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Kolektivní smlouva vyššího 
stupně je podepsána
Ve středu 22. března byla 
podepsána Kolektivní smlouva 
vyššího stupně. Co to pro 
zaměstnance OKD znamená 
jsme se zeptali Radomíra Štixe, 
personálního ředitele. 
Ano, je to tak. Minulý týden došlo 
po dlouhém vyjednávání k podpi-
su Kolektivní smlouvy vyššího stup-
ně (KSVS) mezi Odborovým sva-
zem hornictví, geologie a naftové-
ho průmyslu a Zaměstnavatelským 
svazem důlního a naftového prů-
myslu.  Podpis KSVS znamená pro 
všechny zaměstnance OKD jisto-
tu, že v okamžiku odchodu z organi-
začních důvodů pro ně bude, v sou-
ladu s KSVS, stále platit jednonáso-
bek průměrného měsíčního výdělku 
navíc. Maximální celková výše od-
stupného tak stále může činit až je-
denáctinásobek průměrného měsíč-
ního výdělku.

Na jaké období byla Kolektivní 
smlouva vyššího stupně 
uzavřena?
V minulosti byla KSVS vždy sjedná-
vána na období 5 let. Nově je však 

uzavřena až do konce roku 
2032, tedy rovnou na celých 
10 let. 

 Až v roce 2025 těžba 
v revíru skončí, na co 
budou mít vlastní 
zaměstnanci nárok? 
Podmínky zůstávají stále 
stejné. Jedná se o tzv. „pod-
půrný balíček“  pro zaměstnance od-
cházející z organizačních důvodů. 
Skládá se ze 3 částí. První a nejpod-
statnější část nároku vyplývá přímo 
z Kolektivní smlouvy OKD, která pla-
tí na dobu neurčitou. Podle ní budou 
mít všichni kmenoví zaměstnanci, 
s nimiž ukončí OKD pracovní poměr 
z organizačních důvodů, nárok na od-
stupné ve výši až 11násobku průměr-
ného měsíčního výdělku (PMV), po-
kud budou mít odpracováno alespoň 
16 let. Pokud jsou v OKD kratší dobu, 
odstupné bude v souladu s Kolektivní 
smlouvou takové, jak uvádí tabulka 
níže.

Druhá část se týká Příspěvku 
ke zmírnění sociálních dopadů, kte-
rý je podle platného nařízení vlá-

dy určen všem kmeno-
vým zaměstnancům, se 
kterými skončí OKD pra-
covní poměr z organizač-
ních důvodů a kteří záro-
veň pro těžební firmu pra-
covali nepřetržitě alespoň 
dva roky. Příspěvek vyplá-
cí Sociální centrum stát-
ního podniku DIAMO, 

odštěpného závodu Odra. 
Příspěvek  ve výši 8 000 Kč se po-
skytuje zaměstnancům s převažu-
jícím výkonem práce v dole a pří-
spěvek ve výši 5 300 Kč zaměstnan-
cům s převažujícím výkonem práce 
na povrchu. Celková doba poskyto-
vání příspěvku je 3 – 60 měsíců, pod-
le nepřetržité délky pracovního po-
měru v těžební společnosti a věku 
zaměstnance. 

 Třetí část se týká pomoci s hledá-
ním pracovního uplatnění na trhu 
práce v rámci našeho programu Nová 
šichta. Po útlumu dolu Paskov v roce 
2017 a dolech Darkov a ČSA v roce 
2021 prošla tímto programem celkem 
již téměř tisícovka bývalých zaměst-
nanců OKD.

Stonavská šachta hledá havíře s praxí i za hranicemi v Polsku
STONAVA – OKD začala pro stonavskou šachtu 
ČSM hledat horníky raziče a rubače, důlní zá-
mečníky i chlapy pro další činnosti v podzemí 
také v příhraničí v Polsku. Zatímco v tuzem-
sku byl trh práce v těchto oborech už vyčerpán 
a odborné učňovské školství skončilo, u sever-
ních sousedů počítají s prodloužením těžby 
do roku 2049 a připravují tam i nové zaměst-
nance pro doly.

„Poté, co společnost OKD loni v reakci 
na energetickou situaci v Česku rozhodla, že 
těžba v Dole ČSM bude pokračovat až do kon-
ce roku 2025, musíme hledat jako náhradu 
za přirozené odchody nové kvalifikované za-
městnance. Zejména lidi s důlní praxí, jichž 
chceme v letošním roce přijmout na dvě stě,“ 
řekl Radomír Štix, personální ředitel OKD. 
Zdůraznil, že úspěšné prodloužení těžby v reví-
ru závisí právě na kvalifikovaných a pracovitých 
lidech. „Současný počet zaměstnanců, kterých 
je zhruba tři tisíce tři sta, je pro těžbu do kon-
ce roku 2025 dostatečný. Postupně ale budeme 
čelit přirozeným odchodům důlních pracovní-
ků, za něž musíme najít odpovídající náhradu. 
Cílíme na lidi se zkušenostmi s prací v podzemí, 
protože zaškolit si zaměstnance bez této praxe 
by trvalo zhruba rok,“ vysvětloval Štix.

Z celkového počtu zájemců, jak upozornil, 
však obvykle splňuje požadavky na hledané 

důlní profese pouze čtvrtina. „Část těch, co 
mají o práci v OKD zájem, nemá předchozí 
důlní praxi nebo potřebné kvalifikační před-
poklady, další pak neprojdou lékařskou pro-
hlídkou. Proto naše společnost pořádá nábo-
rové akce v polském příhraničí, kde je vzhle-
dem k perspektivě těžby černého uhlí stále 

dostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uve-
dl Štix. 

V kmenovém stavu pracuje na Dole ČSM 
pětapadesát chlapů z Polska. „Jsou to zkušení 
horníci, co umějí vzít za práci a jsou velmi plat-
nými členy naší party. Rádi proto mezi sebou 
přivítáme další. A samozřejmě si budeme chtít 

udržet  stávající zaměstnance, kterých si za je-
jich práci velmi vážíme a které dokážeme také 
náležitě ocenit,“ podotkl David Hájek, ředitel 
provozu OKD.

Těžební firma, jak oznámila její mluvčí 
Barbora Černá Dvořáková, má nyní 3300 pra-
covníků, z nichž 2500 jsou kmenoví zaměstnan-
ci. V roce 2022 nastoupilo dvaaosmdesát nových 
lidí, letos jich společnost plánuje přijmout více 
než dvě stovky. „S náborem mohou pomoci také 
stávající zaměstnanci. Pokud doporučí kandidá-
ta na důlní pozici, který odpracuje alespoň čty-
ři měsíce a splní další zadaná kritéria, získají od-
měnu dvacet tisíc korun,“ vzkázala mluvčí OKD.

Bezpečnostní heslo měsíce: Rodina, zdraví, práce – to je dobrá motivace! 

Bezpečnostní téma: 
Exploze

Aktuální téma BOZP cílí na jedno  
z historických hornických rizik a ochranu 
proti němu, na výbuchy uhelného prachu.

3 Lidé v OKD,  
jak je neznáte

V práci u počítače, ve volnu doma  
ve vlastní kovárně, to je Vladimír Kalousek 
z personálního útvaru stonavské šachty.

4 Slušný vstup  
MFK do jara

Karvinští fotbalisté získali v úvodních  
zápasech sedm bodů z devíti a udrželi  
navíc od srpna čisté konto svého brankáře.

7

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK 
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.Horník

Milé kolegyně, 
kolegové, 
spolupracovníci,

máme za sebou první tři 
měsíce 55. roku fungová-
ní dolu ČSM. A co do hos-
podářských výsledků to 
byly měsíce úspěšné.

Jak jsem avizoval v mi-
nulém čísle Horníka, únor 
se nám skutečně vydařil jak v oblasti 
těžby a metráže, tak i prodaných obje-
mů našich produktů. Měsíc jsme tedy 
ukončili s výsledky nad hospodář-
ským plánem, čímž jsme položili zá-
klad k úspěšnému splnění celého prv-
ního kvartálu. Březnová těžba, kte-
rá by měla být na úrovni 76 tisíc tun, 
sice nepřevýší plánované objemy, ale 
díky výsledkům z ledna a února by 
měly všechny rozhodující ukazatele 
za první kvartál překročit hospodář-
ský plán. Za to vám všem patří uzná-
ní a dík, protože k těmto výsledků při-
spěl svým dílem každý z vás. 

Těžba v dubnu by podle očekávání 
měla patřit k nejnižším v tomto roce, 
což je důsledek změny předpokládané-
ho konce těžby, a tedy přehodnocení, 
v jakých porubech budeme dobývat. 
Nicméně se nejedná o žádný zásadní 
problém, jsem přesvědčen, že celko-
vým ročním cílům i přesto dostojíme.

Světové ceny uhlí se pro nás ale ne-
vyvíjejí právě příznivě. Energetické 
uhlí je na spotovém trhu nabízeno leh-
ce nad hranicí 100 US dolarů za tunu, 
proto je jen dobře, že se nám v prů-
běhu loňského roku podařilo uzavřít 
kontrakty na zásadní objemy našich 
produktů na letošek. Současný vývoj 
cen tak pro nás není ohrožující.  Navíc 
jsme pro následující období uplatnili 
i zajímavé objemy našeho koksovatel-
ného uhlí, kdy po několikaměsíční od-
mlce obnovili odběr pro druhé čtvrtletí 
Třinecké železárny i US Steel Košice.

K mé radosti jsem měl 
v tomto měsíci možnost 
se s některými z vás osob-
ně setkat na výroční konfe-
renci odborářů dolu ČSM, 
kde jsem zhodnotil dosa-
vadní výsledky a nastínil 
plán do budoucna. Líbila 
se mi zejména aktivita 
účastníků při diskusi, kdy 
padaly zajímavé dotazy, 

například na dění po ukončení hornic-
ké činnosti.  To je oblast, kterou se i my 
ve vedení intenzivně zabýváme a při-
pravujeme strategii pro toto období. 
Zamýšlené projekty by po konci těžby 
měly přinést pracovní místa pro nemá-
lo zájemců z řad našich zaměstnanců.

