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V Havířově proběhlo pravidelné jednání Rady SHO…

Kolektivní vyjednávání zatím bez výsledku
V Havířově se 13. ledna
2012 konala za účasti většiny zástupců odborových organizací Rada SHO.
V úvodu provedl místopředseda
SHO Ing. J. Pytlík kontrolu plnění
usnesení, když vyzval k předložení
návrhu rozpočtu SHO pro rok 2012
hospodářku L. Dulovou. Ta s komentářem předala návrh přítomným členům rady s tím, že na únorové radě
bude tento návrh po projednání připraven pro schválení Sněmem
SHO. Rada SHO zároveň schválila
čerpání rozpočtu SHO do konání
Sněmu SHO 23. března 2012.
O problematice BOZP informoval
členy rady SIBP Ing. V. Potomák,
když předložil statistiku úrazovosti a

dalších sledovaných ukazatelů za
rok 2011. V tomto roce bylo registrováno 248 úrazů oproti 271 v roce
předchozím, což ukazuje na zlepšení stavu v úrazovosti. Horší už byla
situace v počtu smrtelných úrazů,
kterých bylo v OKD zaznamenáno
celkem 5. Na tomto čísle se negativně podepsaly horské otřesy, které
způsobily 2 smrtelné úrazy horníků a
21 dalších úrazů. Potvrzuje to výskyt
horských otřesů s vyšší energií, který se oproti předchozímu roku zdvojnásobil. V.Potomák hovořil rovněž o
tématech, která budou obsahem
bezpečnostních mítinků SAFETY –
pracovní brýle a bezpečnostní přestávky, zavedení pracovních batohů
do provozu, způsob zajištění pracovníků při práci ve výškách.

Dalším bodem bylo kolektivní vyjednávání, které dosud nemá výsledek v podobě uzavřené dohody /zatím je prodloužena platnost dosavadní KS/. Odboráři uspořádali anketu, které se zúčastnilo přes 75 % zaměstnanců a odbory tak získaly mandát postupovat razantněji. „Uvidíme,
co strana zaměstnavatele předloží
na vyjednávání příští týden a pak patřičně zareagujeme,“ řekl předseda
SHO M.Syrový.
V závěru jednání Rady SHO v bloku „různé“ členové rady upozornili
na přestávky v práci u profesí, které
musí zůstat na pracovišti, na změny
v Zákoníku práce – místo výkonu práce a problematiku dalšího zaměstnávání v dole u lidí s naplněnou
NPE.
redakce ZB

I když jsme naše požadavky snížili...

Zaměstnavatel ještě přitvrdil
Minulý týden 16. ledna proběhlo na ředitelství OKD další kolo vyjednávání
Kolektivní smlouvy OKD. Zaměstnavatel všechny vyjednavače za stranu odborů opravdu překvapil. Všichni čtenáři ZB asi vědí, že na prvním jednání navrhl růst mezd nula a zřejmě vhledem k tomu, že 75 % všech zaměstnanců vyslovilo zásadní nesouhlas s tímto návrhem, svůj návrh hodně „vylepšil“. A jak
vypadá?
Zaměstnavatel navrhuje 2% zvýšení tarifů, zvýšení přídavku na dovolenou o jednonásobek - tedy 15násobek a zrušení přídavku na Vánoce! Lépe
řečeno - chce o jeho případné výši jednat až v září podle vývoje situace. To
znamená, že prakticky navrhuje pokles mezd o 6 %!
To je pro stranu odborů naprosto nepřijatelné. Náš kompromisní návrh
zněl na 5% růst tarifů a zachování stávající výše přídavků na dovolenou a Vánoce. Rovněž bylo zaměstnavateli sděleno, že v každém případě bude výsledek vyjednávání předmětem referenda mezi všemi zaměstnanci. Další vyjednání proběhne 30. ledna 2012.
Co se bude dít dál?
Jak jsme již informovali, dostaly odbory od většiny zaměstnanců mandát
pokračovat ve vyjednávání kolektivní smlouvy všemi zákonnými prostředky.
Bude se tedy pokračovat ve vyjednávání až do doby, než zaměstnavatel vysloví svůj poslední neměnný návrh. Současně zaměstnanci dostanou možnost se v referendu vyjádřit k tomuto návrhu. V případě, že budou souhlasit,
bude tento poslední návrh podepsán ve formě Dodatku ke KS OKD. V opačném případě, kdy většina zaměstnanců vysloví nesouhlas s tímto posledním
návrhem, je nutné se připravit na zcela legální stávku, které bude předcházet
jednání před zprostředkovatelem. Ke stávce by pak ze zákona mohlo dojít až
v měsíci dubnu 2012.
Stávka za uzavření kolektivní smlouvy je zákonným prostředkem boje zaměstnanců za svá práva.
redakce ZB

Názor z paskovského Zpravodaje
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Jednání Rady SHO tentokrát v jeho úvodu vedli místopředsedové SHO - zleva na snímku Ing.J.Pytlík a Ing.J.Vlach...

V Praze se konala pravidelná Rada OS PHGN...

