
Hovoøilo se o restrukturalizaci dluhù ve spoleènosti NWR a jejich vlivu na další vývoj…

Situace na trhu s uhlím je stále vážná

Hornický svaz v duchu úsporného hospodaøení

Úspory se prodražily
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Pepo! Ty jsi prý dostal v hospodì pìstí. To jsi nereagoval? 

Jak to, že ne. Podívej, jak mi otekla huba...

V Havíøovì se 12. záøí konala další z pravidelných porad 
Sdružení hornických odborù /SHO/. Jednání se zúèastnila vìt-
šina zástupcù èlenských organizací a pøedseda OS PHGN Jan 
Sábel.

Hned v úvodu vystoupil místopøedse-

da SHO Štefan Pintér, který informoval o 

schùzce s vedením OKD k provádìným 

organizaèním zmìnám v OKD. Ty vyplý-

vají z dané situace na svìtových trzích s 

uhlím /velmi nízké ceny/ a z nutnosti sní-

žit náklady na tìžbu.  Od 1. ledna 2015 

dojde ke slouèení dolù Karviná a Darkov. 

S tím souvisí i organizaèní zmìny na 

postech øeditelù jednotlivých závodù. 

Souèasnì dojde ke snížení tìžby v roce 

2015 na necelých 8 milionù tun a budou 

se snižovat stavy zamìstnancù. Vìtši-

nou pøirozeným úbytkem /600 až 700 lidí 

roènì/ ale i omezením stavu dodavatelù, 

administrativních a povrchových pracov-

níkù. 

V dalším bodì pøedseda OS PHGN 

Jan Sábel informoval o kladném stano-

visku našeho svazu k vládnímu návrhu 

dùchodového zákona, který by mìl snížit 

vìk odchodu do dùchodu u horníkù. Ná-

vrh pùjde do schvalovacího øízení a v této 

souvislosti pøedseda požádal, aby všich-

ni odboráøi lobbovali u poslancù za jeho 

schválení. Pøipomnìl pøitom všechna na-

še dosavadní jednání s ministry vlády i s 

poslanci rùzných politických stran. V poz-

dìjším prùbìhu rady se také vìnoval pøi-

pravovaným projektùm sociálního dialo-

gu BiDiII a B9, hospodaøení svazu a pøí-

pravì zasedání Rady OS PHGN v Luha-

èovicích. 

Pøedseda SHO Jaromír Pytlík sdìlil 

nìkteré informace z jednání Dozorèí ra-

dy OKD a potvrdil datum 1. listopadu, kdy 

dojde k pøestìhování pracovištì SHO a 

právní poradny do druhého køídla budovy 

Poboèky ÚP Èeské republiky v Havíøovì. 

V bloku informací k oblasti BOZP vy-

stoupili SIBP Vladimír Potomák a Ivo Kav-

ka. Vìnovali se klíèovým ukazatelùm, 

kdy za prvních 8 mìsícù roku 2014 bylo 

evidováno 303 pracovních úrazù /z toho 

127 registrovaných a 5 smrtelných/. Pøi-

tom rozebrali okolnosti a pøíèiny posled-

ních smrtelných úrazù. Došlo rovnìž k 57 

geomechanickým jevùm s vyšší energií. 

Dále se vìnovali problematice mikrokli-

matu, kde by pracovníci s nemocenskou 

delší než 8 týdnù mìli absolvovat mimo-

øádnou preventivní prohlídku. 

Jednání pak bylo ukonèeno blokem 

„rùzné“, kde se hovoøilo o našem stano-

visku k naèítání NPE ve 2. kategorii praš-

nosti, o nejednotném systému zajištìní 

stravování o víkendech a o mzdách a krá-

cení prémií. Poslední z nepøíznivých 

zpráv pøinesl pøedseda ZO Caterpillar Jiøí 

Kožušník, když sdìlil, že firma propustí z 

dùvodu nedostatku zakázek asi 65 za-

mìstnancù /20 % všech pracovníkù/. red

p Jednání Rady SHO v Havíøovì pøedsedali pøedseda SHO Jaromír Pytlík a pøedseda OS PHGN Jan Sábel...

V prùbìhu léta byla publikována zpráva o dopadech hospodáøské krize na 

jednotlivé zemì Evropské unie. Pouze pìt evropských zemí vykazuje v sou-

èasné dobì stejnou míru zamìstnanosti, jakou mìly pøed nástupem krize. V 

tìch ostatních ubylo za poslední léta dohromady více než pìt a pùl milionù 

pracovních pøíležitostí. Extrémnì vzrostla nezamìstnanost mladých lidí. Po-

kud bychom vìøili pomluvám neoliberálù o tom, že bez práce je pouze ten, 

kdo je líný a pracovat se mu nechce, pak bychom museli tvrdit, že v posled-

ních nìkolika letech masovì zlenivìli mladí lidé ve vìku do 26 let. Èím to asi 

bude, mìli by vysvìtlit pravicoví experti.

V letech hospodáøské krize vzrostla nejen nezamìstnanost. Výraznì na-

rostl také poèet neplnohodnotných pracovních míst, tedy èasovì omeze-

ných a hùøe placených pracovních kontraktù. V roce 2012 bylo již 58 procent 

všech novì zamìstnaných lidí pøijato na tyto nestandardní smlouvy, i když na-

prostá vìtšina z nich, jak ukázal výzkum, by dala rozhodnì pøednost plno-

hodnotné práci.

Z hlediska již zmínìné neoliberální ideologie je opravdu zajímavé, že mezi 

zmínìnými pìti zemìmi, které mají v souèasné dobì stejnì nízkou míru ne-

zamìstnanosti, jakou mìly pøed vypuknutím krize, jsou vesmìs zemì se sil-

nì rozvinutým sociálním státem. Jedná se o Belgii, Nìmecko, Rakousko a 

Švédsko. Mezi nì se podaøilo vloudit pouze Maltì. Naopak nejvíce lidí ztrati-

lo práci v tìch zemích Evropské unie, ve kterých je sociální stát nejménì roz-

vinutý. 

Po celá léta jsme byli pøesvìdèováni, že ke zdravé ekonomice se musíme 

„proškrtat“. Nejvíce je prý pøitom tøeba ušetøit právì na výdajích sociálního 

státu. Zemì, které se tìmito „kalouskovskými“ radami øídily, se dodnes nedo-

kážou vypoøádat s dopady krize. Zemì, které zbrkle škrtaly a nepodporovaly 

investice a aktivní politiku zamìstnanosti, doplácejí na vysokou míru neza-

mìstnanosti dodnes. Stìží bychom našli názornìjší dùkaz toho, kdo se 

vlastnì choval v uplynulých letech úspornì.

