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DNES V HORNÍKU
Vliv vitamínu C
OSTRAVA MÛÏe zv˘‰en˘ pﬁíjem
vitamínu C sníÏit nemocnost horníkÛ? Na to odpivádá experiment,
kter˘ byl letos uskuteãnûn na ‰achtách OKD.
str. 2

Skvûl˘ úspûch
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Pracují tam moslerovci
Porub 139 704-1 závodu Lazy Dolu Karviná se rozjel poãátkem listopadu

KARVINÁ Druhou nejlep‰í nemocnicí v âR je podle prÛzkumu
organizace HealthCare Karvinská
hornická nemocnice. Ta navíc získala 3. místo v hodnocení nemocnic
samotn˘mi zamûstnanci a na stejnou pﬁíãku ji zaﬁadili pacienti. str. 3

Pomoc od Barborky
OSTRAVA Co vlastnû dûlá Obãanské sdruÏení svatá Barbora? I
s takov˘mi otázkami se setkáváme.
Snad to pﬁipomene ná‰ rozhovor
s pﬁedsedou v˘boru OSSB Vladislavem Sobolem .
str. 4

Nadace OKD nadûluje
OSTRAVA Témûﬁ sedm stovek
dobr˘ch nápadÛ neziskov˘ch organizací usiluje o podporu Nadace
OKD v podzimním grantovém
kole. Pro ty nejlep‰í je pﬁipraveno
více neÏ 32 milionu korun. str. 11

OKD mezi stovkou
nejlep‰ích
PRAHA (syl) V˘znamn˘m ocenûním v˘sledkÛ tûÏební spoleãnosti
OKD je její opûtovné zaﬁazení
mezi 100 nejlep‰ích podnikÛ v âR
za rok 2008.
PrestiÏní ocenûní byla udûlována 28. listopadu na PraÏském hradû
na slavnostní akci, které se zúãastní v˘znaãné osobnosti hospodáﬁského a politického Ïivota a ãlenové vlády âR.
Cílem akce „âESK¯CH 100
NEJLEP·ÍCH“ je v celostátním
mûﬁítku nalézt, vybrat, zviditelnit a
slavnostním zpÛsobem ocenit
ãeské firmy, podniky ãi spoleãnosti
z co nej‰ir‰ího spektra ekonomick˘ch aktivit, které dosahují vynikajících v˘sledkÛ.

V porubu 139 704-1 na závodû Lazy Dolu Karviná vybaveném komplexem BUCYRUS v rámci POP 2010 pracuje kolektiv hlavního pﬁedáFOTO: Richard Skláﬁ
ka Lubomíra Moslera.
DÛl Karviná Nejmodernûj‰í svûtová technologie si na‰ly cestu do
podzemí dolÛ OKD. Jako první
zaãal pracovat porubov˘ komplex
BUCYRUS v porubu 139 704-1 na
závodû Lazy Dolu Karviná, kter˘
zde dob˘vá sloj o mocnosti kolem 6
metrÛ. Komplex zde pracuje ve

velmi sloÏit˘ch dÛlnû geologick˘ch
podmínkách.
Pro ﬁe‰ení vzniklé situace pracuje na závodû Lazy interpretaãní
komise roz‰íﬁená o dal‰í specialisty

z OKD, HBZS, Green Gas DPB,
Ústavu geoniky AV âR a V·B-TÚ.
Komise jedná pravidelnû jednou
t˘dnû. Na základû vyhodnocení
momentálního stavu prÛbûÏné prognózy, aktivních a pasivních opatﬁení protiotﬁesové prevence v porubu a oblasti 39. sloje 7. kry stano-

vuje opatﬁení k dal‰ímu provozu. O
posouzení situace byli také poÏádáni odborníci z Polska a Nûmecka.
Jedná vûc je jistá – bez nasazení
‰piãkové technologie a kvalitního
kolektivu by nebylo moÏné porub
vykopat.
Pokraãování na stranû 2

OKD prodalo spoleãnost OKD, Bastro
Nov˘ majitel je nûmeckou poboãkou v˘robce dÛlních technologií Bucyrus International, Inc

Spoleãnost OKD v uplynul˘ch dnech podepsala smlouvu o prodeji své dceﬁiné spoleãnosti OKD, BASTRO, a. s., firmû Bucyrus
DBT Europe GmbH.

OSTRAVA Akciová spoleãnost
OKD, nejvût‰í ãesk˘ producent
ãerného uhlí, prodala svou stoprocentní dceﬁinou spoleãnost OKD,
BASTRO, a. s., firmû Bucyrus
DBT Europe GmbH. Spoleãnost
OKD, Bastro se specializuje na
strojírenskou v˘robu a opravárenství, její nov˘ majitel je nûmeckou
poboãkou v˘robce dÛlních technologií Bucyrus International, Inc.
Tato transakce odpovídá dlouhodobému zámûru OKD soustﬁedit se na svÛj primární obor, tedy
tûÏbu uhlí. Bastro bude i nadále
pro OKD pÛsobit v roli dodavatele dÛlních technologií a strojírensk˘ch sluÏeb.
Generální ﬁeditel OKD a pﬁedseda pﬁedstavenstva NWR KlausDieter Beck uvedl: „Prodej Bastra

silnému partnerovi je v souladu
s na‰í dlouhodobou strategií zbavit se v‰ech aktiv, která pﬁímo
nesouvisí s na‰ím klíãov˘m oborem podnikání, kter˘m je tûÏba a
prodej uhlí. Pro Bastro znamená
integrace s mezinárodní skupinou
Bucyrus potenciál k dal‰ímu rÛstu.
Pﬁejeme kolegÛm z Bastra do
budoucna v‰e nejlep‰í.“
Bucyrus International, Inc. je
svûtovou jedniãkou v oblasti navrhování a v˘roby technologií pro
povrchovou i podzemní tûÏbu.
Povrchové technologie Bucyrus
slouÏí k tûÏbû uhlí, mûdi, Ïelezné
rudy, ropn˘ch pískÛ a dal‰ích
surovin, zatímco podzemní se
v první ﬁadû vyuÏívají k tûÏbû uhlí.
ZároveÀ se strojírenstvím vyrábí
Bucyrus také vysoce kvalitní

OEM souãásti a poskytuje prvotﬁídní servis. Bucyrus International, Inc. sídlí v South Milwaukee
(Wisconsin, USA). Spoleãnost je
zároveÀ hlavním dodavatelem
technologií pro OKD v rámci
optimalizaãního programu produktivity POP 2010.
Spoleãnost OKD, BASTRO,
a. s., se zab˘vá pﬁedev‰ím dodávkami, montáÏí, modernizací a
opravami technologick˘ch zaﬁízení v dÛlním prÛmyslu, ale i dal‰ích
odvûtvích. Spoleãnost sídlí v Ostravû-Radvanicích, jako strojírenská základna ostravsk˘ch uheln˘ch dolÛ pÛsobí spoleãnost v rÛzn˘ch formách na trhu jiÏ od roku
1952; dne‰ní akciová spoleãnost
byla zaloÏena v roce 1993. Dal‰í
informace na www.bastro.cz.
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ÚVODEM
VáÏení ãtenáﬁi,
kdyÏ jsem
se v kvûtnu
v Horníku vyjadﬁoval k budoucnosti
OKD, mohli
jste zaznamenat dvû dÛleÏité vûty: OKD
se intenzivnûji
zamûﬁí na klíãovou ãinnost podnikání (dob˘vání uhlí) a jako odpovûdn˘ hospodáﬁ zajistí perspektivní
budoucnost sv˘ch neuheln˘ch dceﬁin˘ch spoleãností. S prodejem
Bastra jsme svému slibu dostáli.
BáÀské strojírny, pﬁedchÛdce
dne‰ního Bastra, pﬁedstavovaly
pro OKD servisní spoleãnost, která
byla 56 let úzce propojena na tûÏaﬁské ãinnosti matky. Pﬁirozen˘m
v˘vojem posledních let se ov‰em
tûÏi‰tû v˘robní náplnû Bastra pﬁesouvalo i mimo skupinu OKD,
ãímÏ objem zakázek vÛãi matce
klesal. Pﬁi kaÏdoroãních rozhodováních o investicích do modernizace dostávaly ‰achty pochopitelnou
pﬁednost pﬁed Bastrem, coÏ dlouhodobû firmû nezabezpeãovalo
stabilní budoucnost.
Díky modernizaci dÛlních strojÛ
a zaﬁízení v rámci programu POP
2010 vstoupil do na‰eho revíru a
OKD nov˘ hráã, spoleãnost Bucyrus, která nové sekce, „hﬁebláky“ a
jiná zaﬁízení musí nûkde vyrábût a
servisovat. Z prvotního nápadu
obou stran tûsnûji spolupracovat
vznikl reáln˘ projekt, kter˘ byl
prodejem zavr‰en.
Zaãlenûním do celosvûtové
struktury Bucyrusu získá Bastro
dlouhodobou perspektivu modernizace, rozvoje a snadnûj‰ího pﬁístupu ke kapitálu. Pro OKD, na
stranû druhé, vzniká profesionální
partner pro v˘robu zaﬁízení, údrÏby
vût‰ího rozsahu a generální opravy.
Pro obû strany tudíÏ prodej Bastra
neznamená definitivní odlouãení a
zajisté mnozí z nás budou nadále
intenzivnû spolupracovat.
Závûrem mi dovolte vyjádﬁit
pracovníkÛm Bastra podûkování
nás v‰ech za jejich dlouholetou podporu a popﬁát jim hodnû ‰testí a
úspûchÛ v nové podnikatelské skupinû. I s pﬁispûním Bastra se OKD
podaﬁilo vyrÛst v silného hráãe, a
proto to samé pﬁejeme i my Radvanick˘m! Pevnû vûﬁím, Ïe obû strany
hladce naváÏou na témûﬁ 60 let spolupráce a nadále ji budou zlep‰ovat.
Zdaﬁ bÛh
Ján Fabián,
ﬁeditel pro rozvoj a strategii a
místopﬁedseda pﬁedstavenstva
OKD
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Pracují tam moslerovci
Pokraãování ze strany 1

Mimoﬁádnû pﬁísná
bezpeãnostní opatﬁení
TûÏba probíhá za pﬁísn˘ch bezpeãnostních opatﬁení.V‰echny postupy jsou t˘mem odborníkÛ pﬁedem projednány a schváleny do
nejmen‰ích detailÛ. Jak nás informoval závodní dolu závodu Lazy Libor
Stebel, porub je provozován v pravidelném t˘denním cyklu, s pﬁesnû
stanoven˘m maximálním denním
postupem. „Toto rozhodnutí bylo
prvním krokem ke zmûnû koncepce
v provozování tohoto porubu,“ ﬁíká.
Druh˘m, neménû dÛleÏit˘m
rozhodnutím bylo v co nejvût‰í
míﬁe omezit poãet pracovníkÛ,
kteﬁí mohou pracovat v oblasti
porubu. KdyÏ se tyto aspekty daly
dohromady, bylo jasné, Ïe porub
musí pracovat v plnû automatizovaném systému provozu.

Reorganizovali zaveden˘
systém tûÏby
„Pﬁistoupili jsme k reorganizaci
systému tûÏby na úseku. Z pûti osá-

Místo dûje:

dek, které zaji‰Èovaly ãtyﬁsmûnn˘
nepﬁetrÏit˘ provoz, byly dvû osádky
pﬁevedeny na jin˘ tûÏební úsek.
Zbylé tﬁi byly rozdûleny do ãtyﬁ, ale
s men‰ím poãtem pracovníkÛ. Cel˘
úsek teì pracuje v t˘denních cyklech od pondûlí do nedûle,“ vysvûtluje podrobnosti organizaãních
zmûn vedoucí provozu rubání
Antonín Pohludka a pokraãuje: „V
pondûlí zaãíná cyklus ranní smûnou,
která zaji‰Èuje protiotﬁesovou prevenci, údrÏbu a pﬁípravu na tûÏbu.
Smûna od 12.00 hodin pak tyto operace dokonãí, odzkou‰í strojní zaﬁízení po provedené údrÏbû a pﬁipraví v‰e pro rozjezd porubu. Smûny od
18.00 a 24.00 hodin jsou smûny
tûÏební a jejich náplní je natûÏit z
porubu cca 2500 tun uhlí s maximálním denním postupem dva metry.
Pro dosaÏení tohoto zámûru musel
b˘t upraven program automatického provozu sekcí tak, aby jednotliv˘
krok sekce nebyl 0,8 metru, ale jen
0,65 metru. Za dvû tûÏební smûny je
pak cíl natûÏit tﬁi pokosy s postupem porubu 195 cm,“ upﬁesÀuje.
Pohludka dále zdÛraznil, Ïe na
v‰echny tyto pracovní operace je

DÛl Karviná, závod Lazy, 7. kra, 39. sloj,
porub 139704-1

Vybavení porubu 139704-1
Kombajn:

SL 500/Jumbotrack
(pojezdy: 2x90kW/3300 V, frézy: 2500 mm)
Stûnov˘ dopravník:
PF 6/1042 ã.2 (2x500 kW/3300 V)
Sbûrn˘ dopravník:
PZF 11 (1x250/500 kW/1000 V)
Drtiã:
DU 3 P5 (1x250 kW)
Mechanizovaná v˘ztuÏ: Bucyrus-DBT 2800/6000-2x5655-1750
(105 kusÛ)

Vedení kolektivu:
Vedoucí úseku:
Hlavní pﬁedák:

Petr Weiss
Lubomír Mosler

Bez nasazení ‰piãkové technologie a kvalitního kolektivu by nebyFOTO: Richard Skláﬁ
lo moÏné porub 139 704-1 vykopat.
pﬁesnû urãen poãet pracovníkÛ,
kteﬁí mohou danou ãinnost provádût a tento urãen˘ poãet nesmí b˘t
pﬁekroãen. Napﬁíklad: TûÏební
smûna od 18.00 – v oblasti porubu a
do 200 metrÛ na kaÏdé z pﬁilehl˘ch
chodeb smí pracovat pouze osm
lidí. Ve vlastním rubání pracuje
maximálnû ãtyﬁi nebo pût pracovníkÛ – podle potﬁeby.
Cíl je jedin˘ – co nejménû pracovníkÛ v ohroÏené oblasti, coÏ
umoÏÀuje automatick˘ provoz
technologie. V praxi to nûkdy znamená i takové situace, Ïe proto, aby
mohl pﬁijít elektrikáﬁ specialista na
odstranûní poruchy, musí z ohroÏené oblasti odejít jin˘ pracovník.
Takto jsou rozplánovány jednotlivé pracovní operace po dnech na
pondûlí aÏ sobotu.
V nedûli pak mají v‰ichni pracovníci úseku rubání podle specifického kalendáﬁe nepﬁetrÏitého provozu
pro porub 139 704-1 voln˘ den a na
ﬁadu pﬁicházejí pracovníci z úseku
trhacích prací. Ti, jak uÏ z názvu
jejich úseku vypl˘vá, provádûjí bezv˘lomové trhací práce velkého rozsahu v nadloÏí sloje. UvolÀují tak
napûtí v horninû a sniÏují rizika
vzniku geomechanického jevu.

