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Motivace
nejen cenami

Krok za krokem
rokem ´13
Krize jako červená nit,
ale i rekordy a pozitiva

Projekt CI stojí na aktivních
týmových hráčích

7

Jak letos
v Nadaci OKD
Grantová výzva cílí striktně
do hornického regionu
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Noviny
zdarma
nejen pro
havíře

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

Rok 2014 ve znamení
transformace OKD
Musíme věřit, že MY
sami řídíme svůj vlastní
osud v novém OKD.
„Můj důl, můj život
a moje budoucnost.“
Na prahu velmi náročného
roku 2014 se chci s celým týmem OKD podělit o své myšlenky. Extrémně těžký rok
2013 je za námi, a ten letošní
bude stejně náročný, ne-li ještě
náročnější. Ceny uhlí se nezvyšují a světová ekonomika nadále příliš neroste. V roce 2013
jsme započali transformaci
naší ﬁ rmy, aby se stala konkurenceschopnou v globalizované ekonomice. Naše společnost
již není svým zeměpisným
umístěním ve středu Evropy
izolovanou jednotkou, ale ocitá se v konkurenčním prostředí s těžařskými ﬁ rmami například ze Severní Ameriky
nebo Austrálie. JEDINÁ věc,

která zajistí dlouhodobou životaschopnost OKD a v důsledku i zaměstnanost nás
všech je ZISKOVOST!

to zesnulých horníků, našich
kolegů.
Jak je vidět z grafu v textu na straně 2, v oblasti bezpečnosti jsme dosáhli v uplynulých letech významného zlepšení. Stále však před
sebou máme dlouhou cestu, abychom dosáhli našeho
cíle: bezúrazového provozu.
Výrazné zlepšování v míře
úrazové četnosti se zastavilo v roce 2010. Jde o běžný
vývoj. Musíme však nadále
usilovat o dosažení nulové
hodnoty a bezúrazového provozu.

Prioritou je
bezúrazový provoz
Dříve než začneme mluvit o našem podnikání v roce 2014, musí být
naprosto zřejmé, že OKD
musí pokračovat ve zvyšování bezpečnosti práce. V roce 2013 jsme zažili dva velmi nešťastné smrtelné případy, které navždy
poznamenají rodiny těch-

Naším měřitelným cílem pro rok
2014 je úrazová četnost na hodnotě 5 nebo nižší. V letošním
roce proběhnou školení dovedností pro zaměstnance, aby dokázali lépe pracovat v potenciálně
rizikovém prostředí, aniž by došlo k jejich zranění nebo zranění
jejich kolegů. Každý den musí každý zaměstnanec odcházet domů
ke své rodině zdravý. Toto pravidlo platí bez výjimek.

Odpovědnost blíže
k porubům
Z hlediska našeho podnikání
jsme transformaci společnos-

ministerstva práce a sociálních
věcí, průmyslu, ﬁnancí, ČBÚ
a antimonopolního úřadu. Jejím
úkolem je vypracovat do konce března, kdy končí platnost
memoranda, přesné podklady
a propočty pro další rozhodování o budoucnosti Paskova. V případě, že se řešení v daném období nepodaří nalézt, memorandum zanikne a společnost OKD
bude postupovat podle plánu
schváleného v září loňského
roku představenstvem.

probíhala od podzimu loňského roku.

Hledání
akceptovatelného řešení
„Od počátku vedeme jednání
s cílem najít řešení, které bude
prospěšné pro všechny strany: ekonomicky akceptovatelné pro OKD, sociálně citlivé
pro region a naše zaměstnance, ale také výhodné pro stát
s ohledem na úspory na případné výplatě sociálních dávek
propuštěným zaměstnancům
dolu a díky pokračujícímu výběru daní a všech dalších odvodů. Podepsané memorandum
a ustavená expertní komise jsou
důležitým vykročením k přijetí
takového řešení,“ říká výkonný
ředitel OKD Dale Ekmark.
Memorandum o porozumění deﬁnuje rozsah a způsob
spolupráce mezi oběma stranami. Zakládá také expertní skupinu, která se včera sešla poprvé na ministerstvu průmyslu
ve složení pěti zástupců OKD
a šesti představitelů státu z řad

„Je to jenom podpis, ale každopádně je to další vítaný krok,
že budoucnost dolu není pro
zaměstnance pořád uzavřená,”
řekl šéf odborů na Dole Paskov
Rostislav Palička.

Expertní skupina
na počátku práce
Vzhledem k tomu, že práce expertní skupiny jsou teprve na začátku a stále se nabízí
několik variant řešení, OKD se
v průběhu platnosti memoran-

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – V pondělí odpoledne
se setkal v areálu lokality Staříč
ministr průmyslu Jiří Cieńciała
s výkonným ředitelem OKD
Dalem Ekmarkem, aby podpisem Memoranda o porozumění mezi ČR (zastoupenou
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR) na straně jedné
a OKD a NWR na straně druhé
stvrdili svůj zájem nalézt takové řešení pro budoucnost Dolu
Paskov, které bude akceptovatelné pro všechny zainteresované strany. Podpis memoranda byl vyústěním řady jednání mezi těžaři a státem, která

Pokračování na straně 2

Slovo „nemožné“ používají malí lidé, pro které je
jednodušší žít ve světě, jenž jim byl dán, aniž by se
jedno
pokusili prozkoumat sílu, kterou mají na to ho změnit.
pokus
Nemožné není skutečnost. Je to názor. Nemožné není
Nemo
prohlášením. Je to výzva. Nemožné má svůj potenciál.
prohl
Nemožné
N
Ne
mo
je dočasnou záležitostí. Nic není nemožné!
John Maxwell

Memorandum mezi těžaři a státem podepsáno
Zástupci společnosti OKD
a ministerstva průmyslu
potvrdili, že chtějí nalézt
společné řešení pro
Závod Důl Paskov

ti začali a zaměřili tak, aby se
výrazněji koncentrovala na jednotlivé doly. Potřebujeme, aby
naše závody fungovaly na bázi
zisku, nejen na základě řízení
nákladů. Činnosti, které přísluší dolům, budou v jejich vlastní odpovědnosti. Činnosti, které
mohou naopak proﬁtovat z centralizace v rámci celé ﬁrmy, se
budou provádět na centrální
úrovni. Rok 2014 bude zaměřený na přesun našeho byznysu blíže k dolům a na stabilizaci provozu s důrazem na každý
jednotlivý detail.

Podpis memoranda formálně vymezuje další jednání mezi OKD a státem.

da zdrží všech kroků, které by
znemožnily pokračování těžby
po roce 2014. I to je důvodem,
proč byly v Dole Paskov obnoveny ražby.
V rámci skupiny bude také
zkoumána a propočítávána
možnost, že by společnost OKD
provozovala na vlastní náklady a riziko Důl Paskov do konce roku 2016, poté by byl důl
za symbolickou jednu korunu
převeden na stát, který by ho
na své náklady uzavřel.
„My budeme samozřejmě
rádi, pokud se podaří těžbu
v Dole Paskov prodloužit, ale
musí to být ekonomicky racionální. Nemůžeme jako soukromá ﬁrma akceptovat variantu,
která by pro nás znamenala
vyšší náklady v situaci, kdy bojujeme o přežití,“ říká k této variantě ředitel vnějších vztahů
OKD Petr Jonák.
Nepřekročitelnou podmínkou případného nalezeného řešení je i to, že musí být v souladu s legislativou Evropské unie.
Marek Síbrt

ZE SVĚTA
CENY KOKSOVATELNÉHO
UHLÍ Z AUSTRÁLIE
DÁLE KLESAJÍ
CANBERRA – Těžební gigant
Anglo American se dohodl
s asijskými oceláři na cenách koksovatelného uhlí
z Austrálie pro první čtvrtletí
2014. Ukazatel je klíčový pro
vývoj cen na světových trzích.
Průměrná cena tuny koksovatelného uhlí klesla proti
4Q/2013 o 6 % na 143 USD/t.
Ceny jsou nejníže od března
2010 a kopírují pokles na světových trzích od září 2013.
Pokles těžby v USA a Kanadě
vyvážil nárůst produkce
v Austrálii, na trhu zůstává
nadbytek koksovatelného
uhlí. Tato informace o poklesu dohodnutých cen měla
nepříznivý dopad i na největšího evropského producenta
koksovatelného uhlí, polskou
společnost JSW. Její akcie
klesly před Vánoci na nejnižší
hodnotu v historii.
ms

Z OKD
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Dechovka vítala
jen paskovské

ANKETA HORNÍKA

OČEKÁVÁ SE DOBRÁ VŮLE
A VZÁJEMNÉ POCHOPENÍ
OSTRAVA – V prvních dnech letošního roku jsme požádali primátora a starostky-starosty hornických měst a obcí o odpovědi na dvě
anketní otázky.

