ve-
doucí odboru řízení bezpečnos-
ti Pavel Zajíček – s tím, že bychom 
mohli takový koncert sami uspořá-
dat. Podařilo se! Do budoucna by se 
mohl ujmout i jako tradice.

Jak hodnotíte úroveň 
bezpečnosti v revíru?
Marian Klásek, předseda představen-
stva společnosti PRISKO:
Bezpečnost je v OKD skutečně 
na prvním místě, protože na kaž-
dém jednání vedení firmy, její dozor-
čí rady či představenstva se nejprve 
řeší problematika BOZP. A ta je podle 
mého mínění na velmi vysoké úrovni. 
Pochopitelně, podmínky v dolech bý-
vají velmi náročné, přes veškerá opat-
ření se nedá negativním jevům zabrá-
nit, ale OKD se snaží, aby ty výsledky 
v bezpečnosti byly co nejlepší. A proto 
je dobře, že se vyhlašují a oceňují nej-
bezpečnější kolektivy i jedinci. Sám 
například smekám před těmi, kteří 
dokázali při nebezpečí otřesu odvolat 
chlapy do sekcí a tím zachránili jejich 
zdraví i životy. Na druhé straně, nej-
častější příčinou úrazů v OKD bývá 
chůze. Každý by si měl proto uvědo-
mit, že v dole to není jako procházka 
v parku a že i cestou k jámě se mu při 
ní může něco stát.

Patřila párty k prvkům 
kampaně BOZP?
Pavel Hadrava, ředitel pro strategii OKD:
Působíme v oboru hornictví, kde 
jsou velmi těžké podmínky, přes-
to se ale domnívám, že systematic-
kou prací s lidmi se nám daří udr-
žovat bezpečnost na vysoké úrovni. 
Pro její zlepšování se snažíme vklá-
dat do samotného systému BOZP 
stále nové prvky. Takže, ano, jed-

ním z těchto prvků byla také pár-
ty pro nejbezpečnější kolektivy. 
Využili jsme k tomu státního svát-
ku – netěžebního dne – kdy se mo-
hou potkat všechny party z kolek-
tivů. OKD zorganizovala tuto akci 

svépomocí ve velice krátkém čase. 
Domluvili jsme interprety a po-
řídili hodnotné dárky do soutěže 
o věcné ceny a díky karvinským há-
zenkářům zajistili prostor pro její 
uspořádání.

NA TEBE PAK ČEKÁ ODMĚNA VE VÝŠI

Počet najednou přivedených zaměstnanců 
v kalendářním měsíci, kteří zůstanou 

pracovat v OKD po zkušební době
Odměna 

1   5 000 Kč

2 15 000 Kč

3 a více 10 000 Kč za každou osobu

PŘIVEĎ NOVÉ KOLEGY NA DŮLNÍ 
PRACOVIŠTĚ A ZÍSKÁŠ FINANČNÍ ODMĚNU!!!

  během osobní návštěvy 
Poradenského centra 
OKD v Karviné na 
tř. Osvobození 1721/9 

  nebo telefonicky 
na čísle

725 756 830

  nebo prostřednictvím 
webových stránek

www.pracevokd.cz

Podrobné informace získáte

Nabídka platí pro nově přivedené a registrované uchazeče až do odvolání.

Hledáme nové zaměstnance hlavně do rubání a příprav, důlní zámečníky a elektrikáře.

Každému novému uchazeči, který po splnění stanovených náborových kritérií a získání 
kvalifi kace bude pracovat v rubání a přípravách vyplatíme

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ  60 TISÍC KORUN.

Z OKD

Odměna za bezpečnou práci:
OKD vyhlásila nejlepší kolektivy na rockové párty!

Hesla z minulých let

•  2015 – To nejcennější, co z dolu 
vychází, je zdravý horník!

•  2016 – Upozorni kolegu na nebez-
pečnou situaci, zachráníš mu tím 
život, zdraví, práci!

•  2017 – Chci pracovat bezpečně, 
přemýšlím, mám svou práci pod 
kontrolou!

•  2018 – Jsme OKD, buďme OKD – 
Ostražití Každý Den!

OKD hledá motto bezpečnostní kampaně 2019
KARVINÁ – Ve společnosti OKD se opět 
rozeběhla soutěž o nejlepší návrhy pro 
motto celorevírní kampaně BOZP pro 
následující rok. Zaměstnanci mohou po-
dávat své náměty – stejnou cestou jako 
při sdílení skorhonehod – až do konce 
listopadu. Nejlepší autor, jak informoval 
vedoucí odboru řízení bezpečnosti firmy 
Pavel Zajíček, se opět dočká odměny.