Vážení spolupracovníci,
vychází první číslo našeho odborového Zpravodaje v roce 2012. Vychází v
nelehké době, kdy nás všechna média, patřící těm mocným, krmí krizí a kdy
všechno mají odnést normální občané. Od ledna nám zdražila drtivá většina
základních životních potřeb - voda, plyn, teplo, elektřina, nájmy, léky, jídlo a řada
by mohla dál pokračovat. A v této situaci přijde zaměstnavatel, který dlouhodobě
vykazuje obrovské, miliardové zisky, s návrhem na snížení mezd zaměstnancům, kteří mají největší zásluhu na jeho prosperitě a tučných kontech. Myslím si,
že nastal čas, říci důrazně DOST nenasytnosti akcionářů! Vyjednavači na straně
odborů mají v tomto naprosto jasno a bude záležet pouze na vás, tedy zaměstnancích, jak důrazně si chcete říct o svůj podíl na vynikajících výsledcích naší
firmy a jakou podporu odborům dáte. Naším úkolem je připravit vše tak, aby to
probíhalo podle platných zákonů a bylo právně nezpochybnitelné. Pokud tedy
zaměstnavatel nezmění svůj pohled na odměňování zaměstnanců, jsme
připraveni si říci o své nároky i naprosto legálním způsobem ve vyspělých
zemích - tedy stávkou! Záležet bude pouze na vás!!
Josef Nejezchleba, předseda ZV OS Dolu Paskov

Připravuje se sjezd hornického svazu
V sídle pražského pracoviště odborového svazu se 18. ledna konalo XXI. zasedání Rady OS PHGN a mělo hodně napilno.
V úvodu místopředseda svazu
JUDr. František Nekola, který jednání rady řídil, omluvil předsedu svazu
Jana Sábela, který je po úrazu na nemocenské.
Prvním projednávaným bodem byla jako obvykle kontrola plnění úkolů
uložených z minulé rady. Místopředseda F. Nekola informoval o plnění
projektu rozvoje bipartitního sociál-

ního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli. Svaz rovněž zabezpečil
proškolení k novelizovanému zákoníku práce, který vstoupil v platnost
od 1. ledna 2012. Proběhly čtyři semináře, kterých se zúčastnili odboroví funkcionáři z regionálních sdružení.
V prioritách svazu, které jsou stále aktualizovány, se svaz zabývá na-

příklad přípravou koncepce státní
energetické politiky včetně možností
prolomení územních limitů hnědého
uhlí na severu Čech. Pokud se týká
tzv. předdůchodů, vláda by měla na
únorovém zasedání tripartity předložit sociálním partnerům konkrétní návrh. Rada byla informovaná, že v listopadu ukončila činnost odborová organizace na Dole Mikulčice.
Dalším bodem byla příprava

pokračování na str.č.2
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Snímek z jednání Rady OS PHGN a jejích členů v Praze...

V Praze se konala pravidelná Rada OS PHGN...

Připravuje se sjezd hornického svazu
pokračování ze str.č.1
I.Sněmu OS PHGN, který se měl původně uskutečnit 12. dubna v Luhačovicích. Místopředseda SHO OKD
Ing. Jaromír Pytlík dal radě návrh,
aby se sněm uskutečnil bezprostředně po ukončení VII. sjezdu OS
PHGN. Svůj návrh odůvodnil úspornými důvody.
Po bouřlivé diskusi nakonec jeho
návrh prošel těsnou většinou a
I. Sněm OS PHGN se tedy uskuteční
již v průběhu svazového sjezdu. Vedení svazu bylo pověřeno připravit

všechny nezbytné podklady a informovat příští radu, která se uskuteční
29. února.
Příprava VII. Sjezdu OS PHGN,
který se uskuteční 16. března v odborářském hotelu Olšanka v Praze, byla dalším bodem jednání.
Rada svazu doporučila sjezdu
změnu Stanov OS PHGN a volbu
dvou neuvolněných místopředsedů
svazu. Kandidáty jsou předseda
SOO CCG Jaromíra Franta a místopředseda SHO Jaromír Pytlík. Rada
také navrhuje jednat pouze čtyřikrát
do roka, a to rovněž z úsporných dů-

vodů. Uložila členům svazu nahlásit
do 31. ledna složení pracovních komisí sjezdu a jmenovitě delegáty
sjezdu. Rada svazu schválila snížení počtu SIBP na čtyři. Vlastimila Altnera, který odešel do důchodu, nahradil v Praze Ing. Ivo Kavka z SHO.
Rada svazu vzala na vědomí informaci místopředsedy Nekoly o prodeji pražského hotelu Agricola. Vzala na vědomí informaci předsedy Revizní komise svazu Romana Laura,
že již nebude kandidovat v dalším volebním období na tuto funkci.
-lev-
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Snímek z porady ZIBP v Havířově - zleva P.Halčák, J.Lettovský a P.Vavroš...

Závodní inspektoři
zasedali letos poprvé

Závěr minulého roku nebyl pro zaměstnance příznivý...