1. Jak hodnotíte loňskou spolupráci s OKD?
2. Co očekáváte od těžební společnosti OKD v roce 2014?
Tomáš Hanzel
primátor Karviné
1. Pro
OKD to byl
nepochybně
těžký rok,
nám přinesl
obavy z toho,
že by i naši
lidé mohli přijít o práci.
V minulém roce jsme tedy
s OKD dojednali, že v případě
splnění podmínek pro rozšíření
těžby se nové poruby vyhnou
karvinské průmyslové zóně
Nové Pole, kde pracují skoro
dva tisíce lidí. Dohodu považujeme za závaznou a jsme
rádi. Oceňujeme také podporu
akcí a aktivit na Karvinsku ze

Před první šichtou
letošního roku hrál
horníkům na Staříči
pracovník Caterpillaru

strany Nadace OKD i samotné
společnosti OKD i přesto, že
rok byl ztrátový.
2. Práce pro naše lidi je to
nejdůležitější. Doufáme, že
OKD vyjde letos z turbulencí
a v budoucnu to opět bude
stabilní ﬁrma. Na straně druhé se
ukazuje, že Karviná šla správnou
cestou, když vybudovala průmyslovou zónu s jinou nabídkou
práce. Budeme se spolupodílet
i na budování nové krajské zóny
na Barboře (na brownﬁeldu
po těžbě). A ceníme si příslibu,
že přes radikální omezení ﬁnancí
na sponzoring a dotace se OKD
bude orientovat na oblast
Karvinska.

STAŘÍČ – Ačkoliv měl Jaroslav
Hrbáč (37) z Ostravy druhý
lednový den dovolenou, vstával asi o hodinku dříve než
v běžných pracovních dnech.
Místo do opravárenské dílny
důlních strojů v provozu
vozu
Caterpillar v Radvanicích
h
jel s baskřídlovkou
na šachtu ve Staříči,
aby s částí Dechového
orchestru
Ostrava
O,
tradice DO
(DOO) hrál pracovto roku sahá
o
éh
lk
ve
Až do toho
o
ho aktivníh
níkům Závodu Důl
JJaroslav Hrbáč (druhý zleva) se svým „inštrumentem“ na šachtě ve Staříči.
nyní jediné
orchestru
Paskov před jejich prvdechového
ké
zs
le
os
v moravsk
Ke spoluhráčům Hrbáče paPro paskovské zaměstnance
Je ovšem
ní šichtou v roce 2014!
metropoli.
tří – a na Staříčí se svým klaletos s částí ansámblu v době
také absol„Vstával jsem před třeeta
rinetem také nechyběla – jeho
od 4.45 do 5.45, a pak ještě
tí ráno. Tak, abych byl poo půl
ventem Lidové
manželka Zdeňka, s níž se
od 10.45 do 11.45 „nasadil“
konzervatoře v Ostrapáté na šachtě. Všichni v orostatně poznal díky muzice.
české pochody. „Samozřejmě
vě, kde studoval hru na trombon
chestru jsme ostřílení muzi„Když jsme byli na šachtě, děti
ty od Františka Kmocha –
a dirigování. „Účinkuji v růzkanti, takže když se řekne, že
hlídali prarodiče. Tchán vyrostl
Kolíne, Kolíne či Andulko šaných hudebních tělesech, od dehrajeme, dorazí všichni na čas.
v hornické rodině, je velký mufářova. Ale i skladby Šly pachovky přes big band až po symPro horníky to nebylo poprzikant, vedl dětskou dechovku,
nenky silnicí, Jara mládí,
fonický i divadelní orchestr.
vé, sám jsem jim na úvod roku
se saxofonem hrával kolikrát
Mužně vpřed…“ pokračoVyprovázel jsem poslední vohrál minimálně desetkrát, a to
horníkům a možná ho někteval švagr bývalého raziče ze
zík na Dukle, vítal v novém pranapříklad také s Azeťankou,“
ří znají jako vynikajícího muziŠvermy s tím, že rušení dolů
covním roce horníky na Lazech
prohlásil Hrbáč, jehož oﬁciálkanta z ostravských kaváren,“
a postupného upadání hornica v poslední době jim hrávám
ním zaměstnáním je obrábění
zakončil.
ké činnosti v našem revíru je
zejména na Staříči,“ upřesnil
kovů na CNC horizontální vymu líto.
muzikant a dirigent DOO.
vrtávačce v Caterpillaru.
Radek Lukša

1945
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ROK 2014 VE ZNAMENÍ
TRANSFORMACE OKD
ÚRAZOVÁ ČETNOST OKD
25
20
15
10

TRADICE SE VRÁTÍ NAZPĚT

DARKOV, KARVINÁ I ČSM – na těchto závodech se letos
museli zaměstnanci před první letošní směnou bez obvyklého dechovkového uvítání obejít. Paskovské lokality Staříč
i Chlebovice zněly ve čtvrtek 2. ledna říznou muzikou jako jediné
v revíru! „Vloni jsme hornické obyčeje zanedbávali, nekonaly se
oslavy Dne horníků ani Šachťák, to nebyl dobrý krok. K tradicím
se musíme vracet a taky se k nim vrátíme, i když se letos budeme
prát s osudem,“ nechal se slyšet Zbigniew Janowski, ředitel
Závodu Důl Paskov.
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Dokončení ze strany 1

Musíme zavést velmi rychlý
rozhodovací proces, který bude
vycházet z právě pro něj nejvhodnější úrovně, v důsledku přímo
z jednotlivého porubu nebo čelby.

Změňme myšlení
Máme za sebou více než
200 let těžby černého uhlí
v regionu. Musíme ctít tuto tradici
a učit se z ní. Ale nemůžeme se
k ní zároveň bezmyšlenkovitě
upnout, jestliže chceme tvořit
budoucnost. Nesmíme ignorovat aktuální vývoj a inovace.
Nesmíme uvažovat ve smyslu
„Tady to nebude fungovat,“ „To
v Česku fungovat nebude.“ nebo
„Naše hornictví je naprosto
odlišné od jakéhokoliv jiného
na světě.“ Musíme se naučit
přemýšlet v duchu „DOKÁŽEME,
MUSÍME A ZVLÁDNEME,“ protože
naše konkurence často dosahuje
mimořádných výsledků a naše
zákazníky nezajímají naše

občasné komplikace v těžbě
nebo jiných oblastech. Zajímá je
pouze cena a kvalita našeho uhlí.
Připravili jsme velmi ambiciózní
plán pro rok 2014, protože nelze
jinak. Je zcela nezbytné, abychom
ho nejen bezpečně naplnili, ale
dokonce bezpečně překročili.
Stanoveného cíle a objemu těžby
lze dosáhnout. Poslední 4 týdny
v prosinci jednoznačně prokázaly, že jsme trvale schopni těžit
požadovaných 9 i více milionů tun
ročně, jak potřebujeme.
V roce 2014 se těším na velmi
dobré výsledky celého týmu
OKD a jsem přesvědčen, že
dosáhneme významných kroků
při transformaci OKD na důlní
společnost, jejíž podnikání je
dlouhodobě udržitelné a která
bude z hlediska bezpečnosti
lídrem nejen v regionu, ale také
na celosvětové úrovni.
Dámy a pánové, v roce 2014
není NIC NEMOŽNÉ a NEÚSPĚCH
SI NEMŮŽEME DOVOLIT…
Zdař Bůh, Dale Ekmark

ZMĚNA SÍDLA NADACE LANDEK OSTRAVA
OSTRAVA – S platností od
1. ledna 2014 došlo ke změně
sídla Nadace Landek Ostrava.

Od tohoto dne je nutné pro osobní
nebo písemný kontakt použít
novou, následující adresu nadace:

Nadace Landek Ostrava
Areál Báňské projekty Ostrava, a. s. (u bývalého Dolu Hlubina)
Vítkovická 3108/11
702 00 Ostrava
Telefonní spojení: +420 595 620 045
e-mailová adresa: info@nadace-landek.cz
Internetové stránky nadace: www.volny.cz/nadace-landek

jk

Závod Důl Paskov byl jediný v OKD, kde hrála před první šichtou dechovka.

ZE SVĚTA

Polské hornictví čekají nejtěžší zkoušky
KW musí snížit náklady
a zefektivnit fungování,
jinak podle svého šéfa
nepřežije
VARŠAVA – Hornictví čeká
těžký rok, Uhlí bez iluzí, Za námi
rok zlomu – před námi rok
zkoušek, Hornictví potřebuje
nutně reformu nebo Symbol
hornického smutku. Těmito
titulky bilancovala polská média
rok 2013 černouhelných ﬁrem
v zemi a vítala ten letošní.
Situace v polských černouhelných ﬁrmách je vážná. Jediná společnost, na kterou prozatím drtivě
nedopadl razantní pokles cen
uhlí a nižší poptávka v důsledku
zpomalení evropské ekonomiky, je
Bogdanka. Ta působí v lublinském
regionu a těží uhlí v jednodušších
geologických podmínkách s výrazně vyšší efektivitou a nižšími
náklady než ﬁrmy ve Slezsku.
Bogdanka od roku 2009 zdvojnásobila svou hodnotu a produkci,
na rozdíl od ostatních ﬁrem zisk
každoročně s výjimkou jednoho
roku rostl, ačkoliv ceny uhlí
od roku 2008 klesly na polovinu.