„Vybrané heslo, citát, větu, případně 
i básničku použijeme pro motivaci 
k bezpečné práci v roce 2019. V jeho 
průběhu budeme samozřejmě pracovat 
i dalšími vhodnými motty,“ uvedl 
Zajíček s tím, že soutěž vypsal pod 
záštitou ředitele OKD pro strategii Pavla 
Hadravy. Cílem je zapojit do bezpeč-
nostní kampaně opět co nejširší okruh 
zaměstnanců těžební společnosti. 
Vyhodnocení námětů shromažďovaných 

v elektronické poště, ve schránkách 
skoronehod, na telefonních záznamní-
cích či nahlášených přímo nadřízeným 
proběhne již počátkem prosince.

„Vloni jsme dostali více než dvě 
stovky návrhů od bezmála osmdesáti 
autorů,“ poznamenal vedoucí odboru 
řízení bezpečnosti s tím, že nejlepším 
byl vyhodnocen slogan „Jsme OKD, 
buďme OKD – Ostražití Každý Den!“ 
vytvořený vedoucím centrálního odtě-
žení ze šachty ČSA Tomášem Kurtinem. 
Druhé místo po Kurtinovi připadlo 
Vladimíru Szostkovi z ODMG na Darkově 
s mottem „Neriskuj zbytečně, pracuj 
vždy bezpečně!“. Na třetím až šestém 
místě skončili závodní z lokality Darkov 
David Hájek (Největším darem pro 
rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně! a Raději 
tisíckrát opatrný, než jednou mtrvý!), 

elektromechanik z ČSM Tomáš Duch 
(Život máš jen jeden, nedá se koupit 
ani nahradit – mysli na to!) a skladník 
z povrchu na ČSA Zdeněk Koch (Zdraví 
máš jen jedno – pracuj bezpečně!).

Výdej zaměstnaneckých poukázek 
KARVINÁ - V úterý 27. a ve středu 28. 
listopadu budou zaměstnancům OKD 
vydávány zaměstnanecké poukázky.

Ti si je vyzvednou na lokalitě, 
kde pracují. Zaměstnanci z lokality 
Pomocného závodu si je vyzvednou 
přímo na lokalitě Darkov, 
zaměstnanci z lokality Pila 
Salma, Golf Resort Lipiny 
a Frenštát obdrží poukázky 
přímo od svého vedoucího 
daného provozu.   

V tabulce níže jsou uvedena místa 
a časy výdeje dle jednotlivých lokalit.

Podmínky, které musí zaměstnanec 
splnit, aby poukázky za rok 2018 dostal 
(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 v OKD 
nejpozději 1. ledna 2017. Jedná se 
o nepřetržitý pracovní poměr v OKD, 
a.s., nezapočítává se případné obdo-
bí před přerušením.

2.  V rozhodném období musí mít odpra-
cováno minimálně 140 směn.

3.  V rozhodném období nesmí mít 
neomluvenou absenci. Při dodatečně 

omluvené „Z“ po 31. říjnu 2018 
nárok na poukázky nevzniká!

4.  Při převedení částky na penzijní spo-
ření s příspěvkem zaměstnavatele 
nárok na zaměstnanecké poukázky 
nevzniká. 

Nárok na poloviční 
hodnotu zaměstnanec-
kých poukázek mají 
i zaměstnanci, kteří 
ukončili pracovní poměr 
od 31. 5. 2018 do 31. 10. 

2018 a v rozhodném období od 1. 1. 
do 31. 5. 2018 odpracovali minimálně 
70 směn a neměli neomluvenou ab-
senci. Poukázky si mohou vyzvednout 
ve stejných termínech jako ostatní 
zaměstnanci, a to na té lokalitě, kde 
pracovní poměr ukončili. 

Jako každý rok je možné využít i for-
mulář „Plné moci“, který je k dispozici 
na personálním a mzdovém oddělení. 

V případě dalších dotazů, na které 
zde zaměstnanci nenašli odpověď, se 
mohou obracet na administrátorky 
sociálních služeb a personalisty na pří-
slušné lokalitě.

Poukázky vydané v loňském roce mají 
platnost pouze do 31. prosince 2018.