Speciální ochranné
pomÛcky pro horníky

K vût‰í bezpeãnosti v porubu 139 704-1 pﬁispívají speciální pomÛcky – páteﬁové chrániãe, loketní chrániãe, chrániãe kolen a holení.

Libor Stebel je‰tû pﬁipomíná
dal‰í atribut, kter˘ pﬁispívá k vût‰í
bezpeãnosti pracovníkÛ. Je jím nadstandardní vybavení horníkÛ speciálními ochrann˘mi pracovními
pomÛckami, které v OKD nebyly
dosud pouÏívány. Jde o páteﬁové

chrániãe, loketní chrániãe, chrániãe
kolen a holení. Nûkomu se mÛÏe
zdát, Ïe jde o maliãkosti. Není
tomu tak. Jednak mají svou úãinnost a jejich nasazení svûdãí o tom,
Ïe není nik˘m nic podceÀováno.
V‰ichni dûlají maximum pro zaji‰tûní bezpeãnosti a zdraví pracovníkÛ.
Josef Lys

...a co za to?
S takovou ‰piãkovou technologií a v tak nároãn˘ch podmínkách nemÛÏe pracovat jen tak
nûkdo. Pﬁiznejme, je to prostﬁedí
jen pro opravdové chlapy, odborníky s bohat˘mi zku‰enostmi. A
za mimoﬁádné podmínky, odpovídající mimoﬁádné v˘kony je jim
tﬁeba také patﬁiãnû zaplatit. Jak
je s touto otázkou spokojen
kolektiv rubání 139704-1, hovoﬁí
hlavní pﬁedák Lumír Mosler:
„Pravda, o na‰em odmûÀování se na ‰achtû dost mluví a
dokonce pí‰e v tisku. V˘‰e na‰eho v˘dûlku je v˘sledkem dohody
s vedením dolu. VÏdy, pﬁed kaÏdou zmûnou v odmûÀování, probûhly v˘robní porady v‰ech osádek, kde byli zamûstnanci seznámeni s konkrétními ãísly. Ty pak
byly je‰tû projednávány smûnov˘mi pﬁedáky a mnou osobnû s
panem ﬁeditelem, ekonomick˘m
námûstkem a závodním dolu.
V‰e je dáno na papír a v‰ichni
jsou seznámeni s tímto odmûÀováním. Pro úplnost – ãástka pro
tûÏbu je vy‰‰í neÏ 1900 Kã.
V‰echna jednání o odmûÀování
probíhají vÏdy korektnû.“

SniÏuje vitamín C nemocnost horníkÛ?
T˘deník Horník získal zajímavé v˘sledky leto‰ní vitaminizace na ‰achtách na‰eho revíru
OSTRAVA MÛÏe zv˘‰en˘ pﬁíjem
vitamínu C sníÏit nemocnost horníkÛ? Na tuto otázku uÏ známe
odpovûì. Nejde o Ïádné teoretické
úvahy lékaﬁÛ, reklamní triky farmaceutického prÛmyslu ãi babské
povûry. Jde o konkrétní v˘sledky
praktického experimentu, kter˘
byl letos uskuteãnûn na ‰achtách
OKD. Jak dopadl? Nejdﬁíve si ﬁeknûme, jak akce probíhala.
Od ledna do bﬁezna 2008 polykali na‰i rubaãi, raziãi a dopraváﬁi
tablety s vitamínem C, kter˘ dostali od Revírní zdravotní pokladny,
zdravotní poji‰Èovny.
„Pﬁi loÀském jednání s ﬁeditelkou Krajské hygienické stanice
v Moravskoslezském kraji bylo

spoleãnosti OKD doporuãeno vyuÏít zku‰eností z nûkter˘ch podnikÛ
v kraji na zlep‰ení zdravotního
stavu exponovan˘ch skupin pracujících provedením tzv. vitaminizace,“ pﬁipomíná Pavel Beránek
z odboru BOZP OKD. „Z prÛzkumÛ lékaﬁsk˘ch organizací totiÏ
vypl˘vá, Ïe pﬁirozen˘ zpÛsob pﬁíjmu vitamínu C u tûÏce pracujících
je ve vût‰inû pﬁípadÛ na zaãátku
roku nedostateãn˘. Proto v zimních a jarních mûsících doporuãují
doplnûní tohoto vitamínu v tûle
pomocí tablet, které obsahují minimálnû 100 mg vitamínu C na jednu
tabletu. To zabezpeãí organismu
167 procent doporuãené denní
dávky, coÏ pﬁíznivû ovlivní organis-

mus jak z hlediska respiraãních a
chﬁipkov˘ch onemocnûní, tak i
v pﬁípadû karcinogenity.“
OKD vyuÏilo nabídky Revírní
zdravotní pokladny, zdravotní poji‰Èovny k zaji‰tûní této akce na jednotliv˘ch dÛlních podnicích revíru.
V prÛbûhu ledna aÏ bﬁezna 2008
bylo podáváno dÛlním zamûstnancÛm ve vybran˘ch dÛlních profesích
zhruba 4300 denních dávek. V prÛbûhu podávání tohoto vitamínu C a
následující tﬁi mûsíce byla porovnávána nemocnost tûchto zamûstnancÛ s jejich nemocností ve stejném
období roku, tj. za leden aÏ ãerven
2007. A jak to nakonec dopadlo?
„Z vyhodnocení nemocnosti
vyplynulo, Ïe se sníÏila o 1,9 pro-

centa. V poãetním vyjádﬁení to znamená, Ïe dennû bylo v práci v prÛmûru 90 pracovníkÛ více neÏ ve
stejném období roku 2007!,“ zv˘razÀuje Beránek, kter˘ v‰ak také
pﬁipou‰tí, Ïe na sníÏení nemocnosti
mûlo vliv i nûkolik jin˘ch okolností.
A co bude dál? Na základû
dobr˘ch v˘sledkÛ z vitaminizace
vybran˘ch exponovan˘ch dÛlních
profesí se OKD spolu s Revírní
zdravotní pokladnou, zdravotní
poji‰Èovnou dohodly, Ïe tuto zdravotnû-preventivní akci zopakují.
TakÏe v pﬁí‰tím roce ve stejném
období (leden-bﬁezen) budou na‰i
rubaãi, raziãi a dopraváﬁi opût
polykat tabletky s vitamínem C.
Josef Lys

4. prosince 2008
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Za branami OKD

O historii je velk˘ zájem
Klub pﬁátel Hornického muzea OKD zavr‰il jubilejní rok své ãinnosti
OSTRAVA (bk) Odborn˘m semináﬁem k 20 letÛm ãinnosti Klubu
pﬁátel Hornického muzea OKD a
15. v˘roãí zaloÏení muzea, kter˘ se
konal ve stﬁedu 3. prosince v sále
kompresorovny v Hornickém
muzeu OKD v Ostravû-Petﬁkovicích, konãí leto‰ní jubilejní oslavy
KPHM. Jak nás informoval pﬁedseda klubu Zdenûk Dombrovsk˘, rok
2008 byl proto z hlediska klubu

chaãÛ, kteﬁí si odnesli krásn˘
hudební záÏitek.
Okolo 180 ãlenÛ klubu a hostÛ
se zúãastnilo také ãervnové v˘roãní
ãlenské schÛze KPHM, která byla
poprvé spojena se skokem pﬁes
kÛÏi. ·achÈák se vyvedl a tak by se
mohl stát do budoucna novou klubovou tradicí.
Jedním z vrcholÛ leto‰ních oslav
Dne horníkÛ a klubového jubilea

druh˘ díl publikace Hornické kolonie karvinského okresu.
Svûtlo svûta spatﬁilo ‰est nov˘ch
filmov˘ch dokumentÛ na DVD.
Jejich obsah nejlépe pﬁibliÏují jejich
tituly: 20 let ãinnosti klubu, Likvidace Dolu Dukla, Májovák, Tematick˘ zájezd klubu, V˘stava Hornictví Havíﬁovska, Hornictví ve filmu.
Hezk˘m a hodnotn˘m dárkem
se stala pamûtní medaile k 20. v˘ro-

Podle hodnocení organizace HealthCare je Karvinská hornická
nemocnice druhou nejlep‰í nemocnicí v republice.

Skvûl˘ úspûch
Karvinská hornická nemocnice je ‰piãková

Poslední pravidelné setkání Klubu pﬁátel Hornického muzea OKD se letos konalo v petﬁkovickém
muzeu OKD v úter˘ 2. prosince. Podle letit˘ch zvyklostí se ãlenové klubu postavili na jeho úvodu
FOTO: Bohuslav KrzyÏanek
k památeãnímu snímku. Objeví se na dal‰í stránce klubové kroniky.
mimoﬁádnû nároãn˘, ale úspû‰n˘.
„Souhrnnû lze ﬁíci, Ïe v‰echny na‰e
zámûry byly beze zbytku splnûny,“
konstatoval Zdenûk Dombrovsk˘.
Potû‰iteln˘ je fakt, Ïe v‰echny jubilejní akce klubu se setkaly s aÏ
neãekan˘m zájmem a pﬁízní
náv‰tûvníkÛ.

Akce pro stovky lidí
Dobrou pﬁedzvûstí v tomto
smûru se stalo uÏ bﬁeznové setkání
b˘val˘ch pracovníkÛ Dolu Julius
Fuãík u pﬁíleÏitosti 10. v˘roãí ukonãení tûÏby v jeho závodech. Akce
se zúãastnilo okolo 220 pamûtníkÛ
a petﬁvaldsk˘ DÛm kultury doslova
praskal ve ‰vech. V kvûtnu navázal
na petﬁvaldskou vzpomínkovou
akci koncert karvinského velkého
hornického dechového orchestru
Májovák, kter˘ letos slaví 100.
v˘roãí svého zaloÏení. Do sálu
kompresorovny v Hornickém
muzeu OKD pﬁi‰lo na 250 poslu-

byla bezpochyby záﬁijová v˘stava
Hornictví Havíﬁovska, kterou
zhlédlo na tisíc náv‰tûvníkÛ. Akce
havíﬁovské poboãky KPHM se stala
jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních událostí na území mûsta Havíﬁova a pokud se podaﬁí pﬁipravit na
jejím základû stálou hornickou
expozici, urãitû si najde své pﬁíznivce. Asi 60 lidí se díky KPHM setkalo u pﬁíleÏitosti Dne horníkÛ v Petﬁvaldû. V ﬁíjnu byl Klub jedním ze
spoluorganizátorÛ
konference
Havíﬁov a jeho industriální dûdictví.

Knihy, videa i medaile
V˘roãím KPHM a Hornického
muzea OKD byly dále vûnovány
nûkteré vydavatelské a dal‰í poãiny.
Vy‰lo napﬁíklad mimoﬁádné ãíslo
Hornického zpravodaje, byly vydány propagaãní materiály a publikace k 20 letÛm ãinnosti klubu, knihy
Landek – svûdek dávné minulosti a
Ekologie a hornická ãinnost, a také

Tﬁe‰niãkou na dortu leto‰ní ãinnosti KPHM se stal historicky první
klubov˘ ‰achÈák, kter˘m vyvrcholilo jednání v˘roãní ãlenské schÛze.

ãí zaloÏení KPHM, kterou graficky
zpracoval znám˘ ostravsk˘ sochaﬁ
Martin Kuchaﬁ.
A nesmíme samozﬁejmû zapomenout ani na pravidelnou ãinnost
klubu. Jako kaÏdoroãnû byla vydána ãtyﬁi ãísla ãtvrtletníku Hornick˘
zpravodaj a Stavovsk˘ kalendáﬁ,
více neÏ 6 tisíc zájemcÛ vyslechlo
klubové pﬁedná‰ky a besedy, poﬁádané v Ostravû, Karviné, Havíﬁovû
a Petﬁvaldû, uskuteãnily se dva
tematické zájezdy. Zástupci klubu
se zúãastnili setkání hornick˘ch
mûst a obcí âR a dal‰ích akcí.
„K pozitivÛm patﬁí také to, Ïe se
nám daﬁilo roz‰iﬁovat ãlenskou
základnu, a to zejména v Ostravû a
Havíﬁovû. Poãet ãlenÛ klubu tak
pﬁesáhl ãtyﬁi sta,“ zdÛraznil Zdenûk Dombrovsk˘.

Podûkování sponzorÛm
Oslavy, to je urãitû krásné slovo.
Uskuteãnit je ale není jednoduché.
„Pro mnohé z nás to byla pﬁedev‰ím práce. Museli jsme vymyslet, co
v‰echno bychom si chtûli v prÛbûhu
20. roku existence Klubu pﬁipomenout a co následnû realizovat. A to
nejdÛleÏitûj‰í – museli jsme na to
také zajistit finanãní prostﬁedky,“
ﬁíká Zdenûk Dombrovsk˘. „Rád
bych proto podûkoval vedení OKD a
Nadaci Landek za rozhodující podíl
na tvorbû na‰eho rozpoãtu. A dûkuji
i v‰em dal‰ím sponzorÛm: mûstÛm a
obcím Havíﬁov, Karviná, Doubrava,
Petﬁvald, Horní Suchá, Ostrava-Petﬁkovice a Rychvald, firmám Polcarbo,
Pol-Alpex, THK âechpol, dolÛm
Paskov a Darkov, spoleãnostem
OKD Rekultivace, DPB Paskov,
VVÚU, Revírní bratrské pokladnû,
Bytovému druÏstvu Orlová a dal‰ím
kolektivním a individuálním ãlenÛm
KPHM. Bez nich by takto ‰iroká ãinnost nebyla nikdy moÏná.“

KARVINÁ (syl) Druhou nejlep‰í
nemocnicí v âeské republice (po zaﬁízení v Tﬁinci) je podle v˘sledkÛ prÛzkumu organizace HealthCare Karvinská hornická nemocnice. Ta navíc
získala krásné tﬁetí místo i v hodnocení nemocnic mezi jejich zamûstnanci a
stejnou pﬁíãku mezi pacienty.
PrÛzkum mezi zdravotníky mûl
za cíl zjistit nároãnost práce a poÏadavky na zamûstnance, komunikaci
a informovanost pracovníkÛ, ale
také motivaci zamûstnancÛ a spokojenost s odmûÀováním.
V záﬁí a ﬁíjnu mohli pacienti uÏ
potﬁetí vyjádﬁit svÛj názor na
poskytovanou zdravotní péãi.
V rámci celostátního hodnocení
„Nemocnice âR 2008 oãima pacientÛ“ patﬁí Karvinské hornické
nemocnici v této kategorii 3. místo.
V Moravskoslezském kraji je v‰ak
hodnocena nejlépe.

