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Přes osmdesát
procent!

Nezaměstnanost
stoupá

7

Na jedno volné místo v kraji
čtyři desítky uchazečů

Podíl čelbových na limitních
výkonech Karvinských 2013

Nadace OKD
pomáhá dál
Nový ředitel Olša: úkoly jsou
těžší, musíme dále zefektivnit práci
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: ZNALOST RIZIK A PROVOZNÍ DOKUMENTACE JE ZÁKLADEM BEZPEČNÉ PRÁCE!

Výborný ﬁniš Darkováků
251tu3n 50

Darkovští rubači
splnili prosincový plán
těžby na 137 procent!
Překročili i roční úkol

Se stejným úsilím i letos

FOTO: Boris Renner

DARKOV – Skvělým ﬁnišem zakončil rok 2013 Závod
Důl Darkov! V prosinci splnil technický režim v těžbě na
137 procent, když vytěžil celkem 126 731 metrů krychlových čistého odrubaného prostoru. Revírní odbytová těžba podniku činila 190 tisíc tun
uhlí a byla o 51 350 tun vyšší
než ta plánovaná.
Závod Důl Darkov tímto výsledkem úspěšně dovršil i plnění ročního plánu těžby. Celkem
nakopal 2 651 350 tun uhlí
a roční úkol v těžbě překročil
o 251 350 tun.
Prosincové i celoroční těžební
výsledky Závodu Důl Darkov vysoce ohodnotil provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava. „Vzhledem
k tomu, jak se loni vyvíjela situace v OKD, bereme tento výkon jako opravdu mimořádný.
Na Darkově se krize neprojevila,“ konstatoval uznale.

ňský
řekročil lo
– o tolik p
Důl
bě Závod
úkol v těž
Darkov.

Závod Důl Darkov přes obtížnou situaci OKD splnil a překročil roční plán těžby. Mimořádný výsledek zaznamenal i v prosinci.
Tým hlavního předáka
Romana Badury vytěžil v porubu 239 501 posledních
26 645 m3 uhlí a posedmé
v roce 2013 splnil parametry limitního výkonu. Koncem první dekády měsíce začal připravovat porub na překliz do sousedního bloku.
Kolektiv hlavního předáka
Zbyňka Rzidkého likvidoval

Výborný výsledek se rodil
v těžkých podmínkách
K výborné tečce za loňským rokem přispěly především rubáňové kolektivy. Jak se jim dařilo?

Pavel Hadrava:
Vzhledem k tomu,
jak se vyvíjela
situace,
považujeme
tento výkon
za mimořádný.

v první dekádě prosince sekce v porubu 340 700, a poté
se přestěhoval do zkráceného porubu 37 912. Zde vytěžil 16 095 m3, a splnil tak svůj
čtvrtý loňský limitní výkon.
Kolektiv dodavatelské ﬁrmy Polcarbo hlavního předáka Józefa Zubrzyckého zápasil v porubu 340 802 s těžkými geologickými podmínkami.

Chlapi museli lepit pilíř a pro
zajištění nesoudržného stropu
zavrtávat roviny. Přesto vytěžili 28 323 m3 uhlí.
Nejvyšší měsíční těžbu
37 722 m3 dosáhl v prosinci kolektiv Alpex rubání 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji, a to
i přesto, že v nově zprovozněném porubu 40 901 zažil jeden
z nejsložitějších rozjezdů za po-

Parkovat na heliportu není dobrý nápad
Pracovníci bezpečnosti
varují: dohodli jsme se
s Policií ČR, postihy
budou přísnější

ne-li nemožné. Lidé tam přesto
den co den vjíždějí, a dokonce
parkují. Neriskují tím jen pokutu a ztrátu bodů, ale ohrožují tak i životy a zdraví horníků.

„Naposledy jsme se s tímto problémem setkali v pátek
3. ledna. Vrtulník, který přiletěl k naléhavému úrazu, sice
nakonec přistál, ale s rizikem,“

připomněl nedávný případ, kdy
auta u přistávací plochy ohrozila zásah záchranářů, poradce
pro fyzickou bezpečnost OKD
Jaroslav Šlachta.

Je logické, že pracovníci bezpečnosti se snaží s tímto problémem něco dělat. Nejnověji
se dohodli s karvinským oddělením Policie České republiky, že budou pořizovat obrazovou dokumentaci vozidel par-

Ve hře jsou
dvoutisícové
pokuty a připsání
tří bodů.

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Jsou věci, které se
ještě dají tolerovat, jsou věci,
které ne. Hned tři dopravní
značky – zákaz odbočení vlevo,
zákaz odbočení vpravo a zákaz
vjezdu – upozorňují na to, že
na plochu autobusového stanoviště u Závodu Důl Darkov se
nesmí vjíždět. Důvod je vážný.
Bílý kříž s písmenem H uprostřed stanovištní plochy vyznačuje střed heliportu, na kterém přistává vrtulník záchranné služby. Když v tomto prostoru stojí auta, je přistání obtížné

slední léta. Chlapi museli zavrtávat roviny téměř po celé délce
porubu, natáčet výdušnou třídu o 35 metrů. Navíc přes prvních 15 sekcí mechanizované
výztuže nebyl v době rozjezdu porubu průjezd pro dobývací kombajn a pilíř byl zatažen
kamenem.

Běžný obrázek. U kříže vyznačujícího střed přistávací plochy pro vrtulník záchranné služby parkují auta. Že je vjezd
na tuto plochu zakázán, jejich řidiči nerespektují.

kujících v zakázaném prostoru
a předávat ji policistům. Ti případ zpracují a předají přestupkové komisi příslušného města nebo obce, která si předvolá majitele vozidla – výmluva
na osobu blízkou dnes už neobstojí – a bude přestupek řešit podle zákona 200/90 Sb.
Ve hře jsou dvoutisícové pokuty a „zisk“ tří bodů.
Pokračování na straně 3

„Vysoce hodnotím přístup našich kolektivů v prosinci, neboť i při naplnění úkolů měsíce nepolevily v úsilí o docílení co nejvyšší těžby na závodě s cílem snížit nepříznivý
vývoj v těžbě v OKD. V prosinci se nám rovněž podařilo vyklidit zbývajících 74 sekcí mechanizované výztuže FAZOS
15/31 z porubu 40 413j, který
byl dokopán téměř před 2 lety,
a kvůli záparu se v minulosti
nepodařilo technologii ani několika pokusy vyklidit,“ zhodnotil výsledky rubačů ředitel
Závodu Důl Darkov Vladislav
Szmek.
„Chtěl bych tímto zaměstnancům Darkova vyslovit
uznání a poděkování za dosažené výsledky a vyjádřit přesvědčení, že pro tento kolektiv
náročné úkoly letošního roku
jsou nejen zvládnutelné, ale
i překročitelné. K tomu ať nám
přeje hornické štěstí,“ dodal ředitel Szmek.
sc, bk

ZE SVĚTA
KW: NEJVĚTŠÍ ZTRÁTA
ZA DESET LET
VARŠAVA – Největší evropská
černouhelná společnost
Kompania Węglowa vykázala
v roce 2013 ztrátu za prodej
uhlí přes 1 miliardu zlotých
(téměř 7 mld. Kč). Podle
místopředsedy představenstva
Marka Uszka byl příčinou ztráty
především drastický (meziročně o 16 %) pokles cen uhlí.
Nestačily ani škrty 800 milionů zlotých a pokles nákladů
na těžbu o 5 %. Do konce roku
2015 musí dojít k radikálnímu
zvýšení efektivity, aby bylo
možné ﬁrmu vůbec zachránit.
To zároveň předpokládá prodej
dolu Knurów-Szczygłowice
ještě letos do rukou JSW.
KW má na skládkách přes
4 miliony tun uhlí. Tento
objem plánuje snížit na stálou
úroveň 1,5-2 mil. tun.
Marek Síbrt

Z OKD
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CO INOVOVAT?