                                                                        Jan Keller, europoslanec  

V Luhaèovicích se 17. záøí konalo další pravidelné zasedání 
Rady OS PHGN. Hned v úvodu pøedseda svazu Jan Sábel pro-
vedl kontrolu usnesení a vìnoval se nejprve bytové proble-
matice.

Za poslední uplynulé období byly 

prodány 2 byty našeho svazu na Bar-

randovì, o tøetím bytì se jedná. Ra-

da schválila budoucí nákup bytu do 

vlastnictví svazu v oblasti Žižkova. V 

rámci hospodaøení byla také projed-

nána problematika hospodaøení s 

našimi dvìma hotely v Luhaèovicích 

– Harmonie I a II.

Pøedseda Sábel podal informaci o 

jednání tripartity, která se zabývala 

hlavnì zvýšením minimální mzdy a 

návrhem rozpoètu ÈR pro rok 2015. 

Zmínil rovnìž naše zastoupení ve vr-

cholových odborových orgánech – 

Rada ÈMKOS a Snìm ÈMKOS. By-

la také podána informace o stavu 

èlenské základny – k 30. èervnu 

2014 bylo v našem svazu 67 základ-

ních organizací s 16 529 èleny. Naše 

sdružení má v Radì OS PHGN cel-

kem 9 èlenù a ve Snìmu OS PHGN 

28 èlenù. Rada se rovnìž seznámila 

s vyhodnocením Kolektivní smlouvy 

vyššího stupnì za 1. pololetí a s ná-

vrhem její zmìny s ohledem na zvý-

šení minimální mzdy. V závìru pak 

byla projednána témata financování 

regionálních právních center a pro-

jekty, na kterých se náš svaz podílí – 

BiDi IIa B9, které se zabývají sociál-

ním dialogem, surovinovou a ener-

getickou politikou státu a dùchodo-

vým systémem.

                                 redakce ZB p Snímek z jednání Rady OS PHGN v Luhaèovicích...
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Bc.  Jiøí Hájek /ÈSSD/ - volební èíslo 1, v
è.69 Frýdek Místek - kandidát na senátora. 

olební obvod 

Podporuje naše úsilí o schválení nového návrhu 
dùchodového zákona ve znìní umožòujícím døívìjší 
odchod horníkù do dùchodu.

Využijte slevy 500 Kè/ dospìlá osoba pro èleny 

hornických odborù  i pro rodinné pøíslušníky.

horském hotelu Èeladénka **** 

ADRESA: Èeladná 809, 739 12 Èeladná

Slevu lze uplatnit pøi rezervaci víkendového pobytu 

na novì zrekonstruovaném 

www.celadenka.cz, E-mail: hotel@celadenka.cz

Tel: (+420) 591 160 160

GPS: 49.511644, 18.340084

Jakou budoucnost mají havíøi v severních Èechách?

Záleží to na postoji vlády k limitùm

Investice vytváøejí pracovní místa

Senioøi z Dukly hodnotili svou èinnost

Dùchodci z Odry 
se opìt po roce sešli

V budovì PZKO Havíøov Bludovice se 10. záøí sešlo na 130 èlenù Klubu dùchodcù 
Dolu Dukla, aby vyhodnotili svou roèní èinnost. Po zaznìní hornické hymny pøivítal 
pøedseda klubu Antonín Èejka všechny pøítomné a také hosty, mezi které patøili bývalí 
øeditelé dolu Miroslav Hanus a Jaroslav Gongol, za KVD Jan Popoviè a pøedseda SHO 
Jaromír Pytlík.

Po tomto úvodu vzpomnìl na ty èleny, kteøí již nejsou mezi námi, a zhodnotil èinnost 
klubu, který má momentálnì více než 230 èlenù. Øídícím orgánem klubu je výbor, kte-
rý se schází každý mìsíc. Pro èleny pak pøipravuje bohatou èinnost, která v minulém 
roce zaèala plesem, dále to byla zahradní slavnost, zájezd na Ba�ùv kanál a do muzea 
letadel v Kunínì. Tradiènì se konal pietní akt k uctìní památky 108 obìtí pøi požáru na 
Dole Dukla v roce 1961. Tím èinnost klubu nekonèí, protože ještì v záøí se bude promí-
tat film o historii Dolu Dukla a zájemci budou mít možnost se pøihlásit na pobyt v horské 
chatì Súkenická. Pro èinnost v pøíštím roce pak nastínil obdobný plán.

V dalším prùbìhu jednání vystoupili hosté, kteøí jednak popøáli seniorùm zdar v je-
jich èinnosti i osobním životì a vìnovali se nìkterým význam tématùm. Jaromír Pytlík 
hovoøil o vývoji situace v OKD, Jan Popoviè vysvìtlil èinnost Koordinaèního výboru dù-
chodcù OKD, Jaroslav Gongol se vìnoval rekonstrukci památníku a celého areálu bý-
valého Dolu Dukla. Na jeho slova navázal Eduard Heczko s tím, že pro tento objekt /In-
dustrial Park Dukla/ se chystá další využití. Pøipomnìl také, že v pøíštím roce Havíøov 
oslaví 60 let od jeho založení a u pøíležitosti „Havíøova v kvìtech“ probìhne i slavnost-
ní setkání hornických mìst pod heslem „Od uhlí ke kvìtùm“.

Dále se popøálo jubilantùm, kteøí letos slaví kulaté výroèí. Jednání pak ukonèila dis-
kuse, která se pøemìnila v pøátelské posezení kolegù, jež spojuje mnohaletá spoleèná 
práce.                                                                                                                     red  

p Snímek z výroèní schùze seniorù z 
bývalého Dolu Dukla - zleva Jaroslav 
Gongol, Jan Popoviè, JaromírPytlík a 
Antonín Èejka...

Senioøi z Klubu dùchodcù Odra, zá-
vod Koblov se po roce u pøíležitosti Dne 
horníkù sešli v Petøkovicích na své výroè-
ní schùzi. Pøedseda klubu Josef Kubo-
šek nejprve pøivítal všechny pøítomné a 
hosty a pak ve svém vystoupení vyhod-
notil, co se za poslední rok stalo. Ve 
svém projevu vzpomnìl i na 11 kamará-
dù, kteøí opustili tento svìt, a minutou ti-
cha uctil se všemi pøítomnými jejich pa-
mátku.