K 1. dubnu dojde ke změně ve ve-
dení naší společnosti, kdy po dohodě 
s akcionářem odchází současný vý-
konný ředitel a místopředseda před-
stavenstva Radim Tabášek. Osobně 
mu velmi děkuji za jeho dlouholetou 
práci pro OKD a přeji mu, věřím, že 
za nás všechny, mnoho štěstí a úspě-
chů v další etapě jeho života. Jak kon-
krétně bude vypadat vedení firmy 
a představenstvo, se rozhodne na po-
čátku dubna, o čemž vás budeme 
informovat.

Přeji vám všem příjemný vstup do ob-
dobí, kdy chladné počasí už konečně vy-
střídá to jarní, což vybízí ke zvýšenému 
sportování a věnování se zase naplno 
našim zálibám a koníčkům. Nemohu 
nepřipomenout, abychom i při těchto 
aktivitách na sebe dávali pozor a zby-
tečně neriskovali, stejně jako při práci, 
protože i chvilková nepozornost může 
mít neblahé důsledky.

Už teď se těším, že se s mnohými 
z vás setkám při některé z našich fi-
remních akcí, které pro vás na letošek 
chystáme. 

Zdař Bůh!
Roman Sikora

předseda představenstva OKD
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Počet odpracovaných  
let v OKD

Nárok dle Zákoníku práce 
a Kolektivní smlouvy vyššího 

stupně

Max. nárok dle části VII., bodu 
3.1. Kolektivní smlouvy OKD

Navýšení odstupného dle  
odpracovaných let (KS OKD)

Max. celková výše odstupného 
v případě uzavření dohody

0–méně než rok 2násobek PMV 2násobek PMV Není 4násobek PMV

1–méně než 2 roky 3násobek PMV 2násobek PMV Není 5násobek PMV

2–4 roky 4násobek PMV 2násobek PMV Není 6násobek PMV

5–10 let 4násobek PMV 2násobek PMV 1násobek PMV 7násobek PMV

11–15 let 4násobek PMV 2násobek PMV 3násobek PMV 9násobek PMV

16 a více let 4násobek PMV 2násobek PMV 5násobek PMV 11násobek PMV

Změna ve vedení 
společnosti
STONAVA – K 31. březnu 2023 ukončí své působení 
ve společnosti OKD po dohodě s akcionářem 
výkonný ředitel a místopředseda představenstva 
Radim Tabášek.

Od 1. dubna budou vedení společnosti a předsta-
venstvo jednat v novém složení. Radimu Tabáškovi 
děkujeme za jeho dlouholetou práci a nasazení 
a přejeme mu mnoho štěstí do dalších let.
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Nejen uhlí, ale i kamení a hajcmany, takový byl postup v porubu 292 207
STONAVA – Po necelých patnácti měsících ukonči-
li horníci z kolektivu hlavního předáka Dariusze 
Heczka z úseku Alpex vedeného Januszem 
Wójciechiem Piełkou dobývání bloku 292 207 
na severní lokalitě stonavské šachty. Kromě 
uhlí, jehož bylo dohromady 234 466 tun, odtud 
fedrovali i spoustu kamene a železa vypleněné-
ho ze staré dělící třídy, kterou porubní fronta 
doslova kopírovala.

„Začínali jsme tam vloni 8. ledna s kom-
plexem tvořeným kombajnem SL 300, sekce-
mi Fazos, ze kterých byla třetina menších 15/31 
a zbývající dvě třetiny větších 15/33, stěnový do-
pravník jsme měli Rybnik 850 a sběrný doprav-
ník Grot PZF 09,“ uvedl Piełka. Dodavatelé pra-
coviště provozovali na dobývanou mocnost 
2,3 – 2,6 metru se stabilní přibírkou průvodních 
hornin, uhelná sloj měla 1,1 – 1,4 metru.

První měsíc Heczkův kolektiv nakopal přes 
třináct tisíc, druhý více než devatenáct a půl ti-
síce, ve třetím se přiblížil k sedmadvaceti tisí-
cům, posléze překonal čtyřiadvacet tisíc i dva-
advacet tisíc tun. „Pak přišel přesmyk! Trápili 
jsme se od června do srpna pouze s 5 512, 
5 017 a 7 334 tunami. Ze sto sedmašedesá-
ti sekcí v porubu jich bylo třicet plného profi-
lu v kameni, sloj tam utíkala, museli jsme jet 
za uhlím,“ líčil vedoucí úseku Alpex. V porubu 
292 207 zaznamenali období, kdy zvládli pou-
ze jeden až jeden a půl pokosu na čtyřiadvacet 
hodin. Denně se prováděla trhací práce, roxo-
rovalo se, lepilo.

Po celou dobu dobývání porubní fronta pro-
cházela dělící třídou 292 227, která byla sice vy-
klizená od potrubí a strojů, ale hajcmany na ní 
zůstaly. Navíc ji vyplňovala i vybubřelá počva. 
„Železo se řezalo a tahalo hydraulikou. Tři čtvr-
tiny času nám zabralo vypořádávat se s přecho-
dem děličky a hledala se řešení, aby bylo opoždě-
ní v těžbě co nejmenší. Nakonec jsme našli cestu 
s nejmenšími prostoji,“ popsal Piełka.

V září se fedrunk zvedl na 18 796, v říjnu ná-
sledovalo 15 283, v listopadu z tohoto pracovi-
ště rekordních 28 934, v prosinci 24 285 a v led-
nu 16 591 tun uhlí. V únoru s dojezdem na „stop 
čáru“ bloku 292 207 u Heczka vytěžili 6 201. 
„Nikdy jsme se tam nezastavili. Údržba se děla-
la s předstihem, celkem se tam v  kameni vymě-
nilo přes čtyřicet fréz, lámaly se domky i  nože 
na kombajnu,“ upozornil vedoucí úseku Alpex. 
Za největší problém ale označil trable se stěno-
vým dopravníkem. Ten nadmíru trpěl fedro-
váním kamene – opotřebovávaly se pohony 
a na tenké plechy obrušovaly žlaby. Úsekoví me-
chanici Paweł Kmiecik i Piotr Polok měli plné 
ruce práce s udržováním komplexu.

Hezckův kolektiv se směnovými předáky 
Piotrem Malinou, Krzysztofem Wojtyłkem, 
Piotrem Chorongwickim a Józefem Zubrzyckim 
dokončil v první polovině března v dokopaném 
bloku 292 207 baldach, zabudoval pilíř, připra-
vil kanál pro výkliz a udělal přibírky počvy v ob-
lasti. „Po skoro roce a čtvrt se chystáme na no-
vou stěnu,“ doplnil k tomu vedoucí úseku Alpex.

V rubání i na čelbách nejvíce 
„limiťáků“ od předloňské zimy
STONAVA – Sedm splněných limitních 
výkonů v ražbě a tři v těžbě za dru-
hý letošní měsíc představovalo nej-
vyšší počet od předloňského ledna 
pro přípraváře a od února stejného 
roku pro rubáňové. OKD i díky tomu 
v únoru 2023 vyrazila 645 metrů no-
vých chodeb a nakopala 120 tisíc tun 
uhlí. Dosaženo bylo technických re-
žimů a vytvořily se rezervy na busi-
ness plán.

„Metráž jsme měli minulý mě-
síc nejlepší po dlouhé době. Loňské  
maximum z března  dělalo 625 met-
rů  s osmi kolektivy. Předloni v pro-
sinci se vyrazilo 780 metrů, ovšem 
s devíti kolektivy. A letos v únoru 
645 metrů jen na sedm kolektivů,“ 
poznamenal k čelbovým výrobně-
-technický náměstek Petr Škorpík. 
Velmi slušné postupy byly zazna-
menány podle něj i tím, že více pra-
covišť najelo do uhelných slojí. 
Na technický režim tak bylo přidá-
no 125 metrů, na business plán 72. 
K březnu Škorpík uvedl, že  přípra-
váři by měli být schopni zvládnout 
úkol v podobě 525 metrů.

Přípraváři se dostávali 
do slušných podmínek
„Za první dva měsíce bylo letos de-
set limitních výkonů, přičemž dva 
kolektivy – hlavních předáků Marka 
Noworyty a Waldemara Paśika – 

měly stoprocentní úspěšnost,“ kon-
statoval vedoucí provozu příprav Petr 
Glas. Zmínil také „ražební disciplínu“ 
nikoliv pro kvantitu, ale vyšší kvalitu, 
a potřebu dodržování termínů sta-
vebních připraveností dalších porub-
ních bloků. Urychlila se stavební při-
pravenost porubu 402 202, a proto 
osádky  Romana Kadlece a Michala 
Omelky postupují dál na čelbách v to-
tálním nonstopu. Na posilu ostatních 
byl načas rozpuštěn kolektiv Tibora 
Pavlíka, s nímž se počítá zpět do hry 
od května.

Jak Glas upozornil, úspěšně si 
počínaly osádky stoupající z pře-
kopu do uhlí, a to od hlavních pře-
dáků Vladimíra Slíže (40. sloj se 
7–8metrovou mocností, potřebou 
zajišťování předpolí i nadloží a ne-
příznivými úklonovými stropními 
poměry), Romana Kadlece (mís-
ty až 4,5metrová sloj, kde je tře-
ba vrtat svorníky APB a injektáž-
ní IBO tyče s lepením) a také do-
davatelských kolektivů Alpexu 
od Tomasze Figury a Andrzeje 
Staszewskiego.

Na režim chyběl ve stěně 
436 206 jediný pokos
Ještě v posledním týdnu února to 
v provoze rubání viděli na čtyři spl-
něné limitní výkony, ale horníci 
od Miroslava Vaľanyho si neuhlída-
li závěr. „Na režim chyběl jediný po-
kos – šedesát centimetrů,“ prohlá-
sil k tomu výrobně technický náměs-
tek Škorpík. Nicméně i tři „limiťá-
ky“ v těžbě označil za kvalitní práci, 
vždyť jich bylo v únoru 2023 nejvíce 
od února 2021, kdy se zadařilo pěti 
kolektivům.

„Režim jsme v minulém měsíci 
překročili o jedenáct tisíc tun, bu-
siness plán o dvanáct tisíc. Za le-
den a únor tak máme do foroty 

nafedrováno šestadvacet tisíc tun,“ 
informoval vedoucí provozu ru-
bání Roman Janulek. K pracovišti 
od Vaľanyho upřesnil, že tam nadá-
le bojovali s udržováním porubních 
chodeb i nadložím ve stěně, nakonec 
hlásili těžbu 17 295 tun.

