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Zaměstnanci OKD využívají služeb dětských táborů…

Začala prázdninová sezóna
Minulý týden se děti zaměstnanců OKD po obdržení vysvědčení staly „volnými objekty“ a tak mnoho rodičů využilo
možnost poslat je na dětské tábory.
Stalo se už tradicí, že odborové organizace v OKD (Karviná, Paskov)
tuto alternativu trávení volného organizačně zajišťují včetně dopravy na
místo tábora. Proto jsem využil pozvání předsedy ZO na Dole Karviná
Z.Strončka podívat se, jak probíhá
odjezd dětí do dětského tábora. Sešli jsme se 2.července před 9. hodinou u karvinského železničního nádraží a sledovali rodiče, kteří své ratolesti doprovodili až k místu nástupu do autobusu. Bylo jich v tomto turnusu na 40 a další děti se zúčastní tábora ještě ve 2 termínech. Jedná se
o děti, které již chodí do školy a tak

se nikde neobjevila ani slzička, spíš
bylo vidět, jak se děcka těší na
prázdninový pobyt. Zvláště, když se
mnozí z nich na dětském táboře U
Kateřiny setkávají se svými kamarády odjinud i několik let. Areál tábora s
hřišti a parkovištěm je situován v malebné kopcovité krajině v blízkosti
Štramberka a děti zde mají všechny
možnosti vyžití a zábavy. Od her a
zaměstnaní na louce nebo v lesích,
přes koupání v blízkém koupališti až
po turistické cíle v tomto kraji. Dětský tábor je navíc každý rok vzorně
připraven na návštěvu více než 200
dětí v každém turnusu jeho majite-

lem V.Novobilským. Ten dobře spolupracuje s odboráři a každý rok připraví pro své malé klienty nějakou
novinku ve výbavě nebo zařízení tábora – tentokrát je to nová pergola.
Z. Stronček mi sdělil, že odboráři
se každý rok podílejí na přípravě takovýchto akcí pro zaměstnance
OKD a jejich děti. Letos už to byla organizace dopravy a obsluha některých stanovišť na Dni dětí, který se
konal centrálně v Landek Parku v Ostravě. Předseda Stronček je také členem Výboru Občanského sdružení
svaté Barbory, které se svou činností věnuje sirotkům a rodinám horníků, kteří zahynuli při výkonu hornického povolání.
Zajišťování uvedených aktivit určitě zabere odborářům dost času a úsilí, ale je to činnost, která přináší členům odborů i dalším zaměstnancům
užitek.
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Snímek dětí a zástupkyně vedoucího dětského tábora U Kateřiny H.Hájkové při prezenci dětí v Karviné...

Odboráři poslali vládě otevřený dopis
Odboráři ze sekce lázeňství Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zaslali vládě, senátorům a poslancům
otevřený dopis, ve kterém je žádají, aby se urychleně začali zabývat neutěšeným vývojem reforem v lázeňství, a vyzývají politiky a zákonodárce ke společnému jednání.
Zároveň žádají vládu, aby jim vysvětlila pro ně nepochopitelný postup ministerstva zdravotnictví, který hrozí likvidací tohoto tradičního odvětví. “V současné době finišují přípravy konečného schvalování nového indikačního seznamu platného
pro poskytování lázeňské péče. Obracíme se na všechny oslovené jako
na poslední autority, které mohou

tento segment zdravotnictví, tzv. národní stříbro, ještě zachránit”, říká se
v dopise.
Sektor lázní slouží zejména českým pacientům a ne, jak se stále mylně domnívají někteří politici, pro rekreaci zahraničních návštěvníků. Již
v současné době dochází ze strany
zdravotních pojišťoven k velkým restrikcím zejména v počtu schvále-

Paní! Nemohla byste mi přinést můj šíp?
Ale ano, chlapče! Mohla. A kde ho máš?
Vaše kočka ho má v zádech...

Ani korunu navíc !
V měsíci květnu SHO požádalo OKD o jednání k navýšení tarifů o 3 procenta od 1. července 2012. To se, bohužel, nepodařilo dohodnout. Proto
jsme požádali o navýšení přídavku na dovolenou. Jelikož zaměstnavatel nechtěl na naše návrhy přistoupit, předložili jsme nakonec návrh o navýšení přídavku na dovolenou o jednonásobek průměrné denní mzdy v domnění, že to
pro OKD nemůže být ekonomický problém. Jaké však bylo naše rozčarování, když zaměstnavatel i tento minimální návrh odmítnul. Věříme ale, že přídavek na Vánoce bude o to více navýšen.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Společnosti OKD se vloni opravdu dařilo…

Provozní výsledky to dokazují
Vedení společnosti OKD, a.s. svolalo v Ostravě před čtrnácti dny pro novináře tiskovou konferenci, aby je seznámilo s provozními výsledky firmy v minulém roce. Za stolem tak zasedli generální ředitel Klaus-Dieter Beck, Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a
strategii a Radim Babinec, ředitel pro právní službu, aby odpověděli na pozdější dotazy novinářů. K výsledkům firmy uvádíme z tiskové zprávy OKD:
Černouhelná těžební společnost OKD vykázala v roce 2011 zisk před zdaněním ve
výši 7,5 miliardy korun a podařilo se jí snížit úrazovou četnost z 8,53 v roce 2010 na
7,87. „Výsledky potvrzují, že jsme se vydali správnou cestou. Od roku 2008 jsme investovali přes 11 miliard korun do nejmodernějších těžebních technologií, které zajistily větší bezpečnost pro horníky a zároveň lepší produktivitu. OKD díky tomu zůstává
hnacím motorem českého průmyslu také v době ekonomické recese a může poskytovat práci pro naše lidi i desítky tisíc zaměstnanců firem, které jsou těžbu černého uhlí
navázány,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck.
Produkce OKD se významně podílí na české ekonomice a především na provozu
moravskoslezských hutí, tepláren i elektráren. V roce 2011 firma prodala 11,2 milionu
tun uhlí, z nichž 5,1 milionu tun bylo prodáno na domácím trhu; 41 % energetického uhlí a 40 % koksovatelného uhlí z OKD se spotřebovalo v Moravskoslezském kraji. Investice společnosti OKD loni dosáhly 4,5 miliardy korun, z nichž 3,5 miliardy představovaly investice do nových technologií, důlních otvírkových projektů a bezpečnostních
prvků.
