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Završení sezony OSSB –
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Po ÚOHS schválili transakci
s Metalimexem i akcionáři NWR

Nadace OKD
vytváří přátele
Pomoc lidem i obcím znamená
často změnu názoru na ﬁrmu
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BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: POCTIVÝM AUTOTRÉNINKEM LÉPE CHRÁNÍM SVÉ ZDRAVÍ

Jána Fabiána střídá ve vedení
společnosti OKD Dale Ekmark
OSTRAVA – Dosavadní generální
ředitel Ján Fabián, který vedl společnost OK D od letošního 1. ledna,
se dohodl na odchodu z čela firmy.
Odstoupí i z funkcí v představenstvech firem OK D a NWR. Od 1. ledna 2014 ho v čele OK D nahradí výkonný ředitel, kterým byl jmenován
Američan Dale Ekmark.

Ten je občanem USA. Dříve zastával vedoucí pozice v řadě těžebních
společností včetně AMG Mining Ltd.,
Sydvaranger Gruve AS, Cleveland Cliﬀs,
Placer Dome, DeBeers a Kazakhmys Plc.
Šlo o povrchové i hlubinné doly na železnou rudu, měď, zlato, diamanty a uhlí. Pro
De Beers vedl největší diamantový důl
na světě Jwaneng v Botswaně, kde se

mu podařilo zvýšit produkci na rekordní úroveň a výrazně zlepšit bezpečnost práce. Do NWR nastoupil
Ekmark letos v srpnu jako vedoucí důlní transformace.
Dale Ekmark žije v Ostravě a ﬁ rmu
bude řídit v regionu. OKD velice dobře zná, už předtím poskytoval ﬁ rmě
poradenské služby.

Kdy došlo k dohodě a vašemu rozhodnutí odejít z vedení OKD?
Již před několika měsíci jsem
na chodbách slyšel zaručené zprávy, že odcházím já
a k tomu celá řada dalších kolegů. Buď, že chci odejít sám,
nebo že jsem byl vyhozen. To
ale považuji za tradiční OKD
šuškandu. Na tom, že opustím OKD, jsme se dohodli s vedením mateřské společnosti až
v uplynulých týdnech. A chci
zdůraznit, že dohoda byla férová a oboustranná.
Firma je ve fázi, kdy byla
nastartovaná její transformace, aby dokázala přežít mimořádné období, které v hornictví panuje. Také jsme uzavřeli
po dlouhém a náročném jednání kolektivní smlouvu, zjednodušili organizační strukturu
a změnili sídlo. Tyto úkoly jsme
letos splnili. Další v pokračující transformaci pak už budou
v kompetenci mého nástupce
Dale Ekmarka. Přeji mu, aby je
zvládl, a držím mu palce.
Ke konci roku tedy odcházíte
ze všech pozic ve vedení OKD
i NWR?
Ano, ale zároveň jsme se dohodli, že proto, aby zůstala
zachována kontinuita, budu
příští rok působit jako externí nezávislý poradce pro celou
skupinu NWR. V OKD jsem
působil skoro sedm let a získal
velké množství kontaktů v byz-

do nové ﬁrmy kdekoliv jinde
na světě?
Tomu vyjádření a pocitům lidí
plně rozumím. Taková reakce
je pochopitelná, když do vedení společnosti přijde někdo, kdo
není z regionu a nezná místní
speciﬁka a odlišnosti. Vím, že
je to pro zaměstnance, a tedy
i odboráře velice citlivé.
Například, když jsem se stal
generálním ředitelem v největším diamantovém dole na světě v Botswaně, prvotní reakce byla za strany zaměstnanců i odborů velice podobná.
Měli jsme velmi silný manažerský tým složený z lidí zevnitř
společnosti, ale i zvenčí z různých zemí. Když jsem opouštěl ﬁrmu, odboráři pro mě připravili večírek na rozloučenou.
Protože jsem se během svého
působení k lidem choval férově
a oni to tak také cítili.
Proto moje odpověď na tuto
otázku zní: Dejte mi šanci.
Všichni uvidíme, jak se nám
spolu bude pracovat.

Dale Ekmark (vlevo) od Nového roku vystřídá ve vedení OKD Jána Fabiána.
nysu i politice, znalostí o revíru, ale i celém regionu. Chci
svému nástupci vše precizně
předat a pomoci, aby se zorientoval ve všech oblastech fungování OKD, a tím mu ulehčit minimálně pro začátek.
Jak bude spolupráce fakticky
probíhat? Budete stále chodit
do OKD jako do zaměstnání?
Ne, do OKD jako do práce každý den chodit nebudu.
Předpokládám, že poradenství
bude dle potřeby v řádu několika hodin týdně a bude velice
ﬂexibilní.

Nejde jen o to, předávat si
čísla a sledovat pohyb ukazatelů těžby, bezpečnosti nebo prodejů, ale také řešit praktické
výrobní věci. Ať jde o problémy
jednotlivých šachet, nebo provozů. Také chci svého nástupce
upozornit na to, kde jsou šikovní lidé, kteří mohou dostat konkrétní úkol, v případě, že bude
potřeba, na starosti.
Druhou oblastí je regionální
svět
byznysu.
Na Ostravsku se pohybuji již
dlouho, mám vybudované
vazby a kontakty.
Pokračování na straně 3

vypořádat se s bezprecedentními výzvami trhu,” uvedl předseda představenstva NWR Gareth Penny. K úspěchům OKD pod Fabiánovým vedením
podle něj patří omezení nákladů, průběžné zlepšování bezpečnosti práce,
centralizace důlního řízení a uzavření nové kolektivní smlouvy s odbory
OKD na příštích pět let.
red
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Fabián: Zůstávám v tomto
regionu, přirostl mi k srdci

Fabián zůstává v Moravskoslezském kraji. Bude Ekmarkovi předávat funkci a i v příštím roce bude
pracovat pro OKD jako poradce.
„Ján Fabián vedl OKD v jednom
z nejtěžších roků v dějinách společnosti a úspěšně zahájil potřebné změny, které OKD přetvoří v mnohem
štíhlejší a výkonnější ﬁ rmu, schopnou

Poté, co ﬁrma v pátek oznámila, že odchází z pozice generálního ředitele Ján Fabián
a od nového roku povedete ﬁrmu vy, reagovaly odbory
negativně. Stejné reakce bylo
možné zaznamenat mezi zaměstnanci, například na různých diskuzních fórech. Podle
odborů má ﬁrmu řídit někdo
z regionu, kdo zná místní prostředí a podmínky. Ať ty hornické nebo ty z každodenního života. Jaký je váš vzkaz
těmto lidem? A můžete tato
prohlášení porovnat se zkušenostmi, když jste přišel

Plánujete se učit česky? Původ
některých negativních prohlášení, ale i nejasností může být
dán jazykovou bariérou.
Ano,
měl
bych
začít
po Vánocích v lednu. V minulosti, když jsem působil
v Kazachstánu, tak jsem dva
roky chodil na kurzy ruštiny.
Můžu říct, že jsem jí v komunikaci rozuměl, ale podstatně
horší to pro mě bylo, když došlo na mluvení.
Chci se proto v češtině dostat
alespoň na komunikativní úroveň. Prostě, abych se domluvil
v základních věcech.

Máte vice než dvacetiletou zkušenost v těžařském
průmyslu po celém světě.
Nyní jste v České republice.
Můžete za tu krátkou dobu
porovnat některá speciﬁka
místního života, ale i prostředí v OKD?
Skutečně, pracoval jsem v mnoha zemích na světě. První věc,
kterou chci v souvislosti s místními tradicemi připomenout je,
že jsem se v uplynulých dvou
týdnech zúčastnil skoků přes
kůži dolů Darkov a ČSM. To je
tradice, která mi přišla naprosto úžasná, a nikde jinde na světě jsem se s ní nesetkal. Je to naprosto jedinečné a pro mě je poctou, že jsem mohl být součástí. Nejde jen o to, že se slaví, ale
také o ukázku významu hornictví a uctění památky těch,
kteří se z práce nevrátili domů.
Co se týče života v České republice, bydlím v Ostravě a moc
se mi tam líbí. Život zde je velice pohodlný a praktický, pozitivní je třeba krátká vzdálenost do práce. Další věcí, která
je pro mě ve vaší zemi úžasná,
je spousta historických památek. To v USA nemáme. U nás je
historické něco, co je staré třeba 180 let, u vás jde i o tisíc let.
Další úžasnou věcí jsou pro
mě místní lidé, kteří jsou velice
přátelští a otevření.
A setkal jste se s něčím, co
vás negativně překvapilo? Ať
již v osobním, nebo pracovním životě?
Myslím, že jsem tady ještě příliš
krátce na to, abych dokázal říct
něco vysloveně negativního.
Pokračování na straně 2
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Akcionáři schválili
prodej OKK Koksovny

PŘEVZALI ZÁSLUŽNÉ KŘÍŽE
Báňský záchranář –
povolání, které je důležité
nejen pro revír a region,
ale i pro celou společnost
OSTRAVA – Jejich práce je
speciﬁcká a náročná. Při zásahu
nesmí hledět na čas a zvýšenou
míru rizika. Jejich úkolem je jít
tam, odkud ostatní utíkají, jejich
posláním – nasadit vlastní život
pro záchranu života jiných nebo
materiálních hodnot.
Ti, kteří se v této mimořádné
profesi osvědčili nejlépe, kteří
se zasloužili o budování báňské
záchranné služby v ČR, byli
v pátek 6. prosince odměněni
mimořádným oceněním. Patnáct
bronzových, čtyři stříbrné a čtyři
zlaté Záchranářské záslužné
kříže předal báňským záchranářům z obvodu působnosti
Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava a Závodní báňské
záchranné stanice Odolov
předseda Českého báňského
úřadu Ivo Pěgřímek. V Pietním

sále báňského záchranářství
v hornickém muzeu v ostravském
Landek Parku jim blahopřáli
generální ředitel OKD Ján Fabián,
ředitel HBZS v Ostravě Josef
Kasper, ředitelé důlních závodů,
odboroví předáci, spolupracovníci i členové rodin.
„Činnost báňských záchranářů
je v dnešní době významná nejenom pro revír a region, v němž
působí. Báňská záchranná
činnost se stala pevnou součástí
Integrovaného záchranného
systému ČR a báňští záchranáři
tak slouží celé společnosti,“
zdůraznil předseda Pěgřímek.
K oceněným promluvil ředitel
HBZS Kasper. Jak připomněl,
ostravští báňští záchranáři uskutečnili letos více než 270 výjezdů,
z toho 40 důlních. Vyzval k uctění
památky dvou záchranářů, kteří
zemřeli při plnění svých povinností na Dole ČSM, minutou ticha.
Seznam vyznamenaných přineseme v příštím vydání Horníka.

Celková hodnota
transakce uzavřené se
skupinou Metalimex
dosáhne 95 milionů euro
(2,6 miliardy korun)
AMSTERODAM – Akcionáři
New World Resources, mateřské
společnosti OKD, odsouhlasili
na mimořádné valné hromadě
minulou středu prodej sesterské ﬁrmy OKD, OKK Koksovny,
skupině Metalimex. Celková
hodnota transakce dosáhne 95
milionů euro (2,6 miliardy korun) a vyslovili se pro ni všichni akcionáři přítomní na valné
hromadě. Prodej minulý měsíc
schválil také Úřad na ochranu
hospodářské soutěže.
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Akcionáři NWR odsouhlasili prodej ﬁrmy OKD, OKK Koksovny, skupině Metalimex.
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Uvolněná hotovost
bude reinvestována
do klíčových
provozů OKD.

Z předání Záchranářských záslužných křížů báňským záchranářům.

