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Úvodní slovo generálního ředitele
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Medard se svými kapkami je za námi, naše Kapka na Vás k přečtení teprve čeká,
máme před dovolenou a pomalu se začínáme přesouvat do druhé poloviny
roku. Stojíme před půlročním zhodnocením, rekapitulací a vytvářením výhledů plnění plánů do konce roku. Na konkrétní závěry z mé strany je ještě brzy.
Co však chci na tomto místě komentovat, to jsou naše vnitřní změny, které jsem
deklaroval a které se od 1. června staly naší součástí. První změnou je převod
odboru personálně sociálního z dikce obchodního a personálního ředitele pod
moje přímé řízení. Tato změna je dána zejména mým chápáním a pojetím jednoho z nejdůležitějších pilířů fungování státního podniku, a to práce s lidmi. Nechci
jako nejvyšší představitel podniku rozhodovat o lidech v našem s.p., aniž bych
je znal. Je pravda, že osobně ještě dlouhou dobu nepoznám řadu z Vás, ale odbor personální bude po tu dobu pod mýma očima. Proto považuji velice úzkou
spolupráci mezi mnou a tímto odborem za nezbytnou. Spolu tak podle mých
požadavků a požadavků managementu budeme vytvářet personální politiku,
a o tom, že je pro mě váš lidský potenciál nesmírně důležitý, se budete moci během mého působení v podniku přesvědčit.
Další změnou, kterou nutně vyvolaly potřeby dnešní doby a přísné sledování
finančních zdrojů a postupů, je zřízení investičního úseku pod vedením nového investičního ředitele Mgr. Miroslava Janoviaka. Do sekce tohoto úseku přešly odbory investic a projekce. Tyto změny nejsou poslední, a jak jsem avizoval,
další k nim ještě přibudou, včetně revize vnitropodnikových norem a legislativy.
Chápu, že některé změny mohou ve vás vyvolávat protireakci a že ne s každou
změnou se musíte vnitřně ztotožnit. Všechny tyto změny však činím s nejlepším vědomím a předsevzetím efektivnějších plnění na základě svých dosavadních zkušeností a po rozboru s managementem podniku. Budete-li mít k těmto změnám připomínky či návrhy na další vylepšení, rád si s Vámi nad tímto tématem sednu.
... pokračování na str. 2

V tomto čísle naleznete:
•Proběhl veletrh WATENVI 2009
• Stavba roku 2008
•Zlatá horečka v Domašově
• VHSH 2009 - podnikové vodohospodářské
sportovní hry
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Úvodní slovo generálního ředitele
... pokračování ze str. 1
Poslední věcí, které bych se chtěl zde na tomto místě věnovat, je pokračování prací v I. etapě realizace malé nádrže v Nových Heřminovech. Jsme ve fázi majetkoprávních výkupů velké řady nemovitostí včetně staveb, a to jak určených k bydlení, tak k rekreaci či podnikání. Práce spojené s touto činností
jsou náročné jak ze svého objemu, tak i změnami, které jsou
zde dány oproti dosavadním postupům. Náhrada za vykupované stavby bude stanovena nikoli podle stávajících platných
vyhlášek o oceňování, ale jako částka odvozená od nákladů
na stavbu objektu stejného typu jako je objekt vykupovaný,
a to v cenové úrovni roku 2010 za 1m3 objektů podle jednotlivých typů.
Výkupy začínají u vlastníků staveb a s nimi spojených pozemků, vypočtená náhrada se vyplatí po podpisu kupní smlouvy
a zápisu do katastru nemovitostí, přičemž prodávající bude
mít možnost užívat své původní nemovitosti po smluvenou
dobu tak dlouho, aby měl časový prostor pro výstavbu nového objektu. Navíc bude mít možnost v případě zájmu odkoupit přednostně demoliční materiál z původních objektů po jejich předání kupujícímu. S majiteli pozemků bez staveb (zejména v budoucí zátopě, které nebudou potřeba pro vlastní stavbu přehrady ihned v jejím počátku) budou sepisovány
smlouvy o budoucích kupních smlouvách a tyto pozemky budou vykupovány následně dle harmonogramu výstavby přehrady, resp. dalších opatření na tocích. Vlastníkům nemovitostí - fyzickým osobám bude nabídnuta přednostně finanční
náhrada. Vlastníci rodinných domů určených k trvalému bydlení mohou požádat místo finanční náhrady o náhradní výstavbu. U vlastníků pozemků bez staveb není vyloučena možnost směny za pozemky stejné kategorie
mimo stavbu, pokud takové budou k dispozici. Vlastníkům objektů určených k pod-
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nikání bude přednostně nabídnuta náhradní výstavba objektu stejného typu, odpovídajícího technologického zařízení,
výrobní kapacitě apod., a to včetně zajištění odpovídajícího
pozemku. V případě odmítnutí náhradní výstavby přistoupíme k finanční náhradě. Celý proces majetkového vypořádání
byl zahájen v loňském roce. Jak sami vidíte, proces vyrovnání je složitý a stane se po nějakou dobu jedním z hlavním témat našich hovorů, kontrol a činností. To, jak se nyní vypořádáme s touto otázkou, nás v naší připravenosti zavede na
další etapy realizace mediálně sledované malé nádrže v Nových Heřminovech. Kromě majetkoprávního vypořádání nás
letos čeká ještě realizace investičního záměru a územních plánů. Všechny tyto naše kroky už ale i teď vedou k budoucí výstavbě. A protože se jedná o ojedinělou, stavebně zajímavou
a po všech stránkách mimořádnou akci o které se mluví nejen
na republikové úrovni, uvažuji již nyní v této fázi o zahájení přípravy dokumentu, který by v sobě zahrnoval celý proces výstavby nádrže, včetně nynějších výkupů, protože už dneškem
vzniká a může vzniknout neopakovatelný materiál vypovídající o lidských osudech spjatých s naší činností při realizaci tohoto díla a mapující tuto výstavbu po všech stránkách.
Máme před sebou dny letního volna v kruhu rodiny a přátel.
A tak moji poslední kapkou úvodního článku je přání na krásné
léto a příjemnou dovolenou bez deště. Nemusí hodně pršet.
Stačí, když někdy spadne pár kapek…Děkuji Vám.