KW bojuje o přežití
Pro srovnání: Bogdanka zaměstnává 5000 lidí a analytici
očekávají, že ﬁrma vykáže za rok
2013 čistý zisk 314 milionů
zlotých. Kompania Weglowa má
56 000 zaměstnanců a za devět
měsíců vykázala ztrátu přes 2
miliardy korun, přičemž uhlí těží
s vyššími náklady, než ho dokáže
prodat. „Na této úrovni nákladů
a proti tomu cenám na trhu
nemůžeme bez restrukturalizace přežít,“ přiznal pověřený
generální ředitel ﬁrmy Marek
Uszko. „Musíme se podívat pravdě do očí. Hra s iluzemi by nás
přišla draho,“ dodává.
Zatímco Bogdanka těží
uhlí 200 kilometrů na východ
od Varšavy v méně náročných
geologických podmínkách,
KW dobývá uhlí v polské části
hornoslezské černouhelné pánve, kolébce těžby ve východní
Evropě, která produkuje zhruba
polovinu černého uhlí na starém kontinentu. „Ve Slezsku
stojí hornictví na piedestalu a je
obtížné prosadit jakékoliv změny
v oboru. Politici udělají vše pro

to, aby ho zachránili, protože
jeho problémy by způsobily
v regionu velké sociální problémy,“ říká analytik UniCredit
ve Varšavě Marcin Gatarz.
Záchranný plán KW počítá
s tím, že se počet zaměstnanců
do roku 2020 sníží o 32 procent,
bude nutné sloučit nebo prodat
některé doly a omezit rozsáhlý
systém beneﬁtů pro horníky,
který neodpovídá nové realitě
v oboru. Při vzniku KW v roce
2003 měla ﬁrma po převzetí některých státem vlastněných dolů
dokonce 85 000 zaměstnanců.

Problémem KW
je nízká produktivita
Produktivita práce je v obou
ﬁrmách diametrálně odlišná.
Zatímco KW ročně vytěží na jednoho zaměstnance zhruba 620 tun
(celkem 35 milionů tun v roce
2013), v případě Bogdanky jde
i díky méně náročným geologickým podmínkám, ale také
dalším skutečnostem zvyšujícím
efektivitu až o trojnásobek. Podle
plánu pro rok 2015 má jít
o 2300 tun na zaměstnance.

Jedním z rozdílů je také skutečnost, že zatímco v případě
Bogdanky nebo společnosti
PG Silesia vlastněné českým
Energetickým a průmyslovým
holdingem je běžné pracovat i v sobotu, v případě KW
a dalších státem ovládaných
ﬁrem zůstal horníkům zachován pětidenní pracovní týden.
Toho se nechtějí vzdát a s jeho
prodloužením nesouhlasí ani
odbory. „Je nutné změnit model
organizace práce, protože pětidenní pracovní týden se
2,5 hodinami, kdy technologie
efektivně těží, je z hlediska
nákladů nadále neúnosný. Vše
kolem nás se mění a náš vnitřní
systém organizace práce je starý
mnoho let. I to je jeden z důvodů,
proč nedokáže ﬂexibilně reagovat na změny na trzích,“ říká
generální ředitel JSW Jaroslaw
Zagórowski. Podle expertů je
v polských dolech bezpodmínečně nutné maximalizovat využití
draze nakoupených technologií
v těžbě a efektivněji je nasazovat tam, kde mohou generovat
ﬁrmám proﬁt.
ms
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Při předávání cen za CI
se debatovalo o motivaci
Napřed se naštval, pak
se radoval. Zájezdy za
30 tisíc nechodí po horách

přiznal, moc svému projektu
nevěřil, ale čekalo ho překvapení. „Zdálo se mi to jako banální
věc. Když byl ale můj nápad realizován v praxi, ukázalo se, že
ušetří hodně času při tankování lokomotiv a nakonec z toho
je velký přínos,“ vysvětloval.

DARKOV – Úsměvy, blahopřání i vážná debata o tom, jak
motivovat zaměstnance k aktivní účasti na projektu trvalého zlepšování – Continuous
Improvement. Předání cen CI
vylosovaným autorům a autorům nápadů ohodnocených
za největší přínos k bezpečnosti a největší ekonomický přínos mělo na Závodě Důl Darkov
slavnostní charakter. Zúčastnili
se ho všichni tři náměstci: výrobní Roman Dušička, technický Pavel Zajíček a bezpečnostní
David Hájek, nechyběl samozřejmě specialista CI René Mahdal.
Výherci zářili spokojeností a nahozené téma motivací je motivovalo ke vzpomínkám, jak vlastně přišli ke svému nápadu oni.

To mladý, sotva třiadvacetiletý
Vojtěch Mitrenga přišel ke svému nápadu a potažmo zájezdu
za 30 tisíc korun přes naštvanost. Jako dispečer OPRU (odbor plánování a řízení údržby)
noc co noc nadával na zasypaný přesyp mezi 3. a 4. centrálním pásem směrem do 9. kry.
„Problém se opakoval a pořád
jsem to musel řešit,“ vykládal
Mitrenga. Absolvent strojní
průmyslovky v Třinci naštěstí umí nejen nadávat, ale také
přemýšlet. Zašel proto za specialistou CI, vyzvěděl, co a jak
je potřeba udělat k přihlášení

Osobní kontakt
Tak třeba laureát hlavní
ceny, zájezdu za 50 tisíc korun, Ivan Kellner reagoval
na přímou výzvu dřívějšího darkovského manažera CI
Česlava Lincera. V remíze lokomotiv pracuje jako zámečník
15 let a přednosti i slabiny svého
provozu zná jako vlastní boty.
„Zašpekuloval jsem proto a hodil na papír myšlenku, která se
mi převalovala v hlavě,“ vyprávěl, jak vznikl nápad Změna organizace tankování PHM závěsných lokomotiv LZH. Jak

Trvalé zlepšování
je jednou z cest,
jak zajistit OKD
prosperitu
a lidem práci.
nápadu, sedl si doma k počítači a zpracoval projekt Sklápěcí
bočnice pro průjezd LZH nad
3. CP směr 9. kra. „S tou dovolenou jsem samozřejmě nepočítal, byl jsem hlavně rád, že

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Od nadávek k řešení

Vylosovaní výherci cen CI za rok 2013 na Závodě Důl Darkov.
jsem nabídl možnost, jak tento
problém vyřešit, a dostal tu tisícovku za nápad,“ hovořil mladý dispečer.

Šance je veliká
Jak přiznal, díky výhře si
ale uvědomil ještě jednu věc.
„Losování cen CI není jako
na internetu, kde člověk pořád něco vyhrává, ale výhru nikdy nedostane. V CI jsou ceny
skutečné, všechno je oﬁciální
a při troše štěstí je šance velká,“ vysvětlil Mitrenga. Jeho
slova pak potvrdil i specialista

CI René Mahdal. Do osudí bylo
na Závodě Důl Darkov vloženo
celkem 91 inovací od 70 autorů.
Cen bylo šest. Pravděpodobnost
výhry tedy činila asi 1:15 k přijatým inovacím. Pokud měl někdo v osudí více návrhů, pravděpodobnost výhry se ještě
násobila!

Překvapivá čísla
Ale změňme téma. Losování
cen, byť atraktivních, není
podstatou projektu Continuous
Improvement. Trvalé zlepšování je důležitým nástrojem,

jak usnadnit lidem práci, zajistit vyšší bezpečnost a zefektivnit výrobu. Každý nápad je přínosem pro autora, pro ostatní
pracovníky OKD i pro těžební
společnost. Mělo by se do něj
proto zapojit co nejvíce lidí.
Ostych není na místě. Pokud
někdo sám neumí zpracovat
návrh, pomohou mu vyškolení
interní konzultanti CI, specialista CI nebo příslušní nadřízení
technici. Pokud někdo považuje svůj nápad za malichernost,
ať si zkusí vynásobit i drobnou úsporu počtem směn, dnů

v roce a počtem zaměstnanců,
jichž se to týká. Bude překvapen, o jaké hodnoty jde.

Kamínky do mozaiky
Hezký příměr použil v tomto směru náměstek Zajíček.
Každý detail do sebe zapadá
jako do mozaiky, díky které lze
vytěžit více a levněji – konstatoval. Je to jedna z cest, jak zajistit OKD prosperitu a lidem
práci. Odměny za nápad a případná výhra v losování jsou
třešničkou na tomto dortu.
Bohuslav Krzyžanek

Pracovníci důlní dopravy
získali v losování CI až
na jednu všechny výhry

Darkovské důlní kolektivy
prosinec rozhodně nevynechaly.
A většinou se jim dařilo

STONAVA – Jít štěstí naproti se
vyplácí. Tuto starou pravdu si
opět ověřili zlepšovatelé z provozu důlní dopravy na Závodě
Důl ČSM. Ze šesti cen, které se
losovaly za aktivní účast v projektu Continuous Improvement
za rok 2013, jich získali hned
pět. Přitom o náhodu určitě
nešlo. Zaměstnanci důlní dopravy přihlásili ve sledovaném
období 54 nápadů CI, z nichž
bylo 41 přijato a realizováno. Na celé šachtě bylo za stejné období podáno 157 zlepšovacích návrhů, ze kterých bylo
jako smysluplné vyhodnoceno
107. Šanci na výhru proto měli
dopraváři obrovskou, a bylo by
naopak překvapivé, kdyby při
losování neuspěli.

Zlepšuje každý čtvrtý
„Ano, je to tak, provoz důlní
dopravy je z hlediska trvalého zlepšování jednoznačně nejaktivnější na celé šachtě, a to
dlouhodobě,“ potvrdil výlučné postavení dopravy v procesu Continuous Improvement
čsmácký
specialista
CI
Luboslav Pomothy, když v pondělí 16. prosince předával ceny
třem dopraváckým zlepšovate-

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

I nákaza může být pozitivní

SEDM LIMITŮ JAKO TEČKA
ZA UPLYNULÝM ROKEM

Zlepšovatelé z provozu důlní dopravy na Závodě Důl ČSM. Zleva Alan Brél,
Ladislav Číž a Roman Štviertnia.
lům: Alanu Brélovi, Ladislavu
Čížovi a Romanu Štviertniovi.
Další výherci byli shodou okolností přizváni jako svědci při
losování a své výhry si převzali hned na místě. „Do procesu
CI se na dopravě zapojuje okolo
25 procent zaměstnanců, přičemž mnozí z nich přihlásí
za rok i několik nápadů. Pokud
jsou odmítnuty, je to v řadě případů proto, že jde o projekt duplicitní. To znamená, že někdo
vyřešil stejný problém o pár
dnů dřív a toto řešení už bylo
přijato k realizaci,“ doplnil.