DOBRÝ NÁPAD,
PRÁCE V TÝMU
Hledáme, co spojuje osobnosti
a přístupy autorů nejlépe
hodnocených nápadů CI
DARKOV – Při losování cen
za trvalé zlepšování může vyhrát
kdokoliv. Stačí přihlásit nápad
a čekat, jestli se na vás usměje
štěstí. V rámci ročního vyhodnocení jsou ale dvě kategorie, kde
jsou vítězové vybíráni vedením
závodů. Jde o ceny za přínos
k bezpečnosti a za ekonomický přínos. Na Závodě Důl
Darkov je za loňský rok získali
zkušení a cenění inovátoři Karel
Mitrenga a Petr Chadim.

Bezpečnost má přednost
O obou jsme už psali a popisovali jsme i obě vítězná řešení.
V případě Karla Mitrengy šlo
o nástavec k prodloužení
pomocné stojky krajních sekcí
DBT 1520/3100 používaných
ve spodní a horní úvrati porubu
a označovaných jako kaplové.
V případě Petra Chadima
o návrh řešení problémů s kolovým vedením na skipových
dopravních nádobách v jámě
Mír 4 nahrazením stávajícího
zařízení PHH3 novým typem
kolového vedení W-1-C/420.
Oba projekty mají společné to,
že zlepšují bezpečnost provozu
a přinášejí milionové úspory.
Pro někoho může být pouze
paradoxní, že ekonomický
přínos z Mitrengova nápadu,
který byl oceněn za bezpečnost,
je podle propočtů větší než
z nápadu Petra Chadima, který
byl oceněn za ekonomiku. Podle
darkovského specialisty CI
René Mahdala je to ale logické.
„Při hodnocení vycházíme
vždy z předpokladu, že lidské
zdraví a život jsou cennější než

jako neměnný. Jako zkušení
a aktivní zlepšovatelé oba
autoři tento předpoklad splňují.
Dalším krokem je problém vymezit, pojmenovat a zpracovat
návrh na jeho řešení. Nejlépe
tak, aby bylo pokud možno
elegantní a technicky vyspělé.
Také v přístupu k tomuto úkolu
oba ocenění racionalizátoři
postupovali shodně. Konkrétně
v tom, že úkol neřešili sami, ale
zvolili práci v týmu.

Věci okolo nás
nejsou dané
jednou provždy,
a tudíž neměnné.
„Řekl bych, že oba využili své
poznatky ze školení interních
konzultantů CI a uplatnili je
v praxi,“ souhlasí s tímto přístupem Mahdal. „Výhod, které
práce v týmu přináší, je mnoho.
Člověk není na svůj úkol sám.
Více lidí znamená více názorů
a více pohledů na stejnou věc.
Nikdo neví vše. Když se autor
dostane při řešení svého problému do slepé uličky, vždycky
se najde někdo, kdo řekne:
A proč to neuděláme jinak?“
popisuje, jak se tříbí názory
a hledají ta nejlepší východiska.

Plýtvání, i to
může být téma
Zkušenosti a znalosti, jakými
disponují Karel Mitrenga a Petr
Chadim, nemá každý. Jejich
přístup ale může sloužit jako
příklad. Inspirací mohou být
především svojí schopností
dívat se na věci jinak, nepovažovat vše, co se děje okolo nás,
za dané a neměnné.

Paskovské čelby
se opět rozjely
Parta Petra Plačka
začala s předstihem,
zvládla totiž návrat
od rubáňových dříve
STAŘÍČ – Jaroch, Cypra,
Řepišťák,
Plaček,
Jozek,
Tománek, Sláma. To jsou hlavní předáci přípravářů, kteří začali od ledna 2014 na Závodě
Důl Paskov plnit technický režim stanovený pro první měsíc
letošního roku na 477 metrů.
Ražby obnovili na lokalitách
Staříč i Chlebovice po půlroční
pauze a dá se říci, že s „plnou
parádou“!
„Pole příprav má k pondělku 13. ledna sedm metrů nad
technický režim,“ informoval
vedoucí paskovských přípravářů Rostislav Gajdzica s tím, že
nájezdu čtyř čeleb předcházelo
stěhování razičů ze stojkových
i sekcových porubů, kde fárali
v průběhu uplynulého pololetí
jako posily. Rubáňoví se nyní
musí spoléhat pouze na vlastní lidi.
„Proč začínat až v pondělí
šestého, když to šlo už v pátek
třetího?“ nechal se slyšet paskovský čelbový rekordman Petr
Plaček, jenž se svými chlapy
urychlil o den přechod z kolektivu Petra Zemana. Díky tomu
začal na Staříči razit budoucí
těžní třídu 077 5355 s předstihem. A už měl ve druhém pracovním týdnu dva a půl metru
nad režim.
Podobně dobře si vede i parta Martina Cypry pracující na Chlebovicích na štrece 112 7451/1. „Ve staničení 210 metrů budeme z ražby

FOTO: Závod Důl Paskov.
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Závod Důl Paskov obnovil od letošního ledna po půlroční pauze ražby.
centrálního odtěžení zahýbat
a chystat blok nového rubání
112 407,“ řekl hlavní předák,
který osádky poskládal rovněž
z části kolektivů Jaroslava Illka
a Břetislava Nováka (oba razí
v karvinské části revíru).
Pavel Jozek dostal úkol stáhnout chlapy z příbírek a asanačních prací, doplnit je raziči Petra Pustáka a pustit se
do přípravy výdušné třídy stěny 074 799 na staříčské lokalitě. Smíšenému kolektivu „velí“
v 074. sloji též Libor Tománek,
jehož čelbové doplnili členové osádek Jiřího Grossingera
(ten zůstal kopat uhlí v porubu
u Martina Majse).
„Ve stojkovém ručním rubání u Pavla Pospíchala máme

i partu Jiřího Hanstchela. Ta
se pustí od února do ražby výchozího kanálu ve 112. sloji,“
upřesnil vedoucí výroby Marek
Červenka. Zbývající tři paskovské kolektivy příprav – Zdeňka
Jarocha, Petra Slámy a Martina
Řepišťáka – pokračují letos
tam, kde přestaly koncem loňského roku.
O
ambicích
čelbových
na Staříči a Chlebovicích

svědčí i fakt, že se všechny
party – až na tu Jozkovu, jež
nemá kvůli nižšímu počtu
pracovních dní šanci parametry naplnit – přihlásily k lednovým limitním výkonům!
Provoz příprav na Závodě Důl
Paskov má k dispozici šest
a půl kilometrů pásů, v minulosti disponoval devíti a půl
kilometry.
Radek Lukša

LIDÍ NENÍ NA ROZHAZOVÁNÍ

Paskovský výrobní náměstek Roman Čmiel v souvislosti s obnovením ražeb konstatoval, že je nutné rozdělovat lidi optimálně
a na produktivní konta 101 či 103 dostávat ty nejlepší. „Člověka,
co nemá zájem zabojovat, nepotřebujeme. Jiná cesta na Paskově
neexistuje!“ řekl s tím, že na šachtě jsou „stále rezervy“.