V˘sledky jsou o to cennûj‰í, Ïe
v celostátním prÛmûru se v nemocnici bezpeãnû cítí jen necelá polovina lidí. Více neÏ polovina nemá pﬁi
vy‰etﬁení dostateãn˘ pocit intimity,
v nemocnici se necítí útulnû. Témûﬁ
43 procent lidí má pocit, „Ïe s nimi
personál jedná jako s klientem,
kter˘ pﬁiná‰í do nemocnice své
finance“.
Lidé naopak vût‰inou kladnû
odpovídali na dotazy spojené s
odbornou stránkou. Osmdesát pût
procent lidí tvrdí, Ïe jim lékaﬁ srozumitelnû vysvûtlil svÛj postup, 73
procent hodnotí reakci lékaﬁÛ jako
rychlou, 64 procent jako kvalitní.
Vyhodnocení a pﬁedání certifikátÛ ocenûn˘m se konalo 25. listopadu v ostravském hotelu Atom
v prÛbûhu stﬁedoevropské odborné
konference „Efektivní nemocnice
2009“.

Pacienti a také zamûstnanci pasovali KHN na 3. místo v Ïebﬁíãku
SNÍMKY: KHN
kvality ãesk˘ch nemocnic.

Vymûnili si zku‰enosti
Koksárenské konference se úãastnily OKD, OKK
ROÎNOV POD RADHO·TùM
(jv) V˘voj svûtového trhu s uhlím a
koksem a jeho dopady na tûÏk˘
prÛmysl bylo jedním z témat 32.
roãníku dvoudenní mezinárodní
koksárenské konference, která se
konala 19. a 20. listopadu v hotelu
Relax v RoÏnovû pod Radho‰tûm.
Zúãastnilo se jí na 160 pﬁedních
svûtov˘ch odborníkÛ, kteﬁí se
vûnují koksárenství jak na praktické, tak i teoretické úrovni. Spoleãnost OKD, OKK, a. s., zastupovalo
deset zamûstnancÛ.
V prÛbûhu rokování si úãastníci
vyslechli 16 pﬁíspûvkÛ z rÛzn˘ch
oborÛ
koksárenské
ãinnosti.
K pﬁedná‰ejícím patﬁil i zástupce
spoleãnosti OKD, OKK Radim

Kryza. Ve svém vystoupení na
téma „Provozní zku‰enosti s technologií odsiﬁování koksárenského
plynu na koksovnû Jan ·verma“
zhodnotil celé desetiletí provozování tohoto ekologicky v˘znamného zaﬁízení.
Závûreãn˘ pﬁíspûvek byl vzpomínkou na dávné doby ãeského
koksárenství. Jednalo se o videozáznam koksárenské baterie ã. 5
ostravské koksovny Svoboda, na
které byl provoz ukonãen po neuvûﬁiteln˘ch 64 letech v roce 1976. Nûkterá její zaﬁízení na sobû je‰tû nesla
patinu rakouského mocnáﬁství.
Dal‰í roãník mezinárodní konference koksaﬁÛ se uskuteãní za
dva roky.
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Barborka bude pomáhat více

Prohlá‰ení RPG Byty
k v˘rokÛm Hany Marvanové

Informace najdete v t˘deníku Horník ãastûji, slibuje pﬁedseda
Nedávné pﬁedávání daru elektrikáﬁÛ z Dolu âSM pro Obãanské
sdruÏení svatá Barbora (OSSB)
mûlo jasn˘ závûr: „Rádi pﬁispûjeme, ale je pravda, Ïe ani poﬁádnû
nevíme, co Barborka dûlá. Vlastnû
jsme si toho v‰imli teprve teì, kdyÏ
byla v Horníku fotka, jak peníze
pﬁebírá pûkná Ïenská,“ shodli se
chlapi. Vûﬁíme, Ïe chlapy zaujme i
ná‰ rozhovor s pﬁedsedou v˘boru
OSSB Vladislavem Sobolem o
aktuální situaci i plánech sdruÏení.
Jak tedy vlastnû dnes, krátce pﬁed
koncem roku, sdruÏení funguje?
V ãervnu byla valná hromada
sdruÏení, která zvolila nov˘ v˘bor.
V nûm jsou jen dva „staﬁí“ mazáci a
pût nov˘ch ãlenÛ, vãetnû mû. Naordinovali jsme si dÛkladnou inventuru. Vûdûli jsme, Ïe s penûzi se
hospodaﬁí dobﬁe, ale chtûli jsme zjistit, jestli by se nemohly vyuÏívat
je‰tû lépe.
A k ãemu jste do‰li?
Pﬁíli‰ moc penûz se vydávalo na
ozdravné a poznávací zájezdy, kter˘ch se nemohly úãastnit v‰echny
dûti a maminky. Naopak se nám
zdálo, Ïe pﬁímá podpora jednotliv˘ch dûtí by mohla b˘t vy‰‰í.
TakÏe jste se rozhodli proplácet
více penûz tﬁeba na vzdûlání dûtí?

Úplnû na zaãátku jsme oslovili
maminky, nejdﬁíve prostﬁednictvím
dotazníkÛ. Následnû dokonce vznikl v˘bor akãních maminek, které
nám pomáhají pﬁi
organizaci jednotliv˘ch akcí. Právû od
nich jsme se dozvûdûli, co by rodinám
z Barborky je‰tû více
pomohlo.
Kde tedy maminky
nejvíce takﬁíkajíc tlaãí
bota?
Stále rostou náklady na vzdûlání dûtí.
UÏ to není jen ‰kolné
nebo ubytování na
kolejích, tûch nákladÛ je postupnû
mnohem více.
Budete tedy více pomáhat?
Ano, pﬁipravili jsme nov˘
systém podpory, kter˘ v˘bor schválí je‰tû do konce roku. Díky nûmu
budeme vyplácet v‰em rodiãÛm
studujících dûtí napﬁíklad novou
pau‰ální ãástku, kterou mohou
pouÏít napﬁíklad na dopravu do
‰koly nebo na zakoupení ‰kolních
pomÛcek. Plánujeme taky zavedení
pﬁíspûvkÛ na nákup ãi opravy poãítaãe nebo na pﬁipojení k internetu.
Systém bude jednoduch˘ a zároveÀ
veﬁejn˘, takÏe v‰echny rodiny

z Barborky budou pﬁesnû vûdût,
v ãem jim mÛÏeme pomoci.
Bude na to v‰echno dost penûz?
Díky
novému
systému dáme dûtem
roãnû pﬁibliÏnû o
milion korun více
neÏ dosud. MÛÏeme
si to dovolit díky
dobrému hospodaﬁení
pﬁedchozího
v˘boru, kter˘ vytvoﬁil na úãtu zhruba
ãtyﬁmilionovou
rezervu. Ale jedno je
jisté – peníze na na‰e
dûti z Barborky se
najdou vÏdy, podpora z vedení OKD i od jednotliv˘ch
kolektivÛ z ‰achet stále roste.
A co ﬁíkáte názoru, Ïe o Barborce není tolik sly‰et?
V Horníku to napravíme. Budeme zveﬁejÀovat informace nejen o
akcích a v˘letech, ale i o bûÏné
podpoﬁe, která dûtem pomáhá nejvíce. Ale nechceme poﬁádat tiskové
konference a vytrubovat to do
svûta. Spoleãnost OKD má dnes
mnoho témat, kter˘mi se mÛÏe na
veﬁejnosti prezentovat. Péãe o na‰e
sirotky se naopak stává samozﬁejmostí, se kterou není tﬁeba se chlubit.
(red)

V posledních dnech jsme zaznamenali nûkolik mediálních v˘stupÛ
právniãky Hany Marvanové, které
se pﬁímo t˘kají na‰í spoleãnosti
RPG Byty a nájemníkÛ, kteﬁí bydlí
v na‰ich bytech.
Pomûrnû ãasto se v nich objevují
zcela nepravdivá tvrzení, jako napﬁíklad Ïe realitní spoleãnost tvrdí, Ïe
není Ïádnou smlouvou se státem
vázána ãi Ïe stát je neãinn˘, nevymáhá dodrÏování smlouvy, vãetnû práv
nájemníkÛ vypl˘vajících ze smlouvy,
a Ïe postavení nájemníkÛ se v tomto
dÛsledku neustále zhor‰uje.
Tato a nûkterá její dal‰í tvrzení
nejsou podloÏena Ïádn˘mi konkrétními fakty a jsou jen nepravdivou
politickou proklamací bez reálného
obsahu a paní Marvanová se jimi
pokou‰í prostﬁednictvím médií silou
prosazovat právnû nepodloÏené
zájmy a tvrzení sdruÏení bytyokd,
pro které pracuje. „Doposud jsme
neobdrÏeli Ïádné oficiální v˘sledky
anal˘z paní Marvanové a máme
pouze informace z médií. Pﬁekvapuje nás proto, Ïe tak renomovaná
právniãka, jako je Hana Marvanová, namísto pﬁedloÏení konkrétních
právních v˘stupÛ zneuÏívá média a
vyvolává v nájemnících na‰ich bytÛ
zcela nerealistická oãekávání, která
vedou k politizaci této kauzy a k diskreditaci na‰í spoleãnosti,“ ﬁíká
Tony Aksich, generální ﬁeditel skupiny RPG Real Estate.

Znovu opakujeme, Ïe na‰e spoleãnost beze zbytku plnila a plní
v‰echny povinnosti a závazky
vypl˘vající z obecn˘ch právních
pﬁedpisÛ i ze v‰ech smluvních vztahÛ, kter˘mi je vázána. Svûdãí o tom
i to, Ïe jsme pravidelnû kontrolováni ﬁadou institucí a doposud nikdy
nebylo shledáno Ïádné pochybení.
Na‰e spoleãnost naopak dává
v‰em sv˘m nájemníkÛm stabilitu a
jistotu. Objem prostﬁedkÛ investovan˘ch do na‰eho bytového fondu
se oproti roku 2004 zv˘‰il o 52 procent. V roce 2007 jsme do nûj vloÏili 632 milionÛ Kã, v leto‰ním roce
pﬁedpokládáme, Ïe to bude více
neÏ 700 milionÛ korun. „V souladu
s nedávn˘mi prohlá‰eními na‰ich
vlastníkÛ máme pﬁipraven pilotní
projekt regenerace domÛ s cca 800
byty,“ dodává Tony Aksich.
SnaÏíme se ﬁe‰it v‰echny problémy na‰ich nájemníkÛ, kteﬁí jsou
na‰imi zákazníky a partnery zároveÀ. Intenzivnû spolupracujeme
s nûkter˘mi mûsty na pﬁípravû projektÛ, jejichÏ realizaci by mûla b˘t
spolufinancována z fondÛ EU.
„Plnû se soustﬁedíme na úkol
zregenerovat na‰e bytové portfolio
a zlep‰it kvalitu Ïivota na‰ich
nájemníkÛ. Nenecháme se proto
zatáhnout do mediálních pﬁestﬁelek, neboÈ ty Ïádné zlep‰ení pro
na‰e nájemníky nepﬁinesou,“
ukonãuje Tony Aksich.

placená inzerce
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Nové sídlo âSOB získalo
zlatou certifikaci LEED
Nové ústﬁedí âSOB v Praze-Radlicích získalo mezinárodnû uznávan˘ ekologick˘ certifikát.
Jako jediná budova v Evropû se mÛÏe pochlubit zlat˘m certifikátem v mezinárodnû uznávaném hodnocení ohleduplnosti k Ïivotnímu prostﬁedí LEED.
Pﬁi certifikaci se zkoumá pût hlavních oblastí: udrÏiteln˘ rozvoj lokality, úspora vody, efektivita energií, v˘bûr materiálu a kvalita vnitﬁního prostﬁedí. Jednotlivé aspekty budovy jsou
obodovány a podle poãtu bodÛ lze dosáhnout
jedno ze ãtyﬁ ocenûní – certifikovan˘, stﬁíbrn˘,
zlat˘ a platinov˘. Oproti klasické budovû je
stﬁíbrná stavba k Ïivotnímu prostﬁedí ‰etrnûj‰í
asi o ãtvrtinu, zlatá o polovinu a platinová
dokonce o 70 procent.
Budova nového ústﬁedí âSOB je jiÏ drÏitelem titulu Stavba roku 2007, letos v ãervnu byla
navíc ocenûna hlavní cenou v jiÏ patnáctém roãníku soutûÏní pﬁehlídky Grand Prix architektÛ,
v níÏ o vítûzích rozhodovala nezávislá porota
sloÏená z domácích i zahraniãních odborníkÛ.
Souãasnû autoﬁi budovy âSOB ve stejné soutûÏi získali i ãestné uznání od ministerstva Ïivotního prostﬁedí. Certifikaãní systém LEED ﬁídí
U. S. Green Building Council neboli Americká
rada ekologick˘ch staveb. Toto americké sdruÏení pﬁedních firem ze v‰ech odvûtví stavebnictví podporuje a oceÀuje projekty, které se staví
odpovûdnû k Ïivotnímu prostﬁedí.

Po ‰ichtû
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Skok pﬁes kÛÏi na jevi‰tû
Soubor B∏´dowianie slaví 25 let ãinnosti v hornick˘ch krojích
HAVÍ¤OV (bk) Skok pﬁes kÛÏi,
star˘ hornick˘ obyãej pﬁijímání
adeptÛ hornického ﬁemesla mezi
zku‰ené semestry, se po letech
opût objeví na jevi‰ti. Stane se tak
v sobotu 6. prosince v Domû kultury Petra Bezruãe v Havíﬁovû.
V rámci jubilejního koncertu
Mikulá‰i s havíﬁi jej umûlecky
ztvární regionální soubor B∏´dowianie, pÛsobící u Místní skupiny
PZKO v Havíﬁovû-Bludovicích.