Pak už se vìnoval èinnosti klubu a vý-
boru, který pøipravuje akce pro své èleny, 
kteøí na svou èinnost pøispívají èástkou 
100 korun roènì a souèasnì dostávají fi-
nanèní podporu od Nadace OKD, za což 
jí podìkoval. Èinnost zahrnuje návštìvy 
jubilantù, spoleènou rekreaci /hotel Ka-
han na Horní Beèvì/a další setkání a po-
sezení vèetnì dnešní oslavy. Nadále po-
kraèuje spolupráce s vedením Hornické-
ho muzea v Ostravì a jeho podpora ve 
formì poskytnutí prostor pro èinnost vý-
boru. Na oplátku se senioøi zase zúèast-
òují brigád a úklidu prostor muzea. Na zá-
vìr svého projevu pak pøedseda Kubo-
šek popøál všem dobré zdraví a podìko-
val všem èlenùm výboru a kontrolní komi-
se za jejich práci a èinnost. Nakonec 
všichni posedìli v pøátelské atmosféøe, 
aby si zavzpomínali a vyhodnotili, co se 
dìje v souèasnosti.                            red        

CzechInvest zprostøedkoval rekordní poèet projektù. Obno-
vená chu� zahranièních i tuzemských firem investovat, to je 
zpráva vyplývající z pololetních statistik investièních projektù 
zprostøedkovaných agenturou CzechInvest.

Za prvních šest mìsícù roku 2014 evi-

duje agentura 116 investièních projektù. 

Údaj nejenže pøevyšuje poèet projektù v 

roce 2013, zároveò je nejvyšší v historii 

všech dosavadních pololetních statistik. 

Letošní investice pøinesou èeskému hos-

podáøství více než 78 miliard korun a vy-

tvoøí pøes 14 000 nových pracovních 

míst. Témìø polovina, konkrétnì 5745 

míst, vznikne v Moravskoslezském a Ús-

teckém kraji.

Do Ústeckého kraje zamíøilo v 1. polo-

letí roku 2014 s pomocí agentury 

CzechInvest 18 firem, jejichž investice v 

souhrnné výši 31 miliardy korun by zde 

do budoucna mohly vytvoøit 3024 nových 

pracovních míst. Sever Moravy si jako 

nejvhodnìjší lokalitu pro umístìní své in-

vestice vybralo 19 firem. Jejich investice 

ve výši 12,8 miliardy korun by zde mohly 

vytvoøit 2721 nových pracovních míst.

„Tato èísla jsou dùkazem, že snaha 

èeského státu smìøovat investory do regi-

onù, ve kterých nejvíce lidí hledá práci, 

má své výsledky,“ konstatuje ministr prù-

myslu a obchodu Jan Mládek (ÈSSD). 

„Významný podíl na tom mají i strategic-

ké prùmyslové zóny v Žatci a Ostravì-

Mošnovì,“ doplòuje.

„Na nárùst investic má velmi pozitivní 

vliv aktivita èeské vlády, která podporu in-

vestic vrátila mezi své priority,“ zdùrazòu-

je Ondøej Votruba, povìøený vedením 

agentury CzechInvest.

Statistiky dokládají pøetrvávající trend 

expanzí a reinvestic. Z celkových 116 pro-

jektù se o nové investièní projekty jedná 

pouze ve 14 pøípadech. „Svou roli v tom 

samozøejmì hrají investièní pobídky, ji-

miž je podpoøeno 85 % projektù,“ vysvìt-

luje Votruba. „Zároveò pozorujeme, že 

expanduje nebývale vysoký poèet èes-

kých firem, což je dùkazem, že pobídky 

jsou impulsem nejen pro zahranièní in-

vestory, ale že k rozvoji motivují i tuzem-

ské firmy,“ dodává.                          (pek)

p  J.Støedula, J.Franta, V.Samek a R.Sokolová v terénu velkolomu...

Èeská republika nemá energetickou a surovinovou koncep-
ci a Josef Støedula k tomu øekl: „Budeme vládu motivovat, aby 
koneènì rozhodla.“ 

O provázanosti vývoje nezamìstna-
nosti v okrese Most s postupem tìžby 
hnìdého uhlí na lokalitì Èeskoslovenská 
armáda se mohli 18. srpna pøesvìdèit 
pøedseda a místopøedsedové Èeskomo-
ravské konfederace odborových svazù 
(ÈMKOS) Josef Støedula, Radka Sokolo-
vá a Vít Samek. Zeptali jsme se proto 
pøedsedy Sdružení odborových organi-
zací CCG Most (SOO CCG) Jaromíra 
Franty na situaci v kraji.

Velkou mìrou se na zvyšující se neza-
mìstnanosti v okrese Most i v Ústeckém 
kraji podílí postupný útlum tìžebního prù-
myslu. Dùvodem je platnost územnì eko-
logických limitù tìžby uhlí na lokalitì Èes-
koslovenská armáda (ÈSA).

Proè jste pozvali vedení ÈMKOS na 
návštìvu? 

V souèasné dobì jedná vláda v tripar-
titì s odbory a zástupci zamìstnavatelù o 
podobì státní energetické koncepce 
(SEK) a o surovinové politice státu. Proto 
jsme se v našem odborovém svazu do-
hodli, že pozveme pøedstavitele naší od-
borové centrály a umožníme jim, aby se 
na místì seznámili s problematikou tì-

žebního prùmyslu a návazné situace v lo-
kalitì Èeskoslovenská armáda, která je 
nejvíce ohrožená útlumem tìžby. Myslí-
me si, že jim to pomùže, aby mohli zasvì-
cenì vystupovat v tripartitì i v Radì vlády 
pro energetickou a surovinovou strategii 
ÈR. 

Jak návštìva probíhala?
Hosty pøijal generální øeditel spoleè-

nosti Severní energetická (Sev-en)Petr 
Kolman, který odboráøe informoval o sou-
èasné situaci. Spoleènost tìží hnìdé uhlí 
v lomu ÈSA, kde pracuje 929 zamìst-
nancù. V dùsledku územních limitù muse-
la spoleènost zaèít s propuštìním lidí. To 
má za následek, že nezamìstnanost v 
okrese Most vzrostla z 11,5 v roce 2011 
na 13,5 % v roce 2013 a stále roste. Na 
každé hornické pracovní místo jsou vázá-
na další 2,5 pracovní místa v dodavatel-
ských firmách a v dalších odvìtvích. 

Jak reagoval Josef Støedula? 
Pøedseda ÈMKOS Josef Støedula v 

úvodu informoval o energetické koncepci 
i v rámci Evropské unie. Souèasná poli-
tická situace a veøejné mínìní není pøíliš 
naklonìno tìžbì uhlí a jeho spalování v 

elektrárnách a teplárnách. Je to dáno i 
tím, že veøejnost je ovlivnìna zavádìjící-
mi informacemi ze strany ekologických 
aktivistù, kteøí mají pøekvapivì dostatek 
prostoru šíøit je v médiích. 

Co spoleènost i místní lidé oèeká-
vají?