Provoz dopravy na závodě ČSM
ukončil loňský rok rekordem

Karel Mitrenga a Petr Chadim s cenami za nejlepší řešení pro bezpečnost a ekonomiku.

jakékoliv peníze, toto hledisko
rozhodlo,“ vysvětlil.

Více lidí, více pohledů
Zpracovat řešení, které je
vyhodnoceno mezi stovkou
dalších, není jednoduché. Jaké
předpoklady k tomu musí být
splněny? I v tomto směru se
u obou vítězných návrhů dá
nalézt mnoho společného.
Základem je člověk s otevřenou
hlavou, který vidí problém tam,
kde jiní berou současný stav

„Tento přístup lze uplatnit už
při hledání odpovědi na zásadní otázku: Co vlastně inovovat?
Fakt, že se zrovna tito zlepšovatelé zaměřují na techniku,
neznamená, že něco technického musejí vymýšlet i ostatní.
Za inovaci CI lze považovat
i řešení nedostatků jako
plýtvání materiály, energiemi
a lidskými silami. I toto může
být téma,“ nabádá specialista
CI René Mahdal.
Bohuslav Krzyžanek

STONAVA – Druhým nejvyšším měsíčním počtem vyvezených skipů v historii stonavské
šachty završil zdejší provoz dopravy rok 2013. Pro část těžních zařízení na lokalitě Sever
to také znamenalo jejich rozlučku s „rekordy“. V následujících měsících je totiž čeká postupná modernizace, jak při
hodnocení uplynulých dvanácti měsíců a výhledu do těch
následujících nastínil vedoucí
Ervín Bardoň.
„Prosinec 2013 přinesl největší loňskou měsíční těžbu
skipem, kdy všichni za stálého
dozoru sledovali výkony skipových těžních zařízení. Skončili
jsme na čísle 22 575 skipů, to
je druhý největší měsíční počet v historii ČSM. A když
se nad tímto číslem zamyslím, je za ním vidět propocený
dres všech, počínaje havířem
ve vrchní kapli až po úpravář-

předu. „Znovu nás čekají návíce,“ nechal se slyšet Bardoň
ročné chvíle o volných dnech
s tím, že letos na ČSM mohou
v květnu. Je zde soustředěn
počítat s vyšším pracovním
značný objem prací s velnasazením.
kým důrazem
na orgaProvoz musí krodů
nizaci,
což přináší
mě stálých úkooniza
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ní na
n Severu,“ přiblížil Bardoň.
B
Aby mohli na přelomu
roku 2014 a 2015, tak jako
nyní, konstatovat, že byl úspěšný, je podle něj třeba následující. „Úsporně hospodařit, aby se
náš produkt stal na trhu konkurenceschopným, a také nepřehlížet lhostejnost ke slabým
výkonům a šlendriánsky odvedené práci. Maximálně využit
pracovního fondu se stroji, jejichž hodnota často několikrát
převyšuje cenu Mercedesu klasy A,“ konstatoval Bardoň.
Radek Lukša
Obsluha těžního stroje na severní lokalitě Závodu Důl ČSM.

ku na prádle,“ prohlásil vedoucí
provozu dopravy.
Ten má aktuálně pod sebou 437 chlapů, kteří si všichni v závěru minulého roku plnili povinnosti velmi poctivě
a zodpovědně. „Byť jsme se občas jeden na druhého ne příliš
vlídně dívali. Momentů a úspěchů, které zahřály každého
na duši, ovšem bylo vloni v dopravě na naší šachtě mnohem

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Bardoně s kolegy čekají
náročné modernizace
těžního zařízení Sever

22 575

Z dolů OKD
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Iniciativou hýřili přípraváři
Z celkového počtu
64 limitních výkonů
za rok 2013 jich bylo
dosaženo 6 v rubání
a 58 na čelbách

ředitel Závodu
Důl Karviná

Vážení
kolegové,

FOTO: Závod Důl Karviná

Rekordní listopad

Zástupci karvinských kolektivů, které splnily v listopadu limitní výkon, při vyhodnocení měsíce s vedením šachty.
39 807A a 40 709 dosáhl celkového postupu 47 metrů a denního průměru 2,94 metru.
Výsledkem 116 metrů na ražbě 1 4078 při denním průměru
4,83 metru si vysloužil čestný
diplom tým hlavního předáka
Stanislava Wadelského.
Svůj druhý limitní výkon
v průběhu loňského roku splnily
shodně kolektivy hlavních předáků Sergeje Tarana a Michala
Machy. Prvně jmenovaný dosáhl na čelbě 15 2301/2 výsledku 82 metrů. Průměrný denní
postup měl 3,9 metru. Machův
tým vyrazil 33 metrů na čelbě
22 3911 a dosáhl denního průměru 1,65 metru.

S devíti „limiťáky“
obsadil první
příčku tým
hlavního předáka
Ondřeje Špičky.
1 celkem 74 metrů a dosáhli denní průměr 3,52 metru.
Chlapům Petra Rojíčka dal měsíční postup 174 metrů na čelbě 14 086 průměrný denní výsledek 6,21 metru.
Svým čtvrtým limitním výkonem uzavřel listopad přípravářský tým hlavního předáka Petra Funioka. Na čelbách

Zvláštní ocenění zaslouží přípravářský kolektiv hlavního předáka Jaroslava Illka.
Na Paskově patřil k nejlepším a své kvality ukazuje
i na Karviné. Nastoupil tu 1.
října, rozkoukal se a už v listopadu dosáhl na první limitní výkon. Má hodnotu 76 metrů a splnil ho na čelbě 63 904.
Průměrný denní postup činil
3,45 metru.

Uznání pro Špičku
Poslední měsíc roku přinesl z hlediska plnění limitních
výkonů uklidnění. Uspěly
čtyři týmy, opět šlo pouze
o přípraváře.

Z vyhodnocení limitních výkonů za prosinec 2013.

KW JEDNÁ O PRODEJI
DOLU JSW
Kompania Weglowa nemá dost
ﬁnančních prostředků, aby mohla
investovat do rozvoje dolu KnurówSzczygłowice. Proto se rozhodla jednat o jeho prodeji se společností JSW.
KW se chce podle místopředsedy představenstva Marka Uszka
zaměřit na těžbu energetického
uhlí, zatímco prodávaný důl může
být vhodným doplněním pro
JSW, která se specializuje kromě
těžby koksovatelného uhlí na
samotnou výrobu koksu. Podle
generálního ředitele JSW Jaroslawa
Zagórowského umožní převzetí
dolu ﬁrmě navýšit produkci z 13,5
milionů tun v roce 2013 na 19
ms
milionů tun.
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Podruhé
d h za loňský
l ň k rokk se
radoval tým hlavního předáka Petera Uhriny, jenž
dosáhl na čelbě 11 614 postupu 81 metrů a průměru
4,5 metru na den. Svůj třetí loňský „limiťák “ si připsal
kolektiv hlavního předáka
Stanislava Wadelského. Jeho
v ýsledek je 90 metrů na čelbě 1 4078 při denním průměru 4,47 metru.
Právě prosinec ale rozhodl o tom, který z karvinských kolektivů bude z hlediska plnění limitních výkonů za rok 2013 nejúspěšnější.
Tým hlavního předáka Marka
Gallika, který vyrazil na čelbách 61 102 a 61 102-1 celkem 77 metrů s denním průměrem 3,52 metru, zaznamenal svůj osmý úspěch, a dotáhl se tak na kolektiv Zdeno
Gardoně, s nímž se dělí o druhé až třetí místo.
Prvenství pak vybojoval díky
výbornému výsledku v posledním měsíci roku tým hlavního
předáka Ondřeje Špičky, který si díky 92 metrům na čelbě
39 806-1 připsal svůj devátý limitní výkon. Denní průměrný
postup činil 4,84 metru.
bk