Ing. Ivan Pospíšil
Generální ředitel
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Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009
V 1. čtvrtletí roku 2009 se na ekonomických výsledcích státního podniku Povodí Odry již v plné síle projevil výrazný propad ekonomického růstu v našem regionů. Celá řada našich
obchodních partnerů se jen velmi ztěžka vyrovnává s dopady
celosvětové ekonomické krize. Ani státní podnik Povodí Odry
není v této oblasti výjimkou. Hospodářský výsledek za období
1. čtvrtletí roku 2009 činí 22 781 tis. Kč, což představuje neplnění oproti časovému plánu o 2 546 tis. Kč a meziročně došlo
k poklesu zisku o 13 158 tis. Kč.
Na uvedeném snížení hospodářského výsledku se v prvé řadě
podílí pokles tržeb, a to zejména za odběry povrchové vody.
Tyto tržby byly ve sledovaném období oproti časovému plánu nižší o 674 tis. Kč a meziročně poklesly o více než 10 000
tis. Kč, a to i přes to, že došlo meziročně k navýšení ceny povrchové vody o 7,29 %. Tento trend je logickým vyústěním již
zmíněné probíhající ekonomické krize, která doléhá na naše
klíčové odběratele v oblasti průmyslu.
Rovněž v ostatních výnosech došlo k meziročnímu poklesu
a k neplnění časového plánu. Jde jednak o tržby za výrobu
elektrické energie, které byly negativně ovlivněny hydrologickou situací a také o poměrně nízké tržby za výnosy VH laboratoří. I přes negativní vývoj v podobě meziročního poklesu celkových výnosů o 14 169 tis. Kč se nakonec podařilo v této oblasti splnit časový plán o 1 015 tis. Kč, a to díky neplánovanému
předstihu v úhradě pojistného plnění za škody z povodní roku
2007 a také vlivem překročení tržeb za ryby a ostatních tržeb
z prodeje služeb (nájmy mechanizmů, apod.).
K meziročnímu poklesu o 1 011 tis. Kč došlo v celkových nákladech, a to vlivem úsporných opatření, reagujících na negativní vývoj ve výnosové oblasti. Časový plán nákladů ve sledovaném období však byl překročen o 3 561 tis. Kč z titulu vyššího
čerpání nákladů na opravy a udržování o 6 286 tis. Kč. Naproti tomu v ostatních nákladových položkách, jako např. ve spotřebovaných nákupech, osobních nákladech, odpisech a rezervách došlo k úsporám, které částečně kompenzovaly překročení v oblasti oprav a udržování. Na čerpání osobních nákladů v 1. čtvrtletí 2009 se negativně podepsal vyšší meziroční stav přepočtených pracovníků o 11 osob a také nově zavedená náhrada mzdy za nemocenskou, kterou od 4. až 10. dne
nemocenské hradí od 1. 1. 2009 zaměstnavatel.