Nezaměstnanost se v našem kraji zvýšila
Během prosince v Moravskoslezském kraji přibylo 3 985 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Rovněž stoupla míra nezaměstnanosti a dosáhla tak 11,2 %.
Podobný vývoj jako v prosinci se
očekává i v prvních měsících letošního roku, a to v důsledku zhoršující
se ekonomické situace, která má vliv
na pokračující velmi nízký počet pracovních příležitostí.
Míra nezaměstnanosti v MSK se
ve srovnání s předchozím měsícem
zvýšila o 0,7 procentního bodu na
11,2 %. Vycházela ze 71 266 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a
oproti prosinci 2010 je o 1,2 procentního bodu nižší.
Do evidencí kontaktních pracovišť ÚP ČR v kraji se v prosinci nově
přihlásilo 9 054 osob a v porovnání s
předchozím měsícem je jich o 1 818
více. Nejčastěji se registrovaly osoby, které před evidencí vykonávaly
pomocné a nekvalifikované práce.
Z kvalifikovaných profesí byli nejpočetněji zastoupeni zedníci, řidiči nákladních automobilů a tahačů, prodavači v prodejnách, řemeslníci a
kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby, kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,
nástrojáři, administrativní pracovníci, montážní dělníci mechanických
zařízení, tesaři a stavební truhláři,
číšníci/servírky.
K 31. prosinci 2011 se meziměsíčně o 39 na 4 163 snížil počet volných pracovních míst registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v
MSK. Ve srovnání se stejným měsí-

cem minulého roku je to ale o 972
míst více.
Na jedno volné pracovní místo v
MSK připadalo 18,0 uchazečů o zaměstnání, což je téměř o 1 osobu více než před měsícem.
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v prosinci 2011
Frýdek-Místek: pomocní pracovníci ve výrobě, uklízeči a pomocníci,
číšníci/servírky, obsluha vysokozdvižných vozíků, prodavači v prodejnách, uklízeči veřejných prostranství, strojírenští technici, obsluha zařízení na zpracování kovů, řidiči nákladních automobilů, pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci;
Karviná: operátoři telefonních panelů, prodavači v prodejnách, pra-

covníci v oblasti ochrany a ostrahy,
montážní dělníci výrobků, obchodní
zástupci, odborní pracovníci a specialisté v oblasti sociální péče, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci stavební výroby, administrativní pracovníci, číšníci/servírky, pracovníci
ostrahy a bezpečnostních agentur,
zedníci;
Ostrava: pracovníci ostrahy a vrátní, telefonisté, kuchaři, štukatéři a
omítkáři, uklízeči veřejných prostranství, specialisté na prodej nemovitostí, finanční a pojišťovací poradci, elektrikáři, skladníci.
Další informace z trhu práce
Hromadné propouštění nahlásilo
krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě v
prosinci 5 zaměstnavatelů se sídlem
v kraji a týkalo se 862 zaměstnanců
na moravskoslezských pracovištích.
Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
MSK k 31. prosinci 2011
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Budou v letošním roce konkrétnější?
V Havířově se 16. ledna konala první letošní schůze Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/.
Jeho předseda K.Bajtek v úvodu jednání popřál členům pevné zdraví a aktivi-

tu do všech činností. V následné diskusi
se hovořilo o situaci v našem zdravotnictví, zejména pak v havířovské nemocnici.
M.Kočenda kritizoval praxi, že někteří lékaři mají své soukromé ordinace bez po-
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Členové KVD mají dost zajímavých témat, která jsou pro seniory důležitá...

třebného vybavení a po inkasování poplatků posílají své pacienty do nemocnic
v Havířově a Orlové. Naskýtá se otázka,
zda o tom vědí zdravotní pojišťovny?
Předseda KVD Bajtek pak informoval
o stížnostech havířovských občanů, že
do hotelového domu Merkur se nastěhovalo mnoho romských spoluobčanů, kterým městský úřad platí v tomto zařízení
ubytování.
V další části jednání vyslovili členové
výboru znepokojení, že v Havířově nefunguje Poradní sbor seniorů primátora
města a že by nebylo na škodu činnost tohoto orgánu obnovit. Obdobný fakt konstatoval Ing.J.Vilím i v případě ostravského poradního sboru, který byl kdysi vzorem pro zřízení toho havířovského.
Velká pozornost byla v průběhu celé
schůze věnována přípravě Valné hromady KVD. Předseda Bajtek rozdal členům
výboru pozvánky, které si delegáti této akce převezmou. Ing.Z.Weiser doporučil,
aby pro příští rok obdržel každý člen KVD
kalendář, představující tento orgán. Zároveň požádal, aby diskuse na zasedáních
výboru byla konkrétnější a týkala se hlavně problematiky seniorů.
-jn-