Nejvíce v OKD – 47 900 tun – 
nakopal v únoru kolektiv hlavní-
ho předáka Kamila Turoně v bloku 
293 200/3 a za ním následovali hor-
níci od Pavla Kully s 34 284 z poru-
bu 463 200/2. Dodavatelé z Alpexu 
s hlavním předákem Dariuszem 
Heczkem měli finále ve stěně 
292 207 se 6 201 tunami. „Tento po-
rub je připraven na likvidaci,“ dodal 
Janulek.

Čelbové limitní výkony

 � kolektiv hlavního předáka Vladimíra 
Slíže z úseku vedoucího Adriana Firly 
na čelbě 402 226 vyrazil 33 metrů při 
průměrném postupu 1,65 metru den-
ně, čemuž odpovídal čelbový výkon 
8,25 centimetru na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Romana 
Kadlece z úseku vedoucího Adriana 
Firly na čelbě 402 262/2 vyrazil 
94 metrů při průměrném postupu 
3,48 metru denně, čemuž odpovídal 
čelbový výkon 17,41 centimetru 
na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Marka 
Noworyty z úseku vedoucího Romana 
Čápa na čelbě 400 020/1 vyrazil 

85 metrů při průměrném postupu 
4,47 metru denně, čemuž odpovídal 
čelbový výkon 22,37 centimetru 
na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Michala 
Omelky z úseku vedoucího 
Romana Čápa na čelbách 463 291 
a 546 32/1 vyrazil 62 metrů při prů-
měrném postupu 2,58 metru denně, 
čemuž odpovídal čelbový výkon 
12,92 centimetru na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Waldemara 
Paśika z úseku Alpex vedoucího 
Bogdana Bajaczyka na čelbě 
293 240/2 vyrazil 162 metrů při prů-
měrném postupu 5,79 metru denně, 

čemuž odpovídal čelbový výkon 
34,03 centimetru na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Tomasze 
Figury z úseku Alpex vedoucího 
Janusze Zgudy na čelbě 402 246/1 
vyrazil 176 metrů při průměrném 
postupu 6,29 metru denně, čemuž 
odpovídal čelbový výkon 36,97 
centimetru na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Andrzeje 
Staszewskiego z úseku Alpex vedou-
cího Arkadiusze Węglarze na čelbě 
400 040/1 vyrazil 33 metrů při prů-
měrném postupu 1,65 metru denně, 
čemuž odpovídal čelbový výkon 9,71 
centimetru na raziče a směnu.

Rubáňové limitní výkony

 � kolektiv hlavního předáka Kamila 
Turoně z úseku vedoucího Davida 
Miarky v porubu 293 200/3 nakopal 
47 900 tun při postupu porubní 
fronty 116,7 metru, čemuž odpovídal 
denní průměrný postup 4,28 metru 
a rubáňový výkon 39,06 tun na hor-
níka a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Pavla 
Kully z úseku vedoucího Rostislava 
Riedla v porubu 463 200/2 nakopal 
34 284 tun při postupu porubní 

fronty 83,3 metru, čemuž odpovídal 
denní průměrný postup 3,2 metru 
a rubáňový výkon 23,97 tun na hor-
níka a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Dariusze 
Heczka z úseku Alpex vedoucího 
Janusze Wójciecha Piełky v porubu 
292 207 nakopal 6 201 tun při 
postupu porubní fronty 21,1 metru, 
čemuž odpovídal denní průměrný 
postup 0,96 metru a rubáňový výkon 
5,12 tun na horníka a směnu.

Na čelbách uspělo sedm kolektivů.
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Hlavní předák (vpravo) s vedoucím provozu Dariuszem Hetmanem.
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Rubáňoví splnili tři limitní výkony.
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Sefekora, noví dodavatelé 
na posilu střediska příprav
STONAVA – Zkušený darkovský hlavní 
předák Roman Jakubišin se od ledna 
na stonavské šachtě vrátil do čela ra-
zičského kolektivu, a to  pod hlavičkou 
nové dodavatelské organizace v revíru 
OKD - Sefekora. I tu vytvořili lidé s bo-
hatou hornickou praxí. Závodním této 
firmy se stal Robert Vochta a vedoucím 
úseku Miroslav Cyprich.

„Zatím máme i se šesti techniky 
ve stavu šestačtyřicet chlapů a další 
budeme nabírat. Vznik našeho kolektivu 
vyvolal nedostatek čelbových kolektivů 
na Dole ČSM,“ popsal vedoucí úseku 
sídlícího na severní lokalitě stonavské 
šachty. Sefekora, jak upřesnil, sehnala 
většinu pracovníků za hranicí v Polsku 
vlastním náborem i přes inzeráty. 
Jedná se o  ostřílené havíře a některé 
i s léty odfáranými právě na šachtách 
na Karvinsku. S dalšími osmi zájemci 
začala vést jednání.

„Jednou horník, furt horník,“ komen-
toval Jakubišin návrat na post hlavního 
předáka. Tím byl na Darkově pět let, za tu 
dobu dosáhl nezanedbatelných úspěchů 
(například jedenácti dosažených limit-
ních výkonů v průběhu jednoho roku). 
Po odchodu z čelby působil rok a půl jako 
operátor pluhu na povrchu ČSM. „Teď 
vytváříme kolektiv a jednotlivé osádky 
z úplně nových lidí. Není to jednoduché, 
bude to potřebovat čas na seznámení, 
zapracování a zjištění, na koho bude 
největší spolehnutí, aby do sebe, jak se 

říká, ta kolečka zapadla. Ještě  nemáme 
ani  100% jasno, kdo se stane  směnový-
mi předáky,“ poznamenal Jakubišin.

Sefekora se pod jeho taktovkou 
uvedla na ČSM v oblasti, kde se chystá 
porub č. 400 000. V chodbě 400 090 
zvládl Jakubišinův kolektiv s nakladači 
Hausherr přibírku v délce šedesáti 
metrů a výšce skoro půldruhého metru, 
v chodbě 400 080 v délce pětapadesá-
ti metrů. „S nástupem lidí jsme dokázali 
najet na režim dvou pracovišť obsaze-
ných na čtyři směny,“ podotkl vedoucí 
úseku Cyprich. Skutečná ražba s kla-
sickou technologií vrtacího vozu VVH 
1-R a nakladače Hausherr nebo NSU 
se pro tyto dodavatele chystá v 0. kře 
40. sloje. Začnou chystat dílo 400 094, 
které má být výdušnou chodbou nového 
bloku 400 004. „Vypadá to slušně, 
je tam částečně postavený kříž, nás 
čeká zabudování vstupních hajcmanů, 
zarážka, přibližně třicet metrů v profilu 
SPN 16,“ upřesnil Jakubišin.

Kolektiv se ovšem nepřestal spoléhat 
na jiné úseky.Protože nemá své loko-
motiváře, pomáhají mu ti z Centrální 
dopravy či Příprav 4, firmy Dubos nebo 
Alpex. „Výhledově připravujeme nábor 
dalších zaměstnanců se zkušenostmi 
v dole, protože v plánu je i vytvoření  
kombajnového čelbového kolektivu. Pro 
něj ale zatím nemáme ani vybraného 
hlavního předáka,“ dodal vedoucí úseku 
firmy Sefekora.

Bezpečnostní téma: Ochrana před explozí uhelného prachu
STONAVA – V havířské praxi historic-
ky jedno z nejzásadnějších rizik zvo-
lilo vedení OKD pro nové téma škole-
ní BOZP: Výbuchy uhelného prachu 
a ochrana před nimi! Jeho zápalná 
teplota, jak upozornil vedoucí odbo-
ru bezpečnosti Břetislav Pukowski, 
se pohybuje od 600 do 800 stupňů 
Celsia a dolní mez výbušnosti se navíc 
přítomností metanu při pouhé dvou-
procentní koncentraci snižuje na po-
lovinu.

„Rodina, zdraví, práce – to je dob-
rá motivace! Myslete na toto hes-
lo i v souvislosti s prevencí výbuchů 
uhelného prachu. Doly jsou jeho 
nebezpečím ohrožovány neustále 
a z hlediska jejich ochrany se za prach 
považují zrnka uhlí do velikosti jed-
noho milimetru,“ vysvětlil Pukowski. 
Doplnil, že  exploze by vznikla, pokud 
by  na jednom místě v takzvaném vý-
buchovém trojúhelníku byly splněny 
současně tři podmínky:

1) přítomnost hořlavé látky v kon-
centračních mezích výbušnosti,

2) přítomnost oxidačního pro-
středku (např. vzdušného kyslíku) 
v dostatečném množství pro průběh 
výbuchového děje,

3) přítomnost účinného iniciační-
ho zdroje.

„K vytvoření výbušné koncentrace 
dochází  zpravidla už jen rozvířením 
usazeného uhelného prachu před-
chozím výbuchem metanu i jiných 

plynů, trhací prací nebo náhlým uvol-
něním značné pohybové energie na-
příklad při důlním otřesu či vzniku 
závalu. V historii OKD byly výbuchy 
uhelného prachu většinou iniciová-
ny právě explozí metanu nebo trhací 
prací,“ upozornil vedoucí odboru ří-
zení bezpečnosti.

Zmínil současně vyhlášku ČBÚ 
č. 22/1989 Sb. nařizující mimo jiné: 
V dole používat vhodné a dostup-
né technické prostředky a opatření 
k tomu, aby se co nejvíce omezil vznik 
uhelného prachu a jeho proniká-
ní do jiných důlních děl. Poprašovat 
používaná důlní díla, kromě jam, ko-

mínů, vrtů, zásobníků, porubů a do-
bývek po celém obvodu a v celé délce 
inertním prachem (pokud není pou-
žito jiného povoleného způsobu zne-
škodňování). V používaných cho-
dbách, kromě vrtů, zásobníků, po-
rubů a dobývek uhelný prach pravi-
delně odstraňovat, a to i když ztratil 
pro svoji vlhkost schopnost rozvíře-
ní (lhůty pro odstraňování uhelného 
prachu určuje organizace podle in-
tenzity vývinu prachu).