Pﬁem˘‰líme o tom,
Ïe pﬁipravíme reprízu.

...svat˘ PéÈo, na to Ostravsko mû uÏ neposílej. Ti dobrosrdeãní havíﬁi
Kresba: V. Novák
z andûla udûlali svého ‰éfa a ãerta totálnû opili...

SOUTùÎ HORNÍKA

Hra o tﬁi stokoruny
Asociace pisatelÛ na obsah soutûÏního snímku ã. 48 byly pﬁepestré.
Krkolomná pozice ãerného koÈátka
a typick˘ posed rezavé koãky
(kocoura), která v‰e sleduje, vybiãovaly fantazii k zajímav˘m úvahám. Tﬁi z nich jsme vybrali a pro
autory jsou v redakci pﬁipraveny tﬁi
stokoruny. V˘herci soutûÏní fotografie ã. 48 jsou Jiﬁí Uriga, Kvûta
Franková oba z Ostravy a Jindﬁich
Make‰ z Havíﬁova-Podlesí.

„V Bludovicích mÛÏeme sledovat vzájemné pronikání tû‰ínského a hornického folkloru. ProtoÏe
hornická kultura se v poslední
dobû na folklorní scénû objevuje
málo, rozhodli jsme se u pﬁíleÏitosti 25 let ãinnosti na‰eho souboru pﬁipomenout pﬁedstavení ·achÈák, kter˘ asi pﬁed dvaceti lety pﬁipravil karvinsk˘ choreograf a
dlouholet˘ vedoucí reprezentaãního souboru PZKO Górnik Adam
Palowski,“ vysvûtlil umûleck˘
vedoucí B∏´dowian a mechanik
pro dÛl z Dolu Paskov Marcin
Pisula.

Poslední detaily jubilejního koncertu regionálního souboru
B∏´dowianie pilovali bludoviãtí taneãníci a zpûváci v sobotu 29.
listopadu na zkou‰ce v bludovické polské ‰kole.
Jubilejní koncert B∏´dowian je
koncipován ve velkém stylu. Na
scénû se objeví na 120 úãinkujících. V úvodním programovém
bloku Mikulá‰i vystoupí pﬁes ãtyﬁicet dûtí ze souboru Mali B∏´dowianie, po nich pﬁedvede tû‰ínské
a hornické zvyky 35 taneãníkÛ ze
souboru B∏´dowianie a dal‰í tﬁicítka jejich star‰ích kolegÛ z b˘valé
skupiny B∏´dowice. Zpívat bude

‰estiãlenn˘ sbor a o hudební
doprovod se postará kapela Kamraci.
„Jsme rádi, Ïe je o koncert
obrovsk˘ zájem, lístky jsou uÏ
beznadûjnû vyprodány,“ informuje Marcin Pisula. „Pﬁem˘‰líme ale
o tom, Ïe bychom pﬁipravili je‰tû
jeho reprízu. PﬁíleÏitost vidût skok
pﬁes kÛÏi v podání na‰eho souboru se moÏná je‰tû naskytne.“

SoutûÏní foto ã. 48

„Drahá, kde jsi? Musí‰ mi ihned vysvûtlit, po kom to dítû je! Já jsem rezav˘….“
(ju)
„Jak mû to Garfield uãil: Vyskoãit, chÀapnout, lapnout a my‰iãku zakousnout…..“
(kf)
„Koneãnû se ten âertík nûkde ztratil. Doufám, Ïe ho alespoÀ hodinu neuvidím!“
(jm)

Kdo sídlí v tomto opr˘skaném
domû posetém satelity? Îe by to
byli obyãejní televizní maniaci,
nebo sbûratelé ãi obchodníci s
touto technickou vymoÏeností? A
co kdyÏ je to kamufláÏ a v objektu
sídlí nûjaká ‰pionáÏní centrála ãi
odnoÏ NASA?! Nebo máte jiné
vtipné vysvûtlení. Napi‰te nám, co
si o na‰í soutûÏní fotografii ã. 49
myslíte. Pro tﬁi z vás jsou nachystány stokoruny.
Uzávûrka je v úter˘ 9. 12. 2008.
Odpovûdi posílejte po‰tou na
adresu redakce: T˘deník Horník,
SoutûÏní fotografie ã. 49

Proke‰ovo nám. 6, 702 00 Ostrava,
faxem na tel. ãíslo: 596 113 648,
nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslan˘ text oznaãte
SOUTùÎ. NezapomeÀte pﬁipsat
své jméno, adresu, pﬁípadnû telefonní ãíslo. V˘herci si mohou
odmûnu vyzvednout po pﬁedchozí
telefonické domluvû s Renatou
Pavlíkovou na ãísle 732 829 149,
nejpozdûji v‰ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v˘hra propadá. Jména v˘hercÛ
soutûÏní fotografie ã. 49 zveﬁejníme v dal‰ím ãísle novin.

Tû‰ínské kroje seknou i dne‰ním holãinám. Takto skáãí mistﬁi.

JAK

TO VIDÍ STRYK

Snímky: Bohuslav KrzyÏanek

LOJZEK

Svinû touÏila v káì
Nasral sem se oto na moju Maﬁu.
Na stare kolena se dala na lu‰tûni!
KdyÏ sem se ju namluval a potym
po paru rokach chodûni aji zebral
za manÏelku, sedûla v kutku a pletla. To bylo fajn, bo na sebe i dûcka
u‰trykovala dycki cosik pûkneho a
hlavnû originalniho, takÏe zme za
totaãa nûchodili tajak vojaci v jednotnych uniformach, co nabizaly
Slezanka ãi OP Prostûjov. Jak starla a dûcka odrustaly, ãim dal ãastûj‰i schovavala jehlice co nejdal a do
co nejspodnûj‰i ‰uflady, aÏ se na to
vyprdla uplnû. Pravil sem se, Ïe je to
dobﬁe, bo budû mûÈ vãil, kdyÏ su
dûcka z domu, vice ãasu na mû, ale
to ni! KdyÏ cosik furt nûgruntuje,
do ãeho se vehementnû snaÏi zatahnuÈ aji mû (ale o tym aÏ pﬁi‰tû!), sedi
zas v kutku, ale misto jehlic ma v
ruce tuÏku a kuski novin. Zaãala
totiÏ lu‰tiÈ sudoku. A tak ju to vzalo,
Ïe misto teho, aby dala penize na
jakusik tu babsku paradu, vraÏa je
do novin a ãasopisuv ãi zvla‰tnich
kniÏeãek sudoku. Pravil sem ji:
„Maﬁo, nûchej teho, bo z tych cifer
zblbnû‰! SpomeÀ se na mojiho tatu,
jak furt lu‰til a jak nam to v‰eckim,
hlavnû moji mamû, lezlo na nervy!

Vãil zje tajak on! Misto aby ses mi
vûnovala, sedi‰ tu zabunãena a
ohryza‰ tuÏku!“ Ani mi na to nûodpovûdûla, enem se podivala tak, Ïe
sem raãi vzal ãopku, galo‰e a zmiznul Na Upadnicu. KdyÏ sem to
mezi pivami vykladal kamo‰um,
smjali se na cele kolo. AÏ se Antek
na chvilu zamyslel a potym pravil:
„Pamatuje‰, Lojzek, na teho maleho ‰tajgra z Bezruãa? Teho, jak zme
mu ﬁikali gnom, bo kerysik vzdûlanec ﬁikal, Ïe to znaãi zly skﬁet? Tak
ten pﬁeci teÏ chodil do lu‰titelskeho
kruÏka a furt se hrabal v ãasopise
KﬁíÏovkáﬁ a hádankáﬁ. S nim tam
chodil aji tyn Moãkoﬁ z ¤epi‰È.“
„Co bych se nûpamatoval. EnemÏe
tyn chlop z ¤epi‰È se nûmenoval
Moãkoﬁ, to zme mu enem tak ﬁikali,

bo me‰kal v ¤epi‰Èu. Ale pamatuju
se, jak raz gnom pﬁi‰el ku mnû a
pravil: ,Tak se mi podaﬁilo vylu‰tiÈ
zapeklitu hadanku!’ Ukazal mi
vystﬁiÏek z novin, na kerym byl
obrazek: velke S, fla‰ka vina, potok
a beãka. ,A co ma byÈ?’ ptal sem se.
,No to ma‰ vylu‰tiÈ a ma ti z teho
vylezÈ, Ïe nûjake zviﬁe se chce vykupaÈ!’ pravil mi, a oãi mu svitily tajak
mi, kdyÏ sem poprve vidûl nahu
babu. âumûl sem na tyn obrazek,
ale nic mi nûnapadlo. AÏ gnom vitûzoslavnû pravil: ,To S je jasne, fla‰ka ma vinûtu, potok se menuje Îilav
a beãka znamena káì. No a kdyÏ to
da‰ do kupy, tak z teho vyjdû, Ïe:
Svinû touÏila v káì! âili zvíﬁe se
chce koupat! Jasne?!’ Myslel sem
vtedy, Ïe mu zkopu ﬁiÈ, ale zustal
sem klidny!“ Zato chlapi vãil ﬁvali v
hospodû smichem. A do teho Erìa:
„KdyÏ zme u tych hadanek, co je to:
je to celé ãerne a ma to jednu nohu?
Nûvime. No pﬁeci jednonohy ãernoch! A je to cele ãerne a má to dvû
nohy? âernoch s duma nohami! Ni!
Dva jednonozi ãerno‰i! A je to cele
ãerne a ma to tﬁi nohy? Tﬁi jednonozi ãerno‰i! Ni. Pﬁeci klavir! Fajne,
ni?!“
TuÏ zdaﬁ buh, va‰ Lojzek
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Krasavice se sjely do Ostravy
V hotelu Imperial se v nedûli konal casting na âeskou Miss 2009
OSTRAVA „Pochopte, to nejsou
Ïádn˘ ‰pásy, kdyÏ se na vás valí
tolik krásy...“ zpívá v písni Miss
Moskva Jiﬁí Korn. Vzpomnûl jsem
si na ni v nedûli v ostravském
hotelu Imperial. Tam se to totiÏ
krásn˘mi dívkami jen hemÏilo. Na
150 jich usilovalo o postup do semifinále soutûÏe âeské Miss 2009.

Ostrava
MIKULÁ· NA LEDù Ostravsk˘
rozhlas poﬁádá akci pro dûti Mikulá‰ na ledû. Koná se ve ãtvrtek 4.
prosince od 16.00 hodin na zimním
stadionu Sareza v Ostravû-Porubû.
Dûti se mohou tû‰it na diskotéku,
soutûÏe, ceny za nejlep‰í masky.
Brusle s sebou!

HOST: VùRA ·PINAROVÁ Petr
Bende a jeho band zahrají ve ãtvrtek 4. prosince od 20.00 hodin
v klubu Parník v Moravské Ostravû.
Hostem koncertu „Vánoãní Space
tour 2008“ bude Vûra ·pinarová.

Pﬁedsedkyní poroty byla Miss âR 1991 Michaela Maláãová (vlevo).

castingu bylo nakonec vybráno
devût nejzajímavûj‰ích dívek. Na
seznamu adeptek na postup do
finále je nyní celkem 39 krásek.
Semifinále je ãeká jiÏ v pondûlí 8.
listopadu v praÏském hotelu Prague Marriott. Porota nakonec
vybere dvanáct ‰Èastn˘ch finalistek. Ty se vypraví v lednu pﬁí‰tího
roku na soustﬁedûní do exotické
Keni. O tom, která z nich získá
korunku âeské Miss 2009, se rozhodne 28. února bûhem finálového
galaveãera v atraktivních prostorách ruzyÀského leti‰tû v Praze v
pﬁímém pﬁenosu TV Nova. Na
vítûzky ãekají ceny za více neÏ pût
milionÛ korun.
TEXT A FOTO: Josef Lys

Folklor i v hornick˘ch krojích
Soubor písní a tancÛ Suszanie z Horní Suché slaví své 55. v˘roãí
HAVÍ¤OV Byl to senzaãní záÏitek. Plné dvû hodiny zpûvu a tance.
A také trocha mluveného slova,
v pol‰tinû. Soubor písní a tancÛ
Suszanie (Su‰ané) z Horní Suché u
Havíﬁova totiÏ slavil 55. v˘roãí
svého vzniku. Bylo tomu tak v podveãer 29. listopadu v Domû kultury
Petra Bezruãe v Havíﬁovû.
A proã se mluvilo a zpívalo
polsky, respektive slezsky? Zﬁizovatelem souboru Suszanie je totiÏ
Místní skupina Polského kulturnû-osvûtového svazu (PZKO)
v Horní Suché. A jak je v na‰em
regionu v‰eobecnû známo, pol‰tina v tomto kraji neãiní nikomu
z místních Ïádné problémy.

TIPY HORNÍKA

MIKULÁ· NA PÁRU Mikulá‰sk˘
historick˘ parní vlak se vydá v sobotu 6. prosince na vyhlídkovou jízdu
z Ostravy hl. nádraÏí (9.54) pﬁes Svinov (10.30) do ·tramberka (11.06) a
zpût (15.45) do Ostravy (pﬁíjezd
16.59). Cestující pobaví Mikulá‰
s andûlem a ãertem i program na
‰tramberském námûstí.

Z ostravského castingu postoupilu do semifinále devût dívek.

V zaplnûném
sále se také
vzpomínalo na
ty, kteﬁí stáli u
zrodu souboru,
na jeho v˘voj,
úspûchy...
A
bylo na co. Velkou chloubou
zhruba tﬁicetiãlenného souboru je vlastní pûtiãlenná kapela a
sedmiãlenná
pûvecká sloÏka.
Sv˘mi v˘kony a
rÛznorod˘m
repertoárem
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zvycích nabízí karvinsk˘ klub
Dokoﬁán. Program v evangelickém
kostele na Masarykovû námûstí ve
Fry‰tátû zaãíná v nedûli 7. prosince
v 17.00 hodin.
GOSPELOVÉ VÁNOCE Americk˘ gospelov˘ zpûvák Cedric Shannon Rives a sbor High Praise Gospel Singers budou protagonisty
leto‰ního gospelového vánoãního
koncertu v kostele Pov˘‰ení sv.
KﬁíÏe v Karviné-Fry‰tátû. Koná se
ve ãtvrtek 11. prosince v 19.30 hodin.