Příklad vedení
Úspěch dopravářů v oblasti
CI má samozřejmě své důvody. Předně jde o provoz velmi

Šikovní chlapi
jsou všude.
Pokud si ale své
nápady nechají
jen pro sebe,
ty časem zmizí.
rozsáhlý a složitý, který skýtá
spoustu námětů a problémů,
které lze řešit. Na základě pozitivních zkušeností chlapi už
také dokonale pochopili, že čím
lépe provoz funguje, tím méně
se nadřou. Tím klíčovým činitelem je pak podpora programu CI ze strany vedení provozu a osobní příklad vedoucích
zaměstnanců, kteří se kromě

aktivní podpory podřízených
i sami zapojují a podávají nápady. „Právě tento přístup vedení vyvolává efekt, kterému
já osobně říkám ‚pozitivní nákaza‘,“ vysvětluje Pomothy.
„Zpravidla to totiž funguje tak,
že když se do procesu CI zapojí
jeden zaměstnanec, začnou se
o něj zajímat i další. Program
se pak začne šířit jako lavina,“
popisuje své zkušenosti.
Současně nabádá k účasti na trvalém zlepšování i zaměstnance ostatních úseků
Závodu Důl ČSM.

Proč ne i jinde?
„Vždyť všude jsou šikovní chlapi, kteří si umí s řešením problémů poradit. Pokud si však
své nápady nechají pro sebe,
časem zmizí. Když je přihlásí
do CI, mohou usnadnit práci nejen sobě, ale také svým kolegům
na ostatních šachtách. Obavy ze
složitého papírování mít nemusí. Člověk přece nemusí být inženýr, aby podal nápad. Není
nic jednoduššího než se na vrátnici podívat na číslo pro CI a zavolat. Se zpracováním přihlášky
pomůže celý aparát CI, od interních konzultantů po specialistu CI, vždyť od toho tady jsme,“
apeluje Pomothy.
„Když to zvládají chlapi z dopravy, zvládnou to i jiní,“ dodal.
Bohuslav Krzyžanek

DARKOV – Svátky a limitní
výkony – jde to dohromady?
Jak ukazuje příklad Závodu Důl
Darkov, jde. Důlní kolektivy tu
splnily v prosinci 2013 sedm
limitů, a zaznamenaly tak jeden
z nejlepších loňských výsledků
vůbec. Stejný počet limitních
výkonů splnily pouze v lednu.
A jakými parametry se mohou
darkovské kolektivy pochlubit?
V rubání opět kraloval tým
hlavního předáka Romana
Badury z úseku vedeného
Ivanem Hrubým. Stanovený cíl
splnil na 132,3 procenta (!),
když v rubání 239 501 vytěžil
26 645 m3 čistého odrubaného
prostoru. Sedmý loňský limit
zkušeného kolektivu určitě stojí
za vyzdvihnutí.
Výborně si vedl rubáňový
kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku Janusze Sztuly.
Prosincová těžba 16 095 m3
v porubu 37 912 představuje
splnění stanovených parametrů
na 107,3 procenta. Kolektiv se
těšil z limiťáku počtvrté.
Přišli, viděli, zvítězili... V tomto
duchu jsme psali o dvou klasických přípravářských kolektivech,
které přišly v říjnu na Darkov
ze Závodu Důl Paskov a už
za listopad oba splnily svůj první

darkovský limit. Prosinec ukázal,
že nešlo o náhodu. Tým hlavního
předáka Břetislava Nováka,
který pracuje na úseku Radima
Kalafuta, zaznamenal na díle
467 520 měsíční postup 95 metrů a stanovený cíl splnil na 143,9
procenta! Kolektiv Vladimíra
Slíže z úseku Lubomíra Poločka
uspěl na rovných 100 procent,
kdy vyrazil na čelbě 240 540
požadovaných 50 metrů.
Na rovných 100 procent splnil
svůj druhý loňský limitní výkon
také klasický razicí kolektiv hlavního předáka Damiana Szkota
z úseku Piotra Kiełbasy. Na čelbě
339 420 vyrazil 54 metrů.
Na seznam úspěšných plnitelů
limitů se zapsaly dva kombajnové
přípravářské týmy a také v této
kategorii se zrodil výsledek, který
se jen tak nevidí. Kolektiv hlavního předáka Martina Ticháčka
z úseku Radima Kalafuta uspěl
sice poprvé, za to na 138,3
procenta! Na ražbách 40 231
a 40 231/4 dosáhl souhrnného
postupu 83 metrů.
Kolektiv hlavního předáka
Krzysztofa Skubika z úseku Piotra
Kiełbasy vyrazil 122 metrů na čelbě
37 931.3 a svůj pátý loňský limiťák
realizoval na 101,7 procenta.
Celkem se ke splnění limitního
výkonu v prosinci loňského roku
přihlásilo na Závodě Důl Darkov
12 kolektivů, v poli poražených
jich tedy zůstalo pět.
bk
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Společným jmenovatelem řady
událostí roku 2013 byla krize

ÚNOR
 Darkovský dodavatelský rubáňový kolektiv Alpex 2
hlavního předáka Tadeusze
Czaji dal dvacet tisíc korun
na Barborku.
 Změna v kolektivní smlouvě – zaměstnanecké poukázky lze jako vklad zaměstnavatele převádět na penzijní
připojištění nebo doplňkové
penzijní spoření.
 „Křivý“ kostel sv. Petra
z Alkantary v Dolech zachráněný společností OKD má
dva nové zvony a hodiny pořízené z grantu Nadace OKD.
 Na tři stovky dětí z karvinských mateřských a základních škol vyrazily lyžovat
díky Nadaci OKD.

BŘEZEN
 OKD a Katowicki Holding
Węglowy vytvořily
Evropskou platformu bezpečnosti práce v hornictví pod heslem „Počet fárání musí být stejný jako počet
vyfárání“.
 Důl Karviná spustil zkušební provoz centrální důlní klimatizace s cílem zlepšit pracovní podmínky horníků.
 Přípraváři Dolu Darkov zaznamenali skvělý start roku,
nad úkoly byznys plánu vyrazili 379 metrů provozní a 111
metrů investiční metráže.
 Pod záštitou Nadace OKD se
v Karviné konal mezinárodní turnaj tenistů na vozíčku,
ČR na něm reprezentoval bývalý horník Dalibor Potůček.
 Karviná ocenila nejlepší
sportovce, zejména házenkáře a fotbalisty podporované
společností OKD.

DUBEN

tak si vedly rubáňové kolektivy Tomáše Kovala a Karla
Szczotky z ČSM, Rostislava
Walici z Darkova a také přípraváři Petra Plačka z Dolu
Paskov.
 Na stonavskou šachtu míří
nový razicí kombajn MR 431,
prototyp od Sandviku.
 Darkovská akce roku – překliz vysokého POPu z porubu 340 206 do stěny 340 402
– vyšla na jedničku, v klíčovém rubání kope kolektiv
Tadeusze Czaji.
 Na jižní lokalitě Dolu ČSM
proběhla úspěšná přejímka
překladiště 5607, hlavního
nádraží pro logistiku.
 Tři strážné z Dolu ČSM zamezily velké krádeži stropních štítků mechanizovaných výztuží v hodnotě půl
milionu korun.
 Týdeník Horník potřetí
za sebou získal prestižní ocenění Zlatý středník za nejlepší ﬁremní periodikum.

KVĚTEN
 Připravujeme opatření k zachování stability ﬁrmy, tak
reagoval Ján Fabián na krizi,
která se nevyhnula ani OKD,
oznámil úsporný balík pro
rok 2013.
 Zlatý Permon, cenu za bezpečnost práce v hornictví,
dostal Důl Karviná.
 Fedrunkový kahan se za první čtvrtletí stěhoval na Důl
Darkov.
 Hledání úspor se nevyhnulo
ani týdeníku Horník, začal
vycházet v osmi místo dvanácti stranách.

ČERVEN
 Chystá se plán na záchranu
OKD, řešením je snižování
nákladů, počtu techniků, administrativních pracovníků
i dodavatelů, a naopak zvyšování podílu těžby koksovatelného uhlí.
 Oznámeno stěhování sídla
těžební společnosti z Ostravy
na Důl Darkov.
 Společnost OKD se stala
za příkladnou likvidaci vyřazených svítidel Sběračem
roku v soutěži neziskového kolektivního systému
EKOLAMP, součástí ceny
bylo deset tisíc korun, které
získala Barborka.
 V rekordním čase čtyř směn
zvládli v jižním oddělení
jámy Mír IV na Dole Darkov
výměnu lan.
 Poprvé v historii Dolu ČSM
měnili lanovnici na těžním
zařízení 5 na Jihu, osm tun
zvedali do výšky čtyřiceti
metrů.
 Paskovští raziči Petra Plačka
přidali pátý limitní výkon.
 Po deseti letech uspořádal
ve Frenštátě pod Radhoštěm
jezdecký oddíl TJ Slovan
i díky dřívější pomoci
od OKD mezinárodní závody
ve voltiži CVI.