„Na ochranu proti přenosu výbu-
chu uhelného prachu v dole se staví 
protivýbuchové uzávěry vodní a pra-
chové. Dále se provádí zavlažování 
uhelných slojí, což je základní meto-
da snižování primární prašnosti při 
procesu dobývání a jeden z aktivních 
prostředků protiotřesové prevence 

ke snížení rizika vzniku otřesů v otře-
sových slojích,“ přiblížil Pukowski. 
Před zahájením prací proto musí být 
zpracováván technologický postup 
zavlažování sloje, s nímž jsou  sezná-
meni  také všichni horníci, a dodržo-
ván předstih zavlažování.

Doslova za zápalnou šnůru pak ve-
doucí odboru bezpečnosti označil ne-
zlikvidovaný uhelný prach pod páso-
vými dopravníky: „Může totiž působe-
ním tlakové vlny umožnit další přenosy 
výbuchu v dole, navíc pokud tam budou 
scházet vaky nebo korýtka, které mají 
být součástí protivýbuchových uzávěr.“

 Samostatnou kapitolou se v této 
oblasti staly trhací práce, u nichž je 
nutné nebezpečí exploze uhelného 
prachu věnovat zvláštní pozornost. 

V důlních dílech se musí:
 � před zneškodňováním uhelného 

prachu odstranit uhlí a lehko zápalné 
hmoty do vzdálenosti 25 metrů 
od ústí vývrtů na všechny strany,

 � před nabíjením vývrtů zneškodnit 
uhelný prach do vzdálenosti 25 metrů 
ve všech směrech od místa odstřelu; 
totéž platí pro důlní dílo, které se 
přiblížilo na vzdálenost 10 metrů 
k místu odstřelu.
Uhlí se nemusí podle vyhlášky od-

straňovat před střelbou, pokud se kaž- 
dým odpalem  zkropí vodou a nad 
uvolněným uhlím se měří koncentra-
ce metanu.

Roman Jakubišin (vlevo) a Miroslav Cyprich.
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Rozsah oprav sekcí po nový blok 
463 312 předčil dosavadní překlizy

STONAVA – Bez pár hodin čtvrt roku 
trvala příprava a překliz technolo-
gie z dokopané stěny 463 310 do sou-
sedního, 450 m vzdáleného bloku 
463 312 pro kolektiv hlavního pře-
dáka Kamila Turoně z úseku vedené-
ho Davidem Miarkou. Nesmírně ná-
ročné to bylo, jak oznámil vedoucí 
provozu vybavování a likvidace Petr 
Foltyn. Hlavně při opravě mechani-
zovaných výztuží Fazos, které potře-
bovaly opravdu důkladnou péči.

„Předpoklad pro zahájení vyba-
vování nového porubu v požadova-
ném termínu nám vytvořilo středis-
ko příprav splněním zadaných termí-
nů stavební připravenosti,“ popisoval 
Foltyn s tím, že obfárávku měli na sta-
rost dodavatelé z Alpexu. Raziči hlav-
ního předáka Patryka Holka z úse-
ku vedeného Pawłem Palejem se po-
starali o výdušnou třídu 463 352 
a jejich kolegové z úseku vedoucího 
Janusze Zgudy s hlavním předákem 
Tomaszem Figurou jak o úvodní tří-
du 463 332, tak i dvousetmetrovou 
prorážku 463 372 a následné probití. 
Pracovali na tom od února do prosin-
ce loňského roku.

Od letošního ledna pak začalo 
odvětrávání zlikvidovaného poru-
bu 463 310, jenž byl nejnižším a nej-
vzdálenějším pracovištěm na jižní 
lokalitě stonavské šachty. Dokopali 
ho také havíři z Alpexu (hlavní pře-
dák Dariusz Zelek, vedoucí úseku 
Dariusz Hetman) před koncem  roku 

2021. Poté  byl porub uzavřen a čekal 
na připravenost nového bloku.

 „Spojovací kanál razily při znovuo-
tevření opět osádky od Tomasze Figury 
a musely tam udělat i vícepráce v podo-
bě přibírky zdeformované počvy, což 
jim zabralo dvacet dnů,“ pokračoval 
Foltyn. Pro úspěšné vyklizení techno-
logie z bývalého porubu 463 310 bylo 
zásadní stanovit, provést a dodržovat 
komplex protizáparoých opatření. Při 
dojezdu porubu bylo do závalu, kvůli 
tektonické poruše, spouštěno uhlí a už 
v té době v něm vzniklo ohnisko samo-
vznícení, které se při odvětrání poru-
bu postupně obnovovalo. Díky opatře-
ním stanoveným závodním dolu se celá 
akce podařila  a veškerá technologie 
byla bez přerušení vyklizena.

Dodavatelé z Bastavu s vedou-
cím úseku Petrem Sklepkem se pak 

od závěru ledna do druhé poloviny 
března činili v oblasti dokopaného 
porubu 463 310 a kmenová parta 
z úseku Jana Febera s hlavním pře-
dákem Radimem Škutou zajišťova-
la vybavení nového bloku 463 312. 
Překlízelo se 133 sekcí Fazos 15/31 
a 15/33, kombajn SL 300, stěnový 
dopravník PF 4/932 a podporubo-
vý dopravník PZF 11. Dlouhá byla 
příprava odtěžení, celá linka pásů 
DP 1200 má totiž skoro devět set 
metrů. 

„Rozsah uvedených oprav sekcí 
předčil veškeré doposud prováděné 
překlizy, za což je třeba poděkovat jak 
chlapům z úseku vybavování pod ve-
dením Jana Febra, tak i pracovníkům 
zajišťujícím dostatečný počet náhrad-
ních dílů, jako jsou útvary mechanika 
závodu a povrchová servisní pracoviš- 
tě,“ konstatoval vedoucí provozu vy-
bavování a likvidace. Z celkového po-
čtu sekcí jich bylo kompletně nahra-
zeno novými patnáct. Další výměny 
se týkaly hydraulických ovládacích 
rozvodů a v neposlední řadě také silo-
vé hydrauliky, kde se měnilo přes dva-
atřicet procent (598 kusů) hydraulic-
kých válců.

„Vyzdvihnout je třeba i dodava-
tele z Bastavu pod vedením Petra 
Sklepka, kteří se při likvidaci doko-
pané stěny 463 310 potýkali se zhor-
šenými hornicko-geologickými i mi-
kroklimatickými podmínkami,“ řekl 
Foltyn. Termín nachystání porubu 
463 312 byl stanoven na první dubno-
vý den. Pracoviště předávali vybavo-
vači o tři dny dříve.

Protivýbuchové uzávěry.
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Pravidla a zásady protiprašné prevence

 � zákaz provozu dobývacích a razicích 
kombajnů s poškozeným či omeze-
ně funkčním skrápěcím zařízením 
(nedostatečný tlak vody, zanesené 
trysky a jiné), 

 � nejméně jednou za 24 hodin provádět 
důslednou kontrolu a vyčištění rozpra-
šovačů (trysek) skrápěcího zařízení,

 � zajišťovat pravidelné čištění filtrů pro 
zachycování mechanických nečistot 
v přívodu vody minimálně jednou 

týdně a vždy po zásahu do vodovod-
ního potrubí,

 � v každé polovině směny zkontrolovat 
funkčnost instalovaných protipraš-
ných zařízení na odtěžení,

 � na vyústění sacích lutnových tahů 
do průchozího větrního proudu udržo-
vat v provozuschopném stavu účinná 
zařízení pro regeneraci použitých větrů,

 � při ražbě pomocí trhací práce instalo-
vat před odpalem mlžnou clonu tak, 

aby skutečně překrývala celý profil 
důlního díla,

 � při nakládání rozpojené horniny 
zajistit její řádné zkropení, instalovat 
skrápěcí zařízení v místě výsypu lžíce 
nakladače,

 � při provádění strojních přibírkových 
prací instalovat na výdušné straně 
ve vzdálenosti do 15 metrů mlžné dělo,

 � před zahájením přibírkových, zmáha-
cích prací řádně zkropit tato místa.

Opraváři se činili na sekcích.
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Vybavování nové porubní kapacity.
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V práci na šachtě „ajťák“ 
a ve volnu umělecký kovář
STONAVA – Po zákeřném hacker-
ském útoku na internetovou síť 
společnosti OKD v roce 2018 si 
Vladimír Kalousek uvědomil po-
míjivost své práce. Tak se někdejší 
operátor u servisních služeb a sou-
časný specialista systému elektro-
nické evidence zaměstnanců z per-
sonálního útvaru stal, stejně jako 
jeho děda,  kovářem.

„Jako ajťák, neboli člověk přes 
počítače, jsem tehdy najednou zjistil, 
jak prchavé je vytváření něčeho, co 

může jiný jednoduše ukrást, vymazat, 
prostě zničit. I já částečně přišel o vý-
sledky své práce za přibližně deset 
let,“ popisoval Kalousek, proč začal 
přemýšlet nad „rukodělným“ koníč-
kem pro své volno. Začal si o kovařině 
vše sám studovat, sledoval odborná 
i laická videa.

Jeho děda Vladimír Kalousek ze 
Žamberka ostatně kdysi sám koval 
koně, dokud v padesátých letech 
nevyslyšel náboráře na šachtu 
a nepřestěhoval se do Havířova. „Já 
to jeho podkovářství už nezažil, ale 
o hornictví vyprávěl hodně. Fáral 
na Zápotockém, měl vlastní osádku, 
ve které předákoval, a často hovořil 
o tom, že pracoval ručně se sbijá-
kem,“ líčil vnuk.

Ten poprvé na zkoušku vykoval 
pohrabáč do krbu, který žhavil v žáru 
kotle do červena. „Jen tak na svěráku 
a šlo to. Následoval zvoneček z kovo-
vé trubky,“ komentoval to Kalousek. 
Výheň, do které vháněl vzduch 
pomocí zpětného chodu vysavače, si 
nejprve zřídil venku na dvorku, sehnal 
první kovadlinu i další nářadí a pustil 
se spíše uměleckým směrem.

Dnes se povrchový kancelářský 
zaměstnanec Dolu ČSM může 
na webu kovarvhavirove.cz pochlubit 

spoustou výrobků pod heslem „Co 
kus, to originál“. Vykoval hrací kostky, 
konzole, podstavce, otvíráky, sošky, 
zdobené hřebíky, zvonky, svícny, 
nářadí, háčky, vývrtky i poštovní 
schránky. „A taky kousek plotu 
na barák pro kolegu Aleše Rygola,“ 
poznamenával.