Podle øeditele Kolmana tìžaøi, ale i 
pøedstavitelé regionální správy a obèané 
oèekávají, že stát by mìl zcela jedno-
znaènì deklarovat, jakou cestou by se tu-
zemská energetika mìla ubírat, a to na 
podstatnì delší dobu, než je jedno voleb-
ní období. Vláda by mìla v každém pøí-
padì aktualizovat státní energetickou 
koncepci a surovinovou politiku státu. Po-
kud se týká Evropské unie a její energe-
tické strategie, problémy si podle Kolma-
na vytváøíme sami. Unie nenaøizuje èlen-
ským zemím, jak budou nakládat s vlast-
ním surovinovým bohatstvím. Vláda by 
jasnì mìla øíct, jestli chce nebo nechce 
tìžbu uhlí. 

Kdo tedy rozhoduje o využití suro-
vin?

O tom, zda budeme i nadále využívat 
pro potøeby domácí energetiky a teplá-
renství nejkvalitnìjší hnìdé uhlí ve støed-
ní Evropì, nebo zda budeme dovážet dra-
hé a nekvalitní uhlí ze sousedního Nì-
mecka, o tom nemùže rozhodnout nikdo 
jiný, než majitel tuzemského surovinové-
ho bohatství a tím je stát. Pouze vláda 
mùže rozhodnout o zrušení platnosti 
územnì ekologických limitù. 

Podpoøí ÈMKOS úsilí hornických 
odborù?

Josef Støedula pøislíbil, že ÈMKOS je 
pøipravena pomoci. Rozhodnì vstoupí 
do této problematiky jak na úrovni triparti-
ty, tak i v Radì vlády pro energetickou a 
surovinovou strategii ÈR. 

Co se stane, pokud vláda limity ne-
zruší?

Pokud vláda nezruší platnost územnì 
ekologických limitù, bude muset Severní 
energetická zahájit útlum tìžby v lokalitì 
ÈSA a ukonèit tìžbu kolem roku 2020. Ja-
ké by to pro okres Most mìlo následky? 

V pøípadì ukonèení tìžby v lokalitì 
ÈSA do roku 2020 zanikne skupinì Se-
ven 1235 pracovních míst, ve skupinì 
CCG 396 pracovních míst a mimo obì 
skupiny zanikne dalších 4078 míst. Cel-
kem tak v okrese Most, kde bylo v prosin-
ci 2013 evidováno 10 724 nezamìstna-
ných, což èinilo 13,5 %, pøibude dalších 
5709 nezamìstnaných. V roce 2020 tak 
mùže poèet nezamìstnaných na Mos-
tecku dosáhnout 16 000 lidí, což je více 
než 20procentní nezamìstnanost.

Naopak pokraèování tìžby po prolo-
mení limitù znamená pro region investici 
30 miliard korun na výstavbu nové obce 
Jiøetín a obmìnu tìžební technologie a to 
vše bez zatížení státního rozpoètu, bez 
daòových a jiných úlev, poskytovaných v 
podobných pøípadech zahranièním in-
vestorùm v prùmyslových zónách a po-
kraèování tìžby by mìlo pøínos i mimo 
okres Most. Pokraèovaly by zakázky pro 
èeské firmy na obnovu tìžební technolo-
gie (Plzeò, Vítkovice) a zachování pra-
covních míst v tìchto firmách.          (red)
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Co to znamená, když je výrobek “fair trade”?

Senioøi opìt u kuleèníku a šipek

Setkání po letních prázdninách
Èlenové havíøovské poboèky KPHMO a pøátelé hornické his-

torie se sešli v pondìlí 8. záøí mimoøádnì v Domeèku, sídlu 
Klubu hornických dùchodcù Dolu František v Horní Suché 
/KHD/. Dùvody byly dva. Téma besedy byla „Historie klubu dù-
chodcù“ a druhý dùvod byl útulné prostøedí Domeèku, kde se 
èlovìk cítí jako v hornickém muzeu a souèasnì na pikniku. 

Akci pøedcházela oslava Dne hor-
níkù 4. záøí v Dìlnickém domì. Její 
souèástí byla souèasnì i pøipomínka 
40. výroèí tragédie na Dole Prezi-
dent Gottwald. Pøi øádné jízdì na já-
mì PG II se 12. záøí 1974 v 6.19 ho-
din utrhlo tìžní lano a došlo k pádu 
klece do tùnì. Na místì zahynulo 7 
horníkù, jeden cestou do nemocni-
ce, 22 lidí bylo zranìno tìžce a další 
4 lehce. Vzpomínkové akce se zú-
èastnilo i nìkolik žijících úèastníkù 
tragédie. Pan Duda popsal prùbìh 
celé události, jak ji prožil na vlastní 
kùži. Akce se zúèastnili i èlenové nì-
kolika okolních klubù krojovaných 
horníkù. Celý prùbìh vzpomínání 
byl velmi emotivní a dùstojný. 

Na úvod naší besedy vystoupili 
Havíøovské babky s krátkým pás-
mem vìnovaným horníkùm a životu 
v našem regionu. S chutí jsme si s ni-
mi zanotovali nìkolik hornických pís-
nièek. Následnì pøedseda klubu po-
blahopøál prázdninovým jubilantùm. 
Minutou ticha úèastníci vzpomnìli 
na MUDr. Kubíèka, který 2. srpna v 
den svých 76. narozenin zemøel. Po-
té pøedseda pøedal slovo našim hos-
titelùm. Pøedseda dùchodcù KHD 
Roman Konopka nás krátce uvítal a 
dále pokraèoval JUDr. Evžen Kied-
roò, který nás provedl celou historií, 
ale i souèasnou èinností KHD. Spol-
ková èinnost zaèala ustavující schù-
zí v dubnu 1963 v tehdejším kultur-
ním domì s úèastí 85 zájemcù o èlen-
ství. Prvním tehdejším pøedsedou 
byl p. E.Matusik. Èlenové se schá-
zeli nadále v kulturním domì a zapo-
jili se do spoleèenského života v ob-
ci. Zlom v èinnosti nastal po útlumu 
šachty a privatizaci Kulturního domu 

v Horní Suché. Èlenové se scházeli 
v nìkolika dostupných prostorách až 
do roku 2005, kdy se v rámci pøemì-
ny mateøské školky na Domov dù-
chodcù naskytla možnost rekon-
strukce pøilehlého obchodu na sídlo 
KHD. Od té doby došlo k jeho rozší-
øení a hlavnì ke zvelebení venkov-
ních prostor na možnost spoleèen-
ských posezení v pøírodì. Zde pøilo-
žil ruku k dílu kromì èlenù klubu 
zejména zdejší hospodáø a všeumìl 
Jaroslav Pawlas, jehož umìlecká 
tvorba vkusnì dotváøí celý prostor 
klubu. Èinnost dùchodcù je v sou-
èasné dobì velmi rozsáhlá a zasa-
huje podstatnì i do spoleèenského 
života obce. Kromì svých pravidel-
ných aktivit, jako jsou pravidelné mì-
síèní setkávání, poøádají krátkodobé 