Parkovat na heliportu není dobrý nápad
Dokončení ze strany 1

„Neupřednostňujeme represi, ale jinou možnost nemáme. Umístili jsme už varovné plakáty na příslušných plochách na Závodě Důl Darkov
a na jeho pomocném závodě. Za stěrače vozidel parkujících na ploše stanoviště dáváme lístky s upozorněním, že se
dopouštějí dopravního přestupku. Vzhledem k závažnosti problému a vzhledem k tomu, že
se neustále opakuje, nám teď
nezbývá než zpřísnit postihy,“
konstatoval Šlachta.
Pokud by někdo chtěl poukazovat na to, že na stanoviště běžně zajíždějí autobu-

FOTO: Závod Důl Darkov

ZE SVĚTA

SLOVO ŘEDITELE

Petr Dedek

KARVINÁ – Čelbové kolektivy na Závodě Důl Karviná jednoznačně předčily ty rubáňové. Vyplývá to z ročního srovnání dosažených limitních výkonů. Zatímco v roce 2012 jich
Karvinští zaznamenali celkem
59, z toho 15 v rubání a 44
v přípravách, v loňském roce
bylo z celkového počtu 64 limitních výkonů dosaženo v rubání 6 a v přípravách 58. Tento
poměr souvisí i s vyhlášením
roku 2013 rokem příprav a potřebou urychlit stavební připravenost nových porubů.
Vynikající výsledek z hlediska
plnění limitních výkonů přinesl na Závodě Důl Karviná listopad. O rekordní počet 9 limitů
se v předposledním měsíci roku
zasloužili výhradně přípraváři.
Poosmé v průběhu roku
uspěly kolektivy hlavních předáků Zdeno Gardoně a Ondřeje
Špičky. Prvně jmenovaný dosáhl na čelbě 1 4077 měsíčního postupu 209 metrů při
průměrném denním výsledku 7,74 metru. Špičkovi chlapi se činili na ražbách 39 806
a 39 807, kde dosáhli souhrnného výsledku 132 metrů.
Jejich denní postupy se ustálily na 5,28 metru.
Vedoucí
dvojici
šlapaly
na paty týmy hlavních předáků Marka Gallika a Petra
Rojíčka, které si připsaly za listopad sedmý, resp. šestý limitní
výkon. Gallikovi havíři vyrazili na čelbách 61 102 a 61 102-
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Obdobná situace jako na str. 1, ale z jiného dne a z jiného úhlu. Snímek
z bezpečnostní kamery na darkovské skipové věži jednoznačně dokládá, že
parkování na zákazu vjezdu v prostoru heliportu není ojedinělým přestupkem. Na místě vyhrazeném pro přistání vrtulníku stojí hned pět vozidel.

sy, měl by si uvědomit, že situace je v tomto případě jiná.
„Autobusy mají ze zákazu výjimku, protože u každého autobusu je vždycky řidič, který
s ním může v případě potřeby poodjet. Když tam ale někdo zaparkuje auto a pak sfárá do dolu, je prakticky nedosažitelný,“ vysvětlil bezpečnostní
poradce.
A je tu ještě jedna věc. Když
někdo nechá auto zaparkované
v prostoru heliportu, musí počítat s tím, že písek a kamínky zvířené vzdušným vírem při
přistání vrtulníku mu poškodí lak a poškrábou skla. Snad
i tento argument někoho přesvědčí.
Bohuslav Krzyžanek

první dny nového roku nekompromisně ubíhají a my
stojíme tváří v tvář výzvám
a cílům, které pro zajištění udržitelného rozvoje
naší firmy musíme řešit.
Hornictví očekává další
těžký rok. Další odhadovaný
propad cen koksovatelného
a energetického uhlí v letošním prvním čtvrtletí nás
zákonitě vede k zamyšlení,
zdali to, co děláme, nemůžeme dělat lépe, kvalitněji
a efektivněji.
Bez přítomnosti není
budoucnost. Jaké jsou tedy
stanovené cíle pro náš
důl v tomto roce? Vytěžit
3 250 000 tun ROTP, vyrazit
14 418 metrů provozní
metráže a 1 120 metrů investiční metráže. Současně
budeme likvidovat technologii z 8 dokopaných porubů
a nově vybavovat 9 porubů.
Zajištění těchto úkolů je
základem pro naplnění
ekonomických výsledků.
Prvořadou prioritou při
všech našich činnostech
zůstává bezpečnost. Hlavní
odpovědnost je na každém
zaměstnanci, aby se vrátil
domů po práci zdráv. Víme,
při kterých činnostech dochází nejčastěji k úrazům.
Trvale přetrvává manipulace
s materiálem, nástroji,
činnosti při budování
a obkládání, pád horniny
a pak činnost při chůzi. Při
šetřeních těchto úrazových
dějů je stále v převážné
mí ře zjišťováno porušování
bezpečnostních předpisů.
To musíme změnit, naším
cílem je bezúrazový provoz.
Žijeme v globálním světě,
ve tvrdém konkurenčním
prostředí, kde měřítkem
úspěchu je zisk. Proto je
nezbytně nutné, abychom
v každé naší činnosti minimalizovali náklady. Vyzývám
tímto všechny zaměstnance,
aby s nápady na zefektivnění
přišli a podali je stanovenou
zavedenou formou. Uděláme
to pro nás, pro naši budoucnost, pro naši šachtu.
Buďme přístupní
změnám. Život kolem nás
se mílovými kroky vyvíjí
a my nemůžeme zůstat
v izolaci. Na jedné straně se
vyskytují negativní názory
na vše nové, ale na druhé
straně si dnes nikdo z nás
nedovede představit život
bez mobilního telefonu.
Tudíž zanechme výrazy typu
„tak to děláme již 30 let,
tak co po nás chtějí…,“ aniž
bychom navrhované postupy
vyzkoušeli.
Tento rok bude složitý,
avšak výsledek závisí na každém z nás. Každý zaměstnanec pracující na našem
dole nese určitou míru
odpovědnosti za naši budoucnost. Spoléhám proto
na aktivní přístup jednotlivců i celých kolektivů. Věřím
tomu, že společnými silami
naše úkoly, cíle a výzvy,
zvládneme.
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Deset tisíc do tupláku

Milena Malinská s kasičkou ve „strategickém“ čase po ranní šichtě.