Rodina ho v jeho zálibě podpořila, 
proto u Kalouskova domu vyrostla 
i menší zděná kovárna. Pořídil si 
i buchar. „Je z dvaačtyřicátého roku, 
pásový, poháněný koženým řeme-
nem a pamatuje 2. světovou válku, 
nechal jsem si ho dovézt z Prahy. Tato 
mechanizace mi hodně pomohla, 
protože ještě nemám ty správné 
kovářské návyky, bolela mne bez 
bucharu ruka,“ doplnil.
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Lidé z OKD, jak je neznáte

Pomozte nám tvořit tuto rubriku! Máte zajímavého nebo neobvyklého koníčka, 
dokázali jste něco výjimečného a chcete se o to podělit? Nebo máte tako-
vého parťáka? Napište na barbora.cerna-dvorakova@okd.cz nebo zavolejte 
na 606 774 346.

Na šachtě „ajťák“, ve volnu kovář.
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Hrací kostky z kovárny. Kovaná poštovní schránka.

Vladimír Kalousek ve své kovárně. Mechanizace v podobě bucharu.

Extraliga nejlepších rubáňových  
a přípravářských kolektivů
ÚNOR 2023

Rubání 

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku těžba    (t) tuny / 

den

odrubaná 
plocha za den    

(m2/ den)

rub. výkon 
    (t/hl/sm)

denní
postup    (m) kombajn, výztuž

1. Turoň(293200/3) Miarka 47900 1758 597.0 39,474 4,28 SL 300, DBT 1300/3100

2. Kulla(463200/2) Riedl 34284 1319 558.8 24,903 3,20 SL 300, FAZOS 15/33, 17/37

3. Vaľany(463206/) Pochopeň 17295 665 347.2 11,513 2,16 SL 300, FAZOS 17/37

4. ALPEX_Heczko(292207/) Pielka 6201 282 234.0 6,936 0,96 SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

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_Figura(402246/1) Zguda, Mgr. 176,00 6,29 143,31 37,85 AM-50/132 C01

2. ALPEX_Pasik(293240/2) Bajaczyk, Ing. 162,00 5,79 134,81 36,09 AM-50/132 C02

3. Kadlec(402262/2) Firla 94,00 3,48 104,10 17,33 AM-50/132 C03

4. Noworyta(400020/1) Čáp 85,00 4,47 112,29 24,64 AM-50/132 C04

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. Omelka(463291/, 54623/1) Čáp 62,00 2,58 66,84 13,25 VVH-1U C02, D 1131 HAUSHERR,NOELL C02

2. ALPEX_Staszewski(400040/1) Weglarz, Ing. 33,00 1,65 38,28 11,09 VVH-1U C01, NSU-1E C03

3. Slíž(402226/) Firla 33,00 1,65 41,58 8,01 VVH-1R C01, NSU-1E C01

LEDEN – ÚNOR 2023

Rubání

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

(m2/ den)
rub. výkon 
 (t/hl/sm)

denní
postup (m)

1. Turoň Miarka 97089 1706 586.9 41,820 4,22

2. Kulla Riedl 70057 1322 554.6 25,667 3,17

3. Vaľany Pochopeň 35422 659 322.2 12,481 2,01

4. ALPEX_Heczko Pielka 22792 498 388.6 11,990 1,59

5. Pokorný Pamánek, Ing. 4078 453 134.6 11,584 0,68

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí úseku ražba (m) m / d čistý výlom/den
 (m3/den)

čelbový výkon 
 (cm/hl/sm)

1. ALPEX_Pasik Bajaczyk, Ing. 294,00 5,07 116,74 31,41

2. ALPEX_Figura Zguda, Mgr. 176,00 6,29 143,31 37,85

3. Kadlec Firla 139,00 2,90 85,27 14,71

4. Pavlík Čáp 135,00 5,87 133,24 33,92

5. Noworyta Čáp 85,00 4,47 112,29 24,64

Přípravy – klasické technologie

Pořadí kolektiv vedoucí úseku ražba  (m) m / d čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový 
výkon (cm/hl/sm)

1. Omelka Čáp 74,00 2,31 61,57 11,60

2. Slíž Firla 66,00 1,61 41,29 7,17

3. ALPEX_Staszewski Weglarz, Ing. 58,00 1,57 37,65 7,69

4. Noworyta Čáp 58,00 2,64 62,31 14,19

5. ALPEX_Figura Zguda, Mgr. 5,00 1,00 24,60 4,13

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

Větrní spojení dolů ČSM a Darkov bude uzavřeno
STONAVA – Na příští měsíc bylo naplá-
nováno definitivní uzavření propoje-
ní mezi doly ČSM a Darkov. Zásoby 
uhlí v oblasti 36. sloje 5. kry byly již 
vytěženy, pracoviště zlikvidová-
na a momentálně tam probíhá eko-
logický výkliz. Podrobnosti přiblí-
žil vedoucí větrání stonavské šachty 
Rostistlav Dajč.

Kde přesně se oblast nachází?
Propojení je na úrovni 5. patra ČSM-
Sever v hloubce minus 806 metrů, 
konkrétně v oblasti 0. kry na lokali-
tě naší šachty a 5. kry na darkovské. 
Jedná se o více navazujících chodeb, 
které nicméně tvoří jedno větrní pro-
pojení po důlních dílech 2004, 2003 
a 236 560. Od vtažné jámy ČSM-Sever 
je propojení vzdáleno asi 2 300 metrů, 
od vtažné jámy Darkov 1  na pomoc-
ném závodě je vzdálen cca 1 500 met-
rů, od jámy Mír 5 je to přibližně 2 400 
metrů. Propojení bylo provedeno 
v dubnu 2004 probitím překopu 2004 
do překopu 5000/1. Probítku tehdy 
provedla přípravářská osádka z dar-
kovské strany.

Co bylo důvodem jeho vytvoření ?
Větrní spojení bylo realizováno pro 
zlepšení podmínek v oblasti 0. a 5. 
kry, dále pro odtěžení z 0. kry pro lin-
ku energetického uhlí na darkovskou 
úpravnu, jako větrní propoj a také 
pro případnou útěkovou cestu osádek 
pracovišť v této oblasti. Mimoto ho 

bylo využíváno pro možnost přepra-
vy materiálu mezi lokalitami a v nepo-
slední řadě k rozvedení a využití cen-
trální klimatizace z ČSM pro chlazení 
4. a 5. kry na Darkově.

Jak bude uzavírání probíhat?
Stavbu hrází budou provádět z obou 
stran úseky Závodní báňské záchran-
né služby. Samotné uzavření proběh-
ne ve vzájemné koordinaci mezi lo-
kalitami ČSM a Darkov. Vybudují se 
tady tři hráze, jedna bude na ČSM 
na překopu 5000/1 a dvě na Darkově 
na dílech 237 562.1 a 236 560. V dub-
nu dojde k současnému uzavření 
všech tří hrází na poklopech, čímž se 
větrní spojení Darkov – ČSM stane 
po devatenácti letech minulostí. 

A co to přinese pro Důl ČSM?
Uzavírka bude znamenat zlepšení pa-
rametrů mikroklimatu v oblasti 0. kry, 
kde se připravují další porubní bloky, 
a zkrácení celkové délky činných důl-
ních děl, tedy dopravních a větrních 
cest, což také přinese  nižší náklady 
na jejich údržbu. 

Záchranáři postaví z obou stran hráze.

mailto:barbora.cerna-dvorakova@okd.cz
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 Představitelé OKD na výročním odborářském setkání.
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Konference proběhla v kulturním domě lokality Sever.

30. března 2023 | www.okd.cz Z OKD

Konference odborářů Dolu ČSM
OSTRAVA – Na šest desítek účastní-
ků se sešlo v pátek 24. března na vý-
roční konferenci ZO OS PHGN Dolu 
ČSM, která se uskutečnila v sále kul-
turního domu severní lokality šachty 
ve Stonavě. Jednání řídil její předse-
da Štefan Pintér, který v úvodu přiví-
tal především delegáty ze společnos-
ti OKD i zástupce DIAMO (závodů 
DARKOV a HBZS), Veolie PS, Clean 
cat, Esat a Delirest services, kde od-
borová organizace také působí a za-
městnance při jednáních zastupuje. 

„Na úvod vystoupili hosté z OKD, 
kterými byli předseda představen-
stva a obchodní ředitel Roman Sikora 
a ředitel provozu David Hájek. Ti 
ve svých příspěvcích zhodnotili uply-
nulý rok z pohledu výroby, obchodu  
i úrazovosti. Rovněž se věnovali vý-
sledkům končícího prvního čtvrtletí 
letošního roku a výhledu až do útlu-
mu těžby uhlí, který by měl nastat po-
čátkem roku 2026. Předseda předsta-
venstva pak v rámci diskuse informo-
val i o několika projektech, které by 
se měly uskutečnit po ukončení ak-
tivní těžby uhlí a které OKD již při-
pravuje. Při realizaci těchto projektů 
by pak následně mohla najít uplatně-
ní i nemalá část zaměstnanců, která 
v souvislosti s útlumem těžby v revíru 
bude muset ze šachty odejít,“ popiso-
val Pintér.

V dalších bodech jednání si odbo-
ráři vyslechli zprávu o činnosti or-
ganizace v uplynulém roce, zprávu 
o hospodaření, zprávu revizní komise 
a schválili návrh vyrovnaného rozpoč-
tu pro rok letošní.

„Nejdůležitějším rozhodnutím kon- 
ference bylo schválení konání vo-
leb do orgánů odborové organizace 
a v této souvislosti i schválení nového 
Volebního řádu, kterým se volby bu-
dou řídit. Volby se uskuteční v listo-
padu letošního roku a  funkční období 
nově zvolených orgánů bude od 1. led-
na 2024,“ oznámil Pintér.

Základní odborová organiza-
ce Dolu ČSM Stonava je nejen nej-
větší odborovou organizací působící 
v OKD, ale stále patří svou členskou 
základnou i mezi největší odborové 
organizace v České republice. „Díky 
tomu může tato organizace poskyto-
vat svým členům nejen vlastní, smluv-
ně zajišťovaný právní servis na obou 
lokalitách Dolu ČSM, ale i sociální 
podpory při dlouhodobé nemoci a dal-
ší plnění, například k životnímu jubi-
leu, k Vánocům, ke Dni horníků, při 
ukončení pracovního poměru a dal-
ší,“ doplnil Pintér.