V oblasti rozvahových položek, a to jak v aktivech, tak i v pasivech došlo od počátku roku k celkovému nárůstu o 61 688
tis. Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl vlivem bezúplatného převzetí Úpravy části vodního toku Lubina od Lesů ČR. Od počátku roku se zvýšil stav peněžních prostředků, jejichž vysoký zůstatek je dočasný a souvisí s nízkým objemem čerpáním investic z vlastních zdrojů ve sledovaném období a příjmem dotace z Magistrátu města Ostravy na akce II. etapy protipovodňové prevence, které budou realizovány a proplaceny dodavatelům až v následujícím období roku. V oblasti pohledávek
je situace i přes negativní vývoj ekonomické situace našich odběratelů prozatím stále velmi dobrá. Svědčí o tom nízký stav
krátkodobých pohledávek po lhůtě splatnosti, které ke konci sledovaného období tvořily pouze 4,26 % z celkové hodnoty těchto pohledávek.
V rámci vlastního kapitálu došlo k nárůstu v oblasti ostatních
kapitálových fondů, a to vlivem výše zmíněného bezúplatného převzetí majetku od Lesů ČR. Cizí zdroje jsou téměř shodné se stavem na počátku roku, což je výsledkem na jedné straně snížení dlouhodobých závazků a úvěrů a naopak na straně druhé zvýšení krátkodobých závazků z obchodních vztahů.
Závěrem lze konstatovat, že na hospodářských výsledcích
státního podniku Povodí Odry za 1. čtvrtletí 2009 se již zcela
jednoznačně projevuje krize světové ekonomiky. S ohledem
na dlouhou setrvačnost vývoje ekonomiky a časovou zpožděnost krizových dopadů je nutno počítat s faktem, že doposud poměrně dobré ekonomické výsledky státního podniku
budou v dalším období roku přinejmenším stagnovat nebo se
budou dále zhoršovat.
Ing. Petr Kučera
Ekonomický ředitel
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Veletrh WATENVI 2009
Ve dnech 26. – 28. května 2009 proběhl na brněnském výstavišti již 4. ročník veletrhu, vzniklého z původně dvou samostatných výstav ENVI Brno a VOD-KA (vodovody a kanalizace),
letos poprvé pod novým názvem WATENVI Brno. Také letošní
ročník se našeho podniku týkal, neboť jsme se zúčastnili v roli
vystavovatelů. Podobně jako v předchozích dvou letech byl
náš podnik podílníkem na společné expozici Ministerstva zemědělství ČR a správců vodních toků včetně Lesů ČR a ZVHS.
Na čtyřech panelech jsme představili mimo jiné projekt „Křídlatka“, představující společný postup likvidace křídlatky v povodí Morávky, postup rekonstrukce hrabovského jezu nebo
připravovaná protipovodňová opatření na horní Opavě s přehradou v Nových Heřminovech. Posledně jmenované téma
bylo také součástí promítaného programu na velkoplošné obrazovce u vstupu do expozice.
Náš společný stánek byl s ohledem na počet osmi spoluvystavovatelů poměrně velký a přitahoval pozornost nejen oficielní
delegace po slavnostním zahájení veletrhu, ale i běžných návštěvníků, z nichž mnozí si odnášeli i některé z propagačních
a informačních materiálů, které byly na stánku k dispozici.
Ing. Čestmír Vlček
Obchodní a personální ředitel
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Stavba roku 2008
V rámci veletrhu WATENVI Brno 2009 jsou vyhodnocovány
a oceňovány výsledky práce vodohospodářů v různých druzích jejich činnosti. Oceňují se tak například nejlepší výrobky oboru, nejlepší expozice na veletrhu, nejlepší ze soutěžících učňovských družstev z vodohospodářských oborů, kteří