VLONI STIHLI VYBRAT
NA HORNICKÉ SIROTKY
ZÁVOD DŮL PASKOV –
Den horníků v září a slavná
šachťáková sesse v listopadu
vynášely obvykle Občanskému
sdružení svatá Barbora minimálně desetitisíce korun od lidí
ze Závodu Důl Paskov a jejich
přátel. Jelikož se ale ani jedna
akce kvůli ekonomické krizi
nekonala, rozhodli se na Staříči
a Chlebovicích pro vlastní
vánoční sbírku!
„Jedna kasička byla ve čtvrtek
19. prosince ve staříčském
vestibulu od 8 do 14.30 a stejně
tak druhá na chlebovické
lokalitě. V pátek 20. prosince
pak přidávali lidé ze šachty

OSTRAVA – Před slavným obřadem „Svěcení Diamantu“ se
na Vánočním šachťáku 2013
v režii Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO rozhodli využít
tupláku k bohulibějšímu účelu.
Nechali ho – tak jako dříve havířský gumák či nově ochrannou obuv z programu Safety
2010 – kolovat po tablicích
a vybírali na Barborku!
„Jedno dětské Kinder vajíčko, stravenka v hodnotě 80 Kč…
a deset tisíc korun,“ hlásily poté
dvě slavné semestriky, které měly
v porubské noře „Modrá sova“
za úkol před zraky Slavného vysokého a neomylného prezídia
výtěžek spočítat. Pravý adlát dostal za úkol peníze poukázat zá-

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Účastníci vánočního
šachťáku se tentokrát
neobdarovali navzájem

I doktorandky z HGF poctivě plnily „sbírkový“ tuplák.
stupcům Občanského sdružení
svatá Barbora.
„Už více než deset let si
na vánočních šachťácích dáváme dárky a pokaždé s jinou

na Barborku od 5 do 12 hodin,“
řekla referentka podniku Milena
Malinská zastávající v OSSB
post místopředsedkyně. Ta také
výtěžek doručila účetní občanského sdružení.
Paskováci dali celkem
na Barborku 35 270 korun.
„Z hektické předsváteční doby,
kdy měli zejména zaměstnanci
naší šachty starosti i sami se sebou, to je pěkný výsledek,“ uvedla Malinská s tím, že ze Závodu
Důl Paskov putovalo na konto
sdružení v prosinci rovněž 52
tisíc korun. Ty věnovali uzenáři
z Prahy (viz Horník 42/2013).
uzi

tematikou. Měli jsme erotické
i hornické, letos padlo vymýšlení na mě, a protože jsem nemohl za žádnou cenu na nic
přijít, napadlo mě nakonec,
že obdarujeme hornické sirotky z Barborky,“ vysvětlil
Petr „Červ“ Mierva ve funkci
Pravého adláta.
„Děkujeme, je to super! I proto, že sama jsem absolventkou

báňské a dokonce HGF,“ nechala se slyšet tajemnice sdružení Kamila Kašovská, jež vystudovala obor Ochrana životního prostředí v průmyslu.
Rodinám, kterým zahynul táta
při práci v dole, tak přispěli její
kolegové absolventi, profesoři
i celá hojně obsazená fuxovská
tablice.
Radek Lukša

PRO ČISTÉ SVĚDOMÍ...

I tato slova zazněla při vkládání (většinou) bankovek do tupláku
na vánoční sessi „báňské“ u tablice určené smrdutým fuxům a fuxiím.
Tedy osobám zatím se seznamujícím se slavnými havířskými obyčeji
a chystajícím se na skok přes kůži, k nimž se začaly počítat také Pavlína
Sachová, Adéla Cibulcová a Veronika Dušková. „Jsme absolventky
hornické geomechaniky, respektive lomařiny, působíme na VŠB jako
doktorandky, ale nějak nám doposud tyhle akce unikaly. Až jsme
narazily na ty správné lidi, co nás přivedli na šachťák,“ svěřily se s tím,
že o Barborce samozřejmě ponětí měly. A teď i příležitost jí pomoci!
SVNP alias profesor Prokop dohlíží na přepočítávání.

VITAMINIZACE 2014
Vitaminizace 2014 – ochranný zdravotní program
Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny,
pro exponované skupiny horníků v OKD

Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, bude v roce 2014, stejně
jako tomu bylo v letech 2008-2013,
zajišťovat pro exponované pracovní
profese důlních zaměstnanců OKD
ochranný zdravotní program –
„Vitaminizaci 2014“. U zmiňovaných
profesí došlo v minulých letech vlivem
podávání vitamínu C ke znatelnému
snížení nemocnosti v první polovině
roku, tedy v době, kdy se na našem
území každoročně šíří sezónní
chřipkové vlny.
Tento ochranný program se
bude v roce 2014 opět vztahovat
na vybrané skupiny horníků, tedy
na rubače, raziče a lokomotiváře, kteří
jsou kmenovými zaměstnanci OKD.
Vitaminizace 2014 se bude vztahovat
také na všechny nižší techniky
v dolech do funkce vedoucího úseku.
Způsob vitaminizace, tedy
jedna tableta denně od ledna
do března 2014, navazuje na způsob
prevence, jak z hlediska respiračních
a chřipkových onemocnění, tak
i případné karcinogenity, který
byl prováděn v letech 2008-2013.
Obsah vitamínu C v jedné tabletě
(100 mg) bude opět činit 167 procent
doporučené denní dávky. Přirozený
způsob příjmu vitamínu C potravinami
v zimním období bývá u zmíněné
skupiny populace ve většině případů

nedostatečný. Průzkumy stravovacích
zvyklostí u středně a těžce pracujících
ukazují, že tyto skupiny osob dávají
přednost potravinám s vyšším
obsahem energie, přičemž klesá
zájem o konzumaci ovoce a zeleniny.
Vitaminizace 2014 zajišťovaná
v OKD Revírní bratrskou pokladnou,
zdravotní pojišťovnou, v jednotlivých
důlních podnicích se bude týkat
zhruba 5000 osob ve zmiňovaných
profesích. Výsledkem by mělo být
obdobné snížení nemocnosti v době
nástupu sezónní chřipky, tedy v lednu
až březnu 2014 tak, jak tomu bylo
v letech 2008 až 2013.

„VŽDY NĚCO NAVÍC!“
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Panorama

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

PRÁCI V ZEMI HLEDÁ
TÉMĚŘ 600 000 LIDÍ

STYCZNIOWE HASŁO BHP: ZNAJOMOŚĆ RYZYK I DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ TO PODSTAWA BEZPIECZNEJ
PIECZNEJ PRACY!

ČR dosáhla smutného
rekordu, práci nemá
nejvíce lidí v historii.
Nezaměstnanost roste
i v Moravskoslezském kraji

Mocny ﬁnał roku

OSTRAVA, PRAHA – Každý desátý člověk v Moravskoslezském
kraji nemá práci. Na přelomu
roku hledalo v regionu zaměstnání 89 976 lidí, což je o 4166
více než na konci listopadu.
Meziročně jde o nárůst o téměř
9000 osob. Podíl nezaměstnaných tak vzrostl na 10,5 %.
Naproti tomu počet volných
pracovních míst, které ﬁrmy
v prosinci nahlásily na úřad práce, dále klesl, na 2280. Na jedno
volné pracovní místo připadalo
nejvíce nezaměstnaných v okresech Karviná (81) a Bruntál (67).
Do zaměstnání v prosinci
v kraji nově nastoupilo 1551
osob, tedy o téměř 400 méně
než v listopadu. Ke konci roku
bylo na úřadu práce v kraji
evidováno 5814 absolventů škol
a mladistvých.

Zakład Kopalnia „Darków”
wykonał grudniowy
plan wydobycia
w 137 procentach!