Předseda
představenstva
NWR Gareth Penny komentoval výsledky valné hromady takto: „Prodej společnosti
OKK byl důležitý ze dvou důvodů. Za prvé, uvolněná hotovost bude reinvestována
do našich klíčových provozů,
a to včetně těžebních technologií, a do expanze našich stá-

vajících provozů. Za druhé,
tento prodej je součástí širšího procesu, na jehož konci se
společnost NWR do roku 2017
stane evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného
uhlí.“
Svůj záměr prodat OKK
Koksovny oznámila společnost NWR v polovině letošního května po provedení detailní provozní analýzy, kterou ﬁ rma vypracovala s cílem
přizpůsobit své podnikání mimořádně náročným podmínkám na trhu. Dne 27. září společnost NWR oznámila, že se

na prodeji dohodla se skupinou Metalimex.
Společnost OKK Koksovny
provozuje koksovnu Svoboda
v Ostravě-Přívoze s celkovou
kapacitou 800 000 tun kok-

NWR se do roku 2017
stane evropským lídrem
v těžbě a prodeji
koksovatelného uhlí.
su ročně. Firma je největším
evropským výrobcem slévárenského koksu. Produkuje

ale také vysokopecní, otopový a technologický koks.
Společnost zaměstnává více
než 700 lidí.
Skupina Metalimex obchoduje s barevnými kovy, hliníkovými plechy, uhlím, kovovým odpadem, železnou rudou
a dalšími komoditami. Jejím jediným akcionářem je MTX CZ,
který ovládá výrobce obalových
materiálů a polotovarů z hliníku AL Invest Břidličná v okrese
Bruntál, mlýnici uhlí Coal Mill
v Dětmarovicích a producenta
výrobků z mědi a mosazi Měď
Povrly v Ústeckém kraji.
ms
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Jednu věc, která se týká ﬁrmy,
chci zmínit. Myslím, že musíme pracovat na tom, aby samotní lidé v dole na řídicích pozicích dostali více rozhodovacích
pravomocí, tedy i odpovědnosti. Abychom dokázali jednotlivá rozhodnutí přesunout přímo
do porubů a ražeb. Aby neměli
lidé pocit, že všechna rozhodnutí se stejně udělají v pátém patře
správní budovy na Dole Darkov.
To je velký úkol, na kterém bych
chtěl pracovat.
A pozitivní zkušenost z OKD?
Nemůžu jinak, než začít bezpečností. Musím říct, že podle
statistik a toho, co jsem se dozvěděl od kolegů ve ﬁrmě, došlo za uplynulých několik let
k výraznému zlepšení v oblasti bezpečnosti práce. A to zlepšení na mě, když jsem například srovnal počet úrazů před
deseti lety a nyní, skutečně
zapůsobilo.
Zlepšení se rok od roku
zmenšuje a my musíme aktuální bezpečností systémy a způsob vedení rozšířit o další nástroje, jako je například školení
týkající se potenciálních rizik.
Jedním z našich hlavních
cílů v roce 2014 bude ještě výraznější zlepšení v bezpečnosti
a v poskytování potřebných dovedností pro naše kolegy, aby
lépe porozuměli rizikům a byli
schopni je eliminovat. Každý
z týmu by měl po úspěšně vykonané práci odcházet domů
unavený, ale bez úrazu.

v kompetenci. Týmy na každém z dolů jsou zodpovědné
za těžbu, bezpečnost a náklady.
Máme také velmi kvaliﬁkované odborníky jak napříč celým
OKD, tak ve vrcholovém managementu, ať jde o provozního,
technického ředitele nebo další
špičkové důlní inženýry na jednotlivých dolech.

čit všech 12 tisíc zaměstnanců
a 3000 lidí z dodavatelských
ﬁ rem, že každý z nás musí
přispět svým dílem ke zvyšování produktivity. Tak dosáhneme toho, že v roce 2014 budou plánované a cílové náklady na úrovni 60 euro za tunu,
čímž budeme konkurenceschopní i při současné extrémní situaci na světových
trzích.
Pro rok 2014 jsou hlavní výzvy tedy zvyšování bezpečnosti, to je pro mě vždy na prvním místě, plnění výrobních
úkolů z hlediska objemu těžby. Musíme také pozorně sledovat náklady a vynakládat peníze jen tam, kde je to nezbytné
pro udržení nebo zlepšení byznysu. Poslední dva týdny ukázaly, že dokážeme úkoly v těžbě plnit tak, jak bylo stanovené
v plánech pro příští rok. V tom
musíme pokračovat.

Společnost OKD prochází velice náročným obdobím, jedním z nejtěžších ve své historii. Ať již v důsledku nízkých
cen uhlí, nebo slabého výkonu evropské ekonomiky. Co je
pro vás největší výzvou, aby
ﬁrma toto období úspěšně
překonala?
Nemůžeme ovlivnit ceny uhlí.
Co můžeme ovlivnit, jsou naše
náklady. Zde jsou dvě cesty.
Buď můžeme pokračovat v jejich snižování, nebo musíme
zvýšit produktivitu.
A to si myslím, že je hlavní výzvou. Musíme přesvěd-

Kde chcete vidět ﬁrmu za rok,
za dva s Dalem Ekmarkem
v jejím čele.
Podnikání ﬁ rmy se bude nadále transformovat tak, že
její fungování bude dlouhodobě udržitelné i při současných nebo nižších cenách uhlí.
V tom už jsme úspěšně začali letos a můj předchůdce Ján
Fabián zde odvedl velký kus
práce.
Rozhodnutí týkající se výroby budou přenesena blíže
k jednotlivým provozům, pracovištím, ražbám a porubům.
Správa jim bude poskytovat

V celém mém profesním životě jsem vždy kladl na bezpečnost jednoznačně největší důraz. Kamkoliv jsem ve své kariéře přišel, vždy jsem jako první hledal cesty, jak bezpečnost
dále zvýšit. Ať jde o vybavení,
ochranné pomůcky, nebo přístup lidí k vlastnímu zdraví.
Každý horník se chce každý
den vrátit z práce domů ke své
rodině.
Jaké jsou vaše zkušenosti
s černouhelným hornictvím?
Musím říct, že toto je moje
první zkušenost s hlubinným dobýváním černého uhlí.
Hornictví je ale v mnoha aspektech v různých dolech na celém
světě velice podobné. Základní
procesy v hornictví jsou srovnatelné bez ohledu na to, jaký
nerost se v daném dole těží.
Nicméně v případě OKD se také
setkáváme se zřejmě nejtěžšími podmínkami na světě. Ať se
týkají plynů, samovznícení, nesoudržných hornin, nebo vysoké geologické aktivity.
Navíc mým primárním úkolem je řídit byznys a nastavení
procesů ve ﬁrmě tak, abychom
pokračovali v transformaci
OKD, která začala v roce 2013
pod vedením Jána Fabiána. Rok
2014 bude stejně náročný jako
ten současný, ne-li ještě náročnější. Nemám v úmyslu na každodenní bázi řešit technické
problémy v tom kterém porubu
nebo na té které čelbě. Ve ﬁrmě je spousta špičkově kvaliﬁkovaných lidí, kteří to mají

Dale R. Ekmark

veškerou možnou podporu.
Splníme cíl v oblasti bezpečnosti ve snížení úrazové četnosti pod hodnotu 5, ale hlavním cílem pořád zůstává nula.
Náklady na těžbu budou
na úrovni, která je dlouhodobě
udržitelná.
Dosáhneme jednoznačných
pokroků u našich rozvojových projektů. Ať jde rozšíření těžby Dolu Karviná nebo důl
Morcinek naší sesterské společnosti NWR Karbonia.
A kromě všeho toho, každý jednotlivec z týmu, spolu se
svou rodinou bude nadále hrdý
na svou profesi a pozici, kterou
se podílí na nesmazatelné sto-

pě uhelného hornictví a OKD
v Moravskoslezském kraji.
To je moje vize.
Co děláte, když nepracujete?
Musím říct, že volného času
mám minimálně, ale snažím se
lépe poznat region a cestovat.
Nemyslím jenom Ostravsko,
byl jsem už třeba také v Polsku
nebo na Slovensku.
Ale přišel jsem do regionu,
abych svými zkušenostmi, které jsem nasbíral na celém světě, pomohl OKD v těžké době,
kterou prochází. Proto je můj
život v současnosti především
práce.
Marek Síbrt

DALE R. EKMARK

(tantal, graﬁt, antimon).
 narozen v roce 1961, americDále pracoval jako výkonný
ké občanství
a provozní ředitel začínajícího
 vystudoval průmyslové a strojní
norského těžaře Sydvaranger
inženýrství na University of
Gruve AS (železná ruda), z něMinnesota v Minneapolisu
hož vybudoval stabilní ﬁrmu
(1983), poté strojírenství
se zavedenou klientelou
na University of Alaska
ve Fairbanksu (1990). Je držite-  tři roky pracoval jako poradce
výkonného ředitele kalem doktorátu v oboru Business
zašského důlního gigantu
Administration z Portland State
Kazakhmys (zlato, měď,
University (1992)
stříbro, zinek), kterému po 25 let praxe v důlním
máhal se zlepšováním údržby
průmyslu po celém světě:
a provozní produktivity
ve Spojených státech,
 pro světoznámou těžařskou
afrických zemích, Asii, Jižní
společnost DeBeers vedl nejAmerice, Skandinávii či
větší diamantový důl na světě
v zemích SNS
Jwaneng v africké Botswaně,
 před nástupem do OKD dohlíkde se mu podařilo zvýšit
žel na reorganizaci těžařské
produkci na rekordní úrovně
společnosti s mezinárodní
a zlepšit bezpečnost práce.
působností AMG Mining

Z dolů OKD
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STAŘÍČ – Kompletní vedení
Závodu Důl Paskov pozval poslední listopadový pátek vedoucí
úseku P5 – Vybavování a likvidace Jiří Zátopek do někdejšího
žumpovního překopu 2052/10
na pátém patře lokality Staříč.
Pochlubil se nejen ukázkově
přezmáhaným dílem využívaným jako renovační dílna, ale
především novou ohýbačkou
důlního proﬁlu (ODP) 6, která
použité hajcmany upravuje jak
do oblouků, tak TH rovin.
„Pro náš úsek byla kolaudačka po roce spousty práce

FOTO: Radek Lukša

Přezmáhání překopu
řídil vyřazený čelbový
hlavní předák Lampa
fárající teď v úseku P5.
Výsledek je ukázkový

Jiří Zátopek (vlevo) a paskovský ředitel Zbigniew Janowski při stříhání pásky.
tak významnou událostí, že
jsme nechali pana ředitele přestřihnout pásku a na hajcmanu s výrobním číslem 000 001
poté předvedli, co nová mašina
všechno umí,“ přiblížil Zátopek
s tím, že v dílně pod vedením

Hajcman s výrobním číslem 000 001 během renovace.

předáků Antonína Čechala
a Rudolfa Stalmacha dělá denně šest až deset chlapů. A až
jim pořídí čističku potrubí, budou vybaveni k veškerým renovačním operacím – ty šetří
Závodu Důl Paskov velké pení-

Chlapi z úseku sami přezmáhali dílo 2052/10.

106%

ný
yní průměr
Takový je n y rovnací stolice
uh
výkon obsl terá překračuje
ODP 6, k komplexu na
normu 5,8 směnu.
hlavu a

ze podle
dl ﬁ
ﬁllozoﬁ
ﬁe „co sii opravíí
me, netřeba kupovat“.
Rovnačka ODP 6 však musela na ohlubni ve Sviadnově
čekat na popuštění a ustavení,
dokud pro ni nevytvořili místo.
„Pod vedením vyřazeného čelbového předáka Dušana Lampy
jsme si sami přezmáhali okolo pětatřiceti metrů do proﬁlu 18 a dalších třicet do proﬁlu 16. Za kvalitu díla by se nemusel stydět ani rozený přípravářský kolektiv. Dušan, fárající
u nás na úseku jako revizní zámečník, naučil ostatní jezdit
s přibírkovým strojem, vrtat,
budovat. Chválila to tady i návštěva ze společnosti NWR,“
uvedl Dušan Turek, mechanik
Vybavování a likvidací, který
má na budování renovačky též
velkou zásluhu.
ODP 6 poháněná elektromotorem a vybavená převodovkou
z pluhové dobývací soupravy
(pro zajímavost stranově vytočenou, aby se vešla do 1,4 metru hlubokých základů v počvě)
rovná v současné době i TH výstroj vypleněnou z oblasti nazývané kvůli náročné dostupnosti K2. „To podle té himálajské velehory,“ dodal Zátopek,
jehož úsek zde likviduje výdušnou třídu porubu 074 798/1
– nejvzdálenějšího pracoviště
na Staříči.
Radek Lukša

FOTO: Závod Důl Darkov

Další renovační dílna
šetří paskovské peníze
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Hlavní předáci úspěšných kolektivů, vedoucí úseků a zástupci vedení Závodu Důl Darkov při vyhodnocení limitních výkonů za listopad tohoto roku.