Na své lednové pravidelné poradě se v Havířově sešli 11. ledna 2012 závodní inspektoři bezpečnosti práce
/ZIBP/.
V úvodu vystoupil předseda SHO
M.Syrový, aby přítomné informoval
o dosavadním průběhu kolektivního
vyjednávání a o evidenci pracovních
úrazů. K ní v současné době probíhá
v rámci OKD interní audit.
Dále pokračoval v jednání SIBP
Ing.V.Potomák s informacemi o statistice BOZP za rok 2011. V celém
hornickém svazu bylo zaznamenáno 7 smrtelných úrazů (z toho 5 v
OKD). V samotném OKD bylo registrováno 248 úrazů, což je o 23 méně
než v předchozím roce. Naopak se
zvýšil počet pracovišť vedených v režimu s mikroklimatickými přestávka-

mi (36 oproti 13 za 10 měsíců roku
2011). Zvýšil se rovněž počet horských otřesů s vyšší energií (36 oproti 16 za 11 měsíců roku 2011) a to se
nakonec negativně projevilo i na počtu registrovaných úrazů. V této souvislosti V.Potomák připomněl, že
hned na začátku roku došlo na Dole
ČSA k největšímu zaznamenanému
otřesovému jevu s energií řádu
107 Joule.
Dále se hovořilo o tématech z mítinků SAFETY a o plánovaných akcích z oblasti BOZP včetně fárání Výboru pro BOZP. Posledním tématem
porady byla nová legislativa související s provozem v dolech - Zákoník
práce – novela, NV 272/2011 Sb. –
hluk a vibrace, Z 309/2006 Sb. – novela, Z 373/2011 Sb. o specifických
zdravotních službách.
red

EURES – T, odbory mezinárodně
Evropská unie přinesla České republice nejen volný pohyb osob, zboží a
kapitálu přes hranice, ale i nové možnosti spolupráce na regionální úrovni.
Příkladem jsou partnerství EURES, zabývající se zaměstnáváním občanů
členských států ve státech sousedních, v nichž nezastupitelnou roli hrají odbory příslušných zemí. Takových přeshraničních partnerstev je v rámci Evropy celkem 22, ale zatím jen 17 jich pořádně funguje. Největší migrace je mezi Francií a Německem – 100 000 lidí denně, pak na dánsko – holandské hranici a velké toky občanů jsou zaznamenány i mezi Německem a Rakouskem.
V severovýchodní Evropě je největším trhem práce právě Česká republika a
z toho je jasné, že by se české odbory měly výrazně podílet na tvorbě společných informačních toků a na rozhodování o nasměrování evropských dotací
do společných projektů. Hlavní smysl odborové účasti (ČMKOS) spočívá v
tom, že součástí náplně většiny projektů je zajišťování růstu zaměstnanosti v
regionu a to je samozřejmě jedním z hlavních odborových zájmů. Ve slovenské Oščadnici proběhlo 1. 12. 2011 zasedání Řídícího výboru partnerství příhraniční spolupráce EURES – T Beskydy. Předmětem jednání 15 členů tohoto vrcholového orgánu česko-slovensko-polského partnerství bylo mimo jiné
shrnutí činnosti a plnění plánu aktivit 2010/2011, informace o změnách v organizačních strukturách a složení Řídícího výboru včetně kontaktních osob
a stanovení plánu aktivit 2012/2013, na jejichž kofinancování je v Bruselu připraven velmi slušný objem peněz z rozpočtu Evropského sociálního fondu.
Jaroslav Vlach, místopředseda SHO

p
Část Řídícího výboru, zprava – F. Švaňa (slovenské odbory), J. Vlach (ČMKOS),
V. Patáčik (ÚP Frýdek-Místek), V. Hečková (ÚP Čadca), A. Gajewski (Izba Rzemiosla), B. Kanik, H. Stoklasa a L. Holubová...

Občané často nevědí, že mají nárok na podporu...

Nebojte se požádat o státní příspěvek na bydlení
V dnešní nelehké době je – jak se říká – každá koruna dobrá.
Proto bychom rádi připomněli, že existuje řada dávek státní
sociální podpory, které jsou určeny na pomoc těm, kdo se dostanou do ekonomicky složité situace. Jednou z těchto dávek
je příspěvek na bydlení.

p
Delegace KKH obce Stonava na návštěvě u prezidenta Slovenska I.Gašparoviče...

I. Gašparovič měl z kylofu velkou radost
Kroužku krojovaných horníků (KKH) při obci Stonava, vedené nyní Ladislavem Kajzarem, přibyl od minulého týdne do jejich kroniky další významný zápis i fotografie.
Jak je již všeobecně známo, rozvíjí úspěšnou spolupráci s přáteli, co se rovněž hlásí
ke slušivým hornickým stejnokrojům v Malokarpatském baníckém spolku (MBS) v Pezinku. A jistě právě i to bylo důvodem, že výboru stonavských krojovaných horníků při
šel dopis, který byl především pro kamaráda Láďu Kajzara i další členy šokem, i když
velmi příjemným.
Je dobrou tradici, že prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič přijímá k Novoročním setkáním zástupce politického, veřejného i společenského života SR a nezapomíná ani na horníky. Obsahem dopisu pro stonavské z KKH tedy bylo pozvání k této
pro celé Slovensko významné události. To bylo motivováno právě onou úspěšně se
rozvíjející spoluprací s MBS, vedený Štefanem Granecem. Nedávno byli kamarádi z
Pezinku na slavnostní sešlosti ve stonavské „pézetce“. Letos 12. ledna se tedy setkali
znovu a byli u toho i zástupci krojovaných horníků i z jiných spolků na Slovensku, ale
nechyběli ani krojovaní horníci z Příbrami a Chomutova, v reprezentačních prostorách
prezidentského paláce v Bratislavě. Stonavští však byli jediní, co reprezentovali horníky z OKD.
Upřímným poděkováním za tak milé pozvání i jako výraz úcty byl dárek předsedy
KKH Ladislava Kajzara a člena výboru jeho KKH Štefana Riga. Panu prezidentu Gašparovičovi předali hezký hornický kylof, pamětní list na toto novoroční setkání a upomínkové předměty obce, kterou reprezentovali. Během setkání docházelo i k srdečným neformálním setkáním a debatám. O tom, že pan prezident Gašparovič měl z hornického kylofu opravdovou radost svědčí i to, že při závěru setkání jím na odchod radostně mával, jako pravý Slovák čakanem.
Text: (bř), foto: archiv KKH Stonava