251 3n50

FOT. Bogusław Krzyżanek

DARKÓW – Fantastycznym ﬁniszem zakończył 2013 rok
Zakład Kopalnia „Darków”! W
grudniu wykonał reżim techniczny w 137 procentach, wydobywając w sumie 126 731
metrów sześciennych urobku. Przedstawia to produkcję
190 tysięcy ton czystego węgla przeznaczonego na sprzedaż, o 51 350 ton wyższą od
zakładanej.
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Zakładu
Pomimo trudnych
h warunkł d Kopalnia „Darków”
Vladislav Szmek.
ków
górniczo-geologicznych
Podkreślił fakt, że w grudniu
załoga ﬁrmy Polcarbo, pracuudało się pracownikom kopalni
jąca pod kierownictwem szefa
wytransportować pozostałe 74
oddziału Andrzeja Rosikonia i
sekcje obudowy zmechanizogłównego przodowego Józefa
wanej Fazos 15/31 z wyrobiska
Zubrzyckiego, wydobyła na
ścianowego 40 413j, który dościanie 28 323 m3 węgla, brygakopano przed dwoma laty, jedda ścianowa Alpex Odział 2 kienak z powodu samozapalenia
rownika Janusza Pielki i głównie udało się tej techniki pominego przodowego Tadeusza
mo kilku prób odzyskać.
Czaji – 37 722 m3, czyli najwięcej z wszystkich brygad.

Ludzie z brygady ścianowej ﬁrmy Polcarbo.

Rok z nadwyżką
Zakład Kopalnia „Darków” grudniowym wynikiem jednocześnie pomyślnie zakończył realizację rocznego planu wydobycia. Łącznie darkowscy górnicy
wydobyli 2 651 350 ton węgla,
przekraczając roczne zadanie w
wydobyciu o 251 350 ton.
Zarówno grudniowy, jak i

roczny rezultat „Darkowa” wysoko cenił dyrektor operacyjny OKD Pavel Hadrava. „Wobec
tego, jak w minionym roku
kształtowała się sytuacja w
OKD, przyjmujemy te wyniki jako naprawdę nadzwyczajne. Na »Darkowie« kryzys nie
przejawił się“ – powiedział z
uznaniem.

Dwie z czterech
O niebywały grudniowy sukces
Zakładu Kopalnia „Darków” zasłużyli się również pracownicy ﬁrm zewnętrznych, tworzą-

Nejhůř na Bruntálsku
a Karvinsku
Počet nezaměstnaných vzrostl
především v důsledku ukončení
sezonních prací nejvíce v okresech Opava (1121 lidí) a Bruntál
(804). Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v okresech Bruntál

(14,3 %) a Karviná (12,5 %),
naopak nejnižší na Frýdecko-Místecku (7,6 %).
V celé republice hledalo práci
596 833 osob, což je nejvíce
v novodobé historii České republiky. Zároveň jde o meziměsíční
nárůst o 31 520 a meziroční
o 51 522 lidí. Nezaměstnanost
v České republice tak k 31.
prosinci 2013 činila 8,2 %. Tento
ukazatel pracuje se všemi obyvateli země od 15 do 64 let. Podle
původní metodiky počítající
pouze s lidmi, kteří by v daném
momentu mohli nastoupit
do práce, by míra nezaměstnanosti vzrostla na rekordních
10,3 %.

Firmy jsou opatrné
Ačkoliv podle řady indikátorů
ekonomická recese v České
republice již skončila, počet
nezaměstnaných ještě několik
měsíců poroste. Firmy považují
náznaky oživení za příliš křehké
a nadále se bojí přijímat nové
pracovníky. Ačkoliv mají ﬁrmy
nasmlouváno dostatek zakázek,
zůstávají opatrné a snaží se je plnit se stávajícím počtem zaměstnanců. Obrat na trhu práce lze
podle expertů očekávat nejdříve
v druhé polovině letošního roku,
přičemž počet nezaměstnaných
neklesne, při optimistickém
vývoji zůstane na konci roku
na současné úrovni. Marek Síbrt

Uznanie i podziękowanie

Wytrwali do końca
„Wysoko oceniam szczególnie
fakt, że w grudniu nawet po
wykonaniu miesięcznego zadania nasze załogi nie ustały w usiłowaniach o osiągnięcie jak najwyższego wydobycia
w celu złagodzenia niekorzystnej sytuacji w wydobyciu w

„Chciałbym
pracownikom
»Darkowa« wyrazić swoje
uznanie i podziękowanie za
osiągnięte wyniki oraz wyrazić przekonanie, że dla tej załogi nawet trudne tegoroczne zadania są nie tylko wykonalne,
ale także przekraczalne” – dodał dyrektor Szmek.
sc, bk
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Pod sukcesem
podpisały się
także brygady
ścianowe z ﬁrm
zewnętrznych.

Obrat lze očekávat ve druhé polovině roku, i když počet lidí bez práce neklesne.

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

Objednávejte na www.respekt.cz/hornik
1/02-V/14
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NABÍDKA PLATÍ PRO NOVÉ NEBO NAVÝŠENÉ PŘEDPLATNÉ
DO 31. 12. 2013 NEBO DO V YČERPÁNÍ ZÁSOB.

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz

Za branami OKD / Inzerce

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
VZPOMÍNÁME
Život plyne jako voda, kde je ta krásna
doba, kdy jsme se
šťastně smáli, bolest byla někde v dáli. Stýská se nám po Tvém hlase,
chybí nám Tvůj krásný smích, chtěli bychom ho slyšet zase a nemít slzy na tvářích.
Dne 21. 1. 2014 uplynou 3 roky
od úmrtí paní Květoslavy Fedorkové, rozené Dohnalové. S láskou
vzpomínají sestry Jiřina, Eva, Dana
s rodinami, dcera Lucie s přítelem
a paní Andrejka.
B4/02/14
„Kytičku na Tvůj hrob
Ti dáme, se slzami
v očích stále vzpomínáme.“
Dne 17. 1. 2014
vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy
nás ve věku 57 let opustil pan
Josef Kocur. Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera a syn s rodinou.
B5/02/14

PRODEJ
Různé folie pro laminování písemnosti fóliovačkou. Inf. na tel.:
724 374 011
B6/02/14
Zánovní letiště 180x200 cm s úložným prostorem, kombinace modrošedé a béžové.
Cena 800 Kč. Nutno vidět. Inf.
na tel.: 596 352 215.
B7/02/14

BYTY
Prodám družstevní byt 3+1
58m2 v Karviné 7. Byt je v přízemí s francouzským balkonem.
Celková budova po revitalizaci. Cena 340 000 Kč. Inf. na tel.:
777 989 474. Prosím o kontaktování jen vážného zájemce.
B8/02/14

AUTO-MOTO
Prodám BMW alu disky 5x120 ET
35 s.72,5 7Jx15H2, použitá sada. Cena za sadu
2600 Kč. Inf. na tel.: 605 139 466.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 2
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)

4343, 4336, 4372, 4338

Samostatná výběrová řízení

4348, 4368, 4369, 4370, 4371,4367, 4506

Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)

501, 502

Opravy strojní (OSTR)
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Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
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Miliony na revitalizaci bytů
Společnost RPG Byty
dokončila další část
projektů IPRM
v Karviné a Orlové
KARVINÁ,
ORLOVÁ
–
Společnost RPG Byty dokončila další část revitalizace svého
bytového fondu v městských
částech Karviná-Nové Město
a Orlová-Poruba, realizované
v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města. Opravy v celkové výši 38,5 milionu korun se
dotkly 350 bytů.
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které
jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu a směřují k dosažení společného cíle
všech, kdo jsou do projektu zapojeni. Projekt vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj a byl částečně dotován Evropskou unií. Šlo o jeden z dotačních titulů fondů
EU pro revitalizaci bytových
domů, veřejných prostranství
a doprovodných sociálních
programů.