VZALI TO OD PODLAHY
A HNED PLNÍ LIMITY!
Měsíc po nástupu na
Závod Důl Darkov splnily
oba paskovské týmy
limitní výkon
DARKOV – Přišli, viděli,
zvítězili! Začátkem října
přišly na Závod Důl Darkov dva
přípravářské týmy z Paskova,
a jen co se rozkoukaly, už trhají
limity!
Kolektiv hlavního předáka
Břetislava Nováka, který byl
zařazen do úseku Radima
Kalafuta, vyrazil v listopadu
na pracovišti 467 520 výborných 86 metrů a parametry
limitního výkonu splnil na úctyhodných 111,7 procenta. Druhý
paskovský tým vedený hlavním
předákem Vladimírem Slížem,

jenž pracuje na úseku Lubomíra
Poločka, dosáhl na ražbě
240 540 postupu rovných 60
metrů a limit realizoval na 109,1
procenta. Je třeba dodat, že
obě osádky jedou klasiku.
Mezi kombajnovými přípravářskými kolektivy uspěl
v listopadu dodavatelský tým
hlavního předáka Sebastiana
Tatarczyka z úseku vedeného
Januszem Zgudou. Na čelbě
240 524 vyrazil 177 metrů
a stanovené parametry splnil
na 101,1 procenta.
Obecně se však darkovským
kolektivům v listopadu příliš
nedařilo. Ke splnění limitního
výkonu se jich přihlásilo devět,
uspěly pouze výše zmíněné tři.
bk

Fabián: Zůstávám v tomto regionu, přirostl mi k srdci
Dokončení ze strany 1

Prakticky se všemi, kdo hýbou regionální ekonomikou, se znám. I tam
chci svému nástupci otevřít dveře.
Potom je tu regionální i celostátní politický svět, kde musíme
permanentně obhajovat naše zájmy. Jak přímo s hornickými obcemi, tak s krajem nebo příslušnými
ministerstvy a státními úřady.
Jsem členem vedení mnoha
sdružení, profesních organizací,
vědeckých rad a dalších institucí,
jak na úrovni regionu, tak celé
republiky. Tam je samozřejmě
na zvážení, zda v nich budu
pokračovat i po ukončení
svého pracovního poměru v OKD,
protože jsem v nich byl logicky
vnímán jako oﬁciální zástupce
velké ﬁrmy, kterým už nebudu.
Pravda je taková, že zatím všichni
deklarovali, že chtějí, abych
pokračoval. Ale nijak se toho
nedržím a určitě mě v některých
funkcích postupně nahradí
někteří z kolegů z vedení OKD.
Zůstáváte tedy v regionu.
Jednoznačně, to by mi rodina dala!
Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že
bychom se s rodinou měli stěhovat
z Ostravy. Už když jsem do OKD
před sedmi lety přišel a poskytoval
pro Horníka svůj první rozhovor,
tak jsem tvrdil, že když jsem nabídku pracovat pro OKD od vlastníků
dostal, tak pro mě bylo zásadní,
že budu pracovat právě zde.
Ještě předtím, než jsem nastoupil
do OKD, tak jsem do regionu
pracovně jezdil. Viděl jsem, jak
jsou zdejší lidé otevření a pracovití.
Sice někdy nechodí daleko pro
výplňková slova typická pro tento
region, začínající na k nebo p, ale
zároveň si umí přímo říct, co chtějí
nebo, co je trápí.
Místní prostředí nám s rodinou
přirostlo k srdci. Manželka tu
pracuje a je spokojena, syn chodí

v Ostravě do školy, dcera, která se
nám tady narodila, půjde k zápisu
do 1. třídy. I proto v kraji zůstáváme. Člověk nikdy neví, co přinese
budoucnost, ale zatím nechceme
a ani nemáme proč odcházet.
Co budete dělat kromě poradenství pro OKD? Hledáte
nové zaměstnání?
Ne, zatím nic jiného aktivně
nehledám. Po novém roce chci co
nejvíce času věnovat rodině, společně si užít volný čas a alespoň
na několik týdnů úplně vypnout.
Toho času pro rodinu je totiž v pozici, jako je vedení tak velké ﬁrmy
jako OKD, strašně málo. Na to se
těším. Z mého odchodu byly nakonec nejšťastnější děti. Po nějakém
čase to ale pro ně skončí a já si
budu hledat novou práci.
Když se ohlédnete zpátky
na vaše působení v OKD. Co
se za těch uplynulých sedm
let podařilo, a co naopak ne?
Lidé sice často kritizují vysoké
investice do technologií v uplynulých letech, já jsem přesto
přesvědčený, že bez nich bychom
v některých oblastech nebyli
schopni kopat. Samozřejmě můžeme vést nekonečnou diskusi
o tom, zda jsme měli nakoupit
přesně tyto technologie tohoto
konkrétního výrobce, nebo se
poohlédnout jinde. To ale na nutnosti obměny a modernizace
technologií nic nemění.
Druhá věc, která mě osobně
těší nejvíce, a je to zřejmé
i v letošním roce, je dlouhodobé
zlepšování bezpečnostních
parametrů. Když se podívám
do roku 2006 a vidím každoroční snižování počtu úrazů, tak to
musí každého potěšit. A právě
i zmiňované nové technologie
měly na zvyšování bezpečnosti
svůj podíl.

To říkám i přesto, že i letos
naši dva kolegové na jaře zemřeli
při výkonu práce na Dole ČSM. To
je samozřejmě něco, co každým
pohne a bude ho strašit celý
hornický život.
Jiný je i přístup horníků k vlastní bezpečnosti. Zrovna v pondělí
jsem fáral na Dole ČSM a viděl,
že horníci si už většinou zvykli
používat ochranné pomůcky,
což je velice často ochrání před
úrazem. Třeba v případě otřesů,
ale i jiných nenadálých událostí.
Změnilo se i myšlení a způsob
vedení ﬁrmy. Už to není jen
nařizování pracovních úkolů zvýšeným hlasem. I když netvrdím,
že to tak stále někdy nefunguje.
Ale vidím snahu nadřízených více
vtáhnout lidi do rozhodovacích
procesů, více je zaangažovat.
I takovými programy, jako je
třeba Continuous Improvement,
ačkoliv mu pořád někteří
lidé nevěří, se mění kultura
ve společnosti.
Velké rozdíly vidím i ve způsobu komunikace mezi lidmi.
Podle mě se věci řeší otevřeněji
a ve větších skupinách, než tomu
bylo v minulosti.
Důležité jsou i změny v organizační struktuře a systému řízení.
Jednotlivé šachty už nejsou
samostatná království sama
pro sebe, ale jsou navzájem
propojenější. Dochází k přechodům kolektivů, sdílení technologií a centralizaci procesů.
Samozřejmě slyším kritiku
některých lidí, že jim to práci
spíše komplikuje, protože dřív
měli vše lépe pod kontrolou. Ale
stále trvám na tom, že v důsledku
je tento přístup správný.
Velmi úspěšný projekt bylo například i zřízení servisního centra.
A když se podíváme do ekonomické oblasti fungování

OKD při současné náročné situaci na trzích?
V uplynulých třech letech jsme
dostali pod kontrolu náklady. To
například naši kolegové v Polsku,
ale i v jiných regionech na světě
říct nemůžou, protože všude jinde
náklady výrazně rostly. A nejde
jen o černouhelný průmysl, ale
hlubinné dobývání obecně.
V letošním roce nám to nicméně
komplikuje fakt, že neplníme cíle
v objemech těžby. Na to se musíme aktuálně zaměřit především.
To, že jsme otevřenější ﬁrma,
potvrzuje i to, že mladí šikovní lidé,
kteří ještě před několika lety nemohli uvažovat o tom, že by dosáhli
nějaké vyšší pozice, v ní dnes jsou.
Firma se tím omladila, oživila.

Ján Fabián
Bude se za deset dvacet let
v regionu ještě těžit uhlí?
To vše bude záviset na cenách
uhlí a podmínkách na trhu. Jsme
vydáni napospas ocelářským
a energetickým ﬁrmám a tomu,
jak se jim bude dařit.
Záleží na celkovém stavu
ekonomiky. Na tom, že když
ve střední Evropě hutnické ﬁrmy
zůstanou, budou natolik vytížené
v objemech produkce, že budou
potřebovat naše uhlí. To samé
platí pro energetiku.
Já pevně věřím, že nejen
za deset let, ale podstatně déle,
se v kraji uhlí těžit bude!

I ve světle současné krize a toho, co můžeme číst
v médiích, zůstáváte tedy
optimistou.
Myslím, že jsem realista. Když se
podíváme na data, tak zjistíme, že na světě je nedostatek
koksovatelného uhlí. Podstatné
je, aby se celá ekonomika zvedla,
hutníci měli vytížené kapacity
a potřebovali více uhlí, aby
vyráběli ocel pro své zákazníky.
To logicky ceny uhlí musí zvýšit.
Můžu-li přehánět, tak řeknu,
že když se zvedne celosvětová
ekonomika, bude akcelerovat její
růst, tak budou oceláři ochotni
uhlí platit zlatem. O tom jsem
přesvědčený.
To samé platí pro energetické
uhlí. Po Fukušimě jsme viděli
jasný odklon od jádra, na druhé
straně podporu obnovitelných
zdrojů. Teď, když se podíváme
do Německa, tak zjistíme, že tam
loni začalo energii vyrábět nejvíc
uhelných elektráren za posledních dvacet let. I při jednání o příští německé vládě je energetika
klíčovým tématem. Všichni vidí,
že ačkoliv tady probíhá na všech
úrovních už velice dlouho debata
o obnovitelných zdrojích, tak to
prostě technicky ani ekonomicky
nevychází a je nutné nestabilní
výrobu z těchto zdrojů vyvažovat. K drahému a nejistému
plynu se nikdo příliš obracet
nechce a opět zde zůstává uhlí.
Budoucnost černého uhlí vůbec
nevidím pesimisticky.
Navíc vidíte za hranicemi, že
například Kompania Weglowa,
ale i Katowicky Holding Weglowy
se vzhledem k vysokým nákladům na těžbu a problémům,
které mají, rozhodly v letošním,
ale i dalších letech snižovat
těžbu. To může vést k tomu, že
ho v regionu bude nedostatek
a cena se zvedne. Nečekám, že

se vrátí cena koksovatelného uhlí
někam k hranici 200 eur za tunu,
ale měla by se mírně zvedat. To
v kombinaci s naším snížením
nákladů povede k tomu, že naše
podnikání bude dlouhodobě udržitelné i při této cenové úrovni.
Samozřejmě pro naši
budoucnost je také zásadní
dohodnout se s obcemi a obyvateli, abychom mohli těžbu rozšířit do nových oblastí. Vidíme
na příkladu hnědého uhlí, že
i v této oblasti se atmosféra
ve společnosti mění. Že to najednou jde. V důsledku je totiž
stejně klíčový horní zákon a jde
o to, zda se každý jednotlivý
majitel s těžaři domluví na odpovídající kompenzaci za svůj
majetek. To platí pro Horní
Jiřetín stejně jako pro karvinské
Staré Město.
A otázky na závěr. Kde plánujete strávit letošní Vánoce
a co byste vzkázal kolegům
před svátky?
V Ostravě. Přijedou za námi rodiče
ze Slovenska. A všem kolegům,
kolegyním a přátelům v OKD, ale
i v regionu bych velice rád popřál
veselé Vánoce a šťastný vstup
do roku 2014, OKD pak bezpečný
fedrunk a dostatek vyražených
metrů, včas připravené poruby
a kupy kvalitního uhlí na expedici
zákazníkům. A jelikož se možná
naposledy oﬁciálně obracím ze
stránek Horníka k zaměstnancům,
rád bych všem poděkoval za tvrdou práci, za trpělivost v tomto
velice náročném roce a za to, že
každý svým dílem přispěl zdárně
k tomu, že se už opět o OKD
začíná mluvit víc v souvislosti
s novými investicemi do budoucna než o ohrožené ﬁrmě. To, že mi
tento region tak přirostl k srdci,
bylo i přičiněním mnohých z vás!
Marek Síbrt
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Za branami OKD

číslo 42 | ročník 43

KARVINÁ – Možná byste si
to mohli zkusit taky. Dejte
do vědra různorodé kusy uhlí
a hlušiny, asi tak půl na půl,
a pak je poslepu, se zacpanýma ušima a v silných rukavicích zkuste roztřídit. Že to
není možné? Monika Nogová
z lazecké úpravny to zvládla za pár chvil bez jediné chybičky! Nerozhodil ji ani stres
z toho, že tento neobvyklý úkol
plnila v rámci soutěže tablic
na 1. úpravárenském šachťáku. „Pracuji na odbytu, pracuji
s uhlím i kamenem,“ vysvětlila

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

První úpravárenský
šachťák vytvořil novou
kapitolu v historii OKD.
Pěknou kapitolu!