Havíﬁov
VÁNOCE P¤ED ELÁNEM Den
s bohat˘m programem – takov˘
bude pátek 5. prosince pﬁed OD
Elán v Havíﬁovû. Hlavní program
odpoledne. Na sobotu 6. prosince
je nachystán jarmark vánoãních
tradic ve Spoleãenském domû
Reneta (10.00 – 17.00 hodin).
VÁNOCE HRAJOU GLÓRIJÁ

VÁNOâNù I PETRA JANÒ
Petra JanÛ míﬁí na sever Moravy.
Její vánoãní koncert se koná v pondûlí 8. prosince od 19.00 hodin
v kinû Luna v Ostravû-Zábﬁehu.
Doprovodí ji vokální trio WBP se
skupinou Septet Plus.

Karviná
DÁREK K MIKULÁ·I V pátek 5.
prosince v 11.00 hodin se slavnostnû rozsvítí vánoãní strom také na
Masarykovû námûstí v Karviné.
Od 10.00 do 17.00 hodin zde
vypukne zábavn˘ den pro dûti i
dospûlé s programem a atrakcemi
vánoãního jarmarku.
VÁNOâNÍ KONCERT Operní
pûvkynû Eva Dﬁízgová-Jiru‰ová
(soprán), Igor Franti‰ák (klarinet) a
Michal Bárta (klavír) budou úãinkovat na vánoãním koncertu. Koná
se v úter˘ 9. prosince od 18.00 hodin
v obﬁadní síni karvinského zámku.
SETKÁNÍ U ADVENTNÍ SVÍâKY
VáÏnou hudbu, vánoãní zpûvy a
pastorely s povídáním o tradicích a

Vánoãní koncert Petra Kotvalda,
âeské filharmonie a souboru Permoník si mÛÏete vyslechnout v pondûlí 8. prosince v KD Leo‰e Janáãka
v Havíﬁovû. Zaãátek v 19.00 hodin.
DON·TÍ KOZÁCI ·piãkové tûleso Bolschoi Don Kosaken se objeví v Havíﬁovû. Pûvci nabídnou
duchovní hudbu, ruské lidové
písnû a také operní árie. Koncert se
koná ve stﬁedu 10. prosince od
19.00 hodin v KD Leo‰e Janáãka.

Fr˘dek-Místek
ROCKOVÉ VÁNOCE Koncert
pod názvem Rockové Vánoce 2008
probûhne v sobotu 13. prosince v KD
Válcoven plechu ve Fr˘dku-Místku.
Hosty jsou kapely: Alkohol, Doga,
·kvor dal‰í. Zaãátek v 15.00 hodin.

OKD, Rekultivace, a. s.
Dûlnická 41/884, Havíﬁov-Prostﬁední Suchá, PSâ 735 64

zahajuje v˘bûrové ﬁízení na nákup:

Suszanie navazují i na hornické tradice.
mnohokrát zaujal nejen u nás, ale
i v zahraniãí – v Polsku, Slovensku, Nûmecku, Francii.
Zajímavé je jistû to, Ïe vedoucí
souboru Ján Mraãna je vedoucím
úseku vybavování a likvidace
Dolu âSM. Jak nám prozradil,
folklor ho dal dohromady s jeho
celoÏivotní partnerkou. Tanãil mj.
v brnûnském Jáno‰íkovi, Souboru
písní a tancÛ. O roku 2004 s manÏelkou Barbarou SuszanÛm spoleãnû ‰éfují. „Ne‰lo by to bez podpory, sponzorÛ, bez pomoci ‰achty. Rád bych vedení Dolu âSM
podûkoval za podmínky, které mi
vytváﬁí,“ zdÛraznil Ján Mraãna.

Ján Mraãna (vlevo) s taneãníky v hornick˘ch krojích.

TEXT A FOTO: Josef Lys

1 ks – Stolová
hydraulicko-pneumatická
n˘tovaãka brzdov˘ch
obloÏení
Kontakt: Antonín Tomeãka
tel.: 596 580 229
mobil: +420 605 903 537
fax: 596 440 613
e-mail: a.tomecka@okd.cz
Termín pro informace: do 31. 12. 2008

R234/49

Pﬁed devítiãlennou porotou v
ãele se svou pﬁedsedkyní a ﬁeditelkou soutûÏe âeská Miss Michaelou
Maláãovou se nejdﬁíve pﬁedstavily
ve svém civilním obleãení. Sítem
estétÛ na Ïenskou krásu pro‰lo 33
nejpohlednûj‰ích, které se pak
pﬁedvedly v dvojdíln˘ch plavkách.
Zhruba polovina z nich pak pro‰la
dal‰í zkou‰ku, která mj. obsahovala
pohovor pﬁed televizní kamerou.
Obdobnou procedurou pro‰lo
uÏ dﬁíve v Praze na 400 uchazeãek,
v Brnû 180. V severomoravském

Po ‰ichtû

Panoráma

8

Po ‰ichtû
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Zábava

PRO

O KNIHU

ZASMÁNÍ

Tajenka: „Pane vrchní,“ ﬁíká pan Lukáã rozhoﬁãenû, „vsadím se, Ïe vá‰ kuchaﬁ tu sekanou, co jste mi pﬁinesli,
ani neochutnal...“ „Samozﬁejmû, Ïe ne, on je tu od toho, aby vaﬁil, a ne, aby jedl a potom...
(dokonãení v tajence)
ÎencÛv
nástroj

Setí

Prohlídka
stroje

Citoslovce
pobídnutí

Kolem

Africk˘
kmen
v Nigérii

Obilní
sklady

Letora

Jméno
Ch˘lkové

V˘stavní
dÛm

Harold
Lloyd

Ukazovací
zájmeno

Sladidlo

âesk˘ automobilov˘
závodník

Otoãka
v ko‰íkové

Znaãka
arsenu

Noclehárna
(zastarale)

Rum

âast˘
název
na‰ich obcí

âe‰tí
herci

1. DÍL
TAJENKY

Ozdravûní

Vrch nad
Bûlehradem

Lámáním
oddûlit
Podnik
v Lipníku

Vzorec nitridu uranu

SPZ Prahy
v˘chod

Omezenec
(ﬁidãeji)

MuÏské
jméno

âást dne
Znaãka
tabáku
Borovice

Zálusk
·v˘carská
ﬁeka

V˘stavná
bouda

Znaãka
hliníku

PrÛvodce
Mohameda

Styl hudby
Inic. spis.
Radi‰ãeva

Velmi
siln˘ vítr

Evropané
(slovensky)

Inic. jazykov.
Okdena

Geologická
vrstva
tﬁetihor

2. DÍL
TAJENKY
Franc. ‰lecht.
pﬁídomek
Hudební
interval

Filmovací
pﬁístroj

âesk˘
sochaﬁ

Ochutit
pokrm

Pﬁijde manÏel domÛ a Ïena se
hned ptá: „Koupil jsi chleba?“
„Chleba, nákupy, to není chlapská práce prdelko,“ odpoví muÏ.
„Tak se svlíkni a pojì dûlat
chlapskou práci.“
ManÏel: „Proboha, ty vÛbec nerozumí‰ srandû, dej mi tu ta‰ku!“

✿
V kanceláﬁi pﬁijde ‰éf za sekretáﬁkou a povídá: „Jaru‰ko, skoãte
mi koupit novou my‰, rozbila se mi
a potﬁebuji pracovat. Ale kupte
optickou.“
Blond˘nka odpoví: „Ano pane
vedoucí a kde je tady Zverimex?“

SUDOKU
JAK LU·TIT SUDOKU:
KaÏd˘ ﬁádek, sloupec a kaÏd˘
ãtverec (3x 3 políãka) musí
obsahovat ãísla od 1 do 9.

Tajenka z minulého ãísla: „Pane, takto opilého vás do divadla nemÛÏeme pustit!“ „A tamhletoho jste pustili.“
Toho ano, ale to je herec.
PomÛcky: Adria, ANR, CKO, Koro, MKG.
Autor: Franti‰ek Krejãa
Na vylosovaného lu‰titele ãeká za správné ﬁe‰ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû
vyzvednout v na‰í redakci. Z lu‰titelÛ minulé kﬁíÏovky byla vylosována Drahomíra Vítûchová z Ostravy.
Prosíme v˘herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã. 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

HOROSKOP
21. 3. – 20. 4.

od 4. do 10. prosince 2008
B˘k

21. 4. – 21. 5.

BlíÏenci

22. 5. – 21. 6.

Uvûﬁíte tomu, co uÏ
dávno vnímáte. Osoba opaãného pohlaví
vám to naznaãuje jiÏ
dostateãnû dlouho.
KdyÏ se poddáte citu, ãekají vás pﬁíjemné dny. DokáÏete tvrdû pracovat a velice dobﬁe organizovat.
Pﬁedvánoãní shon vás vÛbec nepﬁekvapí, v‰e budete mít vãas a peãlivû
uklizeno a napeãeno a budete si jen
uÏívat.

Jdûte si zatancovat a
vÛbec zkuste dûlat
v‰echno, o ãem víte,
Ïe se tím zcela bezpeãnû nabíjíte pozitivní energií. Potom budete mít dost sil
a odvahy ze sebe vydat také tu negativní a ne se za ni stydût, dusit ji v
sobû a chovat se, jako kdyby pro vás
negativní energie neexistovala. Obû
tyto polarity v sobû uveìte do rovnováhy a nestyìte se za své emoce.

V‰echno, ãeho se budete obávat, se vám
mÛÏe velice snadno
splnit. Na ‰patnou
náladu je nejlep‰í
aktivní pohyb. Zkuste provádût
pravidelné cviãení a nejíst jídla, o
kter˘ch víte, Ïe vám nedûlají dobﬁe.
Uvidíte, Ïe se vám brzy uleví a va‰e
chmurné my‰lenky budou pryã.
Najdûte si chvilku a zajdûte si se
sv˘mi pﬁáteli tﬁeba do kina.

Rak

Lev

Panna

22. 6. – 22. 7.

23. 7. – 23. 8.

24. 8. – 23. 9.

JestliÏe se rozhodnete
pro nûco, tak to musíte
mít.
Zapnûte
v‰echny své síly a
du‰evní energii na
nejvy‰‰í obrátky a dílo se podaﬁí.
Jste velice rozhodní a dokáÏete pﬁekonat a porazit i obtíÏe, které se
zdají i vám dost velké. Vyhledávání
nebezpeãn˘ch situací si nechte na
jindy, pﬁesto se nudit nebudete.

Máte hodnû znám˘ch,
spoustu kamarádÛ,
ale zamyslete se, jestli
máte nûjakého osobního pﬁítele, kterému
mÛÏete dÛvûﬁovat. JestliÏe ano, tak
si mÛÏete gratulovat. JestliÏe ne,
nûco s tím udûlejte. KaÏd˘ nûkdy
potﬁebujeme spﬁíznûnou du‰i.
V tomto období by se vám mohlo
podaﬁit takového pﬁítele získat.

S pln˘m nasazením se
pou‰títe pouze do
vûcí, o kter˘ch musíte
mít nejprve konkrétní
pﬁedstavu a velmi vás
to musí zaujmout. Tato posedlost
mÛÏe lidi kolem vás mást, ale tím se
nezab˘vejte. Pﬁem˘‰lejte nad blíÏícími se svátky a na své blízké. Je
nejvy‰‰í ãas k nákupu vhodn˘ch
dárkÛ.

Váhy

·tír

Stﬁelec

24. 9. – 23. 10.

24. 10. – 22. 11.

Osoby opaãného pohlaví vás zajímají, a to
bez ohledu na vûk a
spoleãenské postavení. Nebuìte sobci a
mûjte na mysli, Ïe v podstatû nejste
Ïádní dobráci. V pﬁípadû nachlazení
nebo pﬁi drobném poranûní nebudete moci jet na spoleãn˘ víkend,
ale pozor na to, abyste od ostatních
nechtûli, aby akci zru‰ili kvÛli tomu,
Ïe vy se nemÛÏete zúãastnit.

Kdo se vám vzpírá a
odporuje vám, ten ve
vás vzbudí pﬁímo dravou touhu ho pﬁemoci. Pokuste se neuchylovat k nûjak˘m úhybn˘m manévrÛm a bojujte poctivû a dÛstojnû.
Sami si do toho zﬁejmû nabûhnete
tím, Ïe dotyãnou osobu uÏ tak dlouho zvete na náv‰tûvu, aÏ koneãnû
pﬁijde a vy to nebudete umût zpracovat.

Kozoroh

Vodnáﬁ

Ryby

Bez ohledu na to, kolik
máte práce, se vám
podaﬁí v‰e zaﬁídit tak,
abyste se dostali na
nûjaké pﬁíjemné místo
a nûco velice pﬁíjemného tam proÏijete. Vá‰ klid byste si mohli pokazit
pouze sv˘m sklonem k Ïárlivosti. Jste
neustále nastartováni vidût nebezpeãí v‰ude i tam, kde by to nikoho jiného vÛbec ani nenapadlo.

21. 1. – 19. 2.

Va‰ím problémem by
mohla b˘t vytrvalost.
Jakmile máte nûco
dûlat pravidelnû, tﬁeba
v urãitou hodinu, tak
zaãnete pauzírovat a vysmeknete se
z toho. Jak se vysmeknout kontrole
a sebevládû, na to jste skuteãnû pﬁeborníci. Musíte se pﬁekonat a dodrÏovat ten správn˘ reÏim. Brzy uvidíte sami na sobû lep‰í v˘sledky.

• S bolestí v srdci oznamujeme
v‰em pﬁíbuzn˘m, pﬁátelÛm a
znám˘m, Ïe nás navÏdy opustil
ve vûku 72 let ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek, bratr, tchán, dûdeãek, ‰vagr a str˘c, pan Ján Ka‰‰a,
dlouholet˘ dÛlní pracovník Dolu
J. Fuãík v Petﬁvaldû. Poslední
rozlouãení s na‰ím zesnul˘m bude v sobotu 6. 12. 2008 v 11.00
hodin v obﬁadní síni krematoria
ve Slezské Ostravû. Za zarmoucenou rodinu manÏelka Helga a
B 443/49
dcera Jana s rodinou.

Až 5 mil. všem!
Z nebankovních zdrojů,
bez reg. a prok. příjmu
!!! SMĚNKA !!!
řeš. exekuce i oddlužení
Nab. spol., auto+ tel. + odm./den

Tel.: 731 129 009, 775 655 600

Nabídka pÛjãky
PÒJâÍME 10 000 Kã, 30 000 Kã
50 000 Kã aÏ 100 000 Kã
VRÁTÍTE 11 628 Kã, 34 884 Kã
58 140 Kã aÏ 116 280 Kã

Volejte 774 828 496

23. 11. – 21. 12.