Pro lepší kvalitu života
„Úkolem měst je revitalizovat
veřejná prostranství a realizovat komunitní programy vedoucí k resocializaci obyvatel
sociálně znevýhodněných lokalit. Naše společnost pak provádí opravy bytových domů,
kde tito lidé žijí. Z vlastní zku-

FOTO: RPG Byty
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Snímek z rekonstrukce domu č.p. 2459 v Karviné Novém Městě.
šenosti již dnes můžeme říci,
že tam, kde se s obyvateli problémových lokalit dlouhodobě
pracuje, je možno udržet opravené domy dlouhodobě v dobrém stavu. Věřím proto, že
i zde se nám do budoucna podaří díky doprovodným sociálním programům zvýšit úroveň života místních obyvatel.

Významnou roli v tom jistě sehraje i částečné zapojení samotných nájemníků do péče
o prostředí, ve kterém žijí,“ uvedl Pavel Klimeš, výkonný ředitel společnosti RPG Byty.

Zateplení, sanace...
Revitalizační práce, které
probíhaly v rámci projektu

Revitalizace bytového fondu v městské části KarvináNové Město v rámci IPR M
Karviná 2013 od září do listopadu loňského roku, se dotkly celkem 128 bytů v domě
na ulici Makarenkova 2459
a zahrnovaly zateplení fasády, opravu a zateplení střechy, zateplení stropu suterénu, sanaci lodžií, v ýměnu oken, klempířských
prvků, zábradlí, vstupních
dveří, domovních schránek a zvonkov ých tabel i rekonstrukci elektroinstalace.
Celkové náklady činily 21
milionů Kč.
Revitalizační práce, které probíhaly v rámci projektu Revitalizace bytového fondu v městské části OrlováPoruba v rámci IPRM Orlová
2013 od srpna do listopadu loňského roku, se dotkly celkem
222 bytů v domech na ulicích
Gagarinova, Hornická, Slezská
a Žofínská a zahrnovaly opravu poškozených omítek, zateplení fasády, zateplení suterénu,
sanaci balkonů, výměnu oken,
klempířských prvků a parapetů. Celkové náklady činily 17,5
milionu Kč.

Projekt pokračuje
Již dříve společnost RPG Byty
spolupracovala v rámci IPRM
s městy Karvinou, Orlovou
a Českým Těšínem, kde se během komplexní revitalizace vybraných lokalit v letech 20102011 dotkly opravy v celkové
výši 285 milionů korun celkem
1054 bytů.
sc

Světový formát a české chutě:
prostě SEXY kuchařka!
Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví
se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“.
Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem
Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize „SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název napovídá, o moderní,
odlehčené české recepty, které jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, obsahuje více než sto
fotograﬁí, z nichž doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

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

Kniha SEXY moderní česká kuchyně by určitě neměla
chybět v knihovně žádného milovníka jídla a života vůbec.
Je to skvěle propracovaná a přehledná kuchařská kniha,
ze které uvaří úžasné pokrmy i normální smrtelník. Recepty jsou sestaveny tak, aby zpracováním i surovinami byly
dostupné každému, kdo se rozhodne postavit ke sporáku a
začít. Nápady, forma i vybraná jídla však musí nadchnout i
profesionály.
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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

OKD skrze svou nadaci

myslí na region i v krizi!
OSTRAVA – O přibližně půldruhé
hlavy se zmenšilo vedení Nadace
OKD. Jiřího Suchánka s jeho nepřehlédnutelnou výškou nahradil na přelomu starého a nového
roku vzrůstem sice o něco menší
Martin Olša (35), nicméně úkoly před novým ředitelem zůstaly stejné, ne-li ještě větší. A vzhledem k ekonomické situaci také
složitější, jak nastínil ve svém prvním rozhovoru ve funkci.
S jakou vizí jste do nadace šel?
S činností nadace jsem se setkal záhy po svém nástupu

do OKD v létě 2012, kdy jsme
řadu projektů připravovali
v těsné spolupráci. Není se co
divit, bez OKD by její nadace
nemohla fungovat. A nefungovala by ani bez lidí, kteří v ní
pracují a doslova svou prací žijí,
jak jsem už měl šanci poznat.
Mým cílem je, aby Nadace OKD
byla nadále hlavním podporovatelem moravskoslezského regionu s důrazem na své kořeny, tedy na těžební ﬁrmu, o jejíž jméno se opírá. Vstupujeme
do sedmého roku našeho působení, a za tu dobu si nadace získala respekt nejen regionu, ale i v rámci celé republiky.
Je to zásluha celého nadačního týmu, stejně jako předchozího vedení. Věřím, že sedmička bude v tomto ohledu šťastná i v kontextu aktuální situace našeho kraje.

Co jste doposud
osobně poznal?
Jak jsem už zmínil, práce nadace pro mě není úplně nová. Teď
ji jen vidím ve větším detailu.
Mám zejména přímý kontakt
s lidmi a projekty, které podporujeme. A nejsou to vždy
veselé příběhy, nicméně o to
více člověka potěší, když vidí
nadšení, chuť a vůli ke změně
a ve ﬁnále i výsledek. Na sklonku roku 2013 jsme vyhlašovali Ceny Nadace OKD a odměnili ty nejlepší. Na druhou stranu to byla jen špička ledovce
a uznání si zaslouží každý, kdo
dokáže dělat něco pro ostatní. V tomto ohledu jsem moc
rád za Srdcovku a způsob, jakým oslovila zaměstnance společnosti OKD a ostatních našich donátorů. Nezbývá než
smeknout!

PRIORITU POZNAL V TRIANONU

ČESKÝ TĚŠÍN – Chráněná dílna provozovaná sdružením na podporu pracovního zařazení hendikepovaných
Trianon zaměstnávající v Českém Těšíně i vysloužilé
havíře v invalidním důchodu, se stala jednou z prvních
neziskovek, s jejichž činností se osobně seznámil nový
ředitel těžařské nadace Martin Olša. Není divu, daná
problematika totiž patří k nadačním prioritám.
„Návštěva v Trianonu byla v duchu poznávání se.
Ukázali nám, na co v chráněné dílně další příspěvek
využili – tentokrát to bylo na vybudování sociálního
zařízení v šatnách. Také nám představili to, co dělali
a dělají a došlo i na záměry do budoucna. Trianon má
v plánu oslovit mladé lidi, spolupracovat s českými, ale
i polskými školami, uvažuje o vytvoření laboratoří, dílen
či klubů pro pořádání workshopů,“ komentoval návštěvu
ředitel Nadace OKD.

nyní všechny prostředky poputují do něj. Proti loňsku máme
zhruba o třetinu nižší rozpočet
a budeme moci rozdělovat okolo dvaceti milionů korun. I přes
snížený rozpočet je tato celková částka podle mě pořád úctyhodná. Je důkazem toho, že společnost OKD myslí na své okolí
i v ekonomicky nepříznivé době,
kterou procházíme!
FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Nový ředitel NOKD
Martin Olša přiblížil
plány na letošní rok,
kdy bude hospodařit
s nižším rozpočtem

Ředitel Nadace OKD Martin Olša.
Jaké úkoly teď před
vámi stojí?
Na začátku roku 2014 jsme již
tradičně vyhlásili grantové programy pro projekty s realizací v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. Tak
jako v předchozích letech se zaměříme především na podporu zdravotní a sociální oblasti,
zejména pak na chráněné dílny, dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity i obnovu životního prostředí. Pokračujeme samozřejmě
i v podpoře dobrovolnické činnosti zaměstnanců našich dárců v rámci minigrantu Srdcovka
nebo již zavedeném programu
Sídliště žije.
Nadace OKD a krize, jak to
vnímáte?
Letošní rok pokračuje ve znamení úspornosti a efektivnosti

na všech frontách, což se nemůže vyhnout ani naší nadaci. Díky
úsporám z předchozích let však
můžeme pokračovat v podpoře
neziskových organizací, měst a
obcí. Peněz je sice méně než v minulosti, přesto jsem rád, že stále
můžeme přispět a pomoci dobré
věci. Nadace OKD si uvědomuje
odpovědnost za region, kde naše
dárcovské ﬁrmy působí, proto