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik

Týdenní rekondiční pobyty
pro zaměstnance OKD, a.s. Ostrava
s dotací Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
Termíny: 2. 1. – 30. 4. 2012 a 1. 10. až 14. 12. 2012
Cena pro osobu:
3 300 Kč - plná penze /dospělí/
1 200 Kč - plná penze /děti do 10 let/, ubytování zdarma
2 340 Kč - plná penze /děti do 15 let/
2 700 Kč - polopenze /dospělí/
1 020 Kč - polopenze /děti do 10 let/, ubytování zdarma
1 680 Kč - polopenze /děti do 15 let/

Podle ministerstva pro místní rozvoj je však stále mnoho lidí, kteří tento příspěvek nečerpají, přestože na
něj mají nárok. Možná že právě vy
patříte k těm, kdo se z pouhé nevědomosti zbytečně ochuzují o peníze,
na které můžete mít nárok.
Připomeňme si tedy, kdo může příspěvek na bydlení čerpat. Nárok na

příspěvek na bydlení má vlastník či
nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, pokud splní dvě podmínky. První z nich je, že náklady na
bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů
všech členů společně žijících v domácnosti. Zároveň musí ona třetina
příjmů domácnosti být nižší než tzv.
normativní náklady na bydlení, které

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Počet obyvatel obce
50 000 - 99 999 10 000 - 49 999
obyvatel
obyvatel

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

1

7 068 Kč

5 616 Kč

5 352 Kč

4 563 Kč

4 379 Kč

2

10 144 Kč

8 157 Kč

7 796 Kč

6 715 Kč

6 464 Kč

3

13 813 Kč

11 214 Kč

10 742 Kč

9 330 Kč

9 001 Kč

4 a více

17 269 Kč

14 135 Kč

13 565 Kč

11 862 Kč

11 466 Kč

Počet osob
v rodině

do 9 999
obyvatel

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Počet obyvatel obce
50 000 - 99 999 10 000 - 49 999
obyvatel
obyvatel

Počet osob
v rodině

Praha

nad 100 tis.
obyvatel

do 9 999
obyvatel

1

4 053 Kč

4 053 Kč

4 053 Kč

4 053 Kč

4 053 Kč

2

6 042 Kč

6 042 Kč

6 042 Kč

6 042 Kč

6 042 Kč

3

8 421 Kč

8 421 Kč

8 421 Kč

8 421 Kč

8 421 Kč

4 a více

10 699 Kč

10 699 Kč

10 699 Kč

10 699 Kč

10 699 Kč

Vyšel Hornický zpravodaj KPHM
Hornický zpravodaj KPHM IV. čtvrtletí 2011 přináší fotografickou reportáž nazvanou „Prapor přátel Hornického muzea
v Ostravě slavnostně vysvěcen“.
Na další stránce je článek J.Navrátila „Na oběti katastrofy z Dukly
se nezapomíná“. Ing.J.Minka publikuje svou báseň „Motlitba“ a další
článek přibližuje setkání hornických
měst a obcí v Chodově. Ing.J.Klát nazval svůj článek „Vzpomínka na
Ing.J.Vaněčka, ředitele Dolu Odra v
Ostravě“. Článek o přečerpávací
elektrárně Dlouhé stráně napsal
Ing.P.Rojíček, Ing.J.Minka informuje
ve své stati o unikátním rypadle české výroby, které bude v provozu na
Dole Bílina.
Výbor KPHM v tomto čísle představuje čestné členy klubu a blahopřeje jubilantům. Článek s názvem

„Z kalamáře historie Dolu František“
k 100. výročí zahájení těžby na této
šachtě publikuje J.Navrátil. Profesor J.Grygárek nazval svůj článek
„Mechanizace v dolech OKD po
2.světové válce dnes“ a K.Slíva informuje o skončení ražby nejdelšího
tunelu světa. Předseda KPHM
R.Broskevič informuje o personálních změnách v klubu a zajímavou
informací je článek „Bakalovy plány
na těžbu uhlí v Polsku“. V závěru časopis informuje a zve čtenáře na
přednášky, besedy a akce pořádané
jednotlivými pobočkami KPHM v prvním čtvrtletí letošního roku.
J. Navrátil