Prezidiální tablice 1. úpravárenského šachťáku.
průběhem a programem si ničím nezadal se slavnými šachťáky jednotlivých dolů.
Role Slavného, vysokého
a neomylného prezídia se zhos-

Nadlišáka a náčelníka Pivní
policie se zaskvěli „profesionál“ Josef Grim, výrobní náměstek Závodu úpraven Jiří
Pospíšil a velevážený šachťákový matador, výrobní náměstek Závodu Důl Darkov ve výslužbě Jan Huplík. Připočtemeli k tomu osvědčenou Hudební
smečku kapelníka Milana
Kupky, je zřejmé, že hlasivky semestrů – a proto, že jde
o úpravny, kde pracuje také
spousta žen, rovněž semestrik
– dostaly řádně zabrat a jejich
bránice se smíchy nadouvaly jako plachty lodí v Tichém
oceánu za divokého vichru.
Nechyběly samozřejmě soutěže v netradičních disciplínách,

inspirované šachťákovými zvyklostmi, ale také speciﬁkou práce
na úpravnách. Při tradiční ceremonii skoku přes kůži přijali úpraváři do řad Slavných semestrů šest adeptů úpravárenského řemesla. Nechyběl slavnostní obřad Salamandr, jímž
Slavná sese uctila památku horníků, kteří už budou navždy
nepřítomni. Na něj navazovala i sbírka na Občanské sdružení svatá Barbora, které pomáhá hornickým dětem bez táty.
Vybralo se téměř 27 a půl tisíce
korun. Vše bylo perfektní, přesně tak, jak to má být.
Za historické zaznamenání pak stojí jedna věc.
Úpravárenství
je
spojeno
s hornictvím od nepaměti.
Vytěženou rudu musel vždy
někdo zpracovat. A přesně to
byla úloha úpravníků. Pokud
jde o ty naše, okáďácké, víte,
čím se liší od fárajících havířů? „Zprvu jsem zjistil, jaký je
rozdíl mezi horníkem a úpravníkem,“ ozřejmil tuto problematiku na 1. úpravárenském šachťáku Slavný nadlišák Pospíšil. „Horník kope čisté uhlí. Úpravníci jsou ti, kteří
z něj z neznámých příčin vytahují kameny, šrouby a matice, gumáky a utržená telefonní sluchátka.“

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Úpravníci jsou ti, co tahají
z uhlí kamení a sluchátka

Ředitel Závodu Důl Darkov Vladislav Szmek (vlevo) a předseda svaté
Barborky Vladislav Sobol se symbolickým šekem.

VELKORYSÝ DAR PRO BARBORKU
Ředitel Darkova předal
předsedovi OSSB výtěžek
z 18. darkovského šachťáku
DARKOV – Velkého břemene se
zbavil ředitel Závodu Důl Darkov
Vladislav Szmek, když ve středu
4. prosince hodinu po poledni oﬁciálně předal do rukou
předsedy Občanského sdružení svatá Barbora Vladislava
Sobola výtěžek sbírky na 18.
darkovském šachťáku. Však také
nešlo o žádné drobné. Darkovští
semestři vybrali na děti, kterým
Barborka pomáhá, 147 500
korun, či přesněji 146 960
korun a 20 eur! „Nakolik vím, je
to v historii Barborky absolutní
rekord,“ poděkoval za cenný dar

předseda Sobol s tím, že v dnešní
době, kdy úměrně klesajícímu
počtu zaměstnanců OKD a dalších členských ﬁrem OSSB klesá
i výše pravidelných příspěvků,
jsou sbírky z barborkovských
akcí a dary jednotlivců i kolektivů stále důležitějším zdrojem
příjmu. Velkorysost horníků, kteří
se zúčastnili šachťáku, ocenil
také ředitel Szmek. „Jsem rád,
že i v této složité době se vybrala
taková částka a že tyto peníze
půjdou na dobré účely,“ zdůraznil. S uspokojením přijal informaci, že počet svěřenců sdružení
neustále klesá. „Doufám, že
mimořádných událostí bude
v OKD co nejméně,“ vyjádřil své
přání.
bk

Bohuslav Krzyžanek

Významnou součástí programu byla ceremonie skoku přes kůži.
skromně žena, která si vysloužila ovace svých kolegů i kolegyň. Pokud někdo, pak ona
si může plným právem říkat
„semestrika“.
Ano, slavní semestři. První
úpravárenský skok přes kůži
v dějinách OKD, uspořádaný
jako reakce na vznik samostatného Závodu úpraven, se stal
historickou skutečností! Konal
se ve středu 4. prosince, na svátek patronky horníků svaté
Barbory, v sále Společenského
domu Lázní Darkov, a svým

til manažer odbytu Závodu
úpraven Miroslav Mencner,
funkci Slavných a vysokých
adlátů přijali výrobní a personální ředitelé OKD Pavel
Hadrava a Jan Jurášek, ředitel Závodu úpraven Václav
Kabourek a šéf hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.
Kontrárii tablic – Lazecké,
Darkovské a ČSMácké – byli
jmenováni vedoucí příslušných provozů: Radim Pavlík,
Jiří Waclawik a Boleslav
Frank. V rolích Cantora,

Nesnadný úkol: poslepu, se zacpanýma ušima a v rukavicích rozdělit uhlí
od hlušiny.

Hromádka peněz na druhém snímku ukazuje, že je krytý tvrdou měnou.

Stonavská šachta svolala jubilejní pětadvacátou sessi
STONAVA – S ročním zpožděním, ale nakonec přece se uskutečnil na stonavské šachtě v pátek 6. prosince jubilejní pětadvacátý šachťák, starobylá to
ceremonie obce hornické, kde
k vidění jsou jen semestři v krojích hornických či úborech společenských. V liščí noru se pro-

FOTO: Závod Důl ČSM

Semestři na šachťáku
nasbírali na Barborku
do „Zlatého gumáku“
přesně 131 tisíc korun

Prezidiální tablice na jubilejním šachťáku ČSM.

Služebně nejstarší kontrário Robert Vochta.

Martin Miženko při skoku.

Dušan Kozák a „Koule technického náměstka“.

měnil kulturní dům na lokalitě Sever, ve Slavné vysoké a neomylné prezidium se převtělil
vedoucí odboru přípravy výroby OKD Petr Horák, který
do prezidiální tablice povolal
nejen ředitele ČSM Boleslava
Kowalczyka, ale také zástupce
ředitelství těžební společnosti Jána Fabiána, Dala Ekmarka
a Pavla Hadravu.
Sesse se nesla v tradičním
duchu se zpěvem – představena byla i zvláštní dobyvatelská

karmína na motivy lidové písně Já do lesa nepojedu – sílením
se mastí pivní, též se vzpomínkou na kamarády, kteří už nejsou mezi námi a skokem přes
kůži. Ze smrdutého fuxe se tak
například až na posvátné půdě
Závodu Důl ČSM stal slavným
semestrem přípravářský hlavní
předák Martin Miženko, který
se nedávno „připlížil ze Závodu
Důl Paskov a nepozorovaně se
přidal do smečky zkušených semestrů stonavských“. Pasován

do cechu havířského byl rovněž nově jmenovaný hlavní
rubáňový předák Arkadiusz
Sztrenczek.
Kromě šveﬂování a představování tablic – kde exceloval v čele té Pravopravé vedoucí OMG Robert Vochta s veršovánkami – došlo na oblíbené
soutěže. Chlapi se předháněli
v sílení z tupláků, „sání“ pivního moku za pomocí hadiček
i v lutnové štafetě, jedli jednohubky SVNP, excelovali při využití rumu a pily v disciplíně
„Room & Pillar“ a štafetovým
způsobem nosili „Koule technickému náměstkovi“. Ve druhé třetině soutěže gradovaly při „Zlatém gumáku “ a tradičním vrcholem byl nelítostný
souboj kontrárií, který celé pivní klání zakončil.
„Jedna ze soutěžních disciplín si zaslouží obzvláště vyzdvihnout, a to přesto, že probíhá mimo hlavní pozornost
celého shromáždění. Je to Zlatý
gumák, při němž celá sesse doslova nacpala do těchto
bot rovných 131 tisíc korun,

JÁ NAHORU NEPOJEDU!

Já nahoru nepojedu
Já ze stěny nepůjdu
Za ČéeSeM režim dáme
Dostaneme pochvalu
Pochválí nás na plakátech
Pochválí nás v Horníku
Až DéTéPé naplníme
Budou všichni potichu
Všude krize zadupaná
Na nás nikdo nemůže
My ÓKáDé podržíme
My jsme totiž ČéeSeM!
které již tradičně poukážeme
Občanskému sdružení svatá
Barbora,“ poznamenal Vochta,
který byl služebně nejstarším
kontráriem. Vykonával tuto
funkci již potřinácté a jeho rubáňová tablice byla také po sečtení všech bodů právem vyhodnocena (stejně jako minule)
jako nejlepší.
Radek Lukša

PO ŠICHTĚ
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
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Táborníkům slouží
kvalitnější zázemí

BETLÉMY POD LANDEKEM

BENJAMIN

OSTRAVA – Zaklepat na dveře
malé dřevěné chaloupky stojící
u příjezdové cesty k Landek
Parku je v tomto období docela
příhodné. Uvnitř má totiž ateliér
vysloužilý pracovník revíru OKD
Tomáš Kudeljnjak, jinak také
umělecký řezbář.
„Až do prvního lednového týdne
pořádám vánoční výstavu betlémů. Přístupná je v průběhu pracovního týdne v mé přítomnosti,

Tábořiště u evangelické farnosti v Orlové nabízí opět lepší „servis“.
ský hangár a pergolu pro společné
posezení. Chyběla jí střecha, což
jsem se rozhodl vyřešit právě minigrantem, a při jednom požádal

DŘÍVE KUCHAŘI, TEĎ ÚPRAVÁŘI… A SRDCAŘI

Pavel Bužek se sice vyučil
kuchařem, ale vzhledem
k tomu, že táta fáral u důlní
dopravy na dolech František
a Lazy a maminka pořád
pracuje na prádle na Armádě,
před dvanácti lety nastoupil
na šachtu i on. Lákalo ho to

prý odmalička, i když zůstal
na povrchu. Je báňským úpravářem na Závodě Důl Karviná,
lokalitě Lazy. Směny si střídá
s Markem Santariusem, dalším
Srdcařem, který se před
zaměstnáním v OKD také živil
vařením (viz Horník 39/2013).

i o příspěvek na rekonstrukci kuchyně,“ vysvětloval Pavel Bužek,
který stál v roce 1995 u zrodu
sdružení a věnuje se pod jeho „křídly“ dětem a mládeži.
„Podílím se na celoročním
chodu Benjaminu. Jsem zapojen do přípravy letních táborů, které jsou jednou ze spousty našich aktivit. Svou pozici vnímám jako srdeční záležitost, proto jsem mu pomohl
přes Srdcovku,“ upřesnil Bužek
s tím, že program Nadace OKD
pro zaměstnance těžební společnosti a spřízněných ﬁrem

považuje i za dobrou příležitost
„ukázat, co děláme“.
Benjaminu
věnuje
báňský úpravář z lazecké lokality
Závodu Důl Karviné také většinu svého volného času – tuto
investici do dětí a mládeže totiž
bere za jednu z nejsmysluplnějších věcí v životě. Aby toho nebylo málo, každoročně na podzim pořádá volejbalový turnaj
Benjamin Cup a v rámci sdružení připravuje dvakrát do roka
i víkendové pobyty pro děti,
na které s nimi také jezdí.

FOTO: Radek Lukša

PETŘVALD – Bilancování letošního roku v Křesťanském sdružení Benjamin působícím při
evangelické farnosti v Orlové
znamenalo také ohlédnutí
za prázdninovými měsíci, kdy
si několik desítek dětí užívalo
na jejím pozemku letních pobytů. A díky minigrantu Srdcovka
od Nadace OKD byl na oblíbených táborových turnusech
„servis“ opět o něco kvalitnější!
„Vloni jsme pořídili z řádného grantu těžařské nadace pětadvacet stanů s podsadou, vojen-

FOTO: Radek Lukša

Sdružení Benjamin
díky Pavlu Bužkovi
zrenovovalo kuchyň
a zastřešilo pergolu

Vánoční výstava betlémů v ateliéru řezbáře Tomáše Kudeljnjaka.