zájezdy i týdenní pobyty svých èlenù 
v lázeòských a wellness centrech. 
Je tøeba zmínit i pravidelné setkání 
øezbáøù pøi akci „Dej døevu duši“, kte-
rou poøádají ve spolupráci s vede-
ním obce. Tím se jim podaøilo obec 
obohatit o spoustu umìleckých arte-
faktù. Nejvíc èlenù mìl klub v roce 
1999, kdy v jeho øadách bylo více 
než 680 èlenù. V souèasné dobì je 
ve stavu pøes 360 dùchodcù, z nichž 
nìkteøí jsou i z Polska. Z význaèných 
osobností, které se zapojily do roz-
voje klubu, patøil, jak vzpomenul 
pøednášející, zejména Jan Bardoò, 
pøedchùdce souèasného pøedsedy. 

Závìr besedy doplnily informace 
o aktuálních akcích poboèky a dis-
kuze pokraèovala u hornické svaèi-
ny a piveèka. Ještì jednou dìkuje-
me za velmi vtipné vystoupení dìv-
èatùm ze spolku Havíøovské babky a 
zejména našim hostitelùm z KHD v 
Horní Suché. 

Øíjnová beseda 13. øíjna bude již 
opìt v KD P.Bezruèe na téma 
„Hornická historie partnerského mìs-
ta Jastrzebie Zdroj“.                   -jn-

pSnímek sanovaného místa, kde 
bylo vyústìní tìžní jámy PG II 
bývalého dolu Prezident Gottwald s 
pamìtními tabulemi se jmény obìtí...

Na výrobky oznaèené modro-zeleným logem FAIRTRADE® 
dnes mùžete v obchodech narazit pomìrnì snadno. Nejèastì-
ji se asi setkáte s kávou, èajem èi èokoládou, ale stejnou 
ochrannou známku objevíte i na nìkterých krabicích džusu èi 
cukru, na sáècích s koøením, rýží a dalších potravinách, do-
konce i na visaèce trièka. Jsou fairtradové výrobky pravidelnì 
souèástí vašeho nákupního košíku, nebo vlastnì nevíte, co si 
pod tìmito slovy konkrétnì pøedstavit?

Co je fair trade?

Obchod, ne pomoc

Fair trade (èesky: spravedlivý obchod) 
je zpùsob obchodu, jehož cílem je pod-
pora znevýhodnìných pìstitelù a øeme-
slníkù z rozvojových zemí jako je Keòa, 
Indie, Ekvádor a mnohé další. Dává tìm-
to lidem možnost uživit se vlastní prací za 
dùstojných podmínek. Výrobci zapojení 
do systému fair trade dostávají za svou 
práci odpovídající odmìnu, mají zaruèe-
ny férové obchodní podmínky a dodržo-
vání lidských a pracovních práv. Navíc 
pìstují s ohledem na životní prostøedí.

Že by toto vše mìlo být samozøejmos-
tí? Mìlo, ale není. Pìstitelé kávy, èaje, ka-
kaa a dalších plodin v rozvojových ze-
mích èasto nedostanou za své výpìstky 
ani tolik, aby pokryli náklady na produkci. 
Nemají pak z èeho hradit zdravotní péèi 
èi investovat do rozvoje výroby, nemohou 
posílat své dìti do školy. K pøíèinám této 
situace patøí nastavení mezinárodního 
obchodu, který znevýhodòuje rozvojové 
zemì (dovozní limity, celní eskalace), pøí-
stup nadnárodních firem, praktiky pøe-
kupníkù i nedostatek vzdìlání a zdrojù 
na stranì pìstitelù.

Ze skromných zaèátkù ve 40. letech 
minulého století se fair trade vyvinul v ce-
losvìtové hnutí, které nyní poskytuje dù-
stojné živobytí 2,5 milionu lidí v 70 ze-
mích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

    Fair trade vychází z myšlenky, že lepší 
než finanèní podpora jsou spravedlivé ob-
chodní podmínky, které umožní lidem v 
rozvojových zemích uživit se vlastní pra-
cí. Mezi základní principy fair trade, které 
jej odlišují od bìžného mezinárodního ob-
chodu, patøí:

! výkupní ceny, které pokrývají náklady 
na výrobu a dùstojné živobytí

! dlouhodobé obchodní vztahy
! dodržování úmluv Mezinárodní orga-

nizace práce
! zákaz nucené a dìtské práce
! rozvoj místních komunit a demokra-

tické principy øízení
! udržitelné zemìdìlské postupy, které 

nezatìžují životní prostøedí

Obojí je správnì. Pojem „fair trade“ 
oznaèuje celé široké hnutí a koncept 
spravedlivého obchodování. „Fairtrade“ 
je potom oznaèení certifikace a ochranné 
modro-zelené známky, kterou vlastní me-
zinárodní organizace Fairtrade Internati-
onal. Ta stanovuje standardy pro jednotli-
vé komodity obchodované v rámci Fair-
trade a dohlíží na používání známky. Po-
lovinu voleného vedení této organizace 
tvoøí samotní zástupci pìstitelských druž-
stev.

Nejjednodušší zpùsob, jak poznat fair-
tradový výrobek, je pro bìžného spotøe-
bitele právì oznaèení certifikaèní znám-
kou Fairtrade® na obalu. Je ale také mno-
ho výrobkù, které jsou obchodované v 
rámci hnutí fair trade a touto známkou 
oznaèené nejsou. Týká se to hlavnì øe-
meslných výrobkù, ale i potravin. Za pù-
vod tìchto výrobkù ruèí samotný výrobce 
èi dovozce, který je èlenem World Fair 
Trade Organization (Svìtové fairtradové 
organizace). Výrobek pak rozeznáme 
podle loga dané spoleènosti, což už vyža-
duje jistou míru obeznámenosti s celou 
vìcí. Mezi tradièní fairtradové organiza-
ce patøí napøíklad EZA, Gepa, El Puente 
èi Oxfam.

Vìtšina lidí si pod pojmem fairtradový 
výrobek pøedstaví kávu nebo èokoládu. 
Sortiment „férových“ výrobkù je však 

Fairtrade nebo fair trade?