ČERVENEC

 Poprvé zazněla – pro udržení celé společnosti OKD –
 V Dole ČSM, lokalitě Jih, domožnost postupného útlumu
šlo k tragické události, kteDolu Paskov.
rá stála život dva báňské
 Objevil se zájemce o kouzáchranáře.
pi OKK Koksovny nabíze Za tři měsíce tři zápisy
ných NWR, mateřskou ﬁrna skuře za limitní výkony –

 Darkov si vedl nejlépe
i ve třetím čtvrtletí, fedrunkový kahan mu zůstal.
 V 063. sloji na staříčské lokalitě Závodu Důl Paskov má
premiéru dobývací kombajn.
 V programu Nadace OKD
Sídliště žije byl oživen jeden z největších skateparků v Česku, se nachází
v Ostravě-Porubě.
 Nadace OKD se přestěhovala,
nové sídlo má v areálu HBZS
v Radvanicích.

LISTOPAD
Závod Důl Paskov, v krizovém roce 2013 bezesporu mediálně nejatraktivnější šachta revíru.

mou OKD, kvůli ekonomické krizi.
 Musíme zajistit konzervační
režim, jak nám ukládá stát,
s tím se OKD odvolala proti
rozhodnutí o odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát.
 Důl Darkov v šestém měsíci
těžil i razil na sto procent.
 Kolektiv hlavního předáka
Tadeusze Szwedy dokopal porub 14 038 na lokalitě ČSA
Dolu Karviná s měsíčním
předstihem.

ty začala právě 1. září 1958.
 Pietní akty u památníku
v Karviné a také na Staříči
a v Chlebovicích, mše v kostele ve Fryštátě a oceňování
nejlepších pracovníků na jednotlivých šachtách, takové
byly oﬁciální oslavy hornického svátku v revíru OKD.
 Důl Paskov omezuje ražby, přípraváři se stěhují na ostatní doly, respektive
fárají v rubání.

SRPEN

 Zatímco premiér Jiří Rusnok
vyhlásil, aby „se situace
na Ostravsku nedramatizovala“, odboráři v revíru oznámili stávkovou pohotovost.
 Závod Důl Karviná, Závod
Důl Darkov, Závod Důl ČSM,
Závod Důl Paskov, to jsou
nové názvy šachet.

ŘÍJEN

 Ekonomická situace v kraji si vyžádala jednání s moravskoslezským hejtmanem,
ministrem průmyslu i premiérem, vznikla pracovní
skupina hledající možnosti řešení hospodářské situace
v regionu.
 Se stěhováním na Darkov dochází i ke změnám v managementu OKD i vedení dolů,
novým provozním ředitelem
je Pavel Hadrava, personálním ředitelem Jan Jurášek,
ředitelem vnějších vztahů
Petr Jonák, mluvčím společnosti Marek Síbrt.
 Dolu Karviná začal ředitelovat Petr Dedek, Dolu Paskov
Zbigniew Janowski, Dolu
Darkov Vladislav Szmek,
ředitelem nového Závodu
úpravny se stal Václav
Kabourek.
 Padlo rozhodnutí nepořádat
Hornické slavnosti 2013, důvodem je krize.
 Místo auta zájezdy, taková
změna nastala ve zlepšovatelské soutěži CI.
 Úrazová četnost v OKD klesla z hodnoty 7,76 v loňském
roce na hodnotu 5,79, vedení společnosti považuje bezpečnost – bez ohledu na ekonomické turbulence – stále
za prioritu, ocenilo rovněž
tahouny bezúrazového provozu z jednotlivých šachet.
 Fedrunkový kahan zůstal
na Dole Darkov, vystavují ho
zde už podvanácté.

733 01 Karviná-Hranice, Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284, Fax: +420 596 363 553

Vedení společnosti děkuje všem svým
obchodním partnerům za spolupráci
v uplynulém roce 2013.

ZÁŘÍ
 Situaci v regionu řešila pracovní skupina přímo na místě, a zástupci OKD pak také
na Pražském hradě s premiérem a prezidentem republiky.
 Demonstrace horníků prošla
Ostravou, stále není ukončeno kolektivní vyjednávání
ani nejsou vyřešeny otázky
budoucnosti Dolu Paskov.
 Důl ČSM slaví pětapadesátiny, výstavba stonavské šach-

 Výsledky hospodaření NWR
potvrzují náročnou situaci
na trzích, těžba v OKD meziročně poklesla o čtvrtinu.
 Proběhlo zaměstnanecké referendum o stávce, podařilo
se vyjednat a podepsat kolektivní smlouvu, odboráři odvolali stávkovou pohotovost.
 Čelboví na ČSM vyzkoušeli
nové pažení, na jednom lankovém svorníku ušetří oproti tomu lepenému asi deset
tisíc korun.
 Osm limitních výkonů
za měsíc představuje nový
rekord Závodu Důl Karviná.
 Paskovští raziči Martina
Řepišťáka získali pátý zápis
na skuře.
 Nadace OKD popáté rozdělovala ceny za nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích, ocenila i Srdcaře či
Osobnosti neziskové sféry.
 Ruslan Pechnikov z Ukrajiny
a Lukáš Olejníček z ČR zvládli
Hornickou desítku pod 31 mi-

KATIM s.r.o.

V novém roce 2014 přeje všem
především pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
111/01-IV/14

 Funkce generálního ředitele
společnosti OKD se ujal Ján
Fabián.
 Důl Karviná obhájil fedrunkový kahan za nejlepší výrobní i bezpečnostní výsledky v revíru.
 Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo,
více než tříkilometrový překop určený pro transport rubaniny z lokality ČSA a v případě potřeby i oboustrannou
přepravu materiálu, lidí, či
technologií.
 Jako předškolák vyhrál bublifuk, jako mechanik příprav
z Lazů auto – Kamil Pavlíček
se stal majitelem hlavní
ceny v soutěži Continuous
Improvement.
 Svého majitele našla i hlavní
cena v bezpečnostní soutěži
OKD – další auto získal požárník centrálního odtěžení
Dolu Karviná Josef Nagy.
 Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2013
s tím, že 80 procent prostředků půjde do hornického
regionu.
 V havířovské Renetě otevřeli
stálou expozici Historie psaná uhlím.

FOTO: Radek Lukša

LEDEN

Zdař Bůh!

nut, nejlepším běžcem v kategorii OKD byl báňský úpravář z ČSM Petr Swaczyna.

PROSINEC
 Jána Fabiána střídá ve vedení
společnosti OKD Dale Ekmark,
Američan s pětadvacetiletou
hornickou praxí po celém světě.
 Prodej OKK Koksovny společnosti Metalimex je realitou.
 Paskováci zaznamenali v předposledním měsíci
roku nejvyšší letošní těžbu,
90 tisíc tun, šachta zároveň
zprovoznila novou renovační dílnu a oznámila obnovení ražeb od ledna 2014.
 Darkováci s předstihem splnili roční plán a slíbili fedrovat navíc.
 Pracoviště na ČSM začala využívat mobilní úpravny produkující pitnou vodu z té
užitkové.
 Jižní a severní lokalitu stonavské šachty propojila nová
linka centrálního odtěžení C.
 Opět se rozrostly řady držitelů Záchranářských záslužných křížů.
 V kompresorovně Landek
Parku proběhlo tradiční
BarboRadování.
 Nadace OKD vyhlásila další
kolo Srdcovky, projekty možno posílat až do 17. ledna.
 Extraligoví házenkáři
HCB OK D Karviná skončili po podzimní části sezony
osmí, fotbalisté MFK OK D
Karviná přezimují ve druhé lize na devátém místě.
Připravil Radek Lukša
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Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
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Společnost Grupa Kapitałowa FASING S. A.
výrobce všech druhů ocelových řetězů, komplexních řetězových
tratí, spojovacích článků, kotevních
zařízení, spojek a hydraulických soustrojí

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

Nadzieja dla „Paskowa”

DARKÓW - „Nic nie jest niemożliwe” i „Nie stać nas na porażkę”.
Takimi hasłami rozpoczyna 2014
rok dyrektor wykonawczy spółki
węglowej OKD Dale Ekmark. Nie
ukrywa, że rok będzie trudny. Ceny
węgla na rynkach światowych nie
podnoszą się, a gospodarka nadal
nie bardzo rośnie. „Spółka OKD już
dawno przestała być przez swoje
położenie geograﬁczne w środku
Europy odizolowaną jednostką.
Znajduje się w konkurencyjnym
środowisku z ﬁrmami górniczymi na
przykład z Ameryki Północnej lub
Australii. Jedyną sprawą, która zapewni jej długofalową perspektywę
i co za tym idzie, pracę dla górników, jest rentowność” – przekonuje
dyrektor w noworocznym słowie.

Moja kopalnia,
moje życie,
moja przyszłość

Dyrektor Dale Ekmark i minister Jiří Cienciała podczas podpisu memorandum.

Przedstawiciele OKD
i NWR podpisali z
państwem memorandum
o wspólnym poszukiwaniu
najlepszego rozwiązania

które byłyby do zaakceptowania
przez wszystkie zainteresowane strony. Podpis memorandum
stał się uwieńczeniem negocjacji między górnikami i państwem, prowadzonych od jesieni ub. roku.