HORNIČTÍ UČNI V PORUBU
NA LOKALITĚ ČSA

Radek Lukša

Horničtí učni se poprvé v životě v podzemí umazali jako správní havíři.
Skupina AWT je nejvýznamnějším
privátním poskytovatelem služeb
nákladní železniční dopravy v Evropě.
Poskytujeme komplexní řešení
především velkým průmyslovým
podnikům ve střední a východní
Evropě s důrazem na přepravu těžkých
komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro
automobilový průmysl. Disponujeme
rozsáhlým vozovým parkem více než
160 lokomotiv a 5500 vozů. V České
republice vlastníme rychle rostoucí
terminál kombinované dopravy
Ostrava-Paskov, provozujeme více než
60 železničních vleček a vlastníme přes
400 km vlastních tratí. Zaměstnáváme
přes 2000 pracovníků a naše tržby se
blíží 10 miliardám korun.

Na exkurzi pod zem
mohli jen ti nejlepší
s největším zájmem
o obor, jejž si zvolili

WWW.AWT.EU

SML/AWT/2013

Cílem projektu je zajistit
provoz lokomotiv v systému
přibližujícím českou železnici
úrovni deﬁnovanou TSI CCS.
Zavedením tohoto komunikačního zařízení se zvýší bezpečnost na tratích TEN-T, zvýší se
konkurenceschopnost železniční dopravy oproti silniční dopravě a dojde k optimalizaci využití železniční infrastruktury.
Společnost AWT tak uvedenou instalací terminálů GSM-R
naplnila podmínky stanovené ze strany SŽDC jakožto provozovatele dráhy v souvislosti s využitím jím provozované železniční infrastruktury,
a to včetně úseků spadajících
do sítě TEN-T. Postupné rušení
národního traťového radiového
systému TRS a jeho nahrazení právě GSM-R přispěje podle
SŽDC k zajištění plynulé a bezpečné dopravy.
Projekt Zavedení mobilní
digitální sítě pro lokomotivy
AWT, a. s., je ﬁnancován z dotace Evropské unie, kterou má
dopravce schválenou v rámci
Operačního programu Doprava
z Fondu soudržnosti.
r

FOTO: Závod Důl Karviná

AWT vybavila
další lokomotivy
terminály GSM-R
OSTRAVA – Mezinárodní železniční dopravce Advanced
World
Transport
(AWT)
úspěšně realizuje projekt, jehož cílem je vybavit 56 lokomotiv komunikačním zařízením vyšší verze, které je
v souladu se všemi technickými požadavky dle TSI CCS.
Vozidlový terminál AWT tak
může komunikovat v digitálním režimu GSM-R a v analogových traťových režimech
provozovaných v České republice. Projekt je částečně
ﬁ nancován z dotace získané
prostřednictvím Operačního
programu Doprava z Fondu
soudržnosti.
Projekt s názvem Zavedení
mobilní digitální sítě pro lokomotivy AWT, a. s., zahrnoval
u 40 lokomotiv doplnění stávajícího zařízení VS 47 o modul GSM-R a u zbývajících 16
lokomotiv pak montáž nových
radiových souprav. 56 lokomotiv s nově zabudovaným terminálem GSM-R se tak připojilo ke 40 lokomotivám AWT,
které daný systém již mají
zabudovaný.

jinak o sobotách a nedělích
od 9 do 16 hodin,“ zve zájemce
s tím, že k vidění jsou i nejrůznější
hornické relikvie.
Především je zde však
Petřkovický hornický betlém,
vrcholné Kudeljnjakovo dílo,
vytvořené právě podle nejstarší
ostravské šachty Anselm. „Její
jámu jsem zasypával,“ vzpomínal
řezbář, který fáral i na Odře,
Heřmanicích či Jeremenku. uzi

LOKALITA ČSA – V porubu
11 492 v 11. kře lokality ČSA
na Závodě Důl Karviná poznali
horničtí učni třetího ročníku
Střední školy techniky a služeb
(SŠTaS), co je čeká jako budoucí
důlní zámečníky. Fárací exkurzi
měli totiž zajištěnou tak, aby
viděli pravidelnou ranní údržbu
kombajnu SL 300, překládání
sekcí DBT 1331 Bucyrus a hřeblového dopravníku PF 6, vrtání
i zajišťování stropu LV proﬁly.
„Práce tam řídil přímo hlavní
předák Tadeusz Szwed a byl překvapen otázkami našich učňů,
kteří se ptali velmi fundovaně.
Úsekový mechanik Pavel Durčák
pak ještě kluky upozornil, aby si
na úvodní chodbě všimli zkracování a šití potahu pásového
dopravníku a věnovali pozornost hydraulickým agregátům,
centrální klimatizaci či remíze
pro důlní závěsné lokomotivy,“

popisoval Viktor Pavelka, který
„třeťáky“ jako učitel odborných
předmětů na SŠTaS Karviná doprovázel, s poznámkou, že fárali
nejlepší žáci s velkým zájmem
o obor.

„Kvalifikované mladé
lidi se zájmem o robotu
tady potřebovat budeme,
protože věkový průměr
pracovníků v dole roste,“
dostalo se jim odpovědi
na dotaz, zda bude práce.
Po čtyřech hodinách v podzemí
podle něj učňům „oči jen zářily“
a nechali se slyšet, že se jim
tam líbilo. „Zajímavá a poučná
exkurze připravená vedením
Závodu Důl Karviná pro budoucí
důlní zámečníky byla jednou
z nejlepších, jakou naši horničtí
učni kdy absolvovali. Vždyť se podívali na živé pracoviště za plného
provozu. Škola za to moc děkuje,“
poznamenal Pavelka.
uzi
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Horník Bowling Cup 2013

číslo 42 | ročník 43

Vítězství vybojoval tým Ivo Ivana

Úroveň turnaje roste
– v kategorii OPEN
nenaházeli přes tisíc
bodů jen ti poslední

Jaroslav Pazděra (vpravo) oslavuje
se spoluhráči z družstva 23 šestý
strike v řadě.

se změnil systém, bylo to jednodušší, neutrpěla tolik psychika,“ řekl kapitán s tím, že
do ﬁ nále šli z třetího – posledního postupového – místa.
Na dráze porubského Bowlig
Sky Clubu pak „osmička“ naplno zužitkovala své dovednosti z jiných turnajů. „Péťa
Lysek nás zachránil pěti striky v řadě, to sice nebyl letošní
rekord Horník Bowling Cupu,
ale i tak se stal s průměrem
210 bodů nejlepším hráčem,“
zhodnotili spolubojovníci Ivan,
Klus a Varhaníček, kteří vhledem k celkovému výsledku také
Ivo Ivan, Petr Lysek, Pavel Varhaníček a František Klus se radují z prvního místa.
nezaháleli.
A vítězství? „Velké
byli
členy
vítěznéjovacím kole v Karviné vybopřekvapení
a mnoho družstva číslo 8
jovali postup „s odřenýma ušipřekv
hem větší raPetr Lysek a Pavel
ma“, ale na ﬁnále v Ostravě už
dost!
Vůbec
Varhaníček, ktepřemožitele nenašli. Výhra je
d
ří pracují mimo
s 1173 body jejich a mohou se
jjsme s tím nepočítali, prorevír OKD.
těžit na dovolenou v chorvattože se sešlo
Zaměstnanci
ské Bašce Vodě!
li
e
z
á
nah
Tolik bodů
tolik
výtečtěžební
spo„Známe se z amatérských
i
ri
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kate
ných družstev
lečnosti
Ivan
bowlingových turnajů, ale
n
vítězové v
li
ě
zí m
a Klus už také
spolu jsme tým utvořili poprvvčetně několiOPEN, dru
61.
1
1
kanásobných vízkušenosti s hor-vé. Dohromady ho dal právě
kan
ů
d
bo
nickým bowlingem
Ivoš,“ uvedl elektrikář úseku
em
tězů zájezdů. Vždyť
z devíti
mají – první jmenovaný
důlní dopravy lazecké lokality
no aný
de íti v naší kategorii
naházeli pod tisícovku jenom
svého času skončil v kategorii
Závodu Důl Karviná František
ti poslední, dosáhli na 966
OKD na čtvrtém místě, druKlus. Kromě něho a Ivana (fábodů,“ shodli se hráči „osmičhý oslavoval ve stejné kategorajícího v kolektivu hlavníky“. První cenu – dovolenou
rii dokonce třetí pozici. „Letos
ho předáka Kamila Hutáka)

1173

tradičně nejhlasitějším hráčem
Horník Bowling Cupu. Coby
kapitán měl v družstvu bratra
Martina (zámečníka úseku příprav P3) a větrače Ivana Máchu
a Jaroslava Pazděru. „Za úspěch
může vedoucí úseku větrání Jan
Maceček, ten klukům umožnil
účast,“ poznamenal Novák
s tím, že stříbro považují za fantastický výkon na „bezšňůrkovém“ bowlingu, kde hrávají jen
dvě hodiny v roce.

v Chorvatsku – si podle svého
tvrzení určitě užijí spolu.
Radek Lukša

Pořadí

Dr. č.

Jméno kapitána

Hráči

Součet

1.

8.

Ivan Ivo

Lysek Petr, Klus František, Varhaníček Pavel

1173

2.

23.

Novák Miroslav

Novák Martin, Mácha Ivan, Pazděra Jaroslav

1161

3.

2.

Redzina David

Ručková Kateřina, Žák Stanislav, Hejda Jirka

1156

4.

25.

Rozmarin Milan

Mazur Václav, Klusáčková Danuše, Klusáček Jiří

1083

5.

18.

Janusz Radim

Wilczek Jiří, Mišík Jan, Šimorda Václav

1049

6.

6.

Szotkowski Jaroslav

Szotkowski David, Struppel Antonín, Fujcík Marcel

1037

7.

26.

Kryka Dušan

Müller Vladimír, Novák Miroslav, Zmeškalová Jana

1019

8.

10.

Brož Karel

Marek Evžen, Prokop Zbyněk, Poprocký Michal

1001

9.

4.

Salamon Wieslaw

Popov Petr, Hejda Tomáš, Orszulik Radek

966

Hlavní partner

Pod záštitou

Provozní ředitel OKD Pavel Hadrava (vlevo) po gratulaci třetímu nejlepšímu týmu.

Finále - Herna Bowling SKY – Výsledková listina

NEPOMOHLO ANI ŠEST STRIKŮ

Na dráze pět se dějí věci, upozorňoval komentátor turnaje,
když Jaroslav Pazděra hodil
šestý strike za sebou. Ale ani to
„Novákům“ z Dolu Paskov bojujícím s číslem 23 k prvnímu místu
v kategorii OPEN nepomohlo.
„Jsme druzí o dvanáct kuželek!
Kdybychom však nahráli o pět
méně, skončili bychom třetí, to
by byla katastrofa, Fažana,“ radoval se předák dílny servisního
centra Miroslav Novák, který byl

Tým Miroslava Nováka (vlevo) obsadi v hlavní soutěži 2. místo a jede do Chorvatska.

TRADICE ZŮSTALA
ZACHOVÁNA

Ceny předával také provozní
ředitel společnosti OKD
Pavel Hadrava, podle něhož
je zachování Horník Bowling
Cupu správnou věcí. „Letos
jsme kvůli krizi porušili
některé tradice, nekonal se
Den horníků, nebyl šachťák
na Paskově, přece jen jsme
měli to hornické řemeslo potáhnout trošku dále,“ nechal
se slyšet s tím, že rád přivítá
pozvánku na příští ročník.

Partneři
Produktový partner

V turnaji partnerů HBC 2013 zvítězil tým Pavla Hadravy (vlevo).