Centrum personálních služeb

Zaměstnanci  
OKD na lokalitě Výdejní místo Den 

výdeje Čas výdeje

ČSA
kanceláře mzdo-
vého a sociální-
ho oddělení

27.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00,  
17:00 - 22:00

28.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

Lazy kanceláře mzdo-
vé účtárny

27.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00,  
17:00 - 22:00

28.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00

Darkov
kanceláře 
mzdové účtárny 
a personalistů

27.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00,  
16:00 - 18:00

28.11. 5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

ČSM-Sever
zasedací 
místnost lokality 
Sever

27.11. 5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30,  
17:00 - 18:00, 19:30 - 22:00

28.11. 5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30

ČSM-Jih kancelář odboro-
vé organizace

27.11. 5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30,  
17:00 - 18:00, 19:30 - 22:00

28.11. 5:30 - 8:30, 11:00 - 14:30

Staříč kancelář mzdové 
účtárny 27.11. 5:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Pila Salma kancelář 
vedoucího 27.11. k vyzvednutí u vedoucího Pily Salma

Golf Resort Lipiny kancelář 
vedoucího 27.11. k vyzvednutí u vedoucího golfového 

hřiště

Frenštát kancelář závod-
ního dolu 27.11. k vyzvednutí u Závodního dolu

Harmonogram výdeje zaměstnaneckých poukázek

Vedoucí odboru řízení bezpečnosti (zleva), výkonný ředitel a ředitel pro strategii na pár-
ty pro nejbezpečnější kolektivy.
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Závěr Rock párty patřil zpěvačce Tanji. Lukáš Pavlásek při stand-up show.

Vystoupení hardrockové skupiny Bastard.
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Golf Resort Lipiny: Nabitý
rok se skoro padesáti akcemi
Areál, jehož dominantou 
je replika těžní věže, 
vsadil na práci s dětmi 
i mládeží a dokázal 
přilákat i na sedm stovek 
dospělých nováčků

KARVINÁ – Dvaadvacet tisíc hráčů. 
To byla bilance letošní sezony v kar-
vinském areálu, obklopeném těž-
ními věžemi šachet ČSM, Darkov 
a ČSA a provozovaném pod hlavičkou 
Servisních služeb společnosti OKD. 
Golf Resort Lipiny měl podle jeho ve-
doucího Pavla Maliny za sebou vyda-
řený rok.

„Poslední akcí naší již sedmé gol-
fové sezony byl veřejný turnaj Lipiny 
Cup 2018, který proběhl za fantas-
tického počasí a skvělé účasti,“ in-
formoval Malina  s tím, že na závěr 
dorazila také spousta nových tvá-
ří. Začátečníci (hráči bez HCP, han-
dicapu označujícího číselné vyjád-
ření herní úrovně amatérů) se utkali 
ve speciální devítijamkové kategorii. 
Nejlépe si zde vedl Pavel Jančík, jenž 
zvládl čtyřiačtyřicet ran. Na druhém 
místě skončil Marek Homola a na tře-
tím Tomáš Kübel.

Nejlepším hráčem Lipiny Cup 2018 
v osmnáctijamkové kategorii se stal 
Tomáš Frankl, který si díky sponzo-
rům odnesl krásnou cenu ve formě 
noclehu na Zámečku Petrovice a hru 
na hřišti v Ropici. Vložené soutěže 
The Longest Drive – neboli Nejdelší 
odpal – vyhrál Jakub Ryška a The 
Nearest to Pin – tedy Nejblíže jamce 
– Martin Ryška,“ pokračoval vedoucí 
karvinského areálu.

Pod jeho dominantou, replikou ša-
chetní těžní věže, se letos zahajovalo 
a následně vyhlašovalo celkem devě-
tačtyřicet turnajů a dalších akcí pro 
veřejnost. „Od devítijamkových tur-
najů pro začátečníky, společenských 
akcí, dnů pro týmy, až po osmnácti-
jamkové turnaje pro již zkušené gol-
fisty,“ vysvětloval Malina.

Ten také zdůraznil práci s mláde-
ží. A to v podobě příměstských tábo-
rů, organizovaných ve spolupráci se 

spolkem Golf Club Lipiny a podpo-
řených Nadací OKD. V tomto roce se 
jich zúčastnilo 140 mladých golfistů 
a golfistek.

„Co se týče zázemí, nově jsme 
na cvičné ploše zvané Driving Rance 
položili umělý trávník, ze kterého mo-
hou zájemci odpalovat i po uzavření 
travnatých ploch. Třeba i do sněhu,“ 

upřesnil vedoucí. Driving Range se 
podle něj stal oblíbeným místem prá-
vě naprostých amatérů, kteří si  –také 
díky příznivým cenám v Golf Resortu 
Lipiny – zvykli přicházet „odpálit jen 
pár míčků“ v příjemné a relaxační 
atmosféře.