Jste ztûlesnûná zvûdavost a je tady zase jeden ze vzácn˘ch dnÛ,
kdy si tím nenadûláte
problémy, ale budete
schopni do sebe vstﬁebat velké
mnoÏství informací, a potom je
umût pouÏít v pravou chvíli ke zlep‰ení pracovních postupÛ, ale také i
v domácnosti. Oceníte, Ïe vás nûkdo
trpûlivû vyslechne bez pﬁeru‰ování a
odmûníte ho mal˘m dárkem.

22. 12. – 20. 1.

✧ OZNÁMENÍ

20. 2. – 20. 3.

Jakoukoliv nejistotu
ve svém Ïivotû strpíte,
kromû nejistoty penûz
na prvním místû a
nejistoty vÛãi partnerovi na místû druhém. Vá‰ problém
je v tom, Ïe si myslíte, Ïe jistotu vám
v Ïivotû zajistí dÛm a v nûm partner,
a proto se toho v podstatû bojíte a
pﬁitom si to nejvíc pﬁejete. UÏívejte
si radûji spoleãn˘ch chvilek.

R233/49

Beran

SPRÁVNÉ VYLU·TùNÍ:

R 227/49

Anglick˘
urãit˘
ãlen

...svat˘ Petr? Hlásím pﬁepadení! âert je v pytli, andûl znásilnûn a dárky
Kresba: V. Novák
ukradeny!...

Iniciály
politika
Ghándhího

R 214/49

Pohyb na
‰achovnici

P¤EHLED AKTUÁLNÍCH V¯BùROV¯CH
¤ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA

V PROSINCI 2008
• Investice stavební (ISTAV)
• Opravy strojní (OSTR)
– samostatná v˘bûrová ﬁízení
– spoleãná v˘bûrová ﬁízení

–

Nejsou poÏadavky

–

Solidne
wyniki
spó∏ki
NWR
Górnik
W D´bieƒsku rozpocz´to prace przygotowawcze do g∏´bienia szybów

D A R M O WA G A Z E TA N I E T Y L K O D L A G Ó R N I K Ó W

4 GRUDNIA 2008 • ROCZNIK 5

NUMER 49

W dniu Êwi´ta braci górniczej, Barbórki 2008,
sk∏adamy wszystkim górnikom ˝yczenia
satysfakcji z górniczego trudu, bezpiecznej
pracy, a tak˝e zdrowia, szcz´Êcia, pogody
ducha i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Szcz´Êç Bo˝e wszystkim górnikom!
Redakcja

Na rzecz ludzi i regionu
Fundacja OKD rozdzieli 32 mln koron
OSTRAWA (vs) Prawie siedem
setek ciekawych pomys∏ów i u˝ytecznych inicjatyw organizacji pozarzàdowych zabiega o wsparcie ze strony
Fundacji OKD w ramach jesiennej
rundy przyznawania grantów.
Celem wi´kszoÊci z nich jest
poprawa poziomu ˝ycia ludzi w
regionie ostrawsko-karwiƒskim,
niektóre majà byç jednak zrealizowane w innych cz´Êciach kraju. Pracownicy fundacji przy wspó∏pracy
ze specjalistami ze wspó∏pracujàcych organizacji przygotowujà
obecnie wnioski pod obrady zarzàdu. O tym, które projekty uzyska∏y
poparcie, fundacja spó∏ki w´glowej
OKD poinformuje jeszcze przez
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
WÊród wybranych wnioskodawców
rozdzieli ∏àcznie 32 miliony koron.
Jak poinformowa∏ rzecznik Fundacji OKD Vladislav Sobol, najwi´ksza cz´Êç Êrodków, mniej wi´cej po∏owa ca∏kowitej kwoty, zostanie przeznaczona na inicjatywy w
ramach programu „Na rzecz zdrowia“. W tym segmencie o wsparcie
ubiegajà si´ 202 wnioski. Najwi´cej
projektów – 328 – nawiàzuje do

programu „Na rzecz radoÊci i edukacji“. ¸àcznie 121 wniosków nadesz∏o do programu „Na rzecz przysz∏oÊci“, celem kolejnych 17 podaƒ
w segmencie „Na rzecz Europy“
jest zdobycie funduszy umo˝liwiajàcych rzetelne opracowanie wniosków o granty Unii Europejskiej.
Podczas wiosennej rundy przydzielania grantów Fundacja OKD
wspar∏a 181 projektów, przyznajàc
na ich realizacj´ ponad 31 milionów
koron. „Wiele z nich zosta∏o ju˝
wykonanych i przynoszà nam du˝à
radoÊç. Sukcesywnie sà przygotowywane tak˝e projekty zakrojone
na szerszà skal´, na przyk∏ad budowa boisk sportowych, nietypowych
ogrodów szkolnych czy wind dla
niepe∏nosprawnych. Ich realizacja
nie jest szybka, lecz po wykonaniu
przynosiç b´dà u˝ytek przez wiele
lat“ – powiedzia∏a dyrektorka Fundacji OKD Blanka T˘ﬁowa.
Kolejna runda przyjmowania
wniosków zostanie og∏oszona
prawdopodobnie wiosnà przysz∏ego roku. Szczegó∏y mo˝na znaleêç
na
stronach
internetowych
www.nadaceokd.cz.

AMSTERDAM (bk) Spó∏ka górnicza New World Resources, w∏aÊciciel spó∏ki w´glowej OKD oraz
jeden z czo∏owych producentów
w´gla kamiennego w Europie, opublikowa∏a w trzeciej dekadzie listopada wyniki za trzy kwarta∏y br.
Jak pisze si´ w komunikacie,
dobre wyniki spó∏ki za okres dziewi´ciu miesi´cy, zakoƒczony dnia
30 wrzeÊnia 2008 roku, odzwierciedlajà stabilnà sytuacj´ operacyjnà
oraz solidne rezultaty osiàgane
dzi´ki produkcji w´gla i koksu.

Stabilny poziom produkji
Wskaênik EBITDA wyniós∏ 520
mln euro za okres sprawozdawczy,
co oznacza wzrost o 96% w porównaniu z pierwszymi dziewi´cioma
miesiàcami 2007 r. Dzi´ki temu
mar˝a EBITDA wynios∏a 34%,
czyli tyle samo, co w okresie dziewi´ciu miesi´cy 2008 roku.
Koszty podstawowe wzros∏y o
oko∏o 11%, co jest zadowalajàcym
wynikiem, bioràc pod uwag´
wzrost kosztów odczuwalny przez
ca∏y sektor.
Skorygowany zysk na akcj´ serii
A zwi´kszy∏ si´ o 137%, czyli do
0,97 euro dzi´ki znaczàcemu wzrostowi przychodów spowodowanemu wy˝szymi cenami w´gla i ni˝szymi obcià˝eniami podatkowymi.
Poziom produkcji pozosta∏ stabilny w porównaniu do tego samego okresu 2007 r. i NWR jest na
dobrej drodze, aby osiàgnàç za∏o˝ony roczny poziom produkcji
wynoszàcy 12,8 mln ton w´gla.

Gwarancjà pomyÊlnego rozwoju spó∏ki w´glowej OKD w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego powinna staç si´ nowa
technika, nap∏ywajàca do kopalƒ spó∏ki w ramach programu POP
Fot. Bogus∏aw Krzy˝anek
2010.
Realizacja programu inwestycyjnego NWR w spó∏ce w´glowej
OKD, wykorzystujàcego najnowoczeÊniejsze technologie, post´puje
zgodnie z planem. Wdro˝enie POP
2010 przyniesie wzrost wydajnoÊci,
podwy˝szenie
bezpieczeƒstwa
pracy i wzrost niezawodnoÊci, jak
te˝ umo˝liwi eksploatacj´ pok∏adów na wi´kszej szerokoÊci.

Przygotowania w D´bieƒsku
Spó∏ka NWR poinformowa∏a te˝
o przebiegu prac nad realizacjà projektu budowy nowej kopalni w´gla
kamiennego w D´bieƒsku, na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny.

Najwa˝niejsze wyniki gospodarcze
• Wzrost przychodów o 60% (na podstawie porównania rocznego) do
1,55 mld euro
• Wzrost EBIDTA (zysk operacyjny powi´kszony o amortyzacj´) o
96% do 520 mln euro. Znaczàce zwi´kszenie mar˝y EBIDTA do 34%.
• Zysk za okres sprawozdawczy wzrós∏ do 259 mln euro, czyli o 137%
• Skorygowany zysk na akcj´ serii A wyniós∏ 0,97 euro (wzrost o 137%).
• Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej wzros∏y o 160% do 359
mln euro
• Ustabilizowana produkcja w´gla na poziomie 9,4 mln ton

„Rozpocz´liÊmy prace przygotowawcze do g∏´bienia szybów w
rejonie D´bieƒsko na po∏udniu
Polski. Obejmujà one wykonanie
dwóch otworów wiertniczych o g∏´bokoÊci 100 metrów ka˝dy, a tak˝e
wykonanie otworu g∏´bokiego na
1400 metrów.
Sà to istotne kroki w przygotowaniu ostatecznego studium wykonalnoÊci projektu w D´bieƒsku.
Umo˝liwià one poznanie geologicznych i hydrologicznych uwarunkowaƒ, z którymi b´dziemy musieli
si´ zmierzyç podczas g∏´bienia szybów oraz dostarczà nam bardziej
szczegó∏owych informacji, które
zostanà wykorzystane w górniczym
studium wykonalnoÊci. Polska
firma Dalbis Sp. Z.o.o. podpisa∏a
kontrakt na wykonanie opisanych
prac.
Nasz niezale˝ny konsultant górniczy, spó∏ka JT Boyd, kontynuuje
prace nad zakoƒczeniem pe∏nego
studium wykonalnoÊci dla projektu
(feasibility study), które spodziewane jest w okresie dziewi´ciu miesi´cy 2009 r.“ – mo˝na przeczytaç w
raporcie NWR.

Udane imprezy, ciekawe pomys∏y
Klub Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD koƒczy jubileuszowe obchody

Jednym z atrybutów Karwiƒskiego Szpitala Górniczego jest wypoFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
sa˝enie w nowoczesny sprz´t medyczny.

Najwy˝sze lokaty w rankingu
Karwiƒski Szpital Górniczy wÊród najlepszych
KARWINA (bk) ¸adny sukces
odnotowa∏ w presti˝owym rankingu zrealizowanym przez pozarzàdowà organizacj´ s∏u˝by zdrowia
HealthCare Institute Karwiƒski
Szpital Górniczy. W absolutnej ocenie wszystkich szpitali w RC w 2008
roku zajà∏ znakomità drugà lokat´.
Zgodnie na trzecim miejscu w
ramach Republiki Czeskiej karwiƒski szpital uplasowa∏ si´ w ocenie
pod wzgl´dem zadowolenia pra-

Górnik

DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW

cowników szpitala i jego kondycji
finansowej oraz w ocenie pacjentów. JeÊli chodzi o zadowolenie
pacjentów, w ramach województwa
morawsko-Êlàskiego karwiƒskiemu
szpitalowi nale˝y si´ palma pierwszeƒstwa.
Podsumowanie rankingu oraz
przekazanie certyfikatów obdy∏o
si´ 25 listopada podczas Êrodkowoeuropejskiej konferencji pn. „Efektywny Szpital 2009“.

Redakcja Horník-Górnik • Adres redakcji: Proke‰ovo nám. 6,
702 00 Moravská Ostrava • Redaktor kolumny: Mgr Bogus∏aw Krzy˝anek
E-mail: krzyzanek@volny.cz • Tel.: 596 264 801, Komórka: 728 864 125

OSTRAWA (bk) W Êrod´ 3 grudnia dobieg∏y koƒca jubileuszowe
obchody 20-lecia Klubu Przyjació∏
Muzeum Górniczego OKD oraz
15. rocznicy za∏o˝enia muzeum
górnictwa pod Landekiem.
Jak poinformowa∏ prezes klubu
Zdenûk Dombrovsk˘, rok 2008
by∏ z tego powodu przez pryzmat
dzia∏alnoÊci klubu trudny, ale
pomyÊlny.
Pietwa∏dzkie spotkanie z okazji
10. rocznicy zakoƒczenia wydobycia w Kopalni „Julius Fuãík”,
ostrawski koncert wielkiej górniczej orkiestry d´tej „Májovák”,
uroczyste zebranie cz∏onkowskie
klubu po∏àczone z karczmà piwnà,
wystawa Górnictwo Regionu
Hawierzowskiego – to wszystko
by∏y imprezy, które cieszy∏y si´
nadspodziewanym zainteresowaniem i przyczyni∏y do wzbogacenia
oferty wy˝ycia kulturalnego na
terenie ostrawsko-karwiƒskiego
zag∏´bia w´glowego.
Klub kontynuowa∏ wydawanie
Jednà z najciekawszych imprez
jubileuszowych Klubu Przyjació∏ Muzeum Górniczego OKD
by∏a bez wàtpienia wystawa
Górnictwo Regionu HawierzowFot. Bogus∏aw Krzy˝anek
skiego.

publikacji obrazujàcych dawniejsze i wspó∏czesne ˝ycie na tym
terenie, kr´cenie dokumentów na
p∏ytach DVD, spotkania z prelekcjami w Ostrawie, Hawierzowie,
Karwinie i Pietwa∏dzie, w których
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 6 tysi´cy osób,
urzàdzi∏ dwie wycieczki tematyczne. ¸adnà i cennà pamiàtkà sta∏
si´ medal okolicznoÊciowy wed∏ug
projektu znanego ostrawskiego
rzeêbiarza Martina Kuchaﬁa.
UroczystoÊci to ∏adne s∏owo.
„Dla nas oznacza∏o ono jednak
tak˝e sporo dodatkowej pracy.

Trzeba by∏o wymyÊliç, co pragniemy sobie przypomnieç i co zrealizowaç. I co najwa˝niejsze – zapewniç na to finanse” – skonkludowa∏
prezes Dombrovsk˘. „Dlatego
chcia∏bym podzi´kowaç spó∏ce
w´glowej OKD i Fundacji »Landek« za kluczowy udzia∏ w tworzeniu naszego bud˝etu. Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e wszystkim
innym sponsorom, m.in. firmom
zewn´trznym Polcarbo, Pol-Alpex
i THK âechpol, bez których nasza
dzia∏alnoÊç nigdy nie mog∏aby
osiàgnàç podobnych rozmiarów“.
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JIÎ OD 169 900 Kã

A to i s poji‰tûním!