Také v Caterpillaru soutěží
Na začátku letošního ledna proběhl ve společnosti Caterpillar /dříve
Bastro a Bucyrus/ tah vnitropodnikové soutěže o bezúrazový provoz. Do losování byli zařazení zaměstnanci, kteří neměli v roce 2011 úraz a také ti, kterým se stal úraz vinou organizace. Naopak vyřazeni byli ze soutěže ti, kteří
měli pracovní úraz nebo jej jiným způsobili. Celkem bylo do losování zařazeno 349 dělníků a vylosováni byli V.Mališ, M.Ptáčková a M.Šebesta. Uvedení
pracovníci obdrželi peněžitou výhru 6 tisíc korun.
J.Kožušník,
předseda ZO

stanovuje zákon o státní sociální
podpoře.
Náklady na bydlení se přitom rozlišují podle formy bydlení. U nájemních bytů tvoří tyto náklady pochopitelně nájemné, ke kterému se přičítají náklady za energie, vodné a stočné, likvidaci odpadu a vytápění. U
družstevních bytů a bytů v osobním
vlastnictví se započítávají srovnatelné náklady. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v potaz
průměrné náklady zaplacené za
předchozí kalendářní čtvrtletí.
Žádosti o státní příspěvek na bydlení vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
podle místa trvalého pobytu. A hlavně není žádnou ostudou si o tuto dávku zažádat, protože pokud splníte
podmínky pro její poskytnutí, máte
na ni nárok.
S bližšími informacemi se můžete
seznámit na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR (www.mpsv.cz) nebo v příručce, kterou k této problematice nedávno vydalo Sdružení nájemníků
ČR (SON) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V případě zájmu je tato brožura k dispozici
také v centrále hornických odborů
na Junácké 3 v Havířově.
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Na polském internetovém portálu
wnp.pl se v polovině tohoto měsíce
objevil rozhovor s představitelem
společnosti Polski Koks A.Warzechou. Ten nejdříve popsal situaci na
trhu s ocelí, kde jsou zásoby železa

Pozitivní signály
na trhu s koksem
velmi nízké a to způsobilo, že producenti v Evropě zvýší ceny výrobků ze
železa za 1 tunu o 30 až 50 euro v závislosti na druhu výrobku a regionu.
To způsobuje, že výrobci oceli znovu
oživují vyhaslé vysoké pece nebo se
ustupuje od jejich uzavření jako v Dabrowe Gorniczej v Polsku /ArcelorMittal/. Podle německé Federace výrobců oceli se zlepší situace v automobilovém průmyslu a stavebnictví.
Popsaný stav bude mít podle polského experta vliv na ceny koksu,
takže se předpokládá, že v 1. kvartále budou ceny koksu obdobné jako
ve 4. kvartále minulého roku. Na závěr A.Warzecha konstatoval, že trh
koksu se na začátku letošního roku
zlepší právě pod vlivem zvýšené poptávky a potřeb hutního průmyslu.
redakce ZB
Vysoká škola sociálně - správní
Institut celoživotního vzdělávání
Havířov o.p.s.

nabízí rekvalifikační kurz

Využijte období jarních prázdnin!

PEČOVATELKA

Cena zahrnuje:
- vstupní lékařskou prohlídku k doporučení léčebných procedur,
- ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- výběr ze 6 jídel, snídaně formou nabídkových stolů), možnost zajištění
dietní stravy,
- 4x inhalace minerální vodou Vincentkou pro očistu a posílení horních dýchacích cest.
V ceně nejsou zahrnuty tyto poplatky: lázeňský poplatek 15 Kč/noc,
parkovné 50 Kč/den

(o děti ve věku 0 až 15 let)
Termín, rozsah: 1.3. - 7.6.2012,
162 hodin
Forma studia: prezenční, 2 x týdně
(ÚT, ČT odpledne od 14,00 hodin)
Místo konání: učebny VŠ soc.správní, ul. V.Nezvala 801, Ha-Město
Cena: 5 900,- Kč

Pojištěncům RBP budou ze strany pojišťovny, poskytnuty
procedury v hodnotě 570 Kč.
K úhradě pobytu lze uplatnit poukázky poskytnuté
zaměstnavatelem!
Rezervace pobytu na adrese: Státní léčebné lázně Karlova Studánka,
státní podnik, přijímací kancelář, 793 24 Karlova Studánka, čp. 6 telefon
554 798 262 – 263, fax 554 772 026 puk@k.studanka.cz
www.k.studanka.cz

Přihlášky: VŠSS, ICV o.p.s.
(p.Bělavová, mobil: 602 592 363,
e-mail: belavova@incev.cz

p
Snímek M.Ptáčkové s výhrou, vlevo JUDr.K.Walachová a Ing.M.Dřímek...

zdař bůh
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Pracovní úraz při zakládání výztuže
Na jednom dole OKD došlo na čelbě důlního díla
k pracovnímu úrazu zaměstnance při zakládání boku díla.