se utkali v soutěžích, konaných jako doprovodný program veletrhu apod. Mimo jiné jsou oceňovány také nejlepší vodohospodářské stavby za rok 2008 a nejlepší stavby, přátelské k životnímu prostředí, což jsou hlavní dva pilíře veletrhu.
Při letošním ročníku byla oceněna také jedna stavba, jejímž investorem byl náš podnik. Titulem „Vodohospodářská
stavba roku 2008“ byla oceněna stavba „Jez Rychvald, km
4,315“. Stavba zvítězila v kategorii staveb, sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod,
ochraně před škodlivými účinky vod a k úpravě vodních poměrů s investičními náklady do 50 mil. Kč. Ocenění převzal při
slavnostním večeru za investora - státní podnik Povodí Odry
- ředitel závodu 2 Ing. Jiří Šašek společně se zástupci projektanta - firmy Pöyry Environment, a.s. a zhotovitele stavby firmy Algoman s.r.o.
Slavnostní okamžiky připomínají snímky z ocenění i snímek
jezu po jeho dokončení.
Ing. Čestmír Vlček
Obchodní a personální ředitel
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Projekt LIFE - Nature „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky.“
Projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“,
který je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu LIFE - Nature, což je finanční nástroj na podporu soustavy NATURA 2000, pokračuje již 3 rokem v celém povodí řeky
Morávky. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem
ve spolupráci s dalšími partnery, jako jsou LČR, s.p., AOPK ČR,
ČSOP Salamandr, CHKO Beskydy, Plzeňský Prazdroj a Povodí Odry, s.p. Projekt je rozložen do čtyřletého období a jeho
hlavním cílem je potlačit výskyt invazní rostliny, křídlatky - japonské, sachalinské i jejich zdejšího křížence křídlatky - české
do stádia, kdy výskyt vitálních rostlin bude pod 10% původních
400 ha zasažených ploch křídlatkou zjištěných monitoringem
na počátku projektu.
Na úseku vodního toku Morávka jsou v současnosti dvě maloplošné chráněné území: Profil Morávky a Skalická Morávka, které překrývá evropsky významná lokalita Niva Morávky
s výskytem kriticky ohrožených druhů květeny ČR – židoviníku německého a přesličky cidivka.
Povodí Odry, s.p., jako jeden z partnerů projektu, působí v lokalitě, která má stěžejní význam pro kvalitu vody v přehradě
Morávka. Výskyt křídlatek na pozemcích podél řeky Morávky
a přítoků nad nádrží VD Morávka a i v samotné zátopě představují plošně cca 20 ha.
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Ze dvou efektivních způsobů, které nabízí metodika projektu – je aplikace 10% roztoku herbicidu
Roundap – Biaktiv postřikem na list a injektáží do stvolů rostliny. V roce 2007 použil náš podnik aplikaci herbicidu
postřikem na pozemcích dále od vody a mimo zátopu nádrže
přehrady Morávka v kombinaci s kosením a pálením biomasy.
Účinnost však nebyla uspokojující.
S ohledem na nebezpečí eutrofizace vod přitékajících
do VD Morávka, jsme proto v roce 2008 ve větší míře použili,
v zátopě nádrže metodu injektáže na ploše zhruba 7 hektarů.
Tento způsob, ač v naší praxi dosud neověřen, přinesl překvapující výsledky. Po letošní prohlídce ploch, které má náš podnik na starosti lze konstatovat, že způsob likvidace křídlatek
injektáží do stvolů rostlin se prokázal jako vysoce efektivní a navíc šetrný k životnímu prostředí.