„Vnímání golfu veřejností se 
po těch sedmi letech mění k lepší-

mu. Za což jsme samozřejmě rádi! 
Na druhé straně ale víme, že získává-
ní nových hráčů je během na dlouhou 
trať. Tomu se nicméně snažíme jít na-
proti právě úvodními lekcemi se za-
školením na Veřejném hřišti, včetně 
seznámení se s nezbytnou golfovou 
etiketou,“ podotkl Malina. Zaškolení 
nováčci, jichž bylo od zahájení kurzu 
v roce 2014 už čtyři a půl tisíce, získa-
li takzvanou Start kartu. Těch přiby-
lo jen v letošním roce na sedm stovek!

Golf Areál Lipiny podle zkušeností 
personálu objevili také hráči z Polska. 
Dětskou golfovou školu navštěvova-
lo pravidelně padesát chlapců a dívek 
a tento sport gentlemanů byl zařazen 
na karvinské ZŠ Dělnická jako jeden 
z volitelných předmětů. „Žáci, kteří 
si ho vyberou, mají samozřejmě tré-
ninky u nás. Náš areál je otevřen ši-
roké veřejnosti a golf si může vyzkou-
šet a zahrát opravdu každý,“ doplnil 
Malina.

Technologické 
i strojní úpravy 
vylepšily kalovou 
linku na Darkově
DARKOV – Zlepšení pracovních podmínek 
obsluhy a stabilizace výkonu v následu-
jícím období, kdy se předpokládá provoz 
nejen přes týden, ale i o víkendech. S těmi-
to záměry se pustili na Darkově do tech-
nologických i strojních úprav kalové linky 
zpracovávající obsah nádrže Doubrava 1.

„Na přelomu září a října jsme provedli 
plánovanou odstávku linky, která je 
součástí procesu reflotace uhelných kalů. 
Pracovalo se hned na několika místech 
současně,“ popisovali technolog Zbigniew 
Konesz a mistr úpravny Michal Kratochvíl. 
Vše probíhalo v režii úseku Centrální strojní 
údržby úpravny Darkov pod vedením me-
chanika Czeslawa Szturce a mistra strojní 
údržby Františka Pietraszka.

Došlo k úpravě prostoru pro nadsítné 
(materiál vznikající po vytřídění na prsto-
vém třídiči), renovovaly se plechy okolo 
skluzu pro nadsítné, samotná ocelová 
konstrukce třídiče i pásového dopravníku. 
„Díky tomu by tady už nemělo docházet 
k zasypávání vratné stanice přepravova-
nou hmotou. Docílilo se tím i lepší mani-
pulace a odvozu nadsítného materiálu 
z tohoto prostoru,“ pokračovali.

V míchací stanici kalů měnili hřídele s vy-
hrnovacími lopatkami, které byly značně 
opotřebované. „Myslelo se rovněž na od-
vodňovací potrubí pro ucpávkovou vodu. 
Reagovali jsme na připomínky obsluhy 
zařízení a zvýšili jeho průměr,“ líčili Konesz 
s Kratochvílem. Kvůli časté poruchovosti, 
jak upřesnili, se opravoval i síťový třídič – 
vyměnili u něj celou konstrukci.

Poslední fází rekonstrukce kalové 
linky pak bylo napojení čisté vody ze 
zahušťovače Dorr č. 4. Nový rozvod zajistil 
stabilnější přísun vody potřebné v míchací 
stanici kalů a oplachových sprchách pro 
zpracovávané kaly na třídiči. „Za řádný 
a bezpečný průběh všech těchto prací 
prováděných strojní údržbou naší úpravny 
je třeba poděkovat jak technikům, tak 
pracovníkům podílejícím se na samotné 
akci,“ dodal Radim Pavlík, vedoucí úpravny 
Darkov. Golf mezi šachtami se těší oblibě.
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Golf Resort Lipiny vsází i na děti.

Kalová linka na lokalitě Darkov.

FO
TO

: R
ad

ek
 L

uk
ša

Všem zaměstnancům firmy i celému pracovnímu kolektivu společnosti OKD 
a jejich rodinným příslušníkům přejeme krásně prožitý
svátek svaté Barbory, patronky havířů. 
Příjemné, klidné a ničím nerušené vánoční svátky a v novém roce 2019 
především pevné zdraví, rodinnou pohodu a hornické štěstí při
náročné práci ve všech hornických činnostech.
U této příležitosti děkujeme všem obchodním partnerům, zejména pak vedení 
OKD, a.s. a Důlních závodů 1 a 2 za úspěšnou spolupráci v  roce 2018. 

Vedení THK – ČECHPOL, s.r.o.

náročné práci ve všech hornických činnostech.
U této příležitosti děkujeme všem obchodním partnerům, zejména pak vedení U této příležitosti děkujeme všem obchodním partnerům, zejména pak vedení 
OKD, a.s. a Důlních závodů 1 a 2 za úspěšnou spolupráci v  roce 2018. OKD, a.s. a Důlních závodů 1 a 2 za úspěšnou spolupráci v  roce 2018. 