Fiat Panda ve Franfurtu 2011
Hlavní hvězdou italské produkce byla nová Panda /snímky nahoře/. Jeho
úkolem je navázat na úspěchy druhé generace. K tomu mu bude pomáhat
evoluční design a zajímavý mix motorů – dvouválec 0,9 TwinAir ve dvou verzích, klasický čtyřválec 1,2 Fire a turbodiesel 1,3 MultiJet.
Při nezměněném rozvoru nabídne nová Panda díky lepšímu využití obestavěné plochy prostornější interiér. O 11 cm delší karoserie znamená mimo
jiné větší zavazadlový prostor a také předpoklad lepšího výsledku v nárazových zkouškách.
Design přináší geometrické tvary, které jsou zřetelným odkazem na první
Pandu, mistrovské dílo Giorgetta Giugiara.
Panda mezigeneračně výrazně povyrostla do délky a drobně do šířky, výška se naopak zmenšila. Třetí generace je 365 centimetrů dlouhá (+ 11 cm),
164 centimetrů široká (+ 5 cm) a 155 centimetrů vysoká (- 3 cm). Nová Panda
zachovává podvozek s rozvorem o délce 2,3 metru (pochází z Fiatu 500), pokusí se však cestujícím na zadních místech nabídnout více podélného prostoru díky tenčím opěradlům sedadel. Díky širší karoserii lze očekávat o něco větší prostor ve výši loktů, hlavním důvodem nárůstu šířky jsou však tlustší, bezpečnější dveře. Zdroj: auto.cz

Peugeot o krok napřed
Vysněný a dlouho očekávaný 100% elektrický automobil nové generace je zde.
S elektrickou verzí modelu 106 slavil Peugeot mimořádný úspěch a s modelem i0n /snímek dole/, prvním 100% elektrickým vozem nové generace, otevírá novou kapitolu
elektromobility.
Proč elektrický? Představte si naprosto nehlučnou jízdu bez jakýchkoliv emisí
CO2.ředstavte si, že se v hustém městském provozu pohybujete v kompaktním a výborně ovladatelném voze, který vám navíc skýtá potěšení z dynamické jízdy, komfort a
bezpečnost pro náročné. Představte si jednoduché používání s dobíjením baterie v
teple domova a pro všechny vaše cesty po městě a jeho blízkém okolí dojezd až 150
km.
Oblé tvary, krátká kapota, na kterou navazuje rozměrné čelní sklo, a velká okna –
i0n si okamžitě získá vaše sympatie. Unikátní a dynamický vzhled spolu s revolučními
technologiemi propůjčuje jeho řidiči image moderního městského člověka. i0n je pro
život ve městě jako stvořený: s elektrickým posilovačem řízení a výborným poloměrem
otáčení snadno proklouzne, kam je potřeba, a současně je na dálnici schopen vyvinout maximální rychlost 130 km/h. Je živý, dobře ovladatelný a kompaktní (délka
3,48 m a šířka 1,47 m), neboli ideální společník do přeplněných ulic velkoměst! Díky
zvýšené architektuře a rozvoru 2,55 m může ve svém velkorysém interiéru nabídnout
pohodu a komfort i 4 dospělým cestujícím.
Dobíjení vozu i0n bylo navrženo tak, aby bylo jednoduché, rychlé a pružně se přizpůsobilo vašemu časovému harmonogramu a místním možnostem. Připojením ke
speciálnímu dobíjecímu stojanu se baterie dobije za 30 minut na 80 %, za 15 minut na
50 % a na 25 % dokonce za pouhých 5 minut. Stojany budou umístěny tam, kde lidé
běžně parkují, například v nákupních centrech, na veřejných či soukromých parkovištích nebo v areálech firem. Zdroj: katalog Peugeot

Postižený chtěl založit bok díla ve
výšce 1 metr kamenem o hmotnosti
5 až 6 kg a rozměrech 0,3 x 0,4 m.
Při této činnosti došlo z boku díla v
prostoru nad hlavou k uvolnění drobných kamenů – drti, které se postiženému sesypaly na přilbu a záda. Přitom se postižený lekl, kámen se mu
vzpříčil a přimáčkl mu prst k výztuži.
Utrpěl tržnou ránu a zlomeninu
3. prstu pravé ruky. Prostor, z něhož
došlo k uvolnění drti, ještě zapažený
nebyl, jelikož právě toto, po založení, bylo úkolem postiženého. Místo
bylo řádně obtrháno a okopáno, postižený si pracoviště zkontroloval.
Kámen musel být pro založení do daného prostoru nasměrován, a proto
musel být postižený minimálně rukama v nezajištěném prostoru mezi výztužemi.
Organizace krátila postiženému
odškodnění o 20 % s odůvodněním,