Využívá nadace svůj
potenciál naplno?
Vždy se dá hledat způsob, jak dělat věci lépe, efektivněji. V dnešní
době to platí dvojnásobně. Z pohledu nadace se snažíme hledat
úspory na všech frontách, abychom mohli i se sníženým rozpočtem uspokojit co největší počet projektů. Vždy je dobré začít
u sebe a první zásadnější změna
tak míří do administrace projektů. Na jednu stranu to přinese
více každodenního papírování,
ale na oplátku docílíme snížení
nákladů a umožní nám to se ještě více vnořit do podporovaných
projektů.
Radek Lukša

POZOR, ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ HODINY!
OSTRAVA – Kdo to od loňského svátku sv. Barbory nestihl anebo stále

váhá, má pro podání žádosti o získání minigrantu Srdcovka pro rok 2014
stále šanci. Zbývají však poslední hodiny: třetí kolo grantového programu
pro pracovníky těžební společnosti a dárcovských ﬁrem, kteří ve volnu
dělají něco chvályhodného pro druhé, končí v pátek 17. ledna. Nadace OKD
dává na neziskové projekty Srdcařům až 30 tisíc korun. Formulář žádosti
a další informace jsou ke stažení na internetu www.nadaceokd.cz/srdcovka.
Patronkou programu je v nadaci Veronika Kusá (email: kusa@nadaceokd.cz,
uzi
telefonní spojení: 596 262 118 a 725 133 515).

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

na

- 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.

3/02-VII/14

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

1 rok se slevou 30 % za 1 784 Kč

1
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30. Silvestrovský běh
zahájil bývalý horník
FC Barcelona v typických dresech bojuje s AZ Havířov.

FC BARCELONA V HAVÍŘOVĚ

FOTO: TJ Jäkl Karviná

Mezinárodní směs
dětí ve španělském
týmu sehrála dva
hokejové turnaje

Eduard Kostrzewa (vlevo) na startu jubilejního 30. ročníku běhu.
sportu v Karviné. Rekordní
počet účastníků dorazil i díky
jeho projektu „Cesta k městu“, v jehož rámci se v závěru roku 2013 běhalo, školilo či
besedovalo.

Centrum Dziegielow, první nad 50 let skončil s časem
38:28 Vladislav Martynek (54)
z SKI Mosty, vítězkou katego-

rie žen se stala za 44:30 minuty Ivana Zbořilová (21) z oddílu MK Seitl Ostrava.
Radek Lukša

Rekordní počet
účastníků dorazil
i díky projektu
Cesta k městu.
Letos v kategorii mužů
do 39 let (a také celkově) vyhrál desítku s časem 34:59 minut Tomáš Kubej (21) ze slovenského ŠK KU Ružomberok.
Mezi muži od 40 do 49 let byl
v čase 35:34 nejlepší Tomasz
Wróbel (40) z polského MKS

HAVÍŘOV – Barca, jak ji nejen
španělští fanoušci přezdívají,
hrála druhý lednový víkend
v Havířově. Nikoliv ale ta věhlasná fotbalová FC Barcelona,
nýbrž její stejnojmenné hokejové
dětské družstvo. A to na dvou
samostatných turnajích v hale
K&K Pneu Aréna, kdy sobotní vyhrála a na tom nedělním skončila
druhá.
„Barcelonu reprezentovaly
děti přistěhovalců nebo potomci
rodičů dlouhodobě pracujících
ve Španělsku. Čili děti různých
národností, které hokej hrály už
ve své rodné zemi a v Barceloně
se mu věnují i nadále. Kontakt

na španělský tým pochází
od rodičů chlapce z naší přípravky
s vazbou na rodinu původem
z Havířova žijící nyní v Barceloně,“
vysvětlovala za místní oddíl tisková mluvčí Jana Karasová s tím, že
kromě AZ Havířov a FC Barcelona
dorazili na miniturnaje chlapci
ročníků 2005, 2006 a 2007 také
z brněnské Komety či slovenského Martina.
AZ Havířov každopádně
do svých řad rád přivítá adepty
na vstup do hokejového světa
– a to ročníky 2006 až 2009
včetně dívek. „Zájemci se mohou
přijít podívat na kterýkoliv trénink
přípravky, kde jim poskytneme
všechny potřebné informace.
Trénujeme třikrát týdně podle
aktuálního rozpisu ledové plochy,“ vzkázal zastupující trenér
přípravky Jan Littner.
uzi

TIPY HORNÍKA
Rock
Metallica: Through the Never
3D. Tak se jmenuje „zážitek“,
Komedie
Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel který rockerům připravilo na
Zedníček – jména, jež jsou zárukou pátek 17. ledna kino Centrum.
Snímek kombinuje ﬁlmový se
kvalitního hereckého umění i zábavy, zahrnuje komedie „Sbohem, živým koncertem Metalliky
snímaným čtyřiadvaceti kamezůstávám!“, která bude uvedena
ve velkém sále kulturního domu ve rami najednou! Začíná se ve 20
hodin.
čtvrtek 23. ledna od 19 hodin.
uzi

KARVINÁ

Silvestrovský běh Karvinou přilákal rekordní počet 81 účastníků.

2/02-VIII/14

KARVINÁ – Startovací pistole v ruce čtyřiasedmdesátiletého hornického důchodce
Eduarda Kostrzewy vyslala poslední prosincový den loňského roku na desetikilometrovou trať rekordní počet účastníků Silvestrovského běhu
Karvinou. Ten se konal už potřicáté, přičemž někdejší havíř
na šachtách Jindřiška a ČSA
„u toho“ byl vždy!
„Silvestrovský běh zakládal
meteorolog Jarda Chalupa s nebožtíkem Iljí Karouzem, ten býval ajznboňák. Horníci z OKR,
stejně jako chlapi z jäklovácké
fabriky taky nechyběli,“ vzpomínal Kostrzewa, který v havírně fáral třiatřicet let hlavně do rubání. A aktivně běhal,
má za sebou závodění na republikovém mistrovství, nyní
se věnuje výchově mladých atletických talentů, je u pořádání
školních olympiád, působí jako
rozhodčí.
„Zahajoval jsem všech třicet silvestrovských závodů. Ty
první jsem běhával a po odstartování hned na dráhu
k ostatním,“ nechal se slyšet
Kostrzewa s tím, že na start
prvního ročníku akce se postavilo ani ne dvacet běžců. Předloni jich bylo čtyřicet a letos? Jedenaosmdesát
znamená historicky nejvyšší účast tohoto silničního
podniku.
Pro pořádající oddíl TJ Jäkl
to znamená potvrzení smysluplnosti jeho činnosti na poli

FOTO: AZ Havířov

Eduard Kostrzewa stál
na startu zatím všech
ročníků a samozřejmě
zpočátku také závodil

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Martin Olša, e-mail: martin.olsa@okd.cz;
šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: marek.sibrt@okd.cz  Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149,
e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Graﬁka Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků  Registrace MK
ČR E 18683  Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.  Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ
2012

1