OSTRAVA

ReFashion
Festival udržitelné módy bude 
v Ostravě trvat celý měsíc. Odstartuje 
veletrhem, který se odehraje 31. břez-
na a 1. dubna v pavilonu A na Černé 
louce, nabídne zajímavé prodejce 
i s regionálním tržištěm a doprovodný 
program s přednáškami či worksho-
py. Slezskooostravský hrad se 
do ReFashion zapojil s výstavou ECO? 
Český design směrem k udržitelnosti 
(bude do konce května), JE to BAZAR 

se soutěží o nejlepší retro a vintage 
outfit, Galerie výtvarného umění 
s burzou nepotřebných oděvů Přines, 
vyměň a přešij (29. dubna), Trojhalí 
Karolina s akcí výměny oblečení 
Swapuj a šij (26. dubna), worshopy 
přešívání budou i v komunitním 
centru Makovice (14. a 15. dub-
na) či Sekáči Zábřeh (24. dubna) 
a Loděnice!!! bude 27. dubna předvá-
dět správnou péči o šatník.

HAVÍŘOV

Jarmark ke svátkům jara
Náměstí Republiky bude od 31. břez-
na do 5. dubna patřit velikonočnímu 
programu se stánky, ukázkami lido-
vých obyčejů i živými zvířátky. V pátek 
zde vystoupí Jiři Schmitzer a Kaczi, 
v sobotu Věra Martinová a Hana 

a Petr Ulrychovi, v neděli Friš a Martin 
Harich, v pondělí Poutníci a Lipo, 
v úterý Fojt a Ajdontker a ve středu 
Lokyo a Jiří Erlebach s Rock Violin. 
Objeví se i kouzelnice Radana, bavič 
Hopsalín, představí se žáci a studenti.

KARVINÁ

Zahájení zámecké sezony
Zámek Fryštát zahájí hlavní turis-
tickou sezonu roku 2023 v sobotu 
1. dubna v „anglickém stylu“. Program 
nazvali Pes Baskervillský a pojali ho 
netradičně, tajemně, skoro hororově. 
Představí volnou adaptaci slavného 
románu Arthura Conana Doylea zalo-
ženém na kriminální fikci a mysteriu, 

zažijete setkání s fantomem nad blaty 
– proslulý Sherlock Holmes s věrným 
druhem Wattsonem opět v akci, aby 
vyřešili záhadu přízraku pronásle-
dujícího rod anglického šlechtice 
Baskervilla. Prohlídky budou začínat 
v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin, (mezi 
12. a 13. hodinou je pauza).

ORLOVÁ 

Sex pro pokročilé
Divadelní inscenace s tímto ná-
zvem je v programu Domu kultury 
města Orlové ve středu 25. dubna 
od 19 hodin. Studio DVA s Karlem 
Rodenem a Janou Krausovou 
publiku předvedou, jak získat 
návod na oživení dlouholetého 
manželství. Pro zájemce uvedli: 
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný 
pár, ale pětadvacet let manželství 

zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. 
Dostane jejich láska ještě šanci? 
Škádlení, veselé akty zoufalství 
a objevování pravdy více než ero-
togenních zón nadchlo diváky této 
kanadské komedie po celém světě. 
Sex pro pokročilé nemusí být 
nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro 
záchranu vztahu může znamenat 
mnohem více …

Kalendář akcí
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Uplynulo čtvrtstoletí od konce 
těžby uhlí ve střední části OKR
PETŘVALD – Pokrok, Hedvika, Ludvík, 
Žofie, Evžen, Václav, to byly šach-
ty ve střední části Ostravsko-
karvinského revíru (OKR). Za soci-
alismu tu jejich postupným slučová-
ním vznikl „velkodůl“ Julius Fučík, 
od jehož útlumu letos uplynulo pěta- 
dvacet let. V petřvaldské dílčí pánvi 
bylo vyhloubeno během 163 let cel-
kem 82 jam a vytěženo okolo 207 mi-
liónů tun koksovatelného i energetic-
kého černého uhlí.

Počátky dolování v ložiskovém 
území o rozloze více než šestačtyři-
ceti kilometrů čtverečních se datova-
ly do druhé poloviny 19. století, kdy 
nejstaršími byly jámy Žofie a Evžen. 
Horníci, kteří mimochodem nemuseli 
kvůli své práci na vojnu a na šichtě fa-
sovali tabák, na počátcích nafedrova-
né uhlí vyváželi na povrch žentourem 
v truhlicích, pak okovech (kbelích). 
Nevážili ho na tuny, ale na takzva-
né měřice. Rozvoj hornické činnosti 
v oblasti ovlivnili nejvíce podnikatelé 
z hraběcího rodu Larischů, knížecí-
ho rodu Salmů a rakouského panov-
nického rodu (arcivévoda Albrecht 
Rakouský).

V moderní době se uhlí v petřvald-
ské pánvi dobývalo v ostravských 
i karvinských slojích, a to  v šikmých, 
strmých i „ležácích“. Sloužily k tomu 
všemožné druhy technologií, od šra-
máků po  rubáňové komplexy s kom-
bajny a mechanizovanými výztuže-
mi. Sloje tady kopali od čtyřiceti cen-
timetrů po čtyři metry uhlí, které tě-
žili v lávkách. Největšího fedrunku 
dosáhli na Fučíku horníci v roce 1963 

ve výši 4 181 700 tun. O rok pozdě-
ji zaznamenali nejvyšší průměrnou 

denní těžbu šplhající ke třinácti a půl 
tisícům tun. V polovině šedesátých 
let minulého století měli také nejvyš-
ší stavy zaměstnanců, více než třináct 
tisíc lidí. Dobývací práce probíhaly 
v hloubkách až 820 metrů pod zemí 
a odhaduje se, že v petřvaldské dílčí 
pánvi bylo vyraženo více než dva tisí-
ce kilometrů důlních chodeb a překo-
pů. Za celou dobu hornické činnosti 
zde došlo ke dvaačtyřiceti mimořád-
ným událostem (výbuchy a vzplanutí 
metanu, samovznícení, zápary, požá-
ry, důlní otřesy atd.), které si vyžádaly 
životy padesáti havířů.

Petřvaldská dílčí pánev byla situo- 
vána mezi ostravskou (na západě) 
a karvinskou částí (na východě) OKR 
a zahrnovala čtyři dobývací prostory 
na území Petřvaldu, Šenova a Orlové. 
Poslední vozík uhlí vyvezli 28. února 
1998 z jámy Pokrok 1/1.

V provozu dodnes zůstal jen Důl 
Žofie, kde státní podnik DIAMO čer-
pá důlní vodu a odsává důlní plyn. 
Hornictví v této oblasti připomíná kro-
mě Žofie památkově chráněná těž-
ní věž jámy Pokrok v Petřvaldě, býva-
lý Fučík 1,  kolem které vyrostly nové 
haly. Pro některé šachetní budovy se 
našlo nové využití, většina byla ovšem 
zbourána. Některé areály byly  úspěš-
nější a postupně je zaplnily různé firmy.

K zajímavostem z historie petř- 
valdské dílčí pánve patřilo, že se 
horníci z Dolu Fučík v letech 1971 
a 1972 podíleli na přípravě a mecha-
nizovaném dobývání černého uhlí 
v Alžírsku. Od konce 80. let do roku 
1998 se postupně sedmatřicet pra-
covníků z této šachty vystřídalo při 
zavádění posuvné výztuže a dobýva-
cích kombajnů v dolech v severozá-
padním Španělsku.

Hornická nostalgie, poslední fárání 
na nejspodnější patra staříčské šachty
STAŘÍČ – Ve druhé půlce února do-
provázel závodní staříčské šach-
ty Ivan Šimek na poslední fárá-
ní do dolu, který pamatuje ještě 
i spousta současných zaměstnanců 
OKD. Vtažnou jámou se sjelo na nej-
spodnější páté a posléze čtvrté pat-
ro. Jáma byla za několik dní znepří-
stupněna a pod zemí tak navždy zů-
staly výbuchuvzdornými hrázemi 
uzavřeny kilometry chodeb a mnoh-
dy i části zbývajícího nepotřebného 
vybavení.

Před útlumem v březnu 2017, ješ-
tě pod hlavičkou OKD, se dobýva-
lo v Dole Paskov (sloučených loka-
litách I – Sviadnov, II – Staříč a III – 
Chlebovice) uhlí z pěti porubů, nové 
chodby razilo patnáct kolektivů pří-
prav, provozovalo se přibližně sto ki-
lometrů chodeb. „Toto důlní pole 
dnes má již jen asi tříkilometrovou 
rozlohu,“ uvedl závodní, jemuž také 
na staříčské šachtě zůstala přibližně 
stovka zaměstnanců, převážně do-
pravářů, větračů a záchranářů. Dříve 
tady ale pracovalo až tři a půl tisíce 
lidí.

„Srdeční záležitost,“ nechal se slyšet 
jeden z pracovníků vyklízejících čer-
pací stanici. Na Staříči bude komplet-
ně zasypána pouze výdušná skipová 
jáma. Vtažná, jak závodní vysvětlil, do-
stane na nejvyšším patře zátku a zůsta-
ne v  činnosti jako jáma plynová, odkud 

se bude desítky let  degazovat metan. 
Paskovská šachta totiž patřila k nejvíce 
plynujícím v OKD.

„Upravili jsme způsob větrání a fá-
ráme na první patro do čtyřsetmetro-
vé hloubky, kde se bude chystat zát-
ka,“ doplnil závodní.

PANORAMA

Poslední vozík z petřvaldské pánve.
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Barborka zvýšila příspěvky dětem, 
zareagovala tím na rostoucí inflaci
KARVINÁ – Po roce se 
opět sešli zástupci firem, 
které jsou členy Spolku 
svatá Barbora (SSB) 
pomáhajícího od roku 
2004 dětem, jejichž 
rodič zemřel na pracovišti 
člena spolku. Na členské 
schůzi zhodnotili loňské 
období a připravili se na to 
následující.