Vedení THK – ČECHPOL, s.r.o.Vedení THK – ČECHPOL, s.r.o.

Všem zaměstnancům 
společnosti OKD 
a dodavatelských firem 
přejeme stálou přízeň 
a ochranu jejich patronky  
sv. Barbory. Požehnané Vánoce 
plné klidu, štěstí a pohody 
strávené se svými blízkými 
a v nadcházejícím novém roce 
2019 pak přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenost v osobním 
i pracovním životě.

Na webu i facebooku

Veškeré informace o areálu nalez-
nete na jeho oficiálním webu (www.
golflipiny.cz) a rovněž na sociální síti 
(www.facebook.com/GolfKarvina/).
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Malí autisté si posunuli hranice
díky podpoře z těžařské nadace
Ve spolku ADAM se 
začal kvůli svému 
synovi angažovat 
záchranář z ČSM Martin 
Szturc a zařídil mu už 
čtyři minigranty

HAVÍŘOV – Podpora z Nadace OKD 
umožnila neziskové organiza-
ci ADAM - autistické děti a my, z.s. 
prakticky po celý rok uskutečňovat 
aktivity pro chlapce a děvčata s dia-
gnózami poruch autistického spek-
tra. A to na jaře, na podzim i v zimě 
prostřednictvím sportovního krouž-
ku a v létě na příměstských táborech.

„ADAM nám doporučili náhodou 
psychologové a vyvinula se z toho vzá-
jemná intenzivní spolupráce. Je ku 
prospěchu našeho autistického syna 
Vaška, zdravé dcery Aničky, nás i této 
neziskovky a všech jejich klientů,“ vy-
světloval příslušník ZBZS stonavské 
šachty Martin Szturc. Jeho rodina se 
stala jednou ze 130 na Havířovsku, 
Karvinsku, Ostravsku a Třinecku, 
jimž ADAM od vzniku v roce 2010 
pomáhá.

Szturc získával Srdcovky na pro-
voz sportovního kroužku pro malé 
autisty vedeného od roku 2015 tre-
nérem Davidem Kučákem a psycho-
logem Přemyslem Mikolášem na ZŠ 
Jarošova v Havířově. „Tento táta je 

opravdovým srdcařem. Aktivně se – 
samozřejmě podle své pracovní doby 
na šachtě – zapojuje do fungování 
kroužku i celé organizace, vymýšlí 
různé aktivity i nové hry, děti ho dob-
ře znají a těší se na něho, je nezbyt-
nou součástí naší činnosti,“ nechala 
se slyšet předsedkyně ADAMa Marie 
Gerdová.

V srdcovkovém sportovním krouž-
ku, jak upřesnila, se děti dvakrát 
do měsíce věnují nejenom různým 
disciplínám (míčové hry, překážko-
vé dráhy), ale také formou hry nacvi-
čují sociální dovednosti. „Potřebují 
ukázat, jak se správnou formou za-

pojit do komunikace a následně hry 
se zdravými vrstevníky. Jak čekat, až 
na ně přijde řada, jak oslovit, jak při-
jmout prohru,“ líčila Gerdová s tím, 
že do kroužku přijali šestnáct dětí.

„Jeho kapacita je naplněná. 
Zájemci nicméně mohou kontakto-
vat náš spolek,“ upřesnila předsed-
kyně ADAMa. Ten v letošním roce 
získal od těžařské nadace rovněž 
grant v programu Pro region, čímž 
zaplnil letní mezeru ve svém progra-
mu. Pořádal totiž již sedmý ročník 
příměstského tábora pro čtyři sku-
pinky, v nichž bylo celkem pětačtyři-
cet dětí.

„Nebýt tohoto tábora, museli by 
malí autisté zůstat doma. Jinde by 
je totiž nevzali,“ podotkla Gerdová. 
I letní aktivity se nesly jak v duchu 
her, tak překonávání autistických ba-
riér. Děti si posunuly hranice svých 
dovedností – dokázaly si odvahu, sta-
tečnost i to, že vydrží cestovat hro-
madnou dopravou ve vedru, stravo-
vat se jinde, nežli doma, zvládat den 
ze dne neustálé změny, prohlubovat 
mezi sebou kamarádské vztahy.

„Táborníci měli docela adrenali-
nový program. Vzali jsme je na vod-
ní lyže, na sjíždění řeky na raftech, 
na prohlídku letiště i létání ve větro-
ni,“ popsal srdcovkový parton nezis-
kovky Szturc. V jiné s Nadací OKD 
spřízněnou organizací – Trianonem 
v Českém Těšíně – si malí autisté vy-
zkoušeli i rozebírat starou elektroni-
ku v chráněné dílně.