82A/42-VI/13

OSTRAVA – Havíř v rubání lazecké šachty Ivo Ivan posbíral
kamarády z Ostravy, Havířova
a Jablunkova, aby si společně premiérově zahráli hornický bowlingový turnaj. V zaha-

FOTO: Radek Lukša a Josef Lys

V herně Bowling SKY
v Ostravě-Porubě se
v sobotu 7. prosince
hrálo ﬁnále Horník
Bowling Cup 2013

Panorama

12. prosince 2013 | www.ihornik.cz
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OSTRAVA – Děti i ženy dvou
záchranářů, kteří letos přišli
o život v podzemí jižní lokality nynějšího Závodu Důl ČSM,
první prosincovou sobotu poprvé zavítaly mezi novou „rodinu“ a poznaly jiné lidi s podobnými osudy. Zúčastnily se
BarboRadování v kopresorovně šachty Anselm na Landeku,
které je tradičním završením
sezony Občanského sdružení
svatá Barbora.
„Každý se tady zná s každým,
doufám, že zapadneme,“ konstatovala Lada Kubienová (36)
z Chotěbuzi při vstupu do sálu.
Vzala s sebou nejen dvacetimě-

FOTO: Radek Lukša

Do „rodiny“ OSSB
po první společné akci
zapadly dvě nové
maminky s dětmi,
které letos přibyly

Lucka Málková coby režisérka s jedním z vystupujících a Patem a Matem.
síční Simonku, dceru záchranáře Martina Kubieny, ale také
dva starší potomky. „Cítím tady
účast a pomoc z každého koutku,“ nechala se slyšet s tím, že

před BarboRadováním znala ze sdružení pouze Martu
Szamaránskou.
A tu, jednu z nejaktivnějších
ve sdružení a zároveň před-

sedkyni maminkovského výboru, poznala po tragické události též Ivana Walochková (32)
z Karviné. „S paní Martou jsme
si sedly, ona mi vysvětlila, co že
to Barborka je, co všechno pro
nás může udělat a vlastně už
dělá. I proto jsme pod Landek
vyrazily,“ poznamenala maminka šestileté Terezky a devítileté Janičky.
Vzhledem k tomu, že si
Walochková s dcerami sedla
dopředu, užily si programu připraveného staršími – studujícími dětmi z Barborky – z první ruky. „Byla to první akce
s OSSB, nevěděla jsem, co se
bude dít. Nakonec jsme odjížděly domů s dojmem, že to bylo
moc krásné, s příjemnými lidmi, kteří toho dělají pro děti tolik. Myslím, že jsme se s ostatními z Barborky sblížily,“ rozloučila se Walochková.

FOTO: Závod Důl Paskov

Landecká kompresorovna
patřila opět BarboRadování

Ředitel uzenářské ﬁrmy (vlevo) předal dar na paskovské šachtě.

OSTRAVSKÉ KLOBÁSY
VYNESLY 52 TISÍC KORUN
STAŘÍČ – Kdokoliv v tuzemsku v listopadu koupil v síti
maloobchodních prodejen

Radek Lukša

PROGRAM VE VLASTNÍ REŽII

Lucka Málková, jedna z nejstarších dětí ve sdružení pomáhajícím hornickým sirotkům,
se stala hlavní „režisérkou“
BarboRadování. „Děti dětem
– tak jsme nazvali letošní program,“ vysvětlovala dvacetiletá
studentka elektromechaniky
z Havířova, které pomáhala
o dva roky mladší sestra
Markéta se spolužačkami z českotěšínské střední zemědělské
školy a také další odchovanec
OSSB Vojta Čierný.

„Přípravu jsme si fakt užili,
nejtěžší bylo vymyslet něco, čím
bychom dětí pobavili a zaujali,
aby je to tu hodinu bavilo,“
pokračovala Lucka. Na prvním vystoupení se domluvila
s Vojtou, který je náruživým
rockovým bubeníkem – ten
zahrál. Dalšími čísly byly scénky
Pat a Mat a vystoupení se psem
– obojí v podání sestřiných spolužaček. Vše uzavřel „Vánoční
desetiboj“, hra pro ostatní děti
z Barborky.

Vojta Čierný se zařadil ke starším dětem z Barborky, které bavívají ty mladší.

Uzenářský podnik
daroval pět korun
z prodaného „kila“
dětem z Barborky

Lada Kubienová s malou Simonkou byla také na BarboRadování prvně.

Ivanu Walochkovou s dcerkami uvedl předseda OSSB Vladislav Sobol.

NOVÁK maso-uzeniny výrobek
nazvaný „Ostravská klobása“,
přispěl na hornické sirotky
z Občanského sdružení svatá
Barbora. Uzenáři totiž dali
z každého prodaného kilogramu
pět korun na dobrou věc!
„Podobných sbírek jsme uspořádali více,“ nechal se slyšet Petr
Poskočil, jenž během pracovní
cesty do Moravskoslezského kraje
navštívil nejbližší šachtu – Závod
Důl Paskov ve Staříči – a překvapil zástupce podniku šekem
na rovných dvaapadesát tisíc
korun. Přesně tolik se vybralo
pod heslem „Bůra z každého kila
synkům na šachtu!“
„Ostravských klobás průměrně měsíčně prodáváme asi
dvě tuny. V listopadu, kdy naše
sbírka běžela, se poptávka
razantně zvýšila a prodali jsme
cca 10,4 tuny,“ pokračoval

Poskočil, který zavítal na černouhelný důl poprvé v životě. Poté,
co se „vzpamatoval“, smekl
před hornickou profesí i činností
Občanského sdružení svatá
Barbora.

„Vzhledem k tomu, že jsme
na Paskově letos nedělali
šachťák, kde vybíráme nemalé
peníze na Barborku, považuji dar
uzenářské ﬁrmy doslova za zázrak.
Je úžasné, že se našli cizí lidé, kteří
jsou v hornictví naprostými laiky,
a rozhodli se pomoci,“ komentovala Milena Malinská ze Závodu Důl
Paskov coby místopředsedkyně
Barborky.
uzi

Předplaťte si týdeník
nejčtenější ekonomický týdeník
na 1 rok za 2 548 Kč
+ jako dárek Roční dálniční známka do 3,5 t na rok 2014 v hodnotě 1 500 Kč
2

82B/42-VII/13

na
Objednávejte na www.ekonom.cz/hornik,
800 11 00 22 nebo na predplatne@economia.cz.

EK predplatne listopad 257x126mm.indd 1

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1

- 30 %

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 12. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.
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RÝSUJE SE DALŠÍ ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE
Krojovaní z Barbory oslavili
Barborku v polských Kaczycích
KARVINÁ, KACZYCE – Podle
všeho se rýsuje další česko-polská spolupráce krojovaných
horníků. Nasvědčují tomu
dojmy, jaké si přivezli z návštěvy
u našich severních sousedů
zástupci Kroužku krojovaných
horníků Barbora, působícího pod
patronací Závodního výboru Dolu
Darkov a reprezentujícího město
Karvinou.
„Na pozvání hornického
spolku vedeného předsedou
Mariuszem Szczerbou jsme se
ve středu 4. prosince zúčastnili
barborkovských oslav v příhraničních Kaczycích. Po přivítání
v místním Lidovém domě jsme
se za doprovodu hornické kapely
vydali na návštěvu kaczycké
základní školy. Zúčastnili jsme se
tam besedy s žáky, kteří pro nás
měli připravený i hezký program.
Recitovali básně a předvedli
i taneční vystoupení. Předseda
Szczerba se ptal dětí na svatou
Barboru, a ty na všechny jeho

otázky odpovídaly správně. Pytel
bonbonů, který jim za to věnoval,
si určitě zasloužily,“ popisoval
průběh návštěvy předseda KKH
Barbora Jan Kavka.
Ze školy se čeští krojovaní v doprovodu svých hostitelů a opět
hornické kapely vydali do místního dřevěného farního kostela, kde
se od 10 hodin konala slavnostní
mše. Po ní se vrátili do Lidového
domu na tradiční barborkovskou
veselici. „Cítili jsme se na ní, jako
bychom se znali dlouhá léta. S tak
hezkým a vřelým jednáním jsme
se snad ještě nesetkali. Naši polští přátelé byli družní, spontánní
a upřímní. Byli jsme jako jedna
velká rodina. Musím říci, že v nás
toto setkání zanechalo hluboké
a nezapomenutelné dojmy,“
rozplýval se Kafka.
Krojovaní horníci z obou stran
hranice se také hned domluvili
na další spolupráci. „Teď by
měli naši kaczyčtí partneři přijet
k nám do Karviné. Věříme, že nás
navštíví co nejdříve a už se na ně
těšíme,“ konstatoval předseda
Jan Kavka.
jk

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH
ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 42
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

4344, 4345

DOUBRAVA – Smrk vysoký bezmála jako budova pošty, před kterou roste, se letos
stal v Doubravě novým symbolem Vánoc. Starostka hornické
obce s 1300 obyvateli Květuše
Szyroká ho nechala rozsvítit
první prosincovou sobotu poté,
co místním i přespolním popřála „šťastné a veselé“.
„Dříve jsme mívali jako vánoční strom ozdobený stříbrný smrk uprostřed náměstí. V průběhu roku ho ale
napadl kůrovec, a tak musel být kvůli bezpečnosti odstraněn,“ vysvětlila starostka, proč po setmění svítí smrk
u pošty. Dovézt strom pokácený v Beskydech jako vánoč-

FOTO: Radek Lukša

Polští a čeští krojovaní horníci před kouzelným dřevěným kostelem v Kaczycích.

Adventní sobota vyšla,
dorazilo vůbec nejvíce
stánkařů i návštěvníků,
mnozí znovu objevovali
zapomenuté kouzlo svátků

V obci ozdobili nový strom.

Doubravanům se kromě vánočních tradic dostalo i rockové muziky.

ní v Doubravě nechtěli, mají
vlastní, živý.
„Letos jsme také poprvé spojili rozsvěcování s vánočním
jarmarkem. A zaznamenali
jsme největší počet stánků, nejvyšší návštěvnost a s výjimkou
dopoledního větru i nejlepší počasí,“ uvedla Šárka Hugáňová

z radnice s tím, že spousta lidí
znovu objevila kouzlo vánočních svátků a s nimi spojených
obyčejů.
„Doubraváci mají ale zároveň taky rádi rock, tak jsme
jim ho dopřáli v podání revivalu Iron Maiden,“ přiblížila
Hugáňová netradiční – heavy-

metalové – zakončení jarmarku. Na tom si aplaus vysloužila rovněž skupina Retro Jokers,
čertovská ohňová show zajištěná agenturou Warriors v čele
s Janem Paldusem či v původním programu neuvedené překvapení dne – Jiří Schelinger
Revival.
uzi

Loutková beneﬁce pro hornické sirotky
Galimortovo divadlo
marionet připravilo
tematicky vhodnou
hru „Havíř a čert“
ORLOVÁ – Autorskou inscenaci pojmenovanou „Havíř a čert“
s příhodnou tematikou uvedli loutkáři Galimortova divadla marionet v Domě kultury
města Orlové (DKMO) na beneﬁčním představení, jehož
výtěžek dostali horničtí sirotci z Barborky. Několik jich bylo
s maminkami a dalším doprovodem rovněž mezi diváky,
přičemž placení vstupného se
na ně nevztahovalo.
„Žijeme v hornickém městě, kulturní dům i loutkoherce podporuje těžařská nadace a bohužel existují i děti,

FOTO: DKMO

FOTO: KKH Barbora

Vánoční strom v Doubravě
rozsvítili s rockovou hudbou

Galimortovo divadlo marionet uspořádalo beneﬁční představení pro Barborku.
kterým zahynul táta havíř na šachtě. Proto jsme se
rozhodli pomoci,“ upřesnila ředitelka DK MO Izabela
Kapiasová a dodala, že ve prospěch Občanského sdružení
svatá Barbora se angažovali

už v loňském roce. A to sbírkou při adventním vypouštění balonků na náměstí.
Letos za DKMO myslel
na Barborku též Tomáš Richter,
principál zde sídlícího, podle
loutky čerta Galimorta pojme-

novaného divadelního souboru, který ostatně za svůj
vznik vděčí právě Nadaci
OKD. „Nápad uspořádat beneﬁci se ujal a koneckonců měl
i úspěch. Částka od šedesátky
platících diváků byla sice symbolická, ale podařilo se nám
OSSB zviditelnit,“ komentovala
akci ředitelka.
A
upozornila
současně také na obnovenou orlovskou loutkohereckou tradici.
„Galimortovo divadlo marionet
u nás pravidelně zkouší a minimálně jednou za měsíc hrává. Na prosinec si připravilo inscenaci o Kašpárkovi,“ podotkla Kapiasová a připomněla, že
loutkáři stále hledají do svého
ansámblu nové herecké talenty,
lidi, kteří se nebojí veřejně vystupovat před publikem.
Radek Lukša

VYBERTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ!