Èokoláda i fotbalový míè

mnohem širší, zahrnuje napøíklad suše-
né i èerstvé tropické ovoce, oøechy, víno, 
zmrzlinu, kosmetické výrobky, nepøeber-
nou škálu cukrovinek, obleèení (z fairtra-
dové bavlny), fotbalové míèe èi øezané 
kvìtiny. Podle organizace Fairtrade In-
ternational nese známku Fairtrade již ví-
ce než 30 tisíc výrobkù. Mezi øemeslnými 
výrobky, které známku nemívají a najde-
me je obvykle ve specializovaných ob-
chùdcích, si mùžeme vybrat tøeba hraè-
ky, nádobí z keramiky i skla, šperky èi by-
tový textil.

V Èeské republice má spotøebitel, je-
muž se líbí koncept fair trade a chce ho 
podpoøit svou penìženkou, výbìr ome-
zenìjší. Vìtšina bìžných prodejcù se ví-
ce ménì omezuje na zavedené trio káva, 
èaj, èokoláda a za širokým sortimentem 
musíte buï do specializovaných obcho-
dù ve velkých mìstech, nebo na internet.

 
Samozøejmì nic není jen rùžové a i v 

pøípadì konceptu fair trade se øeší rùzné 
problémy. Jednou z èastých námitek je 
fakt, že s poskytováním licencí a zapoje-
ním pìstitelských družstev do systému 
Fairtrade je spojena rozsáhlá administra-
tiva a vstupní náklady družstva s tím spo-
jené nejsou právì zanedbatelné. Provoz 
celého certifikaèního a kontrolního systé-
mu také nìco stojí, což ve výsledku vzbu-
zuje pochyby o tom, kolik penìz z ceny, 
kterou zaplatíte v obchodì za balíèek ká-
vy, se skuteènì k jejímu pìstiteli dostane.

Je ovšem tøeba vysvìtlit, že ve chvíli, 
kdy si kávu kupujete, už má za ni pìstitel 
dávno zaplaceno. Dostane svou odmìnu 
již ve chvíli, kdy odevzdá úrodu družstvu, 
jehož je èlenem. Nìkdy mùže dokonce 
dostat své peníze pøedem – družstva ma-
jí v rámci systému Fairtrade nárok na    
60 % pøedfinancování produkce od 
svých obchodních partnerù. Pro pìstitele 
jsou tyto stabilní a vstøícné obchodní vzta-
hy velmi dùležité, stejnì jako jistota tzv. 
minimální výkupní ceny, která není závis-
lá na výkyvech cen na svìtovém trhu. 
Umožòuje jim plánovat svou budoucnost 
a investovat do rozvoje. Rozhodnutí, zda 
se zajímat o pùvod výrobkù a kupovat ty, 
kterým vìøíme, tøeba i díky logu Fairtra-
de®, je ale samozøejmì vìcí svobodné 
vùle každého spotøebitele. Zdroj: dTest             

A co nevýhody?

Karvinští senioøi, mezi nimiž jsou èasto bývalí pracovníci okolních dolù OKD nebo 
jejich manželky èi vdovy, se scházejí ve svých klubovnách nebo jiných zaøízeních u zá-
bavy spoleèenské, ale také, aby si zmìøili svùj um tøeba pøi kuleèníku, šachu, elektro-
nických šipkách. Devátého záøiového dne se sešli na již nìkolikátém setkání senioøi z 
MKS na ulici V Aleji v Karviné-Ráji  s kolegy ze základní organizace dùchodcù a krojo-
vaných horníkù /ZO DaKH/ bývalého Dolu ÈSA v jejich klubovnì u Dolu Karviná. Druž-
stva po šesti seniorech z obou klubù se utkala v kuleèníku a stejný poèet seniorek pro-
jevil svoji pøesnou mušku v hodu na terè u elektronických šipek. U kuleèníkových stolù 
se lépe daøilo družstvu Mìstského klubu seniorù, kde si místì øíkají „od Skleníka“ z Kar-
viné-Ráje ve složení J. Smrèek, O. Golasowski, J. Swaczyna, F. Ko-larz, O. Pollak a J. 
Kempný, pøedseda MKS, který byl rovnìž vyhodnocen nejlepším jednotlivcem v ku-
leèníku.  V elektronických šipkách byly lepší seniorky ze ZO DaKH ÈSA, a nejvíc bodù 
získala „armáïácká“ seniorka Maruška Izaiášová.  Seniorky obdržely jako malou po-
zornost po èokoládce a senioøi si spolu mohli pochutnat na malém dárkovém víneèku.  
Potìšitelné je, že klubovnu rájeckých seniorù ozdobí další vítìzný pohár a diplom za 
jejich další skvìlý výkon.                                                                                Text: -bø-                

V rámci sportovní èásti oslav Dne horníkù pøipravili na 20. záøí odboráøi ZO Dolu 
Paskov turnaj v malé kopané /snímky nahoøe a dole/. Celé akce se na chlebovickém 
travnatém høišti zúèastnilo 8 družstev. Jejich složení bylo dle pravidel 1 brankáø a 4 hrá-
èi a k tomu mohli být využiti 3 náhradníci. Turnaj byl vlastnì mezinárodní, protože se jej 
zúèastnila i dvì mužstva s polskými hráèi. I když se hrálo „pouze“ 15 minut bez pøe-
stávky, mìli toho nìkteøí hráèi opravdu dost. Zejména kvùli nasazení, které bychom nì-
kdy rádi vidìli i u profesionálních sportovcù. A tak po tøech hodinách zápasù ve skupi-
nách vykrystalizovala v každé skupinì 2 družstva semifinalistù. Finále pak absolvova-
la družstva „Kuèa“ proti „Valoškovi“ se skórem 3:1. Na tøetím místì skonèil Carbokov, 
který zvítìzil nad „Dvorským“. Hráèi obdrželi od organizátorù Jinøicha Lettovského a 
Petra Vavroše poháry a vìcné ceny. Nakonec probìhla ještì tombola, jež zahrnovala 
spoustu pìkných cen vèetnì zájezdu v cenì 10 tisíc korun. Pro úèastníky bylo zajištì-
no také obèerstvení v podobì guláše a piva nebo jiných nápojù. Kladem celé akce by-
lo, že úèastníci si zasportovali na èerstvém vzduchu v podhùøí Beskyd bez viditelnìj-
ších zranìní v duchu „fair play”.                                                                              red

p Gólù padlo v Chlebovicích hodnì a toto je zrovna okamžik pøed dosažením branky...

p Vítìzné družstvo “Kuèa” vèetnì velkého putovního poháru...
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Mùže být i stres pøíèinou pracovního úrazu?