Autoset Centrum âR plus s.r.o.
KONCESIONÁ¤ RENAULT

www.autoset.cz

Ostrava, Michálkovická (smûr zoo),
tel.: 596 240 474

R 230/49

Havíﬁov, Bludovick˘ kopec,
tel.: 596 416 870

V¯HODNÁ AKCE!!!

R 235/49

Líbí se Vám?
Za 5 000 Kã mûsíãnû je Vá‰!

70 000 Kã jiÏ za 1 333 Kã
RPSN jiÏ od 9,51%

+ zimní obutí
a stﬁe‰ní nosiã
s boxem
ZDARMA

• pro zamûstnance, dÛchodce a OSVâ
• posouzení a navedení zdarma
• od 20.000 do 400.000 Kã bez ruãitele

NOVINKA – 200 000 Kã
BEZ DOLOÎENÍ P¤ÍJMU
LEASING A ZPùTN¯ LEASING
• Hotovostní a spotﬁebitelské úvûry
• Hypotéky a americké hypotéky
• Úvûr na vá‰ automobil (RPSN jiÏ od 12%)
• ¤e‰ení exekucí nemovitostí
R2/49

776 648 944
R 168/49

Slezská Ostrava,
A. S. ALFA spol. s r. o.
Bohumínská 50,
Na Kamenci pod Bazaly
tel.: 596 124 841,
e-mail: suzuki.ostrava@email.cz

S teplem vystačí ten,
kdo si je správně rozdělí!
Objednejte si brikety

R136/49

V¯·E PÒJâKY

od 10 000 Kã

moÏnost pﬁeúvûrování nev˘hodn˘ch
krátkodob˘ch pÛjãek
a v˘hodná úroková sazba

Dûkujeme Vám za projevenou
dÛvûru v uplynulém roce.

OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY

»BOUŘE V PECI«
či pytlované černé uhlí
o vysoké výhřevnosti
na tel. č.: 596 511 533
nebo 775 585 771
POHODLN¯ A LEVN¯
NÁKUP TEPLA!
dodá
Orlová

BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN

Souãasnû se tû‰íme na dal‰í spolupráci.

R239/49

R229/49

Kontakt: 608 779 999, 608 779 988, 596 920 747

U pﬁíleÏitosti svátku sv. Barbory,
patronky havíﬁÛ, a do nového
roku 2009 pﬁejeme v‰em
pracovníkÛm akciové spoleãnosti
OKD hodnû zdraví, ‰tûstí,
osobních i pracovních úspûchÛ.

Dûkujeme na‰im zamûstnancÛm
a obchodním partnerÛm za spolupráci
v roce 2008 a v‰em pﬁejeme pﬁíjemné proÏití
vánoãních svátkÛ, do nového roku pevné zdraví,
‰tûstí a hodnû spokojenosti jak v pracovním,
tak osobním Ïivotû.

CARBOKOV s.r.o.

R228/49

Ihned volejte:

Orlová,  606 790 683 Havíﬁov,  606 790 698
Karviná,  606 790 697
Tﬁinec,  558 329 036, 606 790 696
Fr˘dek-Místek,  558 639 759, 606 790 690

vedení spoleãnosti
CARBOKOV s.r.o.
Okrajová 4c, Havíﬁov-Podlesí
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Nadace OKD

I s cukrovkou se dá plnohodnotnû Ïít
Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem chystá novou sociální sluÏbu. Pﬁípravy spolufinancuje Nadace OKD
OSTRAVA KdyÏ postihne cukrovka dospûlého ãlovûka, je to problém. KdyÏ je diagnostikovaná u
dítûte, je to rána, která zmûní chod
a fungování celé rodiny. Jen málokdo si uvûdomí, Ïe takto nemocné
dítû vám nûkde nevezmou do ‰kolky, Ïe bez dozoru rodiãÛ nesmí
samotné jít do hodin tûlocviku.
Zapovûzené mu jsou ‰kolní v˘lety,
lyÏáky, ‰koly v pﬁírodû a dal‰í akce.
Dítû si musí neustále hlídat hladinu
cukru, píchat si inzulín a dodrÏovat
pﬁísnou dietu. Îádn˘ uãitel za nû
nepﬁevezme odpovûdnost.
„U mojí dcery Michaely zjistil
lékaﬁ onemocnûní diabetem mellitus I. typu, kdyÏ jí bylo devût let,“

ManaÏerka Kateﬁina MoÏná
ukazuje, jak se zachází s glukomûrem. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

vypráví Martina Bryndaãová, jedna
z maminek dítûte s cukrovkou. „Byl
to ‰ok. Onemocnûní dítûte se musela podﬁídit celá rodina. Konãila
jsem mateﬁskou s druh˘m dítûtem a
chystala se na návrat do zamûstnání. V‰echno se rozpadlo, zÛstala jen
péãe o nemocnou holãiãku. Mûla
jsem pocit, Ïe se mi hroutí svût a Ïe
uÏ nikdy nebude nic fungovat.“
Pomocnou ruku na‰la ne‰Èastná
maminka u Obãanského sdruÏení
Dítû s diabetem, které sídlí na ulici
Kostelní v Ostravû. Vzdûlávací a
edukaãní programy pomohly nejen
jí, ale pﬁedev‰ím dceﬁi. „Nikdo
v rodinû tímto onemocnûním netrpí. Teprve ve sdruÏení se setkala
s podobnû nemocn˘mi dûtmi a
pochopila, Ïe i s tímto zdravotním
handicapem se dá plnohodnotnû
Ïít. Dnes je dceﬁi tﬁináct a dokáÏe
se o sebe plnû postarat,“ ﬁíká Martina Bryndaãová. S my‰lenkou
sdruÏení se sÏila natolik, Ïe se stala
ãlenkou jeho rady.
Obãanské sdruÏení Dítû s diabetem vzniklo v roce 2004, ale pÛsobilo jiÏ od ﬁíjna 2001 pod pÛvodním
názvem Klub Moravskoslezského
kraje SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel diabetick˘ch dûtí. ZaloÏila ho skupina
maminek se stejnû nemocn˘mi
dûtmi pod vedením pﬁedsedkynû
Hany Kovalské. Jeho cílem je
pomáhat rodiãÛm dûtí, které onemocnûly nevyléãitelnou chorobou
Diabetes mellitus I. typu (DM) a
sdruÏen˘m autoimunitním onemocnûním s DM.
Dnes poskytuje ‰irokou ‰kálu
aktivit, které vyuÏívá na tﬁi sta
rodin z Moravskoslezského kraje a
dal‰í zájemci z celé republiky. Sou-

Dokázali byste píchnout malému dítûti inzulín? âlenky rady
Obãanského sdruÏení Dítû s diabetem Martina Bryndaãová a Veronika Demlová mají v tomto smûru (bohuÏel) velkou zku‰enost.
ãástí nabídky ostravského Edukaãního centra jsou odborné semináﬁe,
víkendové zdravotnû edukaãní
pobyty, v˘lety, sportovní a kulturní
akce a dûtské tábory s edukaãním
programem. Dûti a jejich rodiãe se
bûhem nich uãí, jak zvládat onemocnûní v rÛzn˘ch situacích, a mají
moÏnost vymûnit si své zku‰enosti
a pobavit se o problémech.
V souãasné dobû sdruÏení pﬁipravuje dal‰í zajímav˘ projekt.
Nese název Raná péãe – Ruka
podaná na pomoc dûtem s cukrovkou a je definován jako „terénní a
ambulantní sluÏba poskytovaná

ProdluÏují a zkvalitÀují Ïivot
Krnovská nemocnice zakoupila díky pﬁíspûvku kyslíkové pﬁístroje
KRNOV (syl-kij) Plicní léãebnu
v JeÏníku na Krnovsku znají
mnozí staﬁí havíﬁi. Mimoﬁádnû
pﬁíznivé klimatické podmínky a
ãist˘ vzduch v‰ak samy od sebe
nestaãí na odstranûní váÏn˘ch
d˘chacích potíÏí. Proto je mj.
nutné pouÏívat ke kyslíkové terapii kyslíkové pﬁístroje a tlakové
kyslíkové láhve.
JenÏe kyslíkov˘ch koncentrátorÛ byl nedostatek a kyslíkové
láhve jsou pﬁíli‰ drahé. Dnes uÏ
v prvním pﬁípadû mÛÏeme pouÏívat minulého ãasu, neboÈ díky
pﬁíspûvku Nadace OKD mohla
Krnovská nemocnice (SdruÏené
zdravotnické zaﬁízení), pod kterou Plicní léãebna v JeÏníku patﬁí,
zakoupit ‰est nov˘ch kyslíkov˘ch
koncentrátorÛ nejmodernûj‰ího
typu v hodnotû témûﬁ ãtvrt milionu korun. Ty umoÏÀují pacientÛm
s váÏn˘m onemocnûním také
pobyt v domácím prostﬁedí.
„V nemocniãním zaﬁízení vyuÏívají pﬁístroje pacienti indikovaní
k dlouhodobé kyslíkové terapii,
kteﬁí ãekají na pﬁidûlení pﬁístroje
poji‰Èovnou, nebo pacienti, kteﬁí
potﬁebují kyslíkovou terapii pﬁi
zhor‰ení stavu,“ vysvûtluje primáﬁka plicního oddûlení Eva Ponãová.
„Proti bûÏn˘m kyslíkov˘m bombám pﬁedstavuje tento zpÛsob
léãby znaãnou úsporu finanãních

prostﬁedkÛ, zároveÀ je pro pacienty bezpeãnûj‰í a pohodlnûj‰í.“
Pﬁístroje váÏí podle typu od
dvaceti do tﬁiceti kilogramÛ, jsou
napájeny z bûÏné elektrické sítû a
jejich obsluha je navíc velmi jednoduchá. Jsou proto mobilní i
v rámci bûÏného obydlí. Pﬁi náleÏité indikaci je pronájem pﬁístroje
hrazen zdravotními poji‰Èovnami
nebo si pacient mÛÏe pronájem
hradit sám. Pro jeho pﬁidûlení
musí nemocn˘ splÀovat urãité
podmínky. Hodnotí se pﬁedev‰ím

stadium choroby a dÛleÏit˘m kritériem pro poji‰Èovny je nekuﬁáctví pacienta.
Kyslíkové pﬁístroje fungují na
principu molekulárního síta, které
ãerpá kyslík z okolního vzduchu.
„Jsou urãeny pro nemocné s chronickou dechovou nedostateãností
na podkladû plicních chorob, nejãastûji u nejpokroãilej‰ích stadií
chronického zánûtu prÛdu‰ek,“
ﬁíká primáﬁka Ponãová a vyzvedává, Ïe takto postiÏen˘m lidem prodluÏují a zkvalitÀují Ïivot.

Kyslíkov˘ koncentrátor je napájen z bûÏné elektrické sítû a jeho
FOTO: SZZ
obsluha je velmi jednoduchá.

dítûti a rodiãÛm dítûte
ve vûku do 7 let“.
V praxi to bude vypadat tak, Ïe speciálnû
vy‰kolené zástupkynû
sdruÏení budou kontaktovat rodiãe mal˘ch
dûtí, u kter˘ch bylo
zji‰tûno onemocnûní
cukrovkou, nav‰tíví je
doma, poradí, jak uspoﬁádat chod domácnosti
pro potﬁeby nemocného dítûte a jak ﬁe‰it
problémy
spojené
s onemocnûním DM.

„Víte, lékaﬁ s vámi mluví podle
kníÏky. On neproÏil to, co my. On
nemûﬁil v noci synovi cukr a nestrachoval se o jeho Ïivot,“ vysvûtluje
smysl sluÏby Veronika Demlová,
dal‰í ãlenka rady OS Dítû s diabetem a maminka sedmiletého syna
Ondﬁeje, kter˘ onemocnûl cukrovkou, kdyÏ mu byly 4 roky. „A bude
to i pﬁínos pro lékaﬁe. Bude vûdût,
Ïe tûm maminkám nûkdo poradí,
pomÛÏe.“
„Nikdo není tak bohat˘, aby
nepotﬁeboval pomoc druhého...“
Takové je heslo Obãanského sdruÏení Dítû s diabetem. A pomoc
potﬁebuje také samo sdruÏení. Pﬁi
pﬁípravû nejnovûj‰ího projektu ji
na‰la u Nadace OKD. Ta pro jeho
potﬁeby vyãlenila témûﬁ 190 tisíc
korun. „Jsme samozﬁejmû ‰Èastni,
Ïe nám Nadace OKD vy‰la vstﬁíc.
Ne kvÛli sobû, ale kvÛli dûtem, kter˘m tento dar pomÛÏe,“ podûkovala finanãní manaÏerka sdruÏení
Dítû s diabetem Kateﬁina MoÏná.
Bohuslav KrzyÏanek

Z ãinnosti OS Dítû s diabetem.