Nadace OKD už po desáté
oceňovala neziskový sektor
KARVINÁ – Simona Kozárová za TJ 
Sokol Polanka nad Odrou, Jan Sitai 
za SPMP ČR Karviná, Radim Zuczek 
za 3. Pionýrskou skupinu Orlová, Petr 
Ožana za Český kynologický svaz ZKO 
Haví řov – Bludovice a Martin Szturc 
za ADAM – autistické děti a my. To byli 
zaměstnanci společnosti OKD nomi-
novaní v kategorii Srdcař roku 2018 
na Ceny Nadace OKD.

Tradiční vyhlášení nejlepších patro-
nů Srdcovky, projektů v programu Pro 
region a nově i Inovativních projektů 
proběhlo ve čtvrtek 22. listopadu v li-
terárním salonku Regionální knihovny 
Karviná. V doprovodném programu 
se představil také úspěšný pěvecký 

sbor Permoník. „Udělováním cen náš 
nadační tým vyslovuje poděkování 
lidem v neziskovém sektoru,“ vzká-
zala ředitelka Nadace OKD Karolína 
Preisingerová. Přehled držitelů oce-
nění přineseme v prosincovém čísle 
měsíčníku.

Srdcovkoví judisté mají
turnaj pro děti i dospělé
KARVINÁ – Moravskoslezský klub (MSK) 
Judo Karviná dlouhodobě podporovaný 
zejména v aktivitách pro děti a mládež 
Nadací OKD pořádá první prosincovou 
sobotu na ZŠ Prameny v Ráji hned 
dva tradiční turnaje. Mikulášský je pro 
judistická mláďata a mladší i starší 
žákyně a žáky, Masters pak pro dospělé 
ženy i muže. „Na obou spolupracujeme 

s naším městem a ten dospělácký děláme 
navíc při příležitosti 750. výročí založení 
Karviné,“ informuje vysloužilý horník 
a předseda MSK Petr Rabas s tím, že 
mezi 8. a 9. hodinou proběhne registrace, 
vážení a losování. Děti začnou na tatami 
v 10 hodin, dospělí o půlhodinu později. 
Masters je organizován také jako III. 
Mistrovství Moravy.

Jubilejní turnaj v boccie
má za partnery i NOKD
HAVÍŘOV – Již po dvacáté se v Haví řově 
uskuteční turnaj v integrované boccie 
– sportu ne nepodobnému francouz-
skému pétanque, který spojuje zdravé 
a handicapované hráče. Pořádá ho 
v sobotu 8. prosince v městské spor-
tovní hale místní Handicap Sport Club 
a na organizaci získal grant z progra-
mu Pro region od Nadace OKD.

Boccia patří k paralympijským disci-
plínám a je přizpůsobena i pro jedince 
s těžkými formami tělesného postižení. 
Oblíbená je proto mezi vozíčkáři. „Hrají 
týmy složené ze tří až šesti lidí, přičemž 
minimálně jeden z nich musí mít handi-
cap,“ vysvětluje za pořadatele Kateřina 
Šajnarová s tím, že turnaj je otevřen 
rovněž široké veřejnosti.

„Zveme všechny, kteří se zaslou-
žili o vznik a rozvoj havířovských 
turnajů v boccie, ale také kolektivům, 
které mohou pojmout svou účast jako 
neobvyklou formu teambuildingu,“ 
uvádí Šajnarová. Ta je také kontaktní 
osobou pro zájemce o start, ozvat se 
mohou prostřednictvím emaliové pošty 
na hschavirov@gmail.com.

Rozebírání vyřazené elektroniky v Českém Těšíně.
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Malí autisté na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí.

HPF  CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.

Rozrůstáme se! Hledáme posily!

Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ

Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené. 

 

 

 

 

Náplň práce:  
  Úklid kanceláří nebo 

průmyslových provozů.
  Provádíme úklidy klasické i strojní.
  Práce přidělena s ohledem na 

vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme: 
  Hlavní pracovní poměr na dobu 

neurčitou.              
 Práci na zkrácený i plný úvazek.
  Zajímavé platové ohodnocení.
  Zaměstnanecké benefity.

Nabízené benefity:
  Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
  Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
  Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
  Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
  Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.

V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz

Více na: www.cleancat.cz/kariera
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www.fokusoptik.cz

S TÍMTO KUPONEM

35 %
Sleva

na kompletní dioptrické brýle!

Kupon platí od 22. 11. do 31. 12. 2018 pouze ve výše zmíněných pobočkách FOKUS optik. 
Ostatní slevy se nesčítají. Sleva platí při zakoupení kompletní brýlové zakázky 
(dioptrická obruba + dioptrická skla).