V lomu ÈSA u Jiøetína bude 
zahájena hlubinná tìžba

Úøady práce pøijmou letos
na 600 nových pracovníkù

Ford Focus v Ženevì 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...
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velmi oblíbené a byly odjakživa bujaré.
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Polské hornictví se trápí také

Polská uhelná spoleènost Jastr-

zebska Spólka Weglowa (JSW) se v 

prvním pololetí pøehoupla do èisté 

ztráty 343 milionù zlotých (2,3 miliar-

dy korun). Nejvìtšího producenta 

koksovatelného uhlí v Evropské unii 

zasáhl propad cen uhlí a pokles tìž-

by, jak vyplynulo z nedávného sdìle-

ní spoleènosti.

Analytici v anketì agentury Reu-

ters v prùmìru oèekávali, že JSW utr-

pí v pololetí ztrátu 356 milionù zlo-

tých. Loni v prvním pololetí spoleè-

nost vytvoøila èistý zisk 167 milionù 

zlotých, za celý loòský rok ale tìžeb-

ní spoleènost vydìlala už jen 77 mili-

onù PLN.

Cena koksovatelného uhlí za po-

slední dva roky klesla o zhruba ètvr-

tinu. Tìžbu v Polsku navíc zasáhla 

letošní mírná zima, která dál zvýšila 

již tak vysokou úroveò neprodaných 

zásob, i když se ve druhém kvartále 

snížily z 0,9 milionu tun na 0,6 milio-

nu tun.

Analytici pøedpokládají, že v tom-

to ètvrtletí se ztráta JSW ještì zvýší, 

protože odbìratelé èekají další po-

kles cen a odkládají nákupy. „V tako-

vé situaci pøedpokládáme, že firma 

uzavøe letošní rok s vysokým zadlu-

žením a v roce 2015 bude nucena 

projít restrukturalizací a revizí aktiv,“ 

øekl agentuøe Reuters jeden z ban-

kovních analytikù.

JSW už døíve pøedpovìdìla, že v 

celém letošním roce èeká ztrátu, a 

snížila své plány investic pro pøíští tøi 

roky o 1,15 miliardy zlotých na 1,8 mi-

liardy PLN roènì. Šéf spoleènosti Ja-

roslaw Zagorowski nedávnos øekl, 

že druhé ètvrtletí by mìlo být nejhor-

ší èástí tohoto roku a že v tomto a 

pøíštím ètvrtletí chce JSW dodržet 

plán tìžby.                                  red

Velká èást zamìstnancù OKD je, podle mého názoru, nìja-
kým zpùsobem vystavována stresu, který má negativní vliv na 
jejich pozornost. 

V zásadì ani nezáleží na tom, na 

které pozici v dole èi na povrchu pra-

cují. Lidé jsou mnohdy z rùzných pøí-

èin pod obrovským psychickým tla-

kem a èasto se nedokážou plnì kon-

centrovat na plnìní pracovních úko-

lù a ve svém emocionálním vypìtí, 

vyvolaném stresovou zátìží, mnoh-

dy opomenou dodržovat základní 

principy bezpeèné práce. Faktorù, 

které vyvolávají stres zamìstnancù 

a následnou nekoncentrovanost pøi 

práci je urèitì mnoho. V zásadì je 

mùžeme rozdìlit do dvou skupin. Do 

první skupiny bych zaøadil stres z mi-

mopracovního života zamìstnance, 

protože mnoho zamìstnancù proží-

vá nelehké období vlivem rùzných 

okolností ze svého soukromí. Mù-

žou to být problémy v rodinì, jako 

jsou náhlá úmrtí, zjištìná nevìra 

partnera, nezvladatelná zadluže-

nost domácnosti a mnoho dalších 

faktorù ovlivòuji nejen zamìstnance 

pøi výkonu jeho práce, ale i jeho oko-

lí. Do druhé skupiny, kterou poci�ují 

zamìstnanci pøímo na pracovištích, 

a která by se nemìla ze strany za-

mìstnavatele opomíjet, je vlastní 

stres na pracovišti vyvolaný napøí-

klad špatnou organizací práce, ne-

fungující komunikace na rùzných 

úrovních, nejasné rozdìlení odpo-

vìdností, tvrdì vyžadované mimo-

øádné úsilí a mnoho dalšího. Každý z 

nás se velice èasto setkává ve firmì, 

ve které pracujeme, se situacemi, 

které pøímo vyvolávají nebo podpo-

rují stres na pracovišti, bohužel. Mys-

lím si, že i této problematice by se 

mìla vìnovat vìtší pozornost nejen 

v rámci prevence úrazovosti. Za-

mìstnanec by se naopak sám nemìl 

zatìžovat nièím v dobì pøestávky a 

volit vhodnou stravu a pitný režim. 

Rovnìž by se mìl vyvarovat takzva-

nému nošení práce domù a nauèit 

se mimo práci relaxovat. Stres se 

projevuje mnoha pøíznaky nejen tì-

lesnými, jako je napøíklad zvýšená 

únava, poruchy zažívání, nevolnost, 

bolesti hlavy a bušení srdce ale i du-

ševnì emocionálními pøíznaky, jako 

jsou nerozhodnost a snížené sebe-

vìdomí, porucha soustøedìní, zhor-

šení pamìti ale také podráždìnost, 

úzkost, pøecitlivìlost èi otupìlost a ty-

to není dobré podceòovat. Stres mù-

že tedy nepochybnì pøispìt velkou 

mìrou k úrazu i na pracovišti které 

se jeví na první pohled v poøádku. Po-

kud se ve firmì zvyšuje poèet úrazù, 

zvyšuje se nemocnost a snižuje se 

výkonnost, mùže se jednat o první 

pøíznaky z rozšíøeného stresu mezi 

zamìstnanci. Stres zamìstnancù 

má dopad na chod a konkurence-

schopnost zamìstnavatele a samo-

zøejmì i na celkovou náladu ve fir-

mì. Velké firmy jako je napøíklad 

OKD by mìly, podle mého názoru, i 

tomuto nebezpeèí vìnovat vìtší 

prostor pøi osvìtì v oblasti BOZP. I 

když pracovní stres není pøíèinou du-

ševní choroby pøímo, tak pøesto pøi-

spívá k jejímu zhoršení. Není nezají-

mavý odhad Svìtové zdravotnické 

organizace (WHO), že již po roce 

2020 budou duševní problémy nej-

èastìjší pøíèinou pracovní neschop-

nosti a druhou nejèastìjší pøíèinou 

pøedèasných dùchodù.

        Štefan Pintér,

        pøedseda ZV OS Dolu ÈSM

Úøady práce letos pøijmou 600 no-

vých lidí. Ti se zamìøí na kontrolu 

zneužívání sociálních dávek, což 

teï prý úøedníci nestíhají. Rozhodla 

o tom vláda na návrh ministerstva 

práce.