Léto 2009

Spolupráce s městem Ostravou
při zvyšování protipovodňové
bezpečnosti města.
Státní podnik Povodí Odry realizuje a připravuje řadu staveb v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR „Prevence před povodněmi II“ také na území města Ostravy. Jelikož se jedná vesměs o stavby finančně náročné, v zastavěném území, avšak jde o opatřeni, která jsou ve veřejném zájmu zvýšení protipovodňové bezpečnosti různých částí města, navázal již v minulosti podnik spolupráci se Statutárním
městem Ostravou a město převzalo část finanční zátěže, vyplývající ze staveb, na sebe. Pro rok 2009 se jedná konkrétně
o tři stavby, pro něž již byly podepsány smlouvy o poskytnutí investiční dotace, resp. účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy:

K opětovné obnově
porostů a bylinného patra,
ploch zbavených porostů křídlatek, používají další partneři projektu – ČSOP
Salamandr, výsev bylin a osázení břehů vodního toku kůlovými sazenicemi autochtonních druhů vrb.
Povodí Odry, s.p. svým partnerským podílem na projektu,
60 tis. €, pokrývá náklady na likvidaci křídlatek na svěřeném
území, a to způsobem, který je efektivní a šetrný vůči životnímu prostředí. Současně je takový přístup v souladu s povinností našeho podniku vyplývající z principu preventivní opatrnosti, která je nezbytná v případech, kdy se manipuluje s pesticidy v ochranném pásmu vodního zdroje.
Bližší informace včetně map a foto jsou umístěny na webové stránce:
http://www.life-moravka.cz
Ing. Viktor Suchoň
Provozní odbor

Jedna smlouva se týká staveb „Úprava Porubky, km. 0,900 –
7,200“ a „LB hráz na Odře, Ostrava - Antošovice“. První ze staveb představuje zvýšení protipovodňové bezpečnosti v Porubě a ve Svinově v úseku od porubského koupaliště až po
svinovské nádraží s celkovými stavebními náklady 93 mil Kč.
Stavba bude realizována v období 06/2009 – 06/2011. Druhá
stavba představuje vybudování levobřežní hráze u Odry v Antošovicích a ochranu tohoto území před stoletou vodou. Stavební náklady této stavby představují částku 33 mil. Kč a realizace již začala ve 12/2008, dokončena bude v 03/2010. Na tyto
stavby přispělo město pro rok 2009 částkou 4 mil. Kč, když
v předchozích letech již poskytlo na přípravu obou staveb celkem 7 mil. Kč.
Druhá smlouva se týká stavby „LB hráz odlehčovacího ramene na Ščučí v Ostravě-Hrabové“, která zvýší protipovodňovou
ochranu městského obvodu Hrabová. Tato stavba se připravuje k realizaci v období 05/2011 až 08/2012 a celkové stavební náklady budou představovat 15 mil. Kč. Město Ostrava poskytlo pro rok 2009 účelovou dotaci ve výši 7 mil. Kč. Částka
poslouží pro výkupy pozemků, potřebných pro stavbu.
Uvedené skutečnosti svědčí o dlouhodobé a oboustranně užitečné spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Statutárním městem Ostravou. Spolupráce se však rozvíjí nejen
při investiční výstavbě, ale i při dalších záměrech a aktivitách
obou partnerů.
Ing. Čestmír Vlček
Obchodní a personální ředitel
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Záchranná akce na VD Slezská Harta
Dne 16. 5. 2009 se na přehradě Slezská Harta uskutečnila neplánovaná záchranná akce, když do koryta bezpečnostního skluzu spadl mladý srneček. I když se to zdá neuvěřitelné,
pád do čtyřmetrové hloubky, navíc na betonovou plochu, přežil srnec bez sebemenší zdravotní újmy a my jsme tedy stáli před problémem, jak vylekané zvíře dostat z betonové pasti ven. Přivolaní myslivci nechtěli zdravého srnce zastřelit, vyhnat ven se nám jej nepodařilo, takže na pomoc byli přivoláni profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Bruntál. Ti již měli více štěstí, neboť se jim vytvořením rojnice podařilo srnce vytlačit korytem nahoru k přelivu, kde zvířeti nezbylo nic jiného, než skočit do vody (hladina v přehradě byla
v tu dobu asi 2,5 m pod hranou přelivu) a doplavat ke břehu.
Obávali jsme se, že po únavném pobíhání ve skluzu a šplhání
po strmém podloží bude pro nešťastníka vzdálenost ke břehu nad jeho síly a proto jsme jeho plavecký výkon jistili lodí.
Mládí zvířete a touha po svobodě však byly silnější, takže srnec bez potíží doplaval ke břehu sám a čile odpelášil směrem
k Leskovci. Tímto šťastným okamžikem byla záchranná akce
ukončena a zbyly z ní jen fotografie a dobrý pocit všech zúčastněných.
Jindřich Vrága
Vedoucí hrázný VD Slezská Harta
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Zlatá horečka v Domašově
Najít poklad nebo objevit hroudu zlata je tajnou touhou většiny z nás. Na letošní Den dětí jsme se proto nechali inspirovat
dobrodružstvím zlaté horečky z konce 19. století. Ve dnech 5.
a 6. června se Penzión Povodí v Domašově na chvíli proměnil na pomyslný Dawson City na Aljašce, kde děti mohly zakusit atmosféru zlaté horečky. Drsné zlatokopecké prostředí
dokreslovalo chladné počasí a přívaly deště, které organizátorům znemožnily nechat zlatou horečku propuknout na skutečném rýžovišti zlata ve Zlatých Horách. Zvláště domašovský
zahradní potůček nemohl moc chladné dravé proudy řeky Yukon nahradit.
V jednotlivých soutěžích děti získávaly zlaté mince, za které
pak mohly v dawsonském marketu nakoupit co chtěly a potřebovaly. Samozřejmě v omezeném sortimentu těžko dostupného městečka.
Své zkušenosti s naším Dětským dnem popsal následovně
Marek Trlica, který už vyrostl skoro v mládence: „Letos mi bylo
15 let a na Dětském dnu, který organizovalo Povodí Odry jsem
byl naposled. Všichni organizátoři jsou super parta a mají vždy
všechno pečlivě naplánované. Každý rok vymyslí nové téma. Le-

tos to bylo v duchu „Zlatokopecké horečky“. Celkem jsem na
Dětském dnu byl pětkrát a odnesl jsem si plno nezapomenutelných zážitků, našel nové kamarády a užil plno legrace. Kdybych
mohl, tak bych jel na tuto akci i další rok.“
To že jsou organizátoři super parta je pravda a všem patří dík
za pečlivou organizaci a zajištění všech nezbytných zodpovědností. Poděkování patří samozřejmě také vedení našeho
podniku za podporu, jakož i místní odborové organizaci. Dětem do dalšího roku přejeme nalezení těch pravých pokladů
a za rok se těšíme opět na setkání s vámi.
Ing. Martin Lepík
Odbor projekce
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VHSH 2009 - podnikové
vodohospodářské sportovní hry
Jak se již stalo tradicí, i v letošním roce byli vyzváni sportovci
všech organizačních jednotek, aby změřili své síly při sportovním klání v obvyklých disciplínách – malá kopaná, tenis, stolní tenis (muži, ženy), volejbal (smíšená družstva) a běh terénem (muži, ženy). Příjemné sportovní prostředí v areálu Mittal Ostrava na Varenské ulici, (kromě běhu, který byl v přilehlém parku Milady Horákové), připravilo všem sportovcům důstojné prostředí pro realizaci všech sportů.
Organizační výbor, v čele s ředitelem her Ing. Vlčkem, měl lehčí úkol, protože po loňských zkušenostech s přípravou celorepublikových her, byla příprava těchto jako procházka růžovou zahradou. Pro jednotlivé sportovní disciplíny byli vybráni
zkušení vedoucí sportů: malá kopaná Martin Otto, běh terénem Ing. Jiří Pagáč, volejbal Ing. Ivana Mojžíšková, tenis Ing.
Jiří Fuka a stolní tenis Tomáš Hýl.
Sportovní hry zahájil i ukončil generální ředitel Ing. Ivan Pospíšil, s přáním, aby se všem při sportování dařilo a vítězství
byla dosažena jen dobrými sportovními výkony. A Ti, kteří nevyhrají, ať jsou si vědomi, že umění přijímat prohry, může každého člověka v životě jen posílit.

Postřehy z jednotlivých sportovišť:
Malá kopaná
- jak je štěstí vrtkavé zjistili hráči správy podniku, když zhruba deset vteřin před koncem utkání dostali vyrovnávací gól
a na pokutové kopy prohrál.
Tenis
- i mistr tesař se utne říkal si jistě Michal Šafranko nad zlomenou raketou…
Volejbal
- některým hráčům se zdálo, že dvě utkání jsou dost málo
a tak chtěli hrát na tři vítězné sety. Ovšem hrát dvě pětisetová utkání není žádná legrace. Spousta účastníků této bitvy věděla o každé části svého těla ještě o víkendu, hlavně
při chůzi ze schodů.
Stolní tenis
- zúčastnit se více sportů je pro aktivní sportovce větší trénink, ale doběhnout vždy na sportoviště včas je umění.
O tom by mohl dlouze vyprávět Martin Otto, který neustále
běhal mezi kopanou a stolním tenisem a přesvědčoval své
protihráče, aby ještě opravdu jenom chviličku počkali…
Běh
- ačkoliv je výškový rozdíl mezi Ing. Lepíkem a Ing. Pekařem
mnoho centimetrů, v závodě to vůbec nebylo vidět. Radek Pekař vše dohnal rychlostí a závod prohrál opravdu jen
o prsa.
Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stalo
družstvo správy podniku, na druhém místě se umístili sportovci ze závodu Opava a na krásném třetím místě skončili
účastníci závodu Frýdek-Místek.
Jindřich Vrága
Vedoucí hrázný VD Slezská Harta
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Výsledky v jednotlivých disciplínách
body pro celkové pořadí
Odbíjená
1. závod Frýdek-Místek
2. závod Opava
3. správa podniku
Malá kopaná
1. závod Opava
2. závod Frýdek-Místek
3. správa podniku
Stolní tenis - ženy
1. Radka Tomaňová
2. Soňa Čeplová
3. Petra Dušková
4. Jana Palovská
Stolní tenis - muži
1. Roman Šeliga
2. Petr Kaňok
3. Martin Otto
4. Milan Lukáč
5. Vladimír Zdráhal
6. Jan Ondrejček
7. Tomáš Hýl
8. Stanislav Vojtásek
9. David Mizera
10. Michal Horák
11. Jan Staš

3
2
1
3
2
1
SSP
OP
SSP
SSP

3
2

SSP
OP
SSP
OP
SSP
FM
SSP
SSP
SSP
SSP
FM

3
2

1

Výsledky v jednotlivých disciplínách
body pro celkové pořadí
Duatlon - ženy
1. Kateřina Fochtová
2. Žaneta Trebatická
3. Alena Kyselá
Duatlon - muži
1. Martin Lepík
2. Radek Pekař
3. Lukáš Varadi
4. Petr Kobzinek
5. Michal Horák
Tenis
1. Petr Prešer
2. Petr Zich
3. Jiří Fuka
4. Petr Janíček
5. Michal Šafranko
6. Tomáš Skokan
Celkové pořadí
1. správa podniku
2. závod Opava
3. závod Frýdek-Místek

SSP
SSP
SSP

3

SSP
OP
FM
FM
SSP

3
2
1

SSP
OP
SSP
FM
FM
SSP

3
2
1

počet bodů
17
13
8

Pro celkové hodnocení se počítají jen nejlepší umístění jednoho zástupce.
Zdeňka Davidová
Vedoucí personálně sociálního odboru
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Životní jubilea
Životní jubilea zaměstnanců - 50, 55, 60 a více let
Pavel Hušek (strojník pracovních strojů)
Jana Losíková (ved. odd. finančního účetnictví a statistiky)
Božena Malinová (domovník)
Ing. Eliška Mašková (ved. odd. péče o jakost vod)
Kateřina Milatová (všeobecná účetní)
Dagmar Pohlová (uklízečka)
Zdeňka Skalková (evident)

Životní jubilea - důchodců

Pracovní jubilea

Pavla Drabinová (správa podniku)
Jindřich Evják (závod Opava)
Zdeňka Kamínská (správa podniku)
Ing. Marta Kreuzová (správa podniku)
Květoslava Larischová (správa podniku)
Václav Lazebníček (závod Opava)
Anna Lukačovičová (závod Frýdek-Místek)
Marie Lutišanová (závod Opava)
Bronislav Rozbroj (závod Frýdek-Místek)
Erika Rozsypalová (závod Opava)
RNDr. Antonín Ryška (správa podniku)

Pracovní jubileum - 5 let
Radmila Malaťáková (uklízečka)
Roman Kutěj (vodohospodářský dělník)

Pracovní jubileum - 10 let
Anna Poláková (uklízečka)
Bc. Martin Belas (správce sítě)
Petr Jirák (vodohospodářský dělník)

Pracovní jubileum - 15 let
Ing. Roman Teuchner (ved. odd. správy informačního systému)

Pracovní jubileum - 20 let
Radek Milerský (provozní elektrikář)
Milan Katauer (vedoucí hrázný – jezný)
Josef Marčišovský (vodohospodářský dělník)
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