STARZICZ – Decyzja o zamknięciu Zakładu Kopalnia „Pasków“
wraz z końcem 2014 roku nie
musi być ostateczna. W poniedziałek 6 stycznia w obiekcie ruchu „Starzicz“ spotkali się minister przemysłu i handlu RC Jiří
Cienciała i dyrektor wykonawczy OKD Dale Ekmark, aby podpisem pod Memorandum o porozumieniu między Republiką
Czeską po stronie jednej oraz
OKD i NWR po stronie drugiej
potwierdzili wspólną wolę poszukiwania takich rozwiązań
dla przyszłości KWK „Pasków”,

Potrzebne materiały
przygotuje wspólna
grupa ekspertów.
„Od samego początku prowadzimy rozmowy z celem znalezienia rozwiązania, które byłoby
korzystne dla wszystkich stron:
ekonomicznie do przyjęcia dla
OKD, społecznie przyjazne dla
regionu i naszych pracowników,
a także korzystne dla państwa
przez pryzmat oszczędności
świadczeń i zasiłków dla zwal-

nianych pracowników oraz dalszego poboru podatków i innych
opłat“ – mówił dyrektor wykonawczy OKD Dale Ekmark.
Memorandum o porozumieniu deﬁniuje zakres i sposób
współpracy między obydwoma stronami. Powołuje również grupę ekspertów, którą
tworzy pięciu przedstawicieli OKD i sześciu przedstawicieli państwa, reprezentujących
ministerstwa pracy i spraw socjalnych, przemysłu, ﬁnansów,
Czeski Urząd Górniczy oraz
urząd antymonopolowy. Jej zadaniem jest przygotowanie do
końca marca, kiedy kończy się
ważność memorandum, szczegółowych danych, które staną
się podstawą dalszych decyzji.
W razie, że rozwiązania nie
uda się znaleźć, memorandum
wygaśnie i spółka OKD będzie postępowała według planu
uchwalonego we wrześniu ub.
roku przez jej zarząd.
Wobec faktu, że prace grupy
ekspertów są na samym początku i stale istnieje kilka wariantów rozwiązań, OKD w czasie
obowiązywania memorandum
wstrzyma się od jakichkolwiek
kroków, które uniemożliwiłyby
kontynuowanie wydobycia po
2014 roku. Również to jest powodem, dlaczego w Zakładzie
Kopalnia „Pasków” wznowiono roboty przygotowawcze.
Nieprzekraczalnym
warunkiem ewentualnego rozwiązania jest to, że musi ono pozostawać w zgodzie z prawodawstwem Unii Europejskiej.
Marek Síbrt

Do podziału 20 milionów koron
Fundacja OKD ogłosiła
konkurs grantowy na
2014 rok

nasza pomoc ograniczy się jednak tylko do projektów realizowanych w powiatach Karwina,
Ostrawa-Miasto i Frydek-Mistek“
– poinformowała rzeczniczka górniczej fundacji Veronika
Kusá. Właśnie w tych regionach
rozwijają działalność główni donatorzy Fundacji OKD: spółka
węglowa OKD oraz spokrewnione z nią ﬁrmy, na przykład
RPG Real Estate, AWT, Green Gas
DPB. „Granty będą kierowane
do miejsc, gdzie znajdują się kopalnie i inne zakłady związane
z eksploatacją węgla oraz gdzie
żyją górnicy i ludzie związani z
węglem“ – wytłumaczył dyrektor
fundacji Martin Olša.
Zawężenie działalności wyłącznie do regionów górniczych jest podyktowane trudną sytuacją gospodarczą, która

OSTRAWA – Regiony karwiński, ostrawski i frydecko-mistecki. Tylko do nich będzie w tym
roku kierowana pomoc Fundacji
OKD. Konkurs grantowy w podstawowych programach „Na
rzecz zdrowia”, „Na rzecz przyszłości”, „Na rzecz radości” oraz
„Na rzecz Europy”, w ramach
którego oferuje do podziału 20
milionów koron, fundacja ogłosiła we wtorek 7 stycznia.
„Już po raz ósmy proponujemy
organizacjom pozarządowym
możliwość pozyskania środków
na realizację projektów użyteczności publicznej. W tym roku

nie omija obszaru ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego. „Co jednak w żadnym
przypadku nie oznacza, by
Fundacja OKD zrezygnowała
ze swych priorytetów” – zaakcentował Olša. Należy do nich
pomoc dla niepełnosprawnych,
ochrona środowiska, kultywowanie i zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, programy socjalne i medyczne.
„Sytuacja jest trudna i ilość
środków ﬁnansowych do podziału na granty jest mniejsza, stale jednak jesteśmy drugą największą ﬁrmową fundacją w kraju” – zaznaczyła rzeczniczka Kusá. Poza głównymi
programami pieniądze znajdą
się także na projekty nawiązujące do programów „Osiedle
żyje” oraz „Sercówka”.
rl

KONTAKT DO FUNDACJI OKD

Tel.: +42 596 262 118
E-mail: info@nadaceokd.cz
Szczegóły: www.nadaceokd.cz

FOT. Bogusław Krzyżanek

W 2013 roku spółka OKD
rozpoczęła transformację, której
celem jest przybliżenie mechanizmów zarządzania poszczególnym
kopalniom i miejscom pracy.
„Potrzebujemy, żeby nasze zakłady
funkcjonowały na bazie zysku, nie
tylko na podstawie zarządzania
kosztami” – napisał Ekmark.
Szczególny akcent kładzie na
konieczności zmiany myślenia ludzi.
„Mamy za sobą ponad 200 lat
eksploatacji węgla kamiennego w
regionie. Musimy szanować tę tradycję i uczyć się z niej. Ale nie możemy
jednocześnie bezmyślnie jej gloryﬁkować, jeśli chcemy tworzyć
przyszłość. Nie możemy ignorować
aktualnego rozwoju i innowacji. Nie
możemy myśleć w sensie: „Tu nie
będzie to funkcjonowało” czy też
„Nasze górnictwo jest absolutnie
odmienne niż jakiekolwiek inne
na świecie”. Musimy nauczyć
się myśleć w duchu: „Potraﬁmy,
musimy i zrobimy”, ponieważ nasza
konkurencja osiąga często nadzwyczajne wyniki, a naszych klientów
nie interesują nasze komplikacje;
ich interesuje tylko cena i jakość
naszego węgla” – tłumaczy dyrektor.
Spółka OKD przygotowała na
2017 rok bardzo ambitny plan,
bo nie mogła inaczej. „Trzeba
go nie tylko wykonać, ale nawet
przekroczyć. Wytyczone cele
można osiągnąć. Ostatnie cztery
tygodnie grudnia pokazały, że
jesteśmy w stanie regularnie
wydobywać wymaganych dziewięć
i więcej milionów ton rocznie,
jak potrzebujemy” – stwierdza
Ekmark, przypominając, że
jednym z najwyższych priorytetów jest nadal bezpieczeństwo i
higiena pracy. „Panie i panowie! W
2014 roku »nic nie jest niemożliwe« i »nie stać nas na porażkę...«” – skonkludował dyrektor
wykonawczy OKD.
bk

FOT. Radek Lukša

NASZ LOS LEŻY
W NASZYCH RĘKACH

Jednym z priorytetów Fundacji OKD pozostaje pomoc dla niepełnosprawnych.
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Vedení společnosti děkuje všem svým
obchodním partnerům za spolupráci
v uplynulém roce 2013.
V novém roce 2014 přeje všem především
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zdař Bůh!

93/01-V/14

DALE EKMARK:

FASING plus s.r.o., 28. října 723/272, CZ 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: + 420 774 191 471, + 48 506 137 134, e-mail: wbuszta@fasing.com.pl,
www.fasing.pl

ANKETA HORNÍKA
1. Jak hodnotíte loňskou spolupráci s OKD?
2. Co očekáváte od těžební společnosti OKD v roce 2014?
Dokončení ze strany1

Jaromír Kuča
starosta Orlové
1. Orlová je
dlouhodobě spjata
s těžební
činností.
V uplynulém
roce byly
vzájemné vztahy mezi městem
a těžební společností velmi
slušné. Bez OKD by Orlová
nerealizovala mnoho akcí, které
přispívají ke koloritu města,
jako příklad bych uvedl rekonstrukci areálu letního kina, jež
bylo svého času pýchou města
a předmětem obdivu mnohých
návštěv.
2. Osobní kontakty jsou
pravidelné a vstřícné. Vedení
města si uvědomuje, že růst
Orlové přišel až s těžbou uhlí,
díky níž se Orlová změnila v letech 1918-1938 v přirozené
dopravní, kulturní, společenské, obchodní a vzdělanostní
centrum širokého okolí. Po II.
světové válce s pokračující
těžbou došlo k nesmírné
devastaci, která v podstatě
vymazala naše město z mapy.
Předpokládám, že dolování
uhlí bude pokračovat, jedná
se ale o formu, o to, jak dál.
Je zapotřebí naše občany
v předstihu seznamovat se
záměry těžební organizace
a s městem dohodnout
rámcové podmínky při řešení
vzniklých škod způsobených
dolováním.
Květuše Szyroká
starostka Doubravy
1. Loňský
rok byl plný
překvapení, hlavně
ve druhé
polovině
roku. Přišly
mnohé změny, týkající se právě oblasti, která nás nejvíce
tíží, a tou jsou důlní škody. Zde
je právě co napravovat. Naše
obec patří k těm, které jsou
nejvíce zasažené dlouhodobou hornickou činností a nyní
nezbývá, než najít způsob
likvidace vzniklých škod.
Další neznámou je podnikatelský záměr společnosti,
který s sebou určitě přinese