Respekt na 18 měsíců + Dálniční
známka do 3,5 t 2014 za 3 276 Kč

Respekt na 12 měsíců se slevou 20 %
+ stolní hra Osadníci z Katanu nebo
Osadníci z Katanu Junior za 1 748 Kč

NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
GRUDNIOWE HASŁO BHP: SUMIENNYM AUTOTRENINGIEM LEPIEJ CHRONIĘ SWOJE ZDROWIE

Nowy dyrektor spółki OKD
OSTRAWA – W najwyższym
kierownictwie spółki węglowej OKD dochodzi do zmian.
Od 1 stycznia stanie na jej
czele
dyrektor
wykonawczy, którym został mianowany Amerykanin Dale Ekmark.
Dotychczasowy dyrektor generalny Ján Fabián, który kierował ﬁrmą od 1 stycznia bieżącego roku, zrezygnuje i zrezygnuje również z funkcji w zarządach spółek OKD i jej matki,
NWR. W ramach upraszczania
struktur zarządzania NWR,
na zwolnione przez niego miejsca w zarządach obu spółek nie
będzie mianowany następca.
Ján Fabián był dotąd również prezesem zarządu OKD.
Kto zmieni go w tej funkcji, dotąd nie poinformowano. Ostateczny kształt zarządu OKD powinien być znany w
najbliższych tygodniach.

NWR docenia osiągnięcia
„Ján zarządzał OKD w jednym
z najtrudniejszych lat w histo-

FOT. Bogusław Krzyżanek

Na czele ﬁrmy stanie
dyrektor wykonawczy
Dale Ekmark, dyrektor
generalny Ján Fabián
złożył rezygnację

Nowy dyrektor wykonawczy OKD Dale Ekmark (od lewej) w rozmowie
z kończącym swoją misję dyrektorem generalnym Jánem Fabiánem.
rii spółki i pomyślnie zapoczątkował potrzebne zmiany, które
doprowadzą do przetransformowania OKD w dużo bardziej
elastyczną i wydajną ﬁ rmę,
zdolną podołać bezprecedensowym wyzwaniom rynku” – powiedział prezes zarządu NWR
Gareth Penny. Do sukcesów
OKD pod kierownictwem Jána
Fabiána należy ograniczenie
kosztów, sukcesywna poprawa
bezpieczeństwa pracy, centralizacja zarządzania czynności
górniczych oraz zawarcie ze
związkami zawodowymi nowego układu zbiorowego pracy
na okres następnych pięciu lat.

Musimy przekonać
ludzi, że każdy
z nas musi
przyczynić się
do podnoszenia
wydajności.
Doświadczony fachowiec
Dale Ekmark jest obywatelem
USA. Wcześniej pracował na
stanowiskach
kierowniczych
w wielu ﬁrmach górniczych,
na przykład AMG Mining
Ltd., Sydvaranger Gruve AS,
Cleveland Cliﬀs, Placer Dome,

DeBeers i Kazakhmys Plc.
„Chodziło o kopalnie odkrywkowe i głębinowe rudy żelaza,
miedzi, diamentów, węgla. Dla
DeBeers prowadził największą
kopalnię diamentów w świecie
Jwaneng w Botswannie, gdzie
udało mu się podnieść produkcję do rekordowego poziomu i
wyraźnie poprawić bezpieczeństwo pracy” – przybliżył rzecznik OKD Marek Síbrt. Pracę w
NWR podjął w sierpniu tego
roku w funkcji szefa transformacji górniczej. Dale Ekmark
mieszka już mniej więcej pół
roku w Ostrawie i ﬁrmą zamierza zarządzać z regionu. „OKD
zna bardzo dobrze, już przedtem zajmował się doradztwem
na rzecz ﬁrmy” – dodał rzecznik.

Fabián w roli doradcy
Ján Fabián pozostaje w regionie morawsko-śląskim. W
przyszłym roku będzie pracować jako niezależny zewnętrzny doradca dla całej grupy NWR. Kierownictwo ﬁ rmy pragnie wykorzystać jego
ogromny bagaż doświadczeń
oraz rozległą wiedzę na temat
OKD i górnictwa na terenie
ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego.
A czego należy się spodziewać od Dale Ekmarka? Na py-

tanie, co stanowi dla niego największe wyzwanie w zakresie
przezwyciężania aktualnych
trudności, nowy dyrektor wykonawczy OKD odpowiedział:

Dwie drogi do celu
„To jednocześnie proste i trudne. Nie potraﬁmy poważniej
wpłynąć na ceny węgla. To podstawowy punkt, od którego musimy się odbić. To, na co mamy
wpływ, to koszty. I tu są dwie
drogi. Możemy albo dalej obniżać koszty, albo podnieść wydajność pracy. I to uważam
za główne wyznanie. Musimy
przekonać wszystkich 12 tysięcy pracowników OKD oraz
3000 ludzi z ﬁrm zewnętrznych, że każdy z nas musi przyczynić się swoją częścią do podnoszenia wydajności. W ten
sposób osiągniemy to, że w 2015
roku będą nasze koszty na poziomie 60 euro za tonę, przez co
będziemy konkurencyjni nawet
w obecnej ekstremalnej sytuacji
na rynkach światowych”.
bk

MEDAL DLA WITKA
PRAGA – We wtorek 10 grudnia odbyła się w lokalach Czeskiego Urzędu
Górniczego w Pradze uroczystość
przekazania najwyższych odznaczeń resortowych, medali Georga
Agricoli, zasłużonym pracownikom
sektora węglowego w Republice
Czeskiej. Miło donieść, że znalazł
się wśród nich także Czesław Witek,
nadsztygar oddziału wydobywczego
ﬁrmy Alpex PBG. Gratulujemy!
bk

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
KARWINA – Miły świąteczny nastrój oferują grudniowe
koncerty Chóru Mieszanego
„Lira”, działającego przy MK
PZKO w Karwinie-Darkowie. W
niedzielę 15 grudnia od godz.
15.30 chór wystąpi na Koncercie
Adwentowym w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Karwinie-Frysztacie razem z
Polskich Chórem Mieszanym
„Collegium Canticorum” z
Czeskiego Cieszyna. We wtorek
17 grudnia „Lira” zaśpiewa od
godz. 16 kolędy i utwory sakralne
w sali Koncertowej Sanatorium
Rehabilitacyjnego w KarwinieGranicach.
bk

Horník-Górnik  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125
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Děkujeme všem svým váženým
klientům za důvěru, kterou nám
projevovali po celý rok 2013.
Všem zaměstnancům společnosti
OKD přejeme stálou přízeň
sv. Barbory a příjemné prožití
vánočních svátků, pevné zdraví,
osobní spokojenost a mnoho
pracovních úspěchů v novém
nadcházejícím roce 2014.

86/42-IX/13

85/42-IX/13

PF 2014
Zdař Bůh!
A. WEBER Spólka z o.o., ul. Boczna 8, 44-240 Zory, Polsko
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Udělejte blízkým krásné Vánoce!

INZERCE ZDARMA PRO
O
ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 17.
12. 2013
vzpomeneme
10. smutné
výročí, kdy
nás nečekaně tragicky
opustil náš kamarád a hlavní
předák úseku příprav Dolu
ČSM pan Pavel Entner. Nikdy
nezapomenou Ing. Karel
Blahut, Ing. Jiří Čuba, p. Karel
Mec, p. Josef Sikora a všichni,
kdo ho znali, z jeho pracovního
okolí.
B254/42/13

SILVESTER 2013
Zľava na skipassy s Liptov Region Card.
Hotelové skibussy grátis
26. 12. 2013 – 6. 1. 2014

PRODEJ

AUTO-MOTO

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz
Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4
Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114
Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

Prodám 4x zimní pneu, použitá
sada. Sportiva Snow Win vzor
6-6,5 mm, 165/70 R14 81T
na diskách Fabia 5Jx14 ET 35,
5x100 stř. 57,1. Cena je uvedená
za sadu – 2900 Kč. Možné koupit
disky nebo pneu zvlášť. Inf.
na tel.: 605 139 466.
B256/42/13

Osoba v izbe typu STANDARD

4 noci

5 noci

274 €

343 €

413 €

Dieťa do 5,99 rokov (bez lôžka)

zadarmo

Dieťa 6 – 11,99 rokov na prístelke

71,50 €

84,50 €

97,50 €

Osoba od 12 rokov na prístelke

182 €

208 €

234 €

Neobsadené lôžko

75 €

100 €

125 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH

Cena je na osobu a zahŕňa:
3 , 4, 5 x ubytovanie, 3 , 4, 5 x polpenziu, 1 x fľaša vína s ovocím na izbe pri príchode
Slávnostnú silvestrovskú večeru, Neobmedzený vstup do wellness centra s Balneoterapiou, Neobmedzený vstup do
Saunového sveta, Doprava Skibussmi do lyžiarského strediska Jasná, Parkovanie, WiFi pripojenie, Detský kútik

v cene nie je zahrnuté:
miestny poplatok 1€/osoba/noc

67/42-X/13

Darujte jim novou kuchařskou knihu
SEXY moderní česká kuchyně

Prodám krátkosrstou fenku
čivavy bez PP, po pěkných
typových rodičích, 2krát odčervená, očkovaná, veterinárně
prohlédnutá, zdravá, zoubky
v pořádku, odchovaná v bytě
s láskou a celodenní péčí,
naučená na granulky RC, oba
rodiče u nás uvidíte. Inf. na tel.:
603 363 887.
B255/42/13

3 noci

Hezké usínání
s Konvalinkou a Kapradníčkem
Na předvánočních pultech českých knihkupectví se objevila pohádka, v níž zase jednou
hrají hlavní role klasické princezny, víly
a lesní skřítci a vítězí dobro nad zlem. Příběh
O Konvalince a Kapradníčkovi Kateřiny Boušové vyšel v nakladatelství R MEDIA v Edici
pohádek na dobrou noc. Kniha je bohatě
ilustrována a nabízí tak dětem, které ještě
neumějí číst, možnost představit si hrdiny
a doplnit si tak jejich příběh o vizuální vjemy.
Pohádka O Konvalince a Kapradníčkovi přináší do dětských postýlek všechny atributy
příběhu vhodné pro zdravý rozvoj psychiky
dětí předškolního a mladšího školního věku.
Nechybí v ní napětí, podněcuje představivost, probouzí empatii a jakoby mimoděk
ukazuje na mravní hodnoty, které je nutné
budovat od nejútlejšího věku.

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Vás zve do svých provozoven, kde můžete uplatnit Flexi Passy.
Nabízíme Vám široký výběr brýlových obrub, veškeré dioptrické
čočky, sluneční brýle a odborné poradenství.
Pobočky:
OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
28. října 139
702 00 Mor. Ostrava
tel.: 596 635 845
606 714 884

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Diagnostické centrum
Sokolská 49
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 349 205
602 581 892

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
poliklinika Mizerov
Žižkova 2379
733 01 Karviná
tel.: 595 395 261
602 583 072

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
HOTEL STEEL
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
tel.: 558 339 753
602 350 577

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Staroměstská 583/1
739 61 Třinec
tel.: 558 339 400
606 788 815

OPTIKA JAKEŠOVÁ, s.r.o.
Poliklinika, Školní 388
739 91 Jablunkov
tel.: 558 359 836
728 422 503

Knihy Dobrovský – Ostrava Nová Karolina, Jantarová 3344/4
Knihy Dobrovský – Ostrava OC Galerie, Sjízdná 5554/2
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., Rudná 114/3114
Neoluxor books – OC Laso, Masarykovo nám. 15

www.optikajakesova.cz

87/42-X/13

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců nebo na www.respektstore.cz

Příjímáme poukázky Sodexo
– FLEXI PASS, RELAX PASS, FOKUS PASS,
DÁRKOVÝ PASS

Domino Store CZ,s.r.o.,
ul.Hlavní 44, Český Těšín
tel.558 731 365, 777 863 392

Provozujeme:
•zimní a turistické bundy, rukavice, čepice, termoprádlo zn. Kjus,
Hannah, Ice Peak, Zainier, Devold, Sensor, Moira
•horská a trekkingová kola, cyklodoplňky zn. Author, GT, TREK, Specialized

•půjčovnu a skiservis
MONTANA SWISS
www.dominosport.cz

88/42-X/13

Prodáváme:
•lyže, lyžáky, hole, přilby, brýle zn. Elan, Nordica, Dalbello, Leki, Giro, Cébé
•běžky, běžkařská obuv a hole, vosky zn. Madsus, Peltonen, Sporten,
Alpina, Salomon, Swix
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DĚTMAROVICE – Až zase
vysvitne teplejší slunce, děti
z Dětmarovic-Koukolné si budou mít kde hrát. U místního motorestu, ve kterém se nachází obecní sál, a proto slouží
také jako místní kulturní centrum, pro ně vyrostlo nové, plně
vybavené dětské hřiště.
Jeho součástí jsou tu prolézačky, houpačky, skákačky
a vůbec vše, co srdce běžného
caparta nejvíc potěší. Do budoucna by k němu měl vést –
a tedy být postaven – ještě samostatný příjezd a místo k parkování, aby to měli rodiče co
nejpohodlnější. Postarat se
o všechno přislíbil místní občanský klub a také ochránci