Přijímáme dárkové poukázky Sodexo!
• FOKUS optik a.s., Fibichova 23/228, 736 01 - Havířov
  fokushavirov@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 818 048

• FOKUS optik a.s., Osvobození 1311, 735 14 - Orlová
  fokusorlova@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 512 838

• FOKUS optik a.s., nám. T. G. Masaryka 24, 733 01 - Karviná
  fokuskarvina@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 342 101

Fokus-2018-kupon-35-Havirov-100x150mm-TISK.pdf   1   20.11.2018   12:16:25

Sport/Inzerce
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Házenkáři a OKD: Partnerství
pokračuje, název Baník zůstává
Karviná hraje poslední 
listopadovou neděli 
pohárovou odvetu 
v Maďarsku a není 
bez šancí, zápas bude 
i v přímém přenosu 
v televizi

KARVINÁ – Třináctinásobný repub-
likový házenkářský mistr udržuje 
i v sezoně 2018/2019 partnerství s tě-
žební společností datující se od vzni-
ku klubu v roce 1955. I pohárový zá-
pas s maďarským KSE Balatonfüredi 
sledují předposlední neděli v listopa-
du zástupci vedení OKD … byť pro 
HC Baník Karviná končí prohrou o je-
dinou branku.

„Los nám v evropském pohá-
ru nadělil velmi silného soupeře. 
Balatonfüredi jsme se, přiznám, tro-
chu obávali, jejich kvalita je na vyso-
ké úrovni,“ poznamenává prezident 
HC Baník Karviná Roman Mucha. 
Mančaft v hornických barvách se 
podle něho dostal hned v úvodu pod 
tlak maďarských soupeřů a v polo-
čase prohrával o čtyři branky. „Ještě 
v devětapadesáté minutě byl stav 
30:34 a všechno vypadlo na přece 
jen výraznou prohru. Ale v posled-
ní minutě a půl jsme se dokázali tři-
krát prosadit a nakonec jsme podleh-
li se skóre 33:34. Hned dvakrát za se-
bou se individuálně prosadil Honza 
Zbránek a těsně před konečnou siré-
nou přidal poslední a trochu šťastnou 
branku Marek Monczka,“ komentuje 
výsledek Mucha.

Odveta na palubovce Balatonfüredi 
rozhodně nebude žádnou formalitou. 
„Pořád máme šanci! Prohra o jednu 
branku nic neznamená,“ podotýká 
prezident karvinského klubu a upo-
zorňuje, že fanoušci dostanou mož-
nost sledovat přímý přenos. Sport 1 
vysílá duel KSE Balatonfüredi – HC 
Baník Karviná již v neděli 25. listopa-
du od 16 hodin.

„Pozitivně se nám projevují obrov-
ské změny, k nimž jsme přistoupili 

před minulou sezonou. Vrátil se nám 
ze zahraničí karvinský rodák a baní-
kovský odchovanec Michal Brůna, 
který je na postu rozehrávající střed-
ní spojky doslova mozkem mužstva. 
Druhou výraznou posilou je gólman 
Nemanja Marjanovič, jenž dříve rov-
něž v Karviné působil. Okolo těch-
to hráčů jsme postavili mladé kluky 
a vyhráli extraligu. Z mladých mu-
sím vyzdvihnout Dominika Soláka, 
spojku a specialistu obranáře, kte-
rý se svými výbornými výkony v loň-

ské sezoně probojoval do reprezenta-
ce, což je obrovský úspěch,“ pokraču-
je Mucha.

Aktuálně je ostatně Baník s patnác-
ti body už déle než měsíc opět na první 
příčce v extraligové tabulce. Odvěký 
rival z Plzně – jehož v uplynulé sezoně 
jednoznačně porazili ve finále – je až 
třetí. „Až na prohru v prvním zápase 
v Jičíně a remízu v Kopřivnici máme 
za sebou jen samá vítězství,“ komen-
tuje situaci prezident klubu. V době 
uzávěrky tohoto čísla měsíčníku hra-
je HCB doma s Lovosicemi. A v neděli 
2. prosince se opět na karvinské palu-
bovce pokusí vrátit hozenou rukavi-
ci Jičínu; tento zápas začíná v obvyk-
lých 10:30.

Oddíl s hornickými kořeny a těžař-
skými partnery by rád na toto utkání 
vysílal upoutávky na šachtách OKD. 
„Jednáme o tom, že bychom kromě 
klasických plakátů, zařadili do re-
klamních šotů i pozvánku na háze-
nou,“ vysvětluje Mucha. Partnerství 
s OKD považuje za tradici, která 
svým způsobem nezanikla ani v ča-
sech insolvence těžební společnosti. 
„Baník bude pořád jen Baník! Toto 
nikdy měnit nechceme,“ uzavírá pre-
zident klubu.