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Rakousko
Pokud se alespoň trochu zajímáte
o hornictví, podnikněte výlet do jeho
minulosti. Svět hornictví v Tarrenzu
vám přiblíží hornickou historii v Horním Tyrolsku. Před 500 lety patřilo
údolí Gurgltal mezi nejvýznamnější
těžebních oblasti v celém Tyrolsku.
Místní obyvatelé tak měli příležitost vydělat si na živobytí, někteří dokonce díky tomu získali velké bohatství. Vy dnes na vlastní kůži můžete
zažít kouzlo dřívějších časů v hornickém světě. Osm autenticky zařízených budov a ukázkových štol
vám přiblíží život horníků, kteří v minulosti ve štolách získávali rudu a tu
upravovali v zařízeních, která byla
podobná jako ty ve "Světě hornictví".
Upravená ruda byla dále převážena
do velkých šmelcoven.
Svět hornictví v Tarrenzu je ideálním místem pro rodiny, děti, školy i
celé skupiny. Je jedno, jestli organizujete služební cestu, jeden den
školního výletu, program pro další rodinné odpoledne nebo možná dokonce vícedenní týden s projekty.
Hornické město Sewell (Sewell
Mining Town)
Město Sewell /provincie Cachapoal , region Libertador General Bernardo O'Higgins/ leží v Andách v nadmořské výšce 2 000 metrů v extrémních klimatických podmínkách. Založila je v roce 1905 společnost Braden pro své dělníky, pracující v největším podzemním měděném dole
na světě, El Teniente. Bylo postaveno na strmých svazích a jeho uličky
lemovaly dřevěné budovy, často barevně natřené. V době rozkvětu žilo
v Sewellu asi 15.000 obyvatel, v
70. letech minulého století bylo město opuštěno. Místo je výborným příkladem ‚umělých měst', která vznikala v různých částech světa, kde se
k těžbě a zpracování přírodních surovin používala levná místní pracovní
síla.
redakce ZB

že postižený porušil ustanovení §17
odst. 3 Vyhlášky č. 22/1989 Sb. v
tom, že nepostupoval dle zásad bezpečné práce a zvolil lehkomyslný postup, když kámen měl položit na již
zapaženou laťku a poté převrátil do
prostoru mezi bokem a pažením.
Postižený se bránil tvrzením, že
neporušil žádný předpis, postupoval
obvyklým způsobem a k úrazovému
ději došlo úlekem v okamžiku, kdy
ze stropu začala padat drť.
Jelikož organizace trvala na svém
krácení, postižený se obrátil na
soud. Byl přizván soudní znalec, který mimo jiné uvedl: Podrobný postup
práce při vyplňování volných prostorů za výztuží hlušinou žádný předpis
ani jiná dokumentace neupravuje.
Je to věcí praxe a zkušenosti pracovníka. Jedná se o jednoduché pracovní úkony. Dále uvádí, že nelze vyloučit, že i po obtrhání horniny může
docházet k následnému opadávání
drobnějších částí horniny v důsledku
působení horského tlaku. Nelze tedy
vyloučit průběh úrazového děje tak,
jak jej postižený uvedl. Jeho počínání nebylo v rozporu s obvyklým způsobem chování na pracovišti při této
činnosti.
Závěr:
Soud došel k závěru, že pracovník neporušil bezpečnostní předpis
a pracovní postup nebyl v rozporu s
obvyklým způsobem chování při
předmětném pracovním úkolu.
Krácení odškodnění o 20 % tedy
není v souladu s právními předpisy,
zaměstnanec tento spor vyhrál, zaměstnavatel byl nucen zaplatit žaloODSTŘEL

2. DÍL
TAJENKY

ODBÝTI
STÁNÍM

Kiruna se bude
muset stěhovat
Severošvédské hornické město Kiruna známé těžbou vysoce kvalitní železné
rudy přestěhuje během příštích 30 let celé své historické centrum včetně radnice
a starobylého kostela. Bezprecedentní
rozhodnutí si vynutilo rostoucí nebezpečí
spojené s nečekaně rychlým postupem
puklin ve zdejším skalním masívu nad
rudnými doly. Dalším významným důvodem je také nutnost přesměrovat tamní
železniční trať.
Rozhodnutí o tomto radikálním kroku,
který v moderní historii Švédska nemá obdoby, přijali na začátku roku 2007 městští
zastupitelé. Stěhování je spojeno s rozvojem těžby železné rudy přímo pod Kirunou. Velkou část nákladů by proto měl
nést podnik LKAB, který rudu těží. Ve
srovnání s jeho zisky jsou však náklady
na přemístění budov údajně prakticky zanedbatelné. Železniční trať spojující Kirunu s norským přístavem Narvik na pobřeží Atlantského oceánu je klíčová pro odvoz vytěžené železné rudy. V opačném
směru trať směřuje do města Lulea u Botnického zálivu v Baltském moři a dále
směrem do vnitrozemí.
red

Je ironií osudu, že hokejové Utkání
hvězd - All Stars Game - vzniklo jako
odezva na nešťastnou nehodu, která...
(tajenka). První neoficiální utkání hvězd
bylo vlastně dobročinnou akcí ve
prospěch Ace Baileyho, který
se vážně zranil 12.prosince 1933
v zápase mezi Toronto Maple Leafs
a Boston Bruins.
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vané částky včetně všech soudních
výloh.
Co z toho vyplývá? Úraz zřejmě
nebyl dostatečně prošetřen nebo odškodňovací komise nezaujala objektivní závěr. Poučením pak pro pracovníky, jež úraz šetří a odškodňují,
je také skutečnost, že nelze zaměstnanci vytýkat porušení obecných
ustanovení /§17 odst. 3/ bez uvedení, co konkrétně a který konkrétní
předpis byl zaměstnancem porušen.
Soudní spor byl zbytečný, stejně jako vynaložené náklady na něj.
SIBP Ing. V. Potomák
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