„V roce 2022 dokončilo studium 
sedm dětí. Bohužel nám ale jeden 
sirotek přibyl. V současné době 
Barborka podporuje celkem dvaatřicet 
dětí ve věku od čtyř do pětadvaceti 
let, z toho osmnáct z Česka a čtrnáct 
z Polska,“ oznámila předsedkyně SSB 
Monika Němcová. Ta také přednesla 
zprávu o hospodaření a zdůraznila, že 
dárci byli v minulém roce vůči Barborce 
nesmírně štědří „Celkem poslali dětem 
částku blížící se jednomu milionu ko-
run, dalšího více než půlmilionu přišlo 
formou grantu z Nadace OKD,“ sdělila 
a všem dárcům vyjádřila jménem celé-
ho spolku obrovské poděkování.

Vloni totiž díky nim Barborka dětem 
vyplatila v různých formách podpory 
skoro 1,2 milionu korun. „Vždy tomu 
bylo na základě jasných pravidel 

a rodiny čerpání pro-
kazovaly. Peníze mířily 
zejména do vzdělání 
a volnočasových aktivit,“ 
uvedla Němcová. SSB 
platila například kurzy, 
školní pomůcky, učebnice, 
ubytování při studiu, připo-
jení k internetu i výpočetní 
techniku. Z volnočaso-
vých aktivit pak tábory, 

školy v přírodě a kroužky. Nemalou 
částku uvolnila rovněž do  zdravotní 
oblasti, například na rovnátka, brýle či 
rehabilitace.

Při projednávání došlo na diskuzi 
o možném zvýšení podpory pro děti, 
a to hlavně kvůli rostoucí inflaci. 
Zástupci všech členů spolku se shodli 
na tom, že vzhledem k celkové složité 
ekonomické situaci je třeba některé 
příspěvky zvýšit. „Dětem a maminkám 
z Barborky je nutné nadále pomáhat, 
proto jsme schválili pro rok 2023 
pomoc ve výši až 1,6 milionu korun,“ 
informovala Němcová.

Barborka, jak doplnila, má čtrnáct 
předškoláků a školáků, stejný počet 
učňů a středoškoláků a čtyři vysokoško-
láky. Společně by se měly rodiny setkat 
v květnu v Beskydech. 

Havířský bál byl letos jubilejní, 
pobavilo se na něm přes 400 lidí 
OSTRAVA – Soubor lidových písní 
a tanců (SLPT) Hlubina, pojmenovaný 
podle někdejší šachty v Ostravě, oslavil 
letos pětasedmdesáté výročí založení 
a uspořádal také jubilejní X. Havířský 
bál. Konal se pochopitelně v areálu 
Dolu Hlubina, dnešní součásti průmys-
lového areálu Dolní Vítkovice, konkrétně 
ve starých hornických koupelnách 
BrickHouse.

„V kupelu se odehrával bál již po šes-
té za sebou,“ informovala Kateřina 
Polínková z Klubu přátel hornického 
muzea v Ostravě. Připomněla také, 
že devátý ročník proběhl netradičně 
na podzim minulého roku, jelikož obvyk-
lý termín zmařila loni i předloni protie-
pidemická opatření. Na tom desátém 
se od sedmé hodiny večerní v sobotu 
25. února do dvou hodin ráno v neděli  
bavilo na 420 lidí včetně vystupujících 
a organizátorů.

Prostředí i program byly maximál-
ně stylové, samozřejmě v havířském 
duchu, počínaje drinkem „Hornická 
vlajka“ na přivítanou, přes zpěv profesní 
hymny „Hornický stav budiž velebený“, 
až po ukázku Skoku přes kůži či soutěž 
O štajgrovy trencle. „Vše bylo laděno 
do zelené a černé barvy, které jsou 

rovněž oficiálními barvami hornictví. Také 
dress code většiny účastníků zahrno-
val tyto barvy. Několik hostů dorazilo 
v hornickém stejnokroji, kytli,“ líčila 
Polínková. Na bále účinkovali dospělí 
i děti SLPT Hlubina a Hlubinka, včetně 
jeho mužských členů převlečených za ba-
letky v čísle nazvaném Labutí jezero, nad 
jehož  provedením jásal celý sál. Dále 
cimbálovky Lipka a Čeľaď a bigband 
Gangsters & Desperados Orchestra.

„O půlnoci se konala soutěž o ceny, 
mezi kterými nechybělo černé ani hnědé 
uhlí, pelety do pecka nebo sada nářadí 
či vrtačka, takže i muži si zde mohli přijít 
na své. Hlavní výhrou byl pánský silniční 
bicykl,“ podotkla Polínková. Organizátoři 
nezapomněli ani na populární foto-
koutek. Na X. Havířském bále v něm 
měli hornické i folklórní rekvizity včetně 
vtipných cedulek s nápisy: „Bez baby 
a bez tabáku, není teplo na baráku; Já 
bych nejradši havíře, co nosí domů pe-
níze; Kdo chce kam, chuj s nim!; Partyja 
jak cyp; Na Hlubině hvězda zhasla, ale 
horník pořád chlastá; Na Hlubině hvězda 
svítí, na Zárubku tma jak v řiti; Fajny 
chlopek, fajna robka …“

Pojedenácté se tato akce uskuteční 
koncem února 2024.

Mužské recesní baletní vystoupení Labutí jezero.
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O štajgrovy trencle, soutěž na X. Havířském bále.

Spolek svatá Barbora

Poslední fárání na páté patro na Staříči.
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Nynější stav Dolu Pokrok (Fučík 1).

V provozu zůstala pouze jáma Žofie.
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MFK Karviná vstoupil do jara se sedmi 
body z devíti a čistým kontem brankáře
KARVINÁ – Začátek jarní druholigové 
sezony se fotbalistům MFK Karviná 
s generálním partnerem OKD vyda-
řil slušně. Ve třech zápasech dvakrát 
zvítězili, jedenkrát remizovali, v ta-
bulce poskočili z pátého na třetí mís-
to a na vedoucí FK Viagem Příbram 
ztráceli pět bodů. Prodloužili navíc 
„neprůstřelnost“ domácí branky, kte-
rá trvá od loňského srpna.

Na úvod čekali na karvinské na sta-
dionu v Ráji právě vedoucí příbram-
ští. „Náš realizační tým řešil před 
premiérou problémy se sestavou: 
hned tři hráči nemohli nastoupit ze 
zdravotních důvodů. Konkrétně Jan 
Žídek, Amar Memić a Dominik Žák. 
Ze zimních posil vyběhli za kapitá-
nem Lukášem Budínským v základ-
ní sestavě také tři nováčci – stoper 
Jiří Bederka, levý bek Filip Antovski 
a útočník Kelvin Boateng,“ popisoval 
karvinský trenér Tomáš Hejdušek. 
Po hodině hry přišla chvíle záložní-
ka se čtrnáctkou na dresu Jaroslava 
Málka, který po faulu hostů spoleh-
livě proměnil penaltu, a zajistil tak 
MFK výhru 1:0.

„Nemusely to být takové nervy, ale 
vítězství v zápase, který byl o jedné 
chybě a jednom gólu, si vážíme. Chci 
pochválit i soupeře, který není náho-
dou na prvním místě. Hráčům bych 
vytkl nepovedené akce v závěru, moh-
li jsme výhru pojistit a dohrát utká-
ní v klidu. To se nestalo a trnuli jsme 
do posledních vteřin. Po psychické 
stránce je to moc důležité vítězství,“ 
nechal se slyšet Hejdušek.

Následoval výjezd na Vysočinu, 
na hřiště Jihlavy pohybující se v po-
lovině tabulky. „V každém z poločasů 

byl lepší jeden tým. V tom prvním my, 
po přestávce určitě domácí, kteří tam 
měli dvě nebo tři jasné šance. Bod se 
vší pokorou bereme a jsme za něj rádi. 
Do příštího utkání se musíme pona-
učit, navázat na výkon z prvního po-
ločasu,“ komentoval Hejdušek výsle-
dek 2:2, na kterém se podíleli za MFK 
gólově Jaroslav Málek a Lukáš 
Budínský. Opět mu nicméně chyběli 
marodící klíčoví fotbalisté.

Před utkáním doma se Sigmou 
Olomouc B udělal kouč Karviné 
změnu na pozici hrotového útoč-
níka a poprvé od zimního přícho-
du dostal šanci v základu Akyniemi 
Adeleke na úkor Kelvina Boatenga, 
dále se obránce Rajmund Mikuš  za-
sunul na pozici levého beka a jeho 
post na pravém křídle zaujal Amar 
Memić. A když se opět blížila ode-
hraná hodina, hosté si dovolili faul, 
který nepotrestal vítěznou bran-
kou z penalty nikdo jiný než Málek. 
„Zvládlo se to, jsem rád. V prvním 
poločase jsme byli v křeči, po změně 
stran bylo na hřišti úplně jiné muž-
stvo – odhodlané, zdravé a agresiv-
ní. Za to jsme byli odměněni a musí-
me se tak příště prezentovat po celý 
zápas. Vážíme si vítězství, vyplácí 
se nám práce na defenzivní strán-
ce. Také jsem rád, že se nám poda-
řilo vyhoupnout mezi první trojku,“ 

vzkázal Hejdušek s tím, že si ne-
smírně cení i čistého konta branká-
ře Vladimíra Neumana.

Kouč na březnovou reprezentační 
přestávku nařídil dvoufázové trénin-
ky a věřil, že tento čas využili i maro-
di v sestavě, aby se dali dohromady. 
Karvinští fotbalisté se mimo trávník 
ukázali v zařízení pro seniory Nový 
Domov, kde si přišel povídat s jeho 
obyvateli, fanoušky, nejlepší střelec 
Málek s útočníkem Adamem Vrbou 
a brankářem Jiřím Ciupou.

Seniory i zaměstnance Nového do-
mova například zajímalo, jak vypa-
dá běžný den fotbalisty, jak je to s ži-
votosprávou, kolik hráčů má manžel-
ku, s míči jaké značky se hraje, jestli 
MFK Karviná má i ženský tým a pří-
padně, zda děvčata nosí pod dresy 
podprsenku.

FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 
2022/2023 bude, jak oznámil mluv-
čí MFK Adam Januszek, pokračo-
vat v neděli 2. dubna, kdy Karviná 
nastoupí v Táborsku. Doma poté 
na Velký pátek (7. dubna) hraje proti 
Vyškovu, v neděli 16.  očekává v Praze 
béčko Sparty a na Městský stadion se 
vrátí na vložené utkání ve středu 19. 
s Chrudimí a pak hned v neděli 23. 
s Líšní. „Všechny karvinské zápasy 
začínají v pět hodin odpoledne,“ po-
zval příznivce Januszek.
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Těžařská nadace v roce 2023 
podpoří celkem 137 projektů
KARVINÁ – Nadpoloviční úspěch v pro-
gramu Pro region se 77 přijatými žá-
dostmi ze 128 a naprostá většina pod-
pořených Srdcařů s přiznanými mini-
granty pro 53 z 57 podaných projektů. 
Tak dopadlo hlasování správní rady 
Nadace OKD ve výzvě pro neziskový 
sektor v roce 2023, jak informovala 
nadační referentka Silvie Balčíková.

„V programu Pro region nám při-
cházely projekty zaměřené především 
na oblast kulturního rozvoje, sociál-
ní pomoci, volnočasových aktivit pro 
děti a mládež, ale i na seniorské aktivi-
ty a podporu záměrů spojených s roz-
vojem regionu. Po pečlivém zvážení se 
správní rada rozhodla pro sedmase-
dmdesát z nich,“ upřesnila. 

V oblíbeném programu Srdcovka 
se aktivní zaměstnanci dárců Nadace 
OKD stávají patrony podpořeného 
projektu a také letos si o minigranty 
napsali jak osvědčení „Srdcaři“, tak 
i ti úplně noví.

„Tito lidé ve svém volném čase po-
máhají nezištně mentálně postiže-
ným nebo jsou vedoucími ve sborech 
dobrovolných hasičů, horolezců, 
skautů, vodáků a za to jim patří náš 

velký obdiv,“  vzkázala nadační ředi-
telka Monika Němcová s tím, že pro-
jekty cílily  na víkendové pobyty, sou-
středění, tábory, uspořádání soutěží, 
pořízení vybavení či zvelebování klu-
boven a zázemí.

„Nadace OKD rovněž ctí myšlen-
ku sociální výpomoci dětem a ro-
dinám zaměstnanců, kteří zemře-
li v souvislosti s pracovní činností 
na šachtě,“ zdůrazňovali z nadační-
ho týmu. Peníze proto letos správní 
rada přiřkla i  Spolku svatá Barbora. 
„Díky nadaci a dalším dárcům mů-
žou děti z Barborky dosáhnout vzdě-
lání, které odpovídá jejich předsta-
vám, přáním a předpokladům, aby 
se mohly v budoucnu zařadit do ak-
tivního pracovního procesu. Kromě 
vzdělávání spolek pomáhá také s fi-
nancováním volnočasových akti-
vit, táborů či kurzů,“ poznamenala 
Němcová.

Dalším cílem Nadace OKD se sta-
la podpora zachování hornicko-kul-
turního odkazu v rámci klubů hornic-
kých seniorů a jiných příznivců této 
profese. „Jde především o udržování 
hornických tradic u výročních příle-
žitostí, předávání historicko-kultur-
ního dědictví regionu a zajištění vol-
ného času pro hornické seniory a čle-
ny kroužků krojovaných horníků,“ 
uvedla Balčíková.

V tomto roce nadace podpořila šest 
projektů, díky nimž se může přes půl-
druhého tisíce hornických seniorů 
setkávat v klubech, kde nejen aktivně 
tráví svůj volný čas, ale také udržují 
tradice, které jsou pro tento region 
typické. „Kluby zajišťují pro své čle-
ny atraktivní program, který senio- 
rům umožňuje se sociálně začleňovat 
do komunity,“ doplnila Němcová.

Nadace OKD založená před pat-
nácti lety podpořila již 3 197 projek-
tů, na které vynaložila více než 364 
milionů korun. Zřizovatelem byla tě-
žební společnost OKD, která je i jejím 
hlavním dárcem. K  partnerům pat-
ří také  společnosti Green Gas DPB, 
PRISKO či Česká spořitelna.

Srdcovka: Kdo a na co
dostane letos minigranty
Název organizace Název projektu
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný 
spolek 20. ročník X-RUNTO TRIATHLON BRUŠPERK

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Karviná, příspěvková organizace

9. karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež 
s postižením

Český kynologický svaz ZKO Havířov - 
Bludovice - 038 Agility překážky

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s. Útěk v řetězech - 14.ročník

TJ Baník Karviná, z.s. Bezpečnost na prvním místě! - Nákup prvků 
jistícího řetězce.

Městský fotbalový klub Karviná, z.s. MFK 2023
Městský fotbalový klub Karviná, z.s. MFK U14/U15 2023
CK Orlík Orlová z.s. Závodní cyklistika nás baví
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. Horolezecké soustředění Vysočina 2023

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek 9. ročník soutěže v požárním útoku Velká cena 
Frýdku-Místku - O pohár Nadace OKD

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 
příspěvková organizace Preventivní program - Etický kompas

Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice 
- 016 Zkvalitnění výcviku Agility a Hoopers

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže 
v roce 2023

1.FBC Karviná, z.s. Florbal do školek 2023
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, 
z.s. I ZVÍŘÁTKA V HÁJI, OBČAS TAM HLAD MAJÍ

Family for kids, z.s. Tábory s Awanou 2023!
PASKOV SAURIANS z.s. SAURIANS 2023-PUTOVÁNÍ ZA DINOSAURY

Ski klub Kozlovice, z.s. 35. ročník Beskydského poháru žáku ve skoku 
na lyžích

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek Soustředění mládeže 2023
Rugby Club Havířov, zapsaný spolek Nákup ochranných přileb pro mládež
Házená Paskov, z.s. Prague Handbal Cup
SPMP ČR pobočný spolek Karviná Ozdravně víkendový pobyt

Klub vojenské historie Ostrava, z. s. Pochod 4. kolony Olomouc-Slavkov, XVIII. 
ročník

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková 
organizace Žijeme fotbalem

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková 
organizace První krůčky na ledě

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková 
organizace 30 let baseballu v Orlové

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou Agility v Polance - podpora pravidelného 
sportování dětí i dospělých

FK Gascontrol Havířov, z.s. Mezinárodní halový turnaj juniorek v kopané 
O pohár primátora města Havířova

Šumění, z.s. Z Frýdku - Místku do vesmíru s tvProstor

Junák - český skaut, středisko Šenov, z. s. Materiálové vybavení pro chod skautského 
oddílu Šenov

Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s. Oddílové závody sezóny 2022/2023
Dragon Club Karviná, z.s. Vybavení klubovny Dragon Centra pro společný čas
TJ Sokol Palkovice Aktivním pohybem ke zdraví dětí
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice 
- Závada Mladí hasiči Petrovice - Závada 2023

ČTU - T.K. Kamarádi Opava, p.s. Smaragdový osud 2023
ADAM - autistické děti a my, z.s. Terapeutické aktivity pro děti s autismem
AKCENT OSTRAVA Tancem pro pohybový rozvoj dětí

Shotokan Karate Frýdek-Místek, z.s. Výuka dětí a mládeže ve sportovní a tradiční 
formě KARATE stylu Shotokan podle SKIF

Judo club Orlová z.s. POSILUJEME V JUDO CLUBU ORLOVÁ 2023

SPMP ČR pobočný spolek Haviřov Víkendový rehabilitační pobyt pro mentálně 
hendikepované v horském prostředí Beskyd

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Suchá

SDH Horní Suchá - materiálové zabezpečení 
pro přípravku

Dobrodiní o.p.s. Adaptačně ozdravný pobyt pro dětí a mládež 
s autismem

Horolezecký oddíl Staré Město, z. s. V horách bezpečně s HO Staré Město
Tělocvičná jednota Sokol Karviná Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit
Torpedo Havířov, z. s. Kondiční tréninky mládeže
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 
ve Václavovicích Splněný dětský sen je mít ČOKOLÁDOVÝ den

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Karviná-Ráj Prevence je základ

Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. Stolní tenis pro děti a mládež
Junák - český skaut, středisko Kruh Frýdek-
Místek, z. s. Skautský kurz Nitro

Voltiž Duha z.s. Duhoví srdcaři opět v akci..
UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA 
Frýdek-Místek,z.p.s.

O putovní pohár „Žolíkového krále/královny" 
ROSKY Frýdek-Místek

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Karviná Figuríny pro Mladé zdravotníky

1.BFK Frýdlant n.O., z.s. Modernizace sportovních pomůcek pro trénin-
kovou činnost mládeže

Karviná na jaře doma už dvakrát vyhrála.

Tři fotbalisté MFK na besedě se seniory.
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VZPOMÍNÁME

„Vzpomínky zůstanou v srdci mým, 
  ty si nenechám vzít,  
  tam jen můžou dál uzamčený klidně spát...“

Dne 11. března 2023 uplynulo již 19 let od tragického neštěs-
tí, kdy při otřesu na Dole Lazy zahynulo 7 horníků, mezi nimi i můj 
druh, tatínek 3 dětí pan Štefan IVAN z Karviné-Hranic (původem 
z Nitry).

Dne 29. března 2023 by oslavil své 54. narozeniny. Děkuji všem, kdo si vzpomene 
s námi.

Nikdy nezapomenou a s láskou a úctou na něj vzpomínají družka Monika, syn 
Dominik, Jiří a rodina Kurillova.
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HLEDÁME CHLAPY, 
CO DRŽÍ PARTU!
Horníky raziče a rubače.
Horníky ostatních činností.
Důlní zámečníky a elektromontéry.

  

NABÍZÍME:
 Motivující mzdové ohodnocení.
 Úhradu vstupní lékařské 

prohlídky.
 Přídavky na dovolenou 

a Vánoce.

 Penzijní připojištění až do výše 
12 000 Kč ročně.
 Šest týdnů dovolené.
 Dva dny pracovního volna navíc.
 Další benefi ty.

POŽADUJEME:
 Výborný zdravotní stav.
 Důlní praxi.

PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE:

Poradenské centrum OKD, a.s.
třída Osvobození 1721/9, Karviná +420 725 756 830

  telefonicky osobně     na webu

www.pracevokd.cz
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