spoustu vyjednávání a jistě to
nebude jednoduché vzhledem
k rozvojovým záměrům obce.
Doufám, že naše jednání
budou korektní a najdeme
přiměřené společné řešení.
Poděkování patří Nadaci OKD
za podporu při realizaci společných projektů jak v oblasti
obnovy, tak i kulturního a volnočasového vyžití v obci.
2. Každý rok je jiný a přinese
svá speciﬁka. Očekáváme i nadále korektní jednání, dobrou
spolupráci při řešení vzniklých
problémů a samozřejmě dobrou vůli a pochopení.
Ondřej Feber
starosta Stonavy
1. Když
srovnávám
spolupráci
OKD s naší
obcí, musím
konstatovat,
že v předchozích letech bývala lepší.
V loňském roce šlo o přešlapování na místě.
2. Rád bych věřil tomu, že se
nám společně podaří navázat
na oboustranně prospěšnou
spolupráci, která se odehrávala
před rokem 2013.
Zdeňka Šebestová
starostka Staříče
1. Loňská
spolupráce
s OKD, co se
týče vztahů,
v porovnání
s minulými
roky je nadále
na dobré úrovni. V loňském roce
ovšem nastaly problémy s utlumením těžby na Dole Paskov
ve Staříči, které se výrazně tykají
jak obce, tak i občanů a zaměstnanosti v regionu.
2. Od těžební společnosti
OKD v roce 2014 a následných letech očekávám, že
nedojde k razantnímu útlumu
hornické činnosti na Dole
Paskov ve Staříči. V případě
útlumu bude obec požadovat garance odškodňování
důlních škod a pozdějších
náhrad.
V novém roce přeji všem
zaměstnancům a vedení
společnosti OKD mnoho
zdraví a pracovních i osobních
úspěchů.

Panorama / inzerce

číslo 1 | ročník 44

Kulturní událost, která
se těší mimořádné oblibě

Autoškola 3URÀ
Havířov

Karviná zahájila nový rok
už tradičně koncertem
symfonického dechového
orchestru Májovák

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Jaromír Ščigel
603 969 315

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
VZPOMÍNÁME
„V neznámý svět
odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl
rád. Roky plynou jak
tiché vody proud, kytičku na Tvůj hrob Ti dáme, se slzami
v očích stále vzpomínáme.“
Dne 5. ledna jsme si připomněli již
5. smutné výročí úmrtí pana Pavla
Pšenky, dlouholetého zaměstnance Dolu 9. květen. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi, manželka
Blanka, synové Lumír a David.
B1/01/14
V úterý 7. ledna 2014 jsme vzpomněli
nedožité 87. narozeniny pana Josefa
Horkého z Havířova, zaměstnance
Dolu František v Horní Suché.

Dne 12. prosince 2013 uplynulo 18
smutných let od jeho úmrtí. Byl nám
drahý a v srdcích nám zůstane navždy. Nikdy nezapomenou manželka
a dcery s rodinami.
B2/01/14
„Život plyne jako
voda, kde je ta krásná
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 7. ledna uplynulo 5 let od úmrtí
Radima Vjačky, který tragicky zahynul na Dole Darkov.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinou.
B3/01/14

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 1
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice strojní (ISTR)

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

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

902, 903
1
1
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Roman Skácel
603 357 069

KARVINÁ – Novoroční koncert symfonického dechového orchestru Májovák, který
ztělesňuje hornickou kulturu
a karvinské hornické tradice,
je pro občany města každoročně velkou událostí a těší se mimořádné oblibě. Vždyť lístky
na jeho letošní už patnácté pokračování byly vyprodány během několika hodin od zahájení předprodeje. Jak velí tradice, také letos koncert zahájil
novoroční proslov primátora
města Tomáše Hanzla. S přáním do nového roku na něj navázal předseda správní rady
Májováku Petr Ženč, jenž předal primátorovi ocenění slovinského města Logatec, udělené za pomoc při rozvoji družebních styků mezi orchestry
z obou měst.

Side Story. Došlo i na tradiční
přípitkovou árii z Verdiho opery La Traviata.
Dvouhodinovou
hudební
hostinu zakončila velká směs
pochodů Františka Kmocha,
kterou přišel dirigovat čestný dirigent Májováku Milan
Bystroň.
pž
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
MÁJOVÁKU NA I. POLOLETÍ 2014
FOTO: Edmund Kijonka

L

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

Vstupenky na letošní novoroční vystoupení Májováku byly vyprodány.
Samotný koncert, který premiérově řídili dirigenti Ondřej
Packan a Adam Sedlický, nabídl
řadu nových skladeb. Zaplněný
sál Městského domu kultury aplaudoval dílům omase
Dosse (Triumphal Prelude),
Etienna Crausaze (Deliverance),
Stevena Reinekeho (Pilatus

Hora Draků) a dalším. Po přestávce se s orchestrem představili rovněž jeho vokální sólisté Magda Bártková a Peter
Svetlík, v jejichž podání zazněla slavná operní díla (árie
Nessun Dorma), ﬁlmová hudba
(Tenkrát na západě), a také árie
z Bernsteinova muzikálu West

 25. dubna 2014 – účinkování na oslavách jubilea
Městského domu kultury
Karviná
 1. května 2014 – zahájení
festivalu Máj nad Olzou
 14. června 2014 – účinkování na festivalu Dny
Karviné
 5. červenec 2014 – společný koncert Májováku
a družebního orchestru
z Logatce (Slovinsko),
Karviná, Masarykovo
náměstí

Vzpomínka na vánoční koncert
V programu Malé černé
hudby vystoupil
i teprve čtyřletý sólista
Adam Svaczyna
KARVINÁ – Muzikanti z dechového orchestru Malá černá hudba kapelníka Milana
Kupky, kterého řada horníků
zná jako šéfa hudební smečky
na hornických šachťácích, potěšila v pondělí 16. prosince 2013
své příznivce tradičním vánočním koncertem v Městském
domě kultury v Karviné. V první části se posluchači mohli zaposlouchat do líbivých tónů polek, valčíků, ale i orchestrální
skladby, ve které sólo na trub-

ku zahrál Roman Buchal, člen
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava.

Druhá část byla věnována vánočním písním a známým čes-

FOTO: Edmund Kijonka

kým koledám. Zazněly skladby jako Ave Maria, V bílém,
Čertovská písnička, Sněhová
hvězdička, Vánoční zvon a jiné.
Úsměv na tváři přítomným
v sále vykouzlil teprve čtyřletý Adrian Swaczyna, syn zpěvačky Romany Swaczynové.
Malý sólista s kapelou veřejně
vystoupil poprvé a zazpíval lidovou koledu Jak jsi krásné, neviňátko. V závěru se na pódiu
ukázal ještě jednou, aby spolu s maminkou a dalšími sólisty Evženem Drobkem a Lenkou
Lipkovou zazpíval valčík Jiřího
Vrány Kdo ze srdce dává.
Koncertem provázel Artur
Kubica, kterého posluchači znají z Českého rozhlasu Ostrava.

Z vánočního koncertu Malé černé hudby kapelníka Milana Kupky.

rs

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

tel.: 800 110 022
predplatne@economia.cz
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NADACE OKD
ZPRÁVY Z NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÝM POMÁHÁ OKD A JEJÍ NADACE PŘI PÉČI O NEMOCNÉ LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Grantová výzva 2014 je tady!
OSTRAVA
–
Karvinsko,
Frýdecko-Místecko a Ostravsko.
Výhradně do těchto tří regionů
v Moravskoslezském kraji bude
letos směřovat pomoc těžařské nadace v celkové výši dvaceti milionů korun. Grantové
výzvy v „základních“ programech Pro zdraví, Pro budoucnost, Pro radost a Pro Evropu
vyhlásila Nadace OKD v úterý
7. ledna!
„Poosmé jsme nabídli možnost neziskovým organizacím získat prostředky na jejich veřejně prospěšné projekty. Oproti předchozím letům se
však v roce 2014 naše podpora
omezí pouze na projekty, které
budou jejich realizátoři uskutečňovat v okresech Karviná,
Frýdek-Místek a Ostravaměsto,“ řekla mluvčí těžařské
nadace Veronika Kusá.
Právě v těchto oblastech totiž působí hlavní dárci Nadace
OKD – především společnost
PODPOŘIT LZE PRÁVNÍ
SUBJEKTY

2/01-VII/14

 spolky
 ústavy
 obecně prospěšné
společnosti
 církevní organizace
 obce
 příspěvkové organizace
 sdružení a spolky obcí

OKD a také spřízněné ﬁrmy RPG Real Estate, AWT,
Green Gas DPB. „Granty půjdou do míst, kde fungují šachty a jiné provozy spojené s dobýváním černého uhlí a kde
žijí horníci či další lidé spojení
s těžaři,“ vysvětlil ředitel nadace Martin Olša.
Zaměření pouze na hornický
region je dáno také současnou
tíživou hospodářskou situací, jež se nevyhnula ani revíru OKD. „Což ovšem v žádném
případě
neznamená, že by Nadace OKD nějak slevila ze svých priorit, k nimž patří hlavně podpora hendikepovaných a jejich
zařazení do společenského,