Nadace OKD pﬁijala v dal‰ím
grantovém kole 668 Ïádostí
OSTRAVA Témûﬁ sedm stovek
dobr˘ch nápadÛ a uÏiteãn˘ch aktivit neziskov˘ch organizací usiluje o
podporu Nadace OKD v podzimním grantovém kole. Cílem vût‰iny
z nich je zlep‰it Ïivot lidem na
Ostravsku a Karvinsku, nûkteré ale
poãítají s realizací také v jin˘ch ãástech republiky.
Pracovníci Nadace nyní ve spolupráci s odborníky Ïádosti vyhodnocují a pﬁipravují pro jednání
správní rady. O tom, které projekty
získají podporu, bude nadace informovat jednotlivé Ïadatele je‰tû
pﬁed vánoãními svátky. Firemní
nadace severomoravsk˘ch tûÏaﬁÛ
v tomto grantovém kole rozdûlí
více neÏ 32 milionÛ korun.
„Chceme v‰e stihnout co nejdﬁíve, aby si mohli úspû‰ní Ïadatelé
vãas pﬁipravit rozpoãty na pﬁí‰tí
rok. Velká ãást lidí pracuje v neziskov˘ch organizacích ve svém volném ãase, takÏe je pro nás velmi
dÛleÏité, aby se mohli kvalitnû
vûnovat své hlavní ãinnosti a nemuseli uÏ pﬁitom myslet na peníze,“
vysvûtlila jeden z dÛvodÛ rychlého
rozhodování ﬁeditelka Nadace
OKD Blanka T˘ﬁová.
Nejvíce penûz, pﬁibliÏnû polovina z celkovû rozdûlované ãástky,
pﬁipadne na aktivity v rámci programu Pro zdraví, v nûmÏ se ucházejí o podporu celkem 202 projekty. Nejvût‰í poãet projektÛ se pﬁi-

tom se‰el v programu Pro radost a
vzdûlávání (328), kter˘ je zamûﬁen
napﬁíklad na rozvoj ‰kolství a spoleãenského Ïivota i na podporu volnoãasov˘ch aktivit dûtí a mládeÏe.
Celkem 121 Ïádostí pﬁi‰lo do programu Pro budoucnost, jenÏ podporuje rozvoj regionu a Ïivotního
prostﬁedí. Cílem dal‰ích 17 Ïádostí
v programu Pro Evropu je získat
prostﬁedky na dÛkladné zpracování
Ïádostí o granty z fondÛ Evropské
unie.
V jarním grantovém kole podpoﬁila Nadace OKD 181 projektÛ,
mezi které rozdûlila více neÏ 31
milionÛ korun. „Mnoho tûch aktivit jiÏ bûÏí a máme z nich velkou
radost. Postupnû se pﬁipravují i
rozsáhlej‰í projekty, napﬁíklad
budování sportovních hﬁi‰È, netypick˘ch ‰kolních zahrad nebo v˘tahÛ pro handicapované spoluobãany. Jejich realizace není tak rychlá,
po svém dokonãení v‰ak budu pﬁiná‰et uÏitek dlouhou dobu,“ ﬁekla
T˘ﬁová.
Dal‰í grantové kolo vyhlásí
Nadace OKD zﬁejmû na jaﬁe pﬁí‰tího roku. V˘jimkou je program Pro
Evropu, kter˘ bude s ohledem na
uzávûrky jednotliv˘ch evropsk˘ch
grantÛ rozdûlovat peníze ãtyﬁikrát
do roka. Aktuální informace si
mohou zájemci vyhledat na internetov˘ch stránkách www.nadaceokd.cz.
Vladislav Sobol
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V nedûli dorazí PlzeÀ!
Cíl Baníku OKD Karviná: letos uÏ neztratit ani bod

Po relativnû slab‰ích soupeﬁích ãeká karvinské házenkáﬁe na závûr
FOTO: Ivo Dudek
roku tûÏk˘ los.
bovce prvoligového Pﬁerova 30:26.
Trenér Martin Kostelník ale v˘konem nad‰en˘ nebyl. „Splnili jsme

Baník OKD Karviná–PlzeÀ
extraliga házenkáﬁÛ
nedûle 7. 12. v 10.30 v hale házené

V uplynulém t˘dnu si Karvin‰tí
zajistili postup do osmifinále âeského poháru, kdyÏ vyhráli na palu-

Olympijsk˘ vítûz se vrací ke vzpírání!
Ota Zaremba bude v Horní Suché trénovat mladé vzpûraãe
HORNÍ SUCHÁ (tam) Olympijsk˘ vítûz a svûtov˘ rekordman ve
vzpírání Ota Zaremba z Horní
Suché dává o sobû zase hlasitû
vûdût. Rozhodl se jít do projektu
„Návrat Oty Zaremby“ v podobû
vybudování vzpûraãské ‰koly pro
nejmlad‰í.
Ota Zaremba vyhrál v roce
1980 olympijské hry v Moskvû a
stal se jedním ze symbolÛ sportu v
socialistickém âeskoslovensku.
Na rozdíl od jin˘ch sportovcÛ té
doby se nikdy netajil tím, Ïe mu
k úspûchÛm v˘raznû pomáhal
dopink. V roce 1987 se vzpíráním
skonãil a zaãal pracovat na ‰achtû.
Poté se Ïivil jako noãní hlídaã, teì
uÏ je pár let v ãásteãném invalidním dÛchodu. „Jednadvacet let
jsem prakticky na ãinku nesáhl,
byl jsem na ni na‰tvan˘. Zniãila
mi zdraví, se vzpíráním jsem
nechtûl mít nic spoleãného,“
vypráví Ota Zaremba. „Nedávno
ale pﬁi‰el návrh z Nadaãního
fondu sportovních veteránÛ, Ïe by
mohl financovat tuto malou vzpûraãskou ‰kolu. Ten nápad se mi
líbil a domluvili jsme se.“

Nadaãní fond sportovních
veteránÛ uvolnil 200 tisíc korun
na vybavení a dal‰ích 300 tisíc na
provoz ‰koly v prvním roce. Oficiální otevﬁení vzpûraãské ‰koly
Oty Zaremby je plánováno na 15.
ledna, uÏ teì je ale kapacita naplnûna. „V Horní Suché a okolí se
to brzy rozkﬁiklo, takÏe o mladé
vzpûraãe nemáme nouzi,“ libuje si
olympijsk˘ vítûz. Na zaãátku bude
mít na starosti deset mlad˘ch
vzpûraãÛ od 13 do 15 let, dál se

uvidí. „Stra‰nû se tû‰ím, jak budu
mlad˘m pﬁedávat zku‰enosti, kter˘ch mám více neÏ dost. Sledovat,
jak se pod m˘m vedením postupnû zlep‰ují, bude fantastické. A
doufám, Ïe z nûkoho vyroste
olympijsk˘ medailista, jako jsem
byl já. Nemusí získat zlatou medaili, tﬁeba i bronz by byl pro
ãeské vzpírání vynikajícím úspûchem,“ vyslovil na závûr své pﬁání
nejlep‰í sportovec âeskoslovenska roku 1980.

KARVINÁ (tam) Hokejisté SK
Karviná bojují nejen o body, ale
také pomáhají nemocn˘m. Dokázali to náv‰tûvou Rájecké nemocnice v Karviné, kde jako jeden t˘m
darovali krev.
S nápadem vysly‰et v˘zvu
nemocnice pﬁi‰el trenér Pavel
Zemánek. „Sly‰el jsem v rádiu, Ïe
se nemocnice na Karvinsku pot˘kají s nedostatkem krve, a hned
jsem to tlumoãil v kabinû. Kluci mû
mile pﬁekvapili: byli jednoznaãnû
pro, abychom ‰li krev darovat,“
popisoval sled událostí kouã. Jeho
slova potvrzuje i hráã Michal ZakuÈansk˘: „TrenérÛv nápad se nám
líbil. Urãitû je to prospû‰ná vûc,
nám to nic neudûlá a ostatním to

Z

pomÛÏe. Navíc ãlovûk nikdy neví,
kdy budete krev sám potﬁebovat.“
Darovat nejcennûj‰í tekutinu se
rozhodl cel˘ t˘m a v‰ichni se shodli na tom, Ïe na krevním oddûlení
rozhodnû nejsou naposledy. „KdyÏ
nám bude pﬁát zdravíãko, urãitû
budeme chodit pravidelnû. Tﬁeba
ãasem dostaneme Janského plaketu, i ta bronzová by nás potû‰ila. Za
t˘m mÛÏu slíbit, Ïe se tady jednou
za ãtvrt roku objevíme.“
Podle hokejisty Tomá‰e Zemánka je tento poãin i v˘zvou pro
ostatní obyvatele Karviné a okolí:
„Tﬁeba se na‰eho pﬁíkladu chytí
ostatní a problém nedostatku krve
bude vyﬁe‰en. To by nás moc potû‰ilo.“

V¯SLEDKÒ

FOTBAL
I. liga: Baník Ostrava–Jablonec 3:1
po 16. kole: 1. Slavia 37, 2. Mladá
Boleslav 31, 3. Baník 30.
HOKEJ
Extraliga: Tﬁinec–Litvínov 6:4, â.
Budûjovice–Vítkovice 1:0, po 28.

CO

kole: 1. Litvínov 53, 2. Vítkovice 51,
3. PlzeÀ 45, …7. Tﬁinec 43. I. liga:
Havíﬁov–Hr. Králové 5:4 po nájezdech, Poruba–Havl. Brod 1:2 po nájezdech, po 28. kole: 1. Kometa Brno
66, 2. Ústí n. L. 63, 3. Vrchlabí 62,
…9. Havíﬁov 37, 15. Poruba 27.

NÁS âEKÁ

SOBOTA
Hokej – I. liga: Havíﬁov–Vrchlabí (17).
NEDùLE
Házená – extraliga: HC Baník
OKD Karviná–PlzeÀ (10.30).

Hokej – extraliga: Tﬁinec–Liberec
(17).
ST¤EDA
Hokej – II. liga: Orlová–Velké
Meziﬁíãí (18).

OKD, a. s.
vnitﬁní organizaãní sloÏka nezapsaná v obchodním rejstﬁíku

DÛl Darkov
se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ 735 06

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení
na investiãní akce:

Zv˘‰ení v˘konu filtraãní
ãásti termické su‰árny
Vzdûlávací a ‰kolicí
stﬁedisko na Dole Darkov
Kontaktní osoby:
Ing. Karel Tobola, vedoucí odboru
investic, tel.: 596 469 561

Mladí vzpûraãi se mají na co tû‰it, Ota Zaremba má elánu a zkuFOTO: Tomá‰ Tikal
‰eností na rozdávání.

Ing. Karel Warcop, technik povrchov˘ch
investic, tel.: 596 469 462

Chcete odlétat na dovolenou z Ostravy? Pak neváhejte a pﬁijìte do âEDOKU co nejrychleji!!! Autokarem na lyÏe s odjezdy z Ostravy...
* Hochkar, Rakousko (zimní prázdniny) 29.1. - 31.1. 2009 4 990,* Egypt, Hurghada
8/11/12 dní 7.2. – 14.6.2009 od 8 390,Vánoce, silvestr a zima u tepl˘ch moﬁí!
* Egypt, Sharm El Sheikh 8/11/12 dní 8.2. – 28.6.2009 od 9 590,* To nejlep‰í z Egypta s plavbou po Nilu 14.3. – 24.3. a 3.4. – 14.4. 2009 od 17 990,16 dní 5.2. – 20.2. 2009 od 27 390,* Thajsko, pﬁímé lety
* Thajsko, ostrov Phuket
16 dní 26.2. – 13.3. a 26.3. – 10.4. 2009 od 28 790,* Okruh severním Thajskem s v˘letem na ﬁeku Kwai 5.2. – 20.2. 2009 41 990,* Tropické ostrovy jiÏního Thajska relaxaãním tempem 26.2. – 13.3.2009 46 990,10.1. – 20.1. a 21.2. – 3.3. 2009 od 25 990,* KeÀa, pﬁímé lety
* Safari okruh KeÀou s pobytem u moﬁe 21.2. – 3.3. 2009 58 890,-

* Egypt, Taba
* Egypt, Sharm El Sheikh
* Egypt, Hurghada
* Thajsko
* Spojené arabské emiráty
* Kuba

8 dní
8/10/11 dní
8/11/12 dní
16 dní
12/8 dní
16 dní

8.12. – 27.4. 2009
11.12. – 8.2. 2009
12.12. – 7.2. 2009
18.12. – 17.4. 2009
27.12. – 29.4. 2009
27.12. – 26.4. 2009

od 7.490,od 8.490,od 6.490,od 23.990,od 21.090,od 32.990,-

* Hochkar, Rakousko
* Hochkar, Rakousko
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KARVINÁ (tam) Velmi nároãná
ãást sezony vãera zaãala házenkáﬁÛm Baníku OKD Karviná. Po uzávûrce tohoto vydání hráli vãera
veãer v Lovosicích, dále jejich program pokraãuje domácím zápasem
proti Plzni, utkáním v Tﬁeboni a
poslední leto‰ní duel odehrají pﬁed
Vánocemi doma se Zubﬁím.

úkol – postoupili jsme. Ale jinak se
mi ten zápas vÛbec nelíbil. Nenavázali jsme na v˘kony z extraligy, pﬁístup hráãÛ byl chladn˘. Zkrátka –
utrpûli jsme vítûzství.“ Dal‰ím soupeﬁem Karviné bude na zaãátku
února TﬁeboÀ. Postup si zajistila i
juniorka HCB OKD SCM, která
doma vyﬁadila Velké Meziﬁíãí drtiv˘m pomûrem 42:24. Ta se v osmifinále utká s Ko‰utkou PlzeÀ.
Pozornost t˘mu se tak vãera
v Lovosicích upﬁela opût k extralize (v˘sledek naleznete na www.hcbkarvina.cz). Dal‰í tûÏk˘ soupeﬁ pﬁijede do Karviné uÏ v nedûli –
Lokomotiva PlzeÀ. „Plzni máme co
vracet, na jejich hﬁi‰ti jsme ne‰Èastnû prohráli, i kdyÏ víceménû vlastními chybami,“ prohlásil Tomá‰
Heinz. „Lokomotivû se nûjakou
dobu nedaﬁilo, teì ale zase zvedla
hlavu. My jsme si ale v kabinû ﬁekli,
Ïe letos uÏ Ïádn˘ bod ztratit
nechceme. Staãily ztráty na zaãátku
sezony. A to platí i pro dva zb˘vající zápasy v Tﬁeboni a doma proti
Zubﬁí,“ dodal za cel˘ t˘m Heinz.

Karvin‰tí hokejisté darovali krev
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17.2. – 21.2. 2009 9 590,10.3. – 14.3. 2009 9 590,-

Cena zahrnuje: autokar, 2 resp. 4 noclehy s polopenzí, 2 resp. 4denní skipass, prÛvodce, pobytovou taxu,

* Dachstein West, Rakousko

26.2. – 1.3. 2009 6 890,-

Cena zahrnuje : autokar, 3noclehy se snídaní, 3denní skipass, prÛvodce, pobytovou taxu,

* LyÏování v Madesimo, Itálie

5/8 dní 11.2. – 8.3.od 7.490,-

Cena zahrnuje : autokar, 2 resp. 5 noclehÛ s polopenzí, 3 resp. 5denní skipass, prÛvodce,

Povinné pﬁíplatky: Egypt 4440,- Thajsko 7440,- KeÀa 7980,- Kuba 7580,- SAE 5.680,- Prodej LÉTA 2009 jiÏ v plném proudu!
Nepﬁehlédnûte: v˘razné slevy za vãasn˘ nákup do 31. 12. 2009 • bájeãné slevy pro dûti a seniory • zmûnu provozní doby: od 13.12. máme otevﬁeno také v sobotu a v nedûli!!!
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