Ministerstvo pùvodnì chtìlo dvoj-

násobné navýšení, øíká šéfka resor-

tu Michaela Marksová z ÈSSD: 

„Náklady na jejich odmìòování bu-

dou až do konce letošního roku brá-

ny z rezervy Úøadu práce. A teprve 

od 1. ledna z kapitoly ministerstva 

práce.“ 

„My øíkáme, že se zaplatí z uspo-

øených dávek, které teï budeme mo-

ci kontrolovat,“ uvedla Marksová.   

O dalších posilách by se mìlo jednat 

koncem roku.                              red

Ford Focus sice možná ztratil nìco se své dravosti, nyní je však výraznì elegant-
nìjší. Na fotografiích to možná tak nevynikne, avšak i zde funguje onen Aston Martin 
efekt, známý z Mondea. Ne tak silnì, ale funguje. Do boku protažené, užší svìtlomety 
naživo nepùsobí dojmem zbyteènì velké plochy, podobnì jako zadní svítilny, které se 
taktéž doèkaly pøepracování. Ty jsou naopak od pohledu menší, kdybyste si však 
vedle sebe nedali fotografie obou verzí, nejspíše byste si faceliftu nevšimli. Podobné 
to je s pøepracovanými pátými dveømi: opìt pouze drobné zmìny k lepšímu.

Hlavními designovými prvky v èele s protaženými pøedními svìtlomety a novou 
maskou chladièe Focus navazuje na souèasnou Fiestu a v Evropì stále nedostupné 
Mondeo, záï dostala pøepracované svítilny a zcela nové víko zavazadlového prosto-
ru.

Výrazných zmìn doznal také interiér. Pøepracovaná støedová konzola již nenese 
pøemíru tlaèítek a místo nich pøichází intuitivní dotykové rozhraní. Osmipalcový displej 
pracuje se systémem Ford SYNC 2, který mimo hezèí grafiku nabízí rozšíøené funkce 
hlasového ovládání. Jedním pøíkladem za všechny je jednodušší zadávání cílù do navi-
gace – pokud napøíklad zøetelnì vyslovíte pøíkaz „I´m hungry“, systém vyhledá vhodné 
restaurace ve vašem okolí. Zmìn doznal také volant s menším poètem tlaèítek a støe-
dový tunel, do kterého se podaøilo lépe zakomponovat klasickou ruèní brzdu.

Naživo vypadá interiér opravdu výraznì lépe, úbytek tlaèítek støedovému panelu a 
celé kabinì jednoznaènì prospìl. Horní èásti støedového panelu vévodí velký barevný 
dotykový displej, grafické rozhraní je pøehledné a dobøe se vnìm orientuje. Uvidíme, 
zda relativnì malá virtuální tlaèítka nebudou pøi jízdì na škodu. Pøepracování se také 
doèkal støedový tunel mezi pøedními sedadly, zde jsou trochu jinak rozestavené ele-
menty. Madlo ruèní brzdy opustilo svou lehce futuristickou formu a posunulo se doza-
du, není tak už pøímo vedle øadicí páky ale novì vedle podélného odkládacího prosto-
ru, který v pøedchozí verzi trochu chybìl.

V souvislosti s pøíchodem omlazeného Focusu se v nabídce objevuje dvojice no-
vých pohonných jednotek; turbomotor 1.5 EcoBoost o výkonu 110 a 132 kW nahradí 
stávající pøeplòované šestnáctistovky. V Evropì se pøitom objeví úplnì poprvé a to v 
kombinaci s manuální šestistupòovou nebo zcela novou mìnièovou automatickou pøe-
vodovkou o stejném poètu rychlostí.

Vznìtový ètyøválec 1.5 TDCi známe již z modelu B-Max (zde má výkon 55 kW), ve 
verzích o výkonu 70 a 88 kW se však objeví také pod kapotou Focusu. Slabší verze bu-
de dostupná výhradnì s manuální šestistupòovou pøevodovkou, silnìjší lze kombino-
vat také s dvouspojkovou skøíní PowerShift. Zlatou støední cestu pak tvoøí agregát 1.5 
TDCi ECOnetic s výkonem 77 kW. Zbytek motorové palety zùstává vyjma již zmínìné 
absence turbomotoru 1.6 EcoBoost totožný se stávající verzí vozu. Pouze vrcholný tur-
bodiesel 2.0 TDCi doznal navýšení výkonu ze 103 kW na 110 kW.

Modernizovaný Ford Focus se pøedstavuje s celou øadou elektronických pomocní-
kù. Systém Active City Stop, který dokáže zabránit drobným kolizím automatickým akti-
vováním brzd, bude novì fungovat až do rychlosti 50 km/h. V zadním nárazníku pøiby-
la další dvojice ultrazvukových senzorù, díky kterým se podélné i pøíèné automatické 
parkování stane bezpeènìjší. Tytéž senzory navíc dokážou pøi couvání z parkovacího 
místa odhalit, zda se k vozidlu ve vzdálenosti až 40 metrù nepøibližuje další automobil. 
Tento manévr však dokáže Focus provézt také automaticky (øidiè pouze koriguje rych-
lost vozu). Zdroj: auto.cz

Severní energetická mùže vytìžit 

další milion tun hnìdého uhlí z lomu 

ÈSA u Horního Jiøetína. Tìžbu hlu-

binnou tìžbu povolil Obvodní báò-

ský úøad v Mostì. Práci tu najdou hor-

níci z lomu Centrum, který má fungo-

vat jen do pøíštího roku. Tìžit se bu-

de z boèních svahù lomu. Dobývání 

zbytkových zásob by mohlo zaèít do 

konce letošního roku. Po dobu pìti 

let by se mìlo roènì získávat 200 ti-

síc tun. 

Celková hodnota uhlí, které mùže 

Severní energetická novì vytìžit, je 

odhadem jedna miliarda korun. Spo-

leènost ho potøebuje pro svou elek-

trárnu ve východoèeských Chvaleti-

cích, kterou pøed rokem koupila. Uhlí 

je ale v lomu ÈSA mnohem víc. V 

ochranných pilíøích, které chrání zá-

mek Jezeøí a obec Èernice, by ho 

mohlo být až 70 milionù tun. 

Hlubinnou metodou tìžby by se 

podle Severní energetické dala vyko-

pat asi tøetina ložiska. Souèasné po-

volení báòského úøadu je na jeden 

milion tun, na další bude potøeba no-

vé povolení. 

V lomu ÈSA by díky tìžbì dalšího 

milionu tun uhlí mohli najít práci hor-

níci z lomu Centrum, který má fungo-

vat jen do pøíštího roku.            (pek)
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