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Dětem v Dětmarovicích
vybudovali nové hřiště,
dobrovolníci posléze
ještě vylepší dostupnost

Za symbolickou páskou, kterou se chystají přestřihnout starosta Dětmarovic Ladislav Rosman a ředitel Nadace OKD Martin Olša, se rozprostírá ráj
všech malých capartů.
přírody, kteří se rekrutují hlavně z řad učitelů a žáků místní
školy a jejich rodičů.
Oﬁciálně bylo hřiště otevřeno ve čtvrtek 5. prosince, ale
žádná velká oﬁcialita to vlastně ani nebyla. Setkali se tu je-

nom zástupci obce v čele se starostou Ladislavem Rosmanem
a představitelé Nadace OKD
v čele s ředitelem Martinem
Olšou, která výstavbu ﬁnancovala. Byla zima, foukal studený
vítr a brát sem děti jen proto,

že hezky vypadají na fotkách,
by bylo hazardování s jejich
zdravím. Místo obvyklých děkovaček se tak hovořilo hlavně o možnostech spolupráce
a případných dalších projektech, na jejichž uskutečnění by
se mohla nadace podílet.
„Obec naší velikosti a s naším rozpočtem není schopna
ﬁnancovat všechny svoje potřeby a záměry. Proto je dobře,
že existuje někdo, kdo jí může
pomoci nést ﬁnanční náklady
na jejich uskutečňování. Dobře,
že v případě Dětmarovic je tímto partnerem Nadace OKD.
Když totiž společnost OKD
ohlásila své záměry na území
obce, lidé to přijali s obavami.
Teď, když vidí, že OKD nechce
jenom prosazovat své hospodářské zájmy, ale že umí také
prostřednictvím své nadace
zkvalitňovat život občanů, se
názory mění,“ konstatoval starosta.
bk

FOTO: DKMO

Činnost Nadace OKD
mění názory občanů
Advent v Orlové znamenal také vyplňování přání Ježíškovi...

V ORLOVÉ VYPUSTILI
405 PŘÁNÍ K JEŽÍŠKOVI
ORLOVÁ – Adventní čas by se
měl nést ve znamení dobré nálady, zamyšlení a setkávání. A to,
bohužel, mnohdy není v dnešní
uspěchané moderní době možné.
Tradice se vytrácejí, člověk se
nechce anebo nemůže zastavit.
Tak v Domě kultury města Orlové
(DKMO) zdůvodňovali, proč požadují ﬁnanční podporu adventních
akcí pro veřejnost. Nadace OKD
pochopila a vyhověla!
„Bez jejího přispění bychom si
nemohli dovolit rozsvítit symbol
svátků – vánoční strom – ani
pořídit stánky na vánoční jarmark
či udělat dětem radost při
vypouštění balonků s vánočními
přáními k Ježíškovi,“ konstatovala kulturní a propagační vedoucí

PRAHA – Logická olympiáda
(LO), soutěž rozvíjející u dětí
i mládeže logické myšlení a samostatné uvažování, uzavřela už šestý – opět za podpory Nadace OKD realizovaný –
ročník. Velké ﬁnále proběhlo
v Míčovně na Pražském hradě.
„V kategorii A pro žáky prvního stupně základních škol
zvítězil Martin Dedek ze
Soukromé základní školy Cesta

FOTO: Mensa ČR

Finále „chytré” soutěže dětí a mládeže

Finalisté letošního ročníku LO
v Míčovně Pražského hradu.

k úspěchu v Praze 6, v kategorii
B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií pak
Pavel Mudec z Gymnázia Jiřího
Gutha-Jarkovského v Praze 1
a v kategorii středoškoláků C
Ondřej Motlíček z Gymnázia
Šumperk,“ informovali zástupci
Mensy ČR, která LO organizuje.
Zájem o tuto soutěž vyhledávající skryté talenty roste. Do le-

tošního ročníku se zaregistrovalo
celkem 41 109 soutěžících z 1969
tuzemských škol (vloni to bylo
32 190 žáků a studentů z 1660
škol), „Děkujeme všem za účast,
dobrovolníkům a pedagogům
za jejich podporu i trpělivost
a partnerům včetně Nadace OKD
za přízeň. Logickou olympiádu můžeme uskutečňovat pouze
díky jejich darům,“ řekla k tomu
Hana Kalusová z Mensy ČR. uzi

DKMO Bára Herdová s tím, že
všechny tři akce, které již proběhly, se u malých i velkých Orlovanů
setkaly s velkým zájmem.
„Když jsme v pondělí 2. prosince rozsvěcovali strom na náměstí
28. října, bylo zaplněné. Na jarmarku si na návštěvnost také
stěžovat nemůžeme a balonků
s vánočními přáními bylo vypuštěno celkem 405,“ zhodnotila
Herdová. V rámci orlovského
adventu se konala i Tradiční vánoční výstava v DKMO, tentokrát
se soutěží „O nejoriginálnější
adventní věnec“. V kategorii
dospělých vyhrál Dům seniorů
Pohoda a v dětské MŠ a ZŠ DUHA
a Nestátní denní zařízení DUHA.
uzi

... kterých děti napsaly, a pak k nebi vypustily přes čtyři stovky.

MINING
SYSTEMS

50%

SLEVA
BRÝLOVÉ OBRUBY

Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH | organizační složka | Důlní 1455/5a | 735 35 Horní Suchá | Česká republika

Prodejny:
Náměs Republiky 5, Havířov-Město
(vedle kina Centrum)

Nemocnice Havířov
Dělnická 24, Havířov-Město
Tel.: 596 810 876

84/42-XI/13

89/42-XI/13

Deilmann-Haniel Mining Systems
Vám přeje krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2014

Přijímám
poukázkye

FLEXI
PASS

500 Kč navíc na brýlové obruby pro pojištěnce RBP.
Akce pla do 31. 12. 2013. Slevy se poskytují na vybrané modely
brýlových obrub po odečtení hodnoty receptu.
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KARVINÁ – Medaile plnými
hrstmi
„nadělovali“ první prosincový víkend
na Mikulášském turnaji organizátoři z Moravskoslezského
klubu judo Karviná i přesto,
že se ve stejný čas v Ostravě,
Mohelnici či Bielsko-Biale konaly podobné závody. V tělocvičně ZŠ Prameny v Ráji nastoupilo na tatami 134 judistů; od pětiletých benjamínků
po osmnáctileté dorostence.
„Rozdali jsme ovšem celkem
160 medailí a nepoměr k počtu startujících mohu vysvětlit
tím, že jsme pamatovali na každé dítko, které dorazilo. Pokud

nebojovalo v turnaji, zúčastnilo se našich hravých soutěží a odměnu si tím pádem zasloužilo,“ nechal se slyšet Petr
Rabas, zakladatel klubu, jenž
byl u všech minulých čtyřiadvaceti ročníků Mikulášského
turnaje.
„Když jsme v osmdesátých letech začínali, chodila sem tak
padesátka dětí. Teď není problém účast dvou stovek děcek, pravda, když kolegové z jiných judistických oddílů nemají současně vlastní akce,“ podotkl Rabas s tím, že MSK Judo
Karviná vyzval členy k „povinné“ účasti na tradičním turnaji. Devětadvacet jich závodilo
a medaile nebrali jen v dorostenecké kategorii.
„Cvičíme jen dětičky, i když
jedna z našich největších nadějí – Honza Galuzska, z hornické
rodiny, který skončil v hmot-

Kalendář HCB OKD Karviná pro rok 2014.

FOTO: MSK Judo Karviná

Trofejemi se doma
chlubili i závodníci
MSK Judo Karviná
z hornických rodin

FOTO: HCB OKD Karviná

Mikulášský turnaj v judu
s medailovou „nadílkou“

Klaudie Ponczová (vpravo) s Eliškou Bielczykovou na Mikulášském turnaji.
Karviná další zlato,“ pochválil
nosti do 55 kilo na turnaji třeRabas.
tí – už bude přestupovat k doKromě českých ratolestí starrostencům,“ upřesnil Rabas.
tovaly na „Mikulášském“ rovZ mladších vyzdvihnul Andreje
něž polské (z Czeszyna) či sloKostě, syna bývalého horníka
venské děti (z Martina
z ČSA, který „vyházel všechny“
a
Prievidzi).
a s přehledem získal zla„Každý
závodto ve své kategorii do 322
„Ka
ník
kilogramů.
ní dostal diplom
se svou
Kombajnér z ČSM
p
fotkou,
měli
František Vlašic pak
f
Tento den startuje v MSK Judo
jsme
to
skoro
byl spokojen s prvním
j
Karviná nábor nových člen
ů,
hlásit se mohou na ZŠ Pram
jako
na evmístem dcery Kláry
j
eny
vždy
v
pon
dělk
y, středy
ropském
mist(do 22 kg) i třetím
ro
a pátky od 17 hodin.
rovství.
A se silsyna Reného (do 21 kg))
rov
nějším partnerem
a důlní elektrikář Roman
an
jsme schopni
dokázat
Bielczyk zase se zlatem
m syna
scho
ještě více,“ doplnil zakladatel
Adama (do 30 kg) a stříbrem
klubu, k jehož partnerům patdcery Elišky (do 29 kg). „Z hoří jak společnost OKD, tak karlek si vedla výtečně i Klaudie
vinské KSVČ Juventus.
Ponczová – v kategorii do 29 kilo
vybojovala do sbírky MSK Judo
Radek Lukša

1. ledna 2014

Klaudie Ponczová (vpravo) s Eliškou Bielczykovou na Mikulášském turnaji.

HÁZENKÁŘI HCB OKD NAFOTILI KALENDÁŘ

KARVINÁ – Klubovým kalendářem pro rok 2014 představeným
na domácím utkání s Duklou
Praha (ve středu 11. prosince,
skončilo po uzávěrce) patrně
udělali za poslední dobu házenkáři HCB OKD svým příznivcům
největší radost. Jejich smůla
v extralize totiž pokračovala
také v Jičíně, kde HBC Ronal
podlehli 24:20, což trenér Marek
Michalisko komentoval slovy
„první poločas byl náš, druhý se
nesl v opačném duchu“.
Karvinští házenkáři, kteří
jsou v tabulce osmí, po dlouhé

TIPY HORNÍKA
KARVINÁ
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY
KARVINÁ – Krásnou vánoční náladu slibují předvánoční koncerty
Smíšeného pěveckého sboru Lira
Darkov, v němž účinkují i zaměstnanci OKD. V neděli 15. prosince
od 15.30 zazpívají v kostele
povýšení Kříže svatého v Karviné
na Adventním koncertu s Polským
smíšeným sborem Collegium
Canticorum z Českého Těšína a v

době vyrukovali s kalendářem.
„Naposledy jsme s ním šli do boje
snad před dvaceti lety,“ informoval
za HCB OKD Roman Farář s tím, že
každý měsíc má „vyhrazený“ jiný
hráč v odlišném prostředí. A pozor,
zejména dámy by si v daném
případě mohly přijít na své!
Kalendář nafocený Petrem
Ruckim je k dostání při zápasech
– šestnácté kolo hraje HCB OKD
v sobotu 14. prosince v Kopřivnici,
a sedmnácté doma s FrýdkemMístkem poté až ve středu 29.
ledna – a rovněž na sekretariátu
klubu.
uzi
úterý 17. pak vystoupí od 16 hodin
v Koncertní síni Rehabilitačního
sanatoria v Hranicích s koledami a
náboženskými písněmi.
KONCERT
Malá černá hudba v čele s kapelníkem M. Kupkou a zpěváky
L. Lipkovou, R. Swaczynovou
a E. Drobkem zvou na Vánoční
koncert, který se uskuteční
v pondělí 16. prosince od 17
hodin v městském domě kultury.
Kromě klasických skladeb zazní
vánoční písně a nebudou chybět
ani známé koledy.
uzi

15 let
Děkujeme všem za projevenou důvěru
v uplynulém roce 2013.
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91/42-XII/13

Těšíme se na další spolupráci.

90/42-XII/13

O nadcházejících vánočních svátcích přejeme všem
pracovníkům akciové společnosti OKD pohodu
v rodinném kruhu a do nového roku 2014 mnoho zdraví,
osobních i pracovních úspěchů.
Havířům přejeme po celý příští rok neutuchající přízeň
jejich patronky sv. Barbory.
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