MFK Karviná vyměnil mezi zápasy 
s pražskými „S“ trenéra i jeho asistenta
KARVINÁ – Týden po nezvládnutém 
duelu se Spartou a týden před zápa-
sem se Slávií se vedení MFK Karviná 
rozhodlo vyměnit trenéra prvoli-
gového týmu Romana Nádvorníka 
i jeho asistenta Zdeňka Koukala. 
Nahradili je Norbert Hrnčár 
a Richard Höger.

„Chtěli jsme se vyhnout posled-
ní skupině, která bude hrát o udr-
žení,“ tvrdil před začátkem sezony 
Nádvorník působící v karvinském 
klubu přesně pět měsíců a jeden tý-
den. MFK byl ovšem po patnácti 
utkáních FORTUNA LIGY na před-
posledním – patnáctém – místě. Jen 
se třemi vítězstvími a dvěma remíza-
mi, jedenácti body a celkovým skóre 
19:30.

MFK proto Nádvorníka 
s Koukalem odvolalo kvůli neuspo-
kojivým výsledkům. Ty šly na vrub 
souhře více okolností – počínaje těž-
kým losem na úvod sezony. V utká-
ní se Spartou navíc dostal zálož-
ník Lukáš Budínský kartu za skluz. 
Poprvé v Karviné byl v tomto případě 
následně využit videorozhodčí a sudí 
změnil svůj verdikt na červenou kar-
tu. Domácí přitom v prvním poločase 
vedli 1:0 a ve druhém inkasovali hned 
třikrát.

„Už v sobotu 24. listopadu nás čeká 
doma Slávie. Je to další těžký sou-
peř s dobrým jménem v celé Evropě. 
Cítíme k němu samozřejmě respekt, 
ale bojujeme v nejvyšší soutěži, takže 
hráči musí být maximálně připrave-
ni, ať nastupují proti prvnímu anebo 
poslednímu,“ vzkázal nový karvinský 
trenér Hrnčár. Ten dříve vedl tři pro-

fesionální kluby (Bánskou Bystrici, 
Ružomberok a Myjavu) a z domov-
ského Slovenska si přivedl také svého 
asistenta Högera.

MFK Karviná, jehož generálním 
partnerem se opět stala společnost 
OKD, nastoupí poslední listopado-
vou sobotu proti SK Slavia Praha 
na městském stadionu ve 14 hodin.

Baník prohrál s  Balatonfüredi o jedinou branku.

FO
TO

: H
C 

Ba
ní

k K
ar

vin
á

Hornické kořeny klubu uctívají i jeho 
příznivci.

Norbert Hrnčár, nový trenér karvinských fotbalistů.
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Hornická 10: Nejvíce běžců
bylo v dětských kategoriích
FRÝDEK-MÍSTEK – Za podpory Nadace 
OKD se ve Frýdku-Místku uskutečnil tři-
atřicátý ročník jednoho z nejoblíbeněj-
ších českých běžeckých závodů, jehož 
tradici zakládali havíři z paskovské 
a staříčské šachty. Hornická 10 letos 
přilákala celkem 2584 účastníků, z toho 
918 startovalo v dětských kategoriích.

„Letošní ročník ovlivnilo sychravé 
počasí, které nebylo nejlepší právě 
s ohledem na děti, ale podle ohlasů 
veřejnosti se celkem vydařila,“ konsta-
toval bývalý paskovský důlní zámečník 
a odborář Josef Nejezchleba, předseda 
pořádajícího atletického oddílu TJ 

Slezan. Do hlavního – desetikilomet-
rového – běhu nastoupilo 736 běžců, 
vyhrál Tibor Sahajda ze Slovenska 
v čase 30 minut a 6 sekund. Součástí 
akce byl jako obvykle kilometrový Běh 
pro zdraví s RBP, jenž odstartoval a také 
absolvoval někdejší výkonný ředitel 
těžební společnosti a současný ředitel 
zdravotní pojišťovny Antonín Klimša.

„Zajímavostí byla účast jednaosmde-
sátiletého Květoslava Hány, který nebyl 
s časem 1:03:23 na desítku v cíli zdale-
ka poslední. Při vyhlašování mu celý sál 
Národního domu aplaudoval ve stoje,“ 
podotkl na závěr Nejezchleba.

Dětí běželo na Hornické 10 nejvíce.
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Letošní ročník vyhrál Tibor Sahajda s číslem 397.
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