UŽITEČNÉ RADY A INFORMACE

FOTO: Radek Lukša

Nadace OKD rozdělí
letos do „hornických“
okresů v našem kraji
dvacet milionů korun

Chráněná dílna CHRPA Krnov byla oceněna za nejlepší projekt roku 2013
v kategorii Pro zdraví.
Dvacetimilionový
„fond“
bude letos Nadace OKD rozdělovat nejen mezi úspěšné žadatele
ve čtyřech grantových programech, ale i mezi obyvatele paneláků, kteří chtějí dělat něco pro
svou komunitu (Sídliště žije)
a zaměstnance těžební společnosti nebo dárcovských ﬁrem
zabývající se po práci ve svém
volnu veřejně prospěšnými aktivitami (Srdcovka).

 grantové žádosti musí být
podány výhradně prostřednictvím internetové databáze
Grantys (www.grantys.cz),
portál obsahuje i manuál pro
uživatele
 žádat nesmějí fyzické osoby,
lidé podnikající na základě
živnostenského oprávnění
(OSVČ) ani podnikatelské subjekty (s.r.o., a.s.
a podobně)
 grantové kolo trvá obvykle
šest týdnů
 udělení příspěvku je podmíněno souhlasem správní
rady NOKD, která přihlíží
k doporučení odborných
komisí
 jedna neziskovka si může
podat žádostí kolik chce
(po zvážení reálných možnosti nadace i žadatele), a to
na každý projekt zvlášť

 přihlásit stejný projekt je
možné i opakovaně – po zvážení, proč neuspěl napoprvé
 podpora nebude poskytnuta zpětně (granty jsou jen
na projekty, které proběhnou
a budou hrazeny až po schválení správní radou nadace –
tedy od 22. dubna 2014)
 ﬁnanční spoluúčast není vyžadována, ale vítána, může
to dát správní radě nadace
signál, že jde o projekt kvalitní a potřebný
 prostředky od NOKD musí
být vyčerpány do smlouvou
stanoveného data ukončení
projektu
 odpovědi na nejčastější
dotazy žadatelů, upozornění, na co si dávat pozor
jsou v Příručce pro žadatele
(www.nadaceokd.cz, sekce
Jak požádat o grant)

více informací na webu NOKD, telefonu 596 262 118
a emailu info@nadaceokd.cz

Radek Lukša

SÍDLIŠTĚ ŽIJE A SRDCOVKA

Zvony do šikmého kostela v Karviné-Dolech, nejlepší projekt kategorie Pro
budoucnost.
pracovního i kulturního života,“ zdůraznil Olša.
Velkou šanci uspět pak mají
i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí či kulturního dědictví a sociální
a zdravotní služby, což jsou pro

těžařskou nadaci rovněž klíčové oblasti. „S ohledem na ekonomickou situaci se celkový
objem prostředků na granty
snížil, přesto jsme ale druhou
největší ﬁremní nadací v ČR
a největší v kraji,“ dodala Kusá.

Do zvláštního sídlištního
programu NOKD se v prvním
kole přihlásilo v průběhu
listopadu a prosince deset
žadatelů, ti nejlepší postoupí do dalšího kola. Srdcaři
mohou stále podávat své
projekty až do pátku
17. ledna.

My to společně zvládneme je projekt ZŠ Ukrajinská, který vyhrál kategorii Pro Evropu.
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NOVÝ ROK POD
HORNICKOU VLAJKOU
Příjemně naladění lidé,
vlídné počasí... Novoroční
výstup na petřkovický
Landek se opět vydařil

FOTO: Baník OKD Doubrava

OSTRAVA – Vrcholek bájného
petřkovického kopce Landek, čnící
nad areálem hornického muzea
v ostravském Landek Parku,
na Nový rok opět ožil stovkami výletníků. Pamětní list Odboru Klubu
českých turistů Baník Ostrava
OKD, pořadatele Novoročního
výstupu na Landek, si pod
landeckou rozhlednou zdobenou
tradiční hornickou vlajkou převzalo
na 360 účastníků. Do kasičky
Novoročního čtyřlístku, sbírky KČT,
z jejíhož výtěžku je ﬁnancována
úprava turistických stezek pro osoby na invalidních vozíčcích, přibylo
5800 korun. Na trase 14. ročníku
tradiční akce nechyběli psi, kočárky, děti, celé rodiny, organizované
skupiny ani jednotlivci.
„Někteří přišli už počtrnácté,
někteří poprvé. Ti pak říkali, že
přijdou zas, že to bylo fajn,“ konstatoval s potěšením bývalý havíř
Václav Šebek, iniciátor a hlavní
pořadatel akce.

Doubravští fotbalisté se chtějí potřetí během dvaadvaceti let poprat o postup do krajské soutěže.

V zimní přípravě
na mančaft čeká
i slušně obsazený
regionální turnaj
DOUBRAVA – Vybojovat v barvách OKD postup do I. B třídy.
S tímto cílem se v polovině ledna pustí fotbalisté z Doubravy
do přípravy na zbytek sezony
2013/2014. Jejich novoroční
předsevzetí přitom nemusí být
daleko od splnění – v podzimní části hráči okresního přebo-

ru mužů totiž skončili ve skupině A na druhém místě!
„Naši pozici potvrdilo poslední loňské utkání, kdy jsme
vyhráli nad Baníkem Fučík
Orlová v poměru 4:1. Dostali
jsme se do jarní ﬁ nálové skupiny, ve které se rozhodne

OKD nosí v práci
i na dresech čtyři
aktivní fotbalisté
zdejšího Baníku.

KOPAL UHLÍ, KOPAL DO BALONU

Jiří Lincer (56) vloni odešel
do důchodu po více než
pětatřiceti letech v havírně,
kde většinou působil přímo
v provozech rubání. Fáral
na Doubravě a ČSA. Fotbal
kopal jak za doubravský Baník,
tak zdejší šachtu. Po dlouhé
hráčské kariéře trénoval mládež
i muže a nyní je funkcionářem
na úrovni obce, okresu i kraje.

Jiří Lincer, jak si ho pamatují
na šachtě ČSA.

o celkovém vítězi okresního přeboru a postupujícím
do krajské soutěže. O to se
musíme doslova porvat, pokusit se potřetí v průběhu dvaadvaceti let postoupit do prvního béčka,“ nechal se slyšet
Jiří Lincer.
Ten je nejen docela čerstvým hornickým důchodcem, ale také sekretářem klubu Baník OKD Doubrava, který podporuje přímo těžební
společnost. „V rámci tréninků
na jaro se muži například zúčastní zimního turnaje devíti mančaftů na umělém trávníku pořádaném oddílem FK
Slavia Orlová. Vlastní mistrovská soutěž okresního
přeboru začne v dubnu,“ líčil
Lincer.
A nastoupí i hráči, kteří
v práci oblékají fáračky či montérky s logem OKD. „Kamil
Antal je specialista v rubáňové poruchovce na ČSA. Tomáš
Lincer dělá na stejné šachtě
zámečníka v povrchové dílně
a Jiří Matlák s Pavlem Enterem
fárají v přípravách na ČSM,“

řekl sekretář s tím, že kdysi patřilo k zaměstnancům těžební
ﬁrmy až devadesát procent fotbalistů Doubravy.
V této hornické obci ostatně v šedesátých letech minulého století žilo skoro pět tisícovek lidí. „Dnes to není ani půldruhého tisíce obyvatel, většinou starších ročníků. Mladých
máme málo, takže i náš fotbalový oddíl s více než osmdesátiletou tradicí může i přes velké snahy o vytvoření družstva
mládeže postavit jen to mužské. A hráči dojíždějí z Karviné
i Orlové,“ dodal Lincer.
O dobré podmínky pro fotbalisty se starají též horničtí důchodci tvořící většinu vedení Baníku OKD Doubrava.
Předseda je Jaroslav Franek,
bývalý elektrikář z Doubravy,
duší a tahounem oddílu pak
Peter Szabo, který fáral tamtéž jako technik a vedoucí úseku rubání. Ve výboru je i Jiří
Stuchlík, vysloužilý zámečník
z ČSA, či Milan Giertli – ten
fárá v rubání na ČSA dodnes.
Radek Lukša

Bohuslav Krzyžanek

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Doubrava chce do I. B třídy

K dobré pohodě přispěla
jako vždy skvělá atmosféra
na trase výstupu, ale také mimořádně vlídné počasí, které
sice zimu nepřipomínalo, zato
bylo příjemné. „Chyběla snad
jen azurová obloha, ale člověk
nemůže chtít všechno,“ usmíval
se Šebek. Hlavní podle něj
bylo, že nefoukalo; ostrý vítr
dokáže být na vršku u rozhledny nepříjemný. „Nikdo se nám
také neovínil, nikdo nedělal
výtržnosti,“ přidal další postřeh
šéf pořadatelů.
Pokud bychom chtěli najít
na této idylce přece jen nějakou
kaňku, museli bychom se zmínit
o stále vzrostlejších stromech,
které zakrývají výhled nejenom
z vrcholku kopce, ale už i z rozhledny. To se ale netýká pouze
novoročního výstupu. „Od jara
do podzimu sem chodí na vlastivědné vycházky děti ze škol a vidí
toho z Ostravy stále méně. Chtělo
by to okolí rozhledny trochu
vyčistit. Nejedná se přece o kultivovaný les, ale o nálet,“ upozornil
Václav Šebek.

Cílem výstupu byla landecká rozhledna, na níž vlála tradiční hornická vlajka.

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.
3/01-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
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