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O budoucnosti Dolu Paskov bude vedení OKD informovat na konci srpna…

Mítink nepřinesl konečné rozhodnutí
Na 16. července svolali odboráři z Paskova mítink k další budoucnosti Dolu Paskov. Ve 14 hodin byly velký sál i přilehlé
chodby plné zaměstnanců a odborářů zvědavých na svůj další pracovní „osud“.
Předseda ZO R.Palička, ktertý celý mítink moderoval, nejdříve přivítal
vedení OKD včele s GŘ Dr.Ing.J.Fabiánem a vedení VOJ s ředitelem
Ing.V.Szmekem. Dalšími hosty byli
za OKD finanční a personální ředitelka Ing. J. Ivánková, provozní ředitel Ing. L. Bayer, ředitel vnějších vztahů Ing.P.Jonák, za Moravskoslezský
kraj hejtman M. Novák, ředitelka kraj-

ského úřadu práce Ing. arch. Y. Jungová, za město Frýdek - Místek primátor Mgr. M. Pobucký, senátorka a
zastupitelka Ing. E. Richtrová a za
odbory předseda SHO Ing. J. Pytlík,
místopředseda OS PHGN J.Franta
a předseda ČMKOS J. Zavadil.
Prvním řečníkem byl GŘ Fabián,
který popsal současný stav slovy:
„Došlo k tomu, že ceny uhlí spadly a

padají dále.“ Je to způsobeno vlivem
ekonomické krize, která postihla celý těžký průmysl a dalšími okolnostmi jako třeba těžba břidlicového plynu v USA a přebytek jejich uhlí na trhu. Pro OKD jsou typické navíc vysoké náklady na každou vytěženou tunu černého uhlí a Důl Paskov je v této položce na špici, i když těží velmi
kvalitní uhlí. Právě náklady jsou tím
hlavním ukazatelem, proč vedení
OKD nabídlo Důl Paskov k prodeji.

pokračování na str.č.2

Zákoník práce - to je moje !
Prohlášení Rady SHO k prodeji
Dolu Paskov, prodeji „Koksovny Svoboda“
a rušení zakázek VOKD
- Rada Sdružení hornických odborů nesouhlasí s unáhleným prodejem Dolu Paskov a domnívá se, že je to první krok
k postupné likvidaci celé OKD, a.s.,
- prodej koksovny je dalším těžko pochopitelným krokem
a vyjma okamžitého pochybného finančního zisku se vymyká
perspektivnímu reálnému myšlení. Tento postup je krátkozraký a nemá v historii hornictví a přidružené výroby obdoby,
- z hlediska zaměstnanosti v regionu je rovněž znepokojující, jakým způsobem je zacházeno s kolegy z VOKD, nejen rušením výběrových řízení, které tato společnost vyhrála, ale i v konečném důsledku rušením spolupráce s VOKD. VOKD je specializovaná firma, která působí v OKD spolehlivě od jejího
vzniku a zaměstnává občany ČR, kteří, v případě propuštění,
zvýší již tak vysokou nezaměstnanost v Moravskoslezském
kraji.

Z Paskovského Zpravodaje
p
Zaměstnanci Dolu Paskov zcela zaplnili velký sál při mítinku 16. července 2013...

Pravidelné jednání Rady SHO se uskutečnilo na Dole Paskov…

Hovořilo se o dalším postupu odborů
Na Dole Paskov se sešla 12. července většina zástupců odborových organizací, aby se zúčastnili jednání Rady SHO.
Hlavním tématem programu byl kritický stav v OKD a nabídka
Dolu Paskov zájemcům k prodeji.
Předseda ZO Dolu Paskov R.Palička
sdělil, že na úterý 16.7.2013 připravila jejich ZO pro všechny zaměstnance setkání s představiteli OKD, kraje, města Frýdku-Místku a odborů. Místem konání bude
velký sál Dolu Paskov ve Staříči a účast
na mítinku přislíbili zástupci vedení OKD,
místní politici i odboráři na nejvyšší úrovni, včetně předsedy ČMKOS J.Zavadila.
K uvedenému tématu proběhla široká
diskuse, jejímž výsledkem bylo prohlášení, které uvádíme na první straně našeho
časopisu. Informace doplnil také místopředseda SHO Ing.J.Vlach z jednání regionální tripartity, která se stavem v OKD a
navazujících podnicích, zejména v hutnictví zabývala, včetně možného dopadu
na nezaměstnanost v našem kraji. Je třeba vyvinout tlak na vládu a ministerstva
tak, aby v rámci možností pomohly situa-

ci řešit. Dalším bodem programu byla nová KS OKD pro roky 2013-2017. Odbory
připravily další dvě vstřícné varianty, z
nichž Rada SHO doporučila tu, která se
blíží původním návrhům zaměstnavatele
s vazbou výše mezd na dosaženém zisku. O tom, zda zaměstnavatel bude o
tomto návrhu jednat, budeme naše čtenáře informovat. Současně Rada SHO
schválila návrh zaměstnavatele na určení zprostředkovatele.
O stavu v oblasti BOZP informovali
SIBP Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák. Za
sledované období 1.pololetí došlo k významnému poklesu úrazových ukazatelů, na kterém se podílely zejména dodavatelské firmy. Bylo zaznamenáno celkem 125 (87 v roce 2012) registrovaných
úrazů s úrazovou četností 7,76 (5,79 v roce 2012). Při namátkové kontrole evido-

vaných úrazů naši inspektoři zjistili, že někteří z postižených zaměstnanců si vzali
dovolenou.
V rámci jednání vystoupil také zástupce vedení Dolu Paskov hlavní inženýr
Ing.Z.Janowski, který informoval o současné situaci na VOJ. Ta vykazuje výpadek těžby 110 tisíc tun i v souvislosti s
tím, že byly zastaveny všechny důlní stavby včetně centrální klimatizace. Lokalita
má však další prostor pro rozvoj hornické
činnosti. V nejbližší době se rozhodne,
zda budou opět nasazeny razičské kolektivy. V opačném případě dojde ke
značnému omezení připravenosti uhelných zásob k těžbě. Zmínil i „mínusy“, které lokalita má – nevyzpytatelná geologie,
velké vzdálenosti, mikroklima, dokončení infrastruktury, potřeba „omlazení“ zaměstnanců a hlavně dostatek peněz pro
udržení provozu.
Na jeho slova odpověděl předseda
SHO Ing.J.Pytlík slovy podpory pro řešení dané komplikované situace.
Příští jednání Rady SHO se uskuteční
9. srpna 2013.
red

K prodeji toho bylo namluveno spoustu, ale kromě dvou prezentací pro firmy polskou JSW a český Metalimex nemáme žádné potvrzené informace,
ani výsledky jednání. Podle našich údajů má Důl Paskov při miliónové roční
těžbě životnost min. na dvacet let, aniž by musel rozšiřovat svoje současné
důlní pole. Co se týká kvality uhlí, je pořád na tom nejlépe z celého OKD a náklady na tunu, že jsou vysoké? Pak je potřeba se zeptat proč? Mzdou našich
zaměstnanců to rozhodně nebude, spíš je potřeba se zeptat, kdo nese zodpovědnost za ta rozhodnutí, která uměle náklady na tunu navýšila ( bezhlavé
svorníkování, výztuž SP, kombajn s dodavatelskou osádkou, logistika atd.)
není snad na šachtě odvětví, kterého by se megalomanství nedotklo. Co
však všechny zajímá je otázka, jak z toho ven.
Podle posledních zpráv, je pravděpodobné, že v pondělí vedení podniku
na obou lokalitách a ve všech směnách bude zaměstnance informovat o dalším vývoji, především v přípravách.

p
Předseda ZO Dolu Paskov R.Palička informoval členy rady o situaci na lokalitě...

O budoucnosti Dolu Paskov bude vedení OKD informovat na konci srpna…

Mítink nepřinesl konečné rozhodnutí
pokračování ze str.č.1
Žádný zájemce se ale nenašel, na
rozdíl od koksovny Svoboda.
Na slova GŘ navázal ve svém vystoupení předseda SHO Ing.J.Pytlík, který připomněl, že náš region není schopen zaměstnat všech 2 500
zaměstnanců z Paskova a je proto
nutné řešit celý problém i na vládní
úrovni. To také potvrdil předseda
ČMKOS J.Zavadil, který chce celou
situaci projednat i s ministry nové vlády včetně jejího předsedy Ing.J.Rusnoka. Podobný postoj zaujal i
hejtman MSK M.Novák, který navíc
zdůraznil, že nový ministr průmyslu
Ing.J.Ciencala je z našeho kraje /vedl Třinecké železárny/ a má k uvedené problematice blízko. Svým vystoupením místopředseda našeho
odborového svazu J.Franta připomněl, že oba regiony – severní Čechy a severní Morava – potřebují pro
řešení svých problémů pomoc vlády.
Následovala diskuse, do které se
zapojili i zaměstnanci a bylo jasně cítit, že situace je napjatá, protože lidé
by rádi věděli, na čem jsou. Na dotazy, které se týkaly například vhodnosti nákupu a nasazení nových

technologií, kromě GŘ J.Fabiána odpovídali i provozní ředitel
Ing.L.Bayer a ředitel VOJ
Ing.V.Szmek. Finanční a personální
ředitelka Ing.J.Ivánková přislíbila, že
v případě útlumu dolu bude připraven sociální program s cílem zaměstnat co nejvíce lidí v rámci OKD.
O tom se ale rozhodne do konce srpna 2013. Předseda ZO R.Palička v
této souvislosti sdělil, že odbory připravily nový návrh kolektivní smlouvy a trvají na zachování její sociální
části. Protahování jejího podpisu

označil předseda ČMKOS J.Zavadil
za „nefér“. V závěru diskuse vystoupil také bývalý dlouholetý předseda
ZO J.Nejezchleba, který směrem k
vedení OKD řekl: „Vy nesete zodpovědnost za to, kam se šachta dostala. Ne horníci!“ Dále pokračoval:
„Odbory by měly postupovat společně a tlačit na vlastníky a stát“. Za
svůj projev sklidil velký potlesk.
„Když skončíte, ať vám pořádně zaplatí, na co máte právo“, byla jeho poslední slova. Pak předseda Palička
mítink ukončil.
redakce ZB

p
Bývalý dloholetý předseda ZO Paskov J.Nejezchleba přišel podpořit své kolegy...

Navštívili jsme tábor U Kateřiny
černích hodinách. Sdělil nám také,
že poslední dva roky se tábora zúčastňují studenti ze zahraničí, aby si
s českými dětmi při různých činnostech a hrách procvičili znalosti angličtiny. Tento nápad se setkal u dětí i
jejich rodičů s velkým ohlasem. Se
studentem z Itálie a studentkou z

Brazílie jsem si dokonce pohovořil a
musel jsem konstatovat, že i oni si
rozšířili své znalosti o některé výrazy
z češtiny. Jen to „ř“ jim moc nešlo. Nakonec jsme konstatovali, že na táboře se „pořád něco děje“, a to je
dobře. Jinak by tam přece někteří jedinci nejezdili každý rok.
red

Předmětem jednání, kterého se zúčastnili na Úřadě vlády ČR kromě hejtmana také
Dr.-Ing. Ján Fabián, generální ředitel OKD, a.s., Ing. Jan Březina, předseda Krajské
hospodářské komory a Ing. Jaroslav Vlach, místopředseda RROS a SHO, byla složitá
situace v regionu, kde vzhledem ke kritickému vývoji ve velké části podnikatelských a
průmyslových subjektů, hrozí reálné nebezpečí prudkého růstu nezaměstnanosti, sociálního napětí a hospodářské katastrofy. Členové vlády ČR se seznámili s Výpisem z
tezí „Akčního plánu MSK 2020“, jehož obsahem jsou i návrhy opatření, vedoucích k
zmírnění až zastavení uvedených hrozeb. Ján Fabián informoval o poklesu cen uhlí v
OKD a o krocích, které firma podniká v oblasti úspor, na což reagoval premiér podrobnými otázkami na náklady, investice, prodeje a možnosti umístění zaměstnanců z případně utlumovaného Dolu Paskov. Tam generální ředitel OKD odpověděl pragmaticky, že se budou muset „vytěsňovat“ polské dodavatelské firmy. Premiér se také pobaveně ptal představitele odborů, jak je to s jejich záměrem řídit Důl Paskov (podle článku v PRÁVU – „Odboráři z Dolu Paskov: Šachtu si povedeme sami“) a bylo mu vysvětleno, že prohlášení v nadpisu je zkreslení nepříliš povedeného výroku jednoho funkcionáře malé organizace, stojící mimo většinové Sdružení hornických odborů, které se
svými 9 tisíci členy na vedení dolu opravdu neaspiruje. Hejtman MSK zdůraznil nutnost urychleného řešení otázky příspěvku na obnovitelné zdroje energie, který ve prospěch několika jednotlivců – hlavně majitelů fotovoltaických elektráren, drasticky zatěžuje náklady firem (5 největších – 2 miliardy Kč) a podle odborů výrazně negativně
ovlivňuje například jednání o mzdách. Premiér označil příspěvky za „hodně hluboko
zakopaného kostlivce“ a vyjádřil snahu udělat vše, aby toto břemeno více nerostlo a
spíše se pokud možno snížilo. Ministr Cienciala to doplnil o informaci, že krizový scénář je připraven do Poslanecké sněmovny. Problém rozdílných ekologických limitů ve
státech EU navrhl hejtman řešit způsobem „ala Fico“ (slovenský premiér se dohodl s
Američany na ekologických a daňových úlevách a tak zajistil do budoucna zaměstnanost pro 15 000 lidí v US STEEL) a tak zabránit odchodu vlastníků ArcelorMittal z regionu. Vytvoření funkčního „kurzarbeitu“ (vzdělávání zaměstnanců místo práce s finanční podporou státu) podle zahraničních vzorů navrhl Ing. Březina pro zaměstnance ohrožené propouštěním v době nedostatku zakázek, ale to ministr Koníček podmínil souhlasem Sněmovny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a oznámil prozatím dočerpání dosavadních programů (Vzdělávej se!), podporovaných Evropským sociálním fondem a možnost v roce 2014 začít znovu. V průběhu jednání se probrala celá řada dalších témat a námětů na konkrétní řešení, na jejichž výčet by jeden článek nestačil, ale důležité je, že premiér a jeho ministři deklarovali upřímnou snahu udělat vše,
aby nejprůmyslovějšímu kraji ČR bylo pomoženo. Celkově lze jednoznačně říci, že mise tripartity MSK na Úřad vlády byla úspěšná, a jasně se ukázalo, že tato vláda chce a
umí řešit nejen problémy, které jí zanechaly předchozí kabinety, ale také současné krizové situace, i když jednoduché to určitě nebude.
Ing. Jaroslav Vlach, místopředseda RROS a SHO

Zákonodárci na tripartitě
Po pouhých dvou týdnech od minulého zasedání svolal
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák 24. 6. Radu
hospodářské a sociální dohody (krajskou tripartitu) k projednání zhoršující se zaměstnanosti v kraji.

p
Děti při každodenním ranním nástupu...

Kdy vyjde v srpnu
další číslo ZB?
Vážení čtenáři,
i naše redakce má dovolenou a tak vás chceme upozornit, že další číslo našeho
časopisu vyjde 22. srpna
2013.
red

Tripartita u premiéra
Díky iniciativě hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka (ČSSD) proběhlo 19.7. v Praze setkání představitelů krajské tripartity (kraj, zaměstnavatelé a odbory) s premiérem Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem práce a sociálních věcí
Ing. Františkem Koníčkem a ministrem průmyslu a obchodu
doc. Ing. Jiřím Ciencialou, Csc.

Sezóna letních dětských táborů je v plném proudu...

Již mnoho let se zúčastňují děti zaměstnanců z Dolu Karviná, závod
ČSA letního dětského tábora U Kateřiny, který se rozkládá v malebné krajině pod historickým městem Štramberk. Domluvil jsem se se ZIBP J.Waloszkem a 17. července jsme se rozjeli za malými táborníky, abychom si
ověřili, jak je o ně postaráno. A bylo,
jako vždy, vzorně. Vždyť letos je to
už po dvacáté, co je tento tábor organizován. O děti ve věku 7 až 15 let se
stará takřka čtyřicítka vedoucích, kuchařek, ošetřovatelek a údržbářů
tak, aby jim zajistili potřebné služby.
Od pravidelného jídla, smysluplného programu činností až po koupání
na blízkém koupališti. Hovořili jsme i
se sportovně technickým vedoucím
T.Kurtinem (vedoucí COD na Dole
Karviná), který ve svém dovolenkovém čase připravuje pro děti v táboře bohatý sportovní a kulturní program /tento turnus na téma Animáček/. To vše je doplněno nádhernou
přírodou a blízkostí turistických a historických cílů v okolí Štramberku,
Kopřivnice a Nového Jičína. Vlastník a organizátor celého dětského tábora V.Novobilský nám ukázal i novinky jako je například nový objekt
Pergoly, která je útočištěm pro děti v
případě horšího počasí nebo ve ve-

p
Snímek z jednání členů tripartity Moravskoslezského kraje u předsedy vlády
- zleva: F. Koníček, J. Rusnok, J. Cienciala, J. Fabián, M. Novák a J. Vlach...

ZIBP J.Waloszek se svou neteří - účastnicí letního tábora G.Štěpánkovou...

V rámci projednávaného tématu zazněla mimo jiné řada zajímavých, ale i
hrozivých informací jako například, že jeden nezaměstnaný stojí stát cca 175 000
Kč ročně (Ing. Jungová – Úřad práce), že
v případě ukončení činnosti OKD by nezaměstnanost stoupla nad 20 %
(hejtman M. Novák) anebo, že malá novela zákona, zajišťující nenavýšení příspěvků na obnovitelné zdroje energie by
mohla zredukovat miliardové náklady firem v regionu (Ing. J. Světlík – Vítkovice). Tripartita také schválila aktualizaci
Tezí „Akčního plánu MSK 2020“. Samotné jednání bylo vlastně přípravou na setkání s poslanci a senátory Parlamentu
ČR, zvolenými v kraji, které se konalo
hned po skončení tripartity, za účasti 8
členů ČSSD, 2 členů KSČM a po jednom
za VV a TOP 09. Hejtman seznámil zákonodárce se situací a zdůraznil, že pomoci
musí stát a právě oni by měli svou činností v Parlamentu ČR k této pomoci přispět. Ing. J. Fabián prohlásil, že OKD je
ve ztrátě 2 mld. Kč za 1. čtvrtletí, jde cestou úspor a čeká 5 let nulových růstů. Poslanec RNDr. L. Zaorálek se zajímal o
průvodní jevy prodeje Dolu Paskov a se-

nátor P. Lukša měl dotazy na zaměstnávání cizích státních příslušníků v OKD.
Diskutabilní názor vyjádřil poslanec
Ing. B. Petr: „Po 20 letech v hornictví mohu říci, že polské osádky jsou lepší než
naše!“ To samozřejmě „nadzvedlo“ zástupce hornických odborů (Ing. J. Vlach)
k zásadnímu nesouhlasu s tímto tvrzením: „Za 40 let v hornictví musím říci, že
dnes už to není úplně pravda a odbory trvají na přednostním zaměstnávání kmenových zaměstnanců a pokud by tito měli
odejít a zahraniční dodavatelé zůstat,
jsou odbory rozhodnuty zasáhnout se vší
razancí!“ Široký okruh problémů nastínil
Ing. P. Bartoš (FITE): podfinancování vědy a výzkumu, pseudoekologie – redukce emisí CO2 znamená ztrátu konkurenceschopnosti, nečerpání financí na revitalizační projekty apod. V reakci uvedla
poslankyně Ing. K. Konečná, že zákon o
ochraně ovzduší se bude otevírat, ale už
se nestihne schválit. Další diskuse v podstatě shrnul Ing. J. Březina (VOKD), když
prohlásil, že „perspektivou kraje nemůže
být návrat ke košíkářství, hrnčířství a pastevectví a stát nemůže nechat ladem své
surovinové bohatství”.
Ing.J.Vlach

Pitný režim hraje v životě člověka důležitou roli...

Nebezpečná dehydratace
Dehydratace nastává při nadměrném úbytku tekutin, hlavně mimobuněčných. Dehydratace může být životu nebezpečná a je příčinou smrti u mnoha nemocí, zejména silných
průjmových onemocnění (cholera, tyfus). Ve vysokých teplotách je důležité dodržovat pitný režim hlavně u dětí a starších
lidí.
Normální množství tělesné vody kolísá mezi 60 a 70 % tělesné hmotnosti dle
věku a pohlaví. Snížení nastává v důsledku nevyváženosti příjmu a výdajů vody, například nedostatečným příjmem
kvalitní vody, nebo přílišným výdajem vody, který není patřičně vyvážen příjmem například při velmi silných průjmech,
zvracení nebo namáhavých fyzických výkonech doprovázených silným pocením.
Příznaky dehydratace
- suché sliznice, a to především dásně
a jazyk (pokud postižený vyplázne jazyk,
je možné si toho povšimnout),
- suchá kůže po celém těle, pocit žízně,
- celková nevolnost a případně i svalová slabost,
- v některých případech se může objevit i zvýšená teplota,
- v nejzávažnějších případech dochází k bezvědomí.
Ve vysokých teplotách se doporučuje:
- omezit tělesnou zátěž a nepobývat
na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách,
- nenechávat děti (ani zvířata) na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech,
- zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, alkoholu
se vyvarovat,
- při pobytu na přímém slunci používat
ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy),
- při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.
Celsia,

- věnovat zvýšenou pozornost malým
dětem, nemocným a starším občanům.
Typy dehydratace
Hypertonická
Stav, kdy se snižuje objem mimobuněčné i vnitrobuněčné tekutiny. Jeho příčinou je malý přísun tekutin při jejich nedostatku. Dochází k tomu při extrémních
teplotních podmínkách a velkém energetickém výdeji bez adekvátní náhrady tekutin. Dále mohou takto trpět lidé, kteří
nemohou přijímat tekutiny z různých patologických příčin.
Příčiny: Ztráty hypotonické tekutiny při
horečkách, průjmech, cukrovce. Některá
ledvinová onemocnění.
Isotonická
Je izolovaná ztráta mimobuněčné tekutiny. Vnitrobuněčná tekutina se nemění.
Příčiny: Ztráty tekutin z trávicího
ústrojí (zvracení, průjem atd.), krvácivé
stavy, velké pocení, rozsáhlé popáleniny,
použití saluretických diuretik, některá ledvinová onemocnění, rychlá tvorba výpotků.
Projevy: Únava, apatie, poruchy vědomí až bezvědomí, zvýšená akce srdeční,
pokles krevního tlaku, rozvoj šoku.
Hypotonická
Snížení objemu mimobuněčné tekutiny a zvýšený objem buněk, tedy zvýšený
objem vnitrobuněčné tekutiny.
Příčiny: Ztráty soli (při některých ledvinových onemocněních, nedostatečnosti
nadledvin, poruchách centrální nervové
soustavy, vysokých dávkách diuretik,
dlouhodobé neslané dietě). Hrazení větších ztrát tekutin pouze vodou (při zvracení, průjmech, sportovních výkonech,
práci v horku).
Projevy: Pokles krevního tlaku, ortostatické poruchy, poruchy plnění žil, stu-

dená cyanotická (namodralá) kůže, což
signalizuje nebezpečí rozvoje šoku, snížený tonus tkání.
Léčba dehydratace:
- zvýšit příjem tekutin je v mnoha případech dostačující,
- nejvhodnější tekutinou je ta, která dehydratovanému chutná,
- zahájit léčbu dehydratovaného dítěte osoleným čajem - může vyvolat zvracení a zhoršení stavu,
- rozhodující je množství - nelze očekávat, že výrazné příznaky ustoupí s jedním napitím,
- velké množství tekutin může opět vyvolat zvracení,
- pokud je snese žaludek, dojde následně k zvýšenému močení a situace se
nezlepší,
- tekutiny je nutno podávat po malých
dávkách delší dobu,
- těžká dehydratace se řeší více dnů.
Na počátku je zcela dostačující voda,
iontové nápoje je vhodnější naředit.
V případech intenzívní ztráty tekutin zvracením a průjmem nestačí pít stále čistou
vodu, vhodný je bujón, ovocné džusy.
Lze použít jednoduchý dehydratační
roztok. Těžká dehydratace snižuje příjem tekutin trávicím traktem, většinou je
tedy nutné nitrožilní podání.
Nejdůležitější je tedy vypít dostatečné
množství tekutin, což u dospělého člověka představuje 2 - 3 litry denně.
Dodržujete i vy pitný režim, abyste
předcházeli dehydrataci?
Lucie Regenermelová

Bipartitní dialog v odvětví těžebního průmyslu je klíčový pro úspěšné kolektivní vyjednávání...

Projekt se osvědčil
Cílem společného bipartijního projektu zaměstnavatelů
a odborů je vytvořit prostředí pro vedení permanentního sociálního dialogu v odvětví těžebního průmyslu.
Umožňuje to, aby odborový svaz prostřednictvím BIDI navrhoval řešení odvětvových problémů a aby návrhy zaměstnavatelů zajišťovaly nebo i zvyšovaly konkurenceschopnost firem v odvětví a sociální únosnost přijatých opatření
a zvýšení adaptibility zaměstnanců. Získaná odborná stanoviska jsou pak využívána při styku s příslušnými státními orgány a rovněž širokou veřejností.
Součástí projektu je nejen kolektivní
vyjednávání, ale i dialog o praktických dopadech politiky státu na zaměstnavatele
a zaměstnance v takových oblastech, jako je aktualizovaná Státní energetická
koncepce ČR, horní zákon nebo zákoník
práce. Workshopy a konference pořádané k jednotlivým tématům mají přispět
nejen ke vzájemnému respektování
obou stran bipartitního dialogu, ale i k pochopení stanovisek obou sociálních partnerů.
Tato aktivita má úzkou souvislost s
ostatními klíčovými oblastmi bipartitního
dialogu. Jejich řešení má stěžejní význam pro kolektivní vyjednávání, a to ať
již jde o státní energetickou koncepci z
hlediska budoucího vývoje těžebního průmyslu s dopadem na zaměstnanost, nebo o horní zákon či zákoník práce jako legislativního rámce vyjednávání.
Tyto skutečnosti jsou i důvodem, proč
se klíčové aktivity navzájem doplňují i
vzájemně ovlivňují.
Kolektivní vyjednávání samo o sobě
patří k základním součástem sociálního
dialogu partnerů jak na svazové úrovni,
tak i v jednotlivých společnostech a podnicích.
Kolektivní smlouva vyššího stupně

(KSVS) je jedním ze základních kamenů
spolupráce mezi zaměstnavatelským a
odborovým svazem. Pro zajištění kolektivního vyjednávání byly po dohodě obou
partnerů jmenovány statutárními orgány
obou partnerů vyjednávací týmy vedené
hlavními vyjednávači.
Na počátku přípravných jednání se
oba partneři dohodli na způsobu a pravidlech jednání, zejména:
- potvrdili postup podle uzavřené Dohody o způsobu a organizačním zajištění
kolektivního vyjednávání kolektivní
smlouvy vyššího stupně uzavřené v roce
2005
- na zásadách zahájení a průběhu kolektivního vyjednávání
- na způsobu komunikace mezi oběma partnery a formy předkládání návrhů
- na postupu při řešení vzniklých rozporů
- na způsobu schvalování KSVS a jejího hodnocení
Dalším významným krokem byla shoda na základních, byť nepsaných principech:
- KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů
minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání,
průběžné a pomocné profese, vědecká a
školní zařízení)
- KSVS obecně stanoví podmínky ke
zvýšení nároků zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že konkrétní stanovení okruhu a podmínek nároků
stanoví podnikové kolektivní smlouvy.
- na zásadě, že jednou sjednané závazky nebudou v dalším procesu vyjed-

návání zpochybňovány bez závažných
ekonomických nebo právních důvodů.
Vlastní jednání bylo zahájeno předáním návrhu smlouvy odborového svazu
zaměstnavatelskému svazu na společném jednání vyjednavačů smluvních
stran dne 13. září 2012.
Po předání písemného stanoviska zaměstnavatelského svazu (24. října 2012)
proběhlo I. kolo zasedání vyjednavačů
2. listopadu 2012.
Další jednání o rozporovaných bodech návrhu probíhala v odborných skupinách 3+3 („mzdová“, „BOZP“ a
„ostatní“) s tím, že jejich shodné závěry
budou v dalším procesu vyjednávání respektovány. Díky konstruktivním jednáním bylo v jednotlivých skupinách konsenzu dosaženo ve všech rozporovaných bodech.
Výsledné shodné závěry odborných
skupin byly projednány na II. kole zasedání vyjednavačů 22. listopadu 2012,
kdy se závěry byl vysloven souhlas s tím,
že znění smlouvy bylo dohodnuto.
Výsledkem kolektivního vyjednávání
je po oboustranné dohodě podpis KSVS
pro období 2013 – 2017, tedy na období
5 let s tím, že současně byla stanovena
pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS a možnostech jejího ukončení.
Obě strany se shodly na tom, že průběh kolektivního vyjednávání byl oboustranně korektní, vyžadoval řadu kompromisních řešení a celkový výsledek je
hodnocen pozitivně z hlediska sociálního
smíru a další spolupráce.
Smlouva byla slavnostně podepsána
předsedou Odborového svazu PHGN
Bc. Janem Sábelem a předsedou Zaměstnavatelského svazu ZSDNP
Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. 6. prosince 2012.
Výsledky projektu byly prezentovány
na konferenci Posilování bipartitního dialogu v odvětvích konané 7. června 2013.
J.Franta, místopředseda OS PHGN
JUDr. A.Těšík, svazový právník

p
Předseda KHD R. Konopka a J. Pawlas křtí šampaňským barevnou publikaci
o činnosti KHD H. Suchá...
Foto: Mgr.M.Tvardíková

Oslavili půlstoletí svého trvání
Půlstoletí, to už je v životě opravdu kus cesty. Celé půlstoletí všestranné aktivity mají za sebou bývalí pracovníci někdejšího hornosušského dolu František, po němž již, žel, zbyla jen
skipová věž.
Rozhodli tehdy, že nemohou tím, že
pověsí své řemeslo na hřebík, dát vale
svým pracovním i mezilidským vztahům, vytvářeným na této šachtě dlouhá
léta na důlních i povrchových pracovištích. Proto se v tehdejším moc hezkém
domě kultury sešla dobrá parta pětaosmdesáti důchodců v čele s prvním předsedou Emilem Matusikem a dalšími kamarády, prvními členy výboru, a 24. dubna
1963 a založili Klub hornických důchodců /KHD/. Ve funkcích předsedů tohoto
KHD se vystřídalo mnoho obětavých kamarádů, ale nejdéle byl od roku 1990 jeho předsedou Jan Bardoň, když v březnu
2006 převzal jeho pomyslné předsednické žezlo dosavadní a velmi obětavý kolega Roman Konopka.
Padesátiletí jejich společné práce bezesporu zachycují zrcadla činnosti tohoto KHD, jejich kroniky. List po listu prozrazují o přátelských setkáních na nejrůznějších akcích. Napřed v již zmiňovaném
domě kultury, ale od roku 2005 díky neutuchající vynikající pomoci hornosušského obecního úřadu, také v jejich Domečku na Podolkovicích. Kromě těch, na kterých si třeba zatancují či pobesedují, oslaví nějaké významné výročí, si zajedou na
zajímavá místa naší vlasti, ale i za její hranice. Na těch společných setkáních v klubovně na své kamarády či zúčastněné
hosty nikdy neopomenou jejich děvčata z
kuchyně s nějakou tou dobrůtkou či něčím nejen na spláchnutí žízně, ale samy
kuchařinky často ostatní překvapí nějakou vtipnou kulturní vložkou z vlastní produkce.
Hornosušští horničtí důchodci se však

právem mohou pochlubit mnoha artefakty i obrazy, řezbami a věrnými modely důlních pracovišť i se vtipným vyobrazením
svérázných postav skutečných osob,
znázorňujících nejen hornickou práci, např. svatou Barboru, jednu z patronů horníků. Jejich autorem je člen jejich KHD Jaroslav Pawlas. Dílem pana Pawlase a jeho kamarádů je i úprava venkovních
ploch v zahradě jejich Domečku i stavba
tamního altánku pro útulné venkovní posezení. Pod názvem „Vtiskni stromu duši“ se ve spolupráci s místním obecním
úřadem uskuteční v areálu Domečku ve
dnech 22. až 26. července již 3. ročník
plenéru, na němž pozvaní umělci budou
vytvářet svá díla s hornickou a folklorní tématikou, která budou zdobit areál Domečku a přilehlého Domu seniorů, ale i
veřejná prostranství obce.
Horničtí důchodci z Horní Suché vydali ke svým padesátinám i barevnou publikaci, pootevírající jim další zrcadlo vývoje jejich klubu, v níž jsou i slova klubové
hymny autora textu pana Bardoně
„Cestička k Františku“. Na této čtvrteční
sešlosti, na které byli mezi čestnými hosty místostarosta Horní Suché Jozef Žerdík, kronikářka obce Mgr. Miluška Tvardíková, bývalý hokejový reprezentant ČSR
brankář J. Mikoláš s kolegou M. Figalou,
ale i kolegové z Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava s předsedou Ladislavem Kajzarem a dalšími členy výboru
KKH, tuto publikaci slavnostně šampaňským, a hornickým pozdravem Zdař Bůh,
vstříc dalšímu minimálně půlstoletí, pokřtili.
Text: Jaroslav Břoza

Po dlouhých šesti letech vzroste
minimální mzda o 500 korun
Minimální mzda se od srpna zvýší na 8500 korun, základní
hodinová sazba pak ze 48,10 na 50,60 korun. Novinářům to minulý týden po jednání vlády řekl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
Přilepšit by si mohlo až 120 000 pracovníků. Lidé s minimální mzdou dnes berou 8000 korun, naposledy se nejnižší příjmy zvyšovaly v roce 2007.
Podle ministra práce Koníčka je zvýšení potřebné. Někteří nezaměstnaní
totiž pobírají dávky, které jsou vyšší než
minimální mzda. Nová výše nejnižší
mzdy podle ministra zajistí alespoň základní životní úroveň pracovníků, kteří ji
pobírají.
Návrh na zvýšení minimální mzdy připravila ještě bývalá ministryně práce Ludmila Müllerová. Na tripartitě s úpravou
souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Zvýšení podpořil i prezident Miloš Zeman.
Podle kvalifikovaného odhadu se zvýšení týká asi 120 000 (cca 3 %) pracujících lidí. Na zvýšení se před časem shodla Rada hospodářské a sociální dohody
ČR. Českomoravská konfederace odborových svazů růst minimální mzdy prosazuje dlouhodobě, ale pravicové vlády to
doposud vždy smetly ze stolu.
Ministerstvo práce v podkladech pro
vládu připomíná, že průměrná mzda se
od roku 2007 do loňska zvedla skoro o 20
procent. Podíl minimální mzdy k ní klesl z
38,2 % na 31,9 %. U čistého výdělku je to

asociální propad ze 41,8 % na 36,8 %.
Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek uvedl, že se zvyšováním minimální
mzdy nikdy z principiálních důvodů nesouhlasil. "Pokládám to za špatný krok i
teď. Na druhou stranu, z makroekonomického hlediska to má marginální dopady. Týká se to necelého procenta ekonomicky aktivních lidí. Rozpočtové dopady
jsou minimální a správci kapitol je zvládnou sami bez problémů," podotkl bývalý
ministr financí.
Rozhodnutí kabinetu naopak ocenili
sociální demokraté. Minimální mzda by
měla růst i nadále, tak aby se její poměr
vůči průměrné mzdě dotáhl na zhruba
41 %, které jsou běžné v zemích Evropské unie. Ročně by tak v příštích letech
minimální mzda mohla růst o 500 korun,
míní ČSSD. Ekonomika by si to podle sociálních demokratů mohla dovolit.
Vláda může podle zákoníku práce
upravovat minimální mzdu svým nařízením. Přihlíží přitom k vývoji spotřebitelských cen a mezd. Aby nejnižší cena práce mohla plnit své základní funkce, je nutné zohlednit všechny další sociálně ekonomické souvislosti.
(pek)

Aktuální témata pro tuto dobu...

Rady od hasičů: Jak zabezpečit dům
/byt/ před odjezdem na dovolenou?
mi. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů
slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby svým jednáním nezpůsobily požár.
V roce 2012 došlo v období prázdnin k 3 263 požárům, při kterých zemřelo 6 lidí a 175 jich bylo zraněno.
V domácnostech likvidovali hasiči
požár během loňských prázdnin celkem v 384 případech. Celková škoda se vyšplhala na téměř 47 milionů
korun.
Včasná pomoc hasičů pomohla loni o prázdninách uchránit majetek v
hodnotě 2,42 miliardy korun.
red

Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout
na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví nebo škodám na majetku.

VW Golf GTI+GTD v Ženevě 2013
Volkswagen představil nový Golf už na autosalonu v Paříži. Tehdy se rovnou ukázala i sedmá generace GTI, jen s přívlastkem koncept. Jak se liší sériové provedení? Nijak!
VW Golf GTI /snímky nahoře/ je zřejmě nejdéle vyráběným hot hatchem
na světě. Díky tomu si s sebou nese výrazné dědictví, které rozvíjí i nejnovější, v pořadí sedmá generace. Jedním z charakteristických prvků je červená
linka v masce chladiče. Volkswagen ji tentokrát, resp. už u podzimního prototypu, zkusil protáhnout přes světla až k blatníkům. Extravagantní provedení
nakonec vydrželo až do série. Přední nárazník má agresivnější tvary než u
minulého GTI, zachovává si ale velký nasávací otvor i žábra po jeho stranách.
Uvnitř zaujme silný anatomicky tvarovaný volant se zploštělým věncem.
Proti běžnému Golfu má výraznější design středu a lépe se drží. S červenou
linkou v masce chladiče ladí kontrastní obšitá volantu, bočnic sedadel a řadicí páky červenou nití. Dynamickou atmosféru v kabině dokresluje tmavý dekor a nemůžeme zapomenout na sedadla se zesíleným bočním vedením a
tradičním vzorem čalounění. Samozřejmě, nic z toho není zcela nové, ale
přesně o tom jsou tradice.
Celkový dojem je pozitivní, snad až na zbytečně komplikovaný design kol
a červenou linku v předních světlech. Jestliže vám tento detail nevoní,
Volkswagen má v záloze souběžně prezentovanou verzi Golf GTD. Ta je očištěna od všech červených prvků a má samozřejmě jiný motor – místo 2,0
TSI/162 kW dieselový 2,0 TDI/135 kW. Jeho cenu zatím neznáme, ale GTI
se bude prodávat za 614 tisíc korun. To je o radikálních 70 tisíc méně, než kolik stálo před rokem GTI šesté generace. Zároveň jde o pádnou odpověď
Volkswagenu na Opel Astra OPC, který aktuálně stojí 634 tisíc korun.
Zdroj: auto.cz

V Německu nahrazují “jádro”
Německo v letošním roce uvede do provozu nejvíce uhelných elektráren za posledních 20 let. Nejlevnější energetická
surovina nahradí spolu s obnovitelnými zdroji jaderné elektrárny uzavřené v roce 2011.
Agentuře Bloomberg to sdělil münsterský institut pro obnovitelnou
energii IWR s odkazem na údaje německých regulačních úřadů.
Růst spotřeby uhlí vede v Evropě,
která si stanovila ambiciózní cíle snižování emisí, k jejich opětnému růstu. Podle IWR začnou letos v Německu fungovat nové uhelné zdroje
o výkonu 5300 megawattů. Odstaveny budou starší uhelné elektrárny
o celkovém výkonu 1000 megawattů.
Německo v březnu 2011 v reakci
na vlnu cunami v Japonsku, která
způsobila havárii tamní jaderné elektrárny Fukušima, vyřadilo osm jaderných reaktorů postavených před
rokem 1980. Vláda kancléřky Angely
Merkelové poté rozhodla, že zbývající jaderná zařízení v zemi budou odstavena nejpozději do roku 2022.

Berlín vyhlašuje, že chce nahradit
jadernou energii vysoce subvencovanými solárními a větrnými zdroji,
jejich prudký rozvoj ale už výrazně
zdražil koncové ceny elektřiny a působí velké potíže energetickému trhu a v energetickém systému. Energetické podniky se tak ve snaze zajistit spolehlivé dodávky stále více
orientují na uhlí. To v Evropě výrazně zlevnilo pod tlakem dovozů přebytků z USA, kde elektrárny přecházejí na levný plyn.
Emise loni v Německu vzrostly o
1,6 procenta, uvedlo tento týden
spolkové ministerstvo životního prostředí. V USA, které se ke Kjótskému protokolu o snižování emisí nepřipojily, emise díky přechodu na relativně čistý plyn naopak v posledních letech zřetelně klesají.
redakce ZB

Proto uvádíme několik rad pro
všechny, kteří odjíždějí na prázdniny
a letní dovolené.
! Když na delší dobu opouštíte byt,
zkontrolujte, zda jsou vypnuty
všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.
! Pokud můžete vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.
! Při odchodu zhasněte všechna
světla.
! Doporučujeme také odpojit televizor od antény.
! Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť
může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení
vody i k sousedům pod vámi. Prudký
poryv větru může způsobit i rozbití
skla v okně a padající střepy mohou
zranit někoho před domem.
! Pro případ, že by došlo například
k prasknutí vodovodní nebo odpadní
trubky, je vždy dobré domluvit se s
někým ze sousedů a nechat u nich
rezervní klíče. Hasiči se dostanou

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o cínu?
Cín (Sn – stanum) je stříbrně bílý,
lesklý a velmi měkký kov. Na vzduchu i ve
vodě je cín stálý. Již za normální teploty
se slučuje s chlorem a bromem, s jodem
reaguje až po zahřátí, s fluorem se při teplotě nad 100°C prudce slučuje za vzniku
plamene. Za zvýšené teploty ochotně reaguje se sírou, selenem,tellurem a fosforem.
Průměrný obsah cínu v zemské kůře
je 2,3 ppm. V přírodě se cín vyskytuje v
přibližně stovce nerostů, nejdůležitější cínová ruda je kasiterit SnO2.
V roce 2012 se nejvíce cínových rud
vytěžilo v Čině - 100 kt čistého kovu, v Indonésii 41 kt, v Peru 29 kt a v Bolívii 20 kt.
Celosvětové zásoby cínových rud jsou
odhadnuty na 4,9 Mt čistého kovu.
Zásoby cínu v ČR dosahují hodnoty
163,8 kt, na našem území se nalézají 3
výhradní evidovaná v současnosti netěžená ložiska cínu - Cínovec-jih, Krásno a
Krásno-Horní Slavkov.
V současnosti je veškerá tuzemská
spotřeba cínu hrazena dovozem, v roce
2010 bylo importováno 100 t cínových
rud nebo jejich koncentrátů a 450 t surového cínu. Průměrná dovozní cena surového kovu činila 340 000 Kč/t.
Výroba cínu se provádí redukcí kasiteritu uhlím. Využití cínu je velmi rozsáhlé. Cín slouží k přípravě celé řady slitin, k
výrobě staniolu a k pokovování plechů,
zejména pro výrobu plechovek na konzervy. Největší podíl cínu (35% světové
spotřeby) se využívá k výrobě pájek. Ze
sloučenin cínu má význam fluorid cínatý
SnF2 jako zdroj fluoru v zubních pastách,
chlorid ciničitý SnCl4 se používá jako katalyzátor Friedel-Crafsových heterogenních alkylací, cínatan lithný Li[Sn(OH)3]
se používá jako silné redukční činidlo,
chlorid cínatý SnCl2(E 512) se používá v
potravinářství jako antioxidant a stabilizátor a jako redukční činidlo při přípravě
aromatických aldehydů z nitrilů kyselin
(Stephenova reakce). Zdroj: prvky.com

všude, ale oprava dveří také není zadarmo.
! Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například na ledničce.
Statisticky nejčastěji se na vzniku
požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o
technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích.
Nebezpečná je hra dětí se zápalka-

Pokuta za překročení doby řízení
a nedodržení přestávky
Ve správním řízení jsem za překročení doby řízení a nedodržení přestávky dostal pokutu. Zároveň dostal pokutu i zaměstnavatel a on nyní chce po mně její zaplacení s tím, že firmě vznikla mým jednáním škoda. Má na toto právo?
Dotaz neobsahuje dostatečné množství informací, aby bylo možno podat plnohodnotnou odpověď. Obecně ale platí, že zaměstnavatel je u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek, povinen zajistit, aby nepřekročil maximální dobu řízení, která činí
4,5 hodiny. Tato povinnost je uložena zaměstnavateli nařízením vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, příp. ze zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokud je zaměstnavatel dopravcem ve smyslu citovaného zákona.
Jak plnění této povinnosti zaměstnavatel (dopravce) zajistí, je jen a jen na něm (školení zaměstnanců, kontrola dodržování apod.).
Nesplnění uvedené povinnosti zaměstnavatelem zakládá skutkovou podstatu
správního deliktu podle § 30/1, resp. přestupku podle § 17/1 zákona č. 251/2005 Sb., o
inspekci práce. Příslušným orgánem inspekce práce mu může být uložena pokuta až
do výše 1 milionu Kč.
Je-li zaměstnavatel dopravcem, může mu být za nesplnění uvedené povinnosti
podle § 35/2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, uložena příslušným dopravním úřadem nebo Ministerstvem dopravy pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pokuta uložená zaměstnavateli je sankcí za nesplnění povinnosti, která byla zákonem uložena právě jemu. Nejedná se o škodu způsobenou zaměstnancem, který bezpečnostní přestávku nedodržel. Zaměstnavatel proto nemůže požadovat na zaměstnanci náhradu škody, která mu vznikla zaplacením pokuty. Může však proti zaměstnanci uplatnit některý z nástrojů, který mu dává zákoník práce při porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Na dotaz odpověděl:
JUDr. Pavel Kučina
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Zelenina je pro člověka nepostradatelná.
Jíme-li hodně zeleniny, můžeme
snadněji ... (tajenka). Bohatá spotřeba
zeleniny působí preventivně např. proti
chorobám cévním a srdečním, proti
otylosti, proti některým nádorovým
onemocněním, proti zubnímu kazu,
proti stresu, neurózám a jiným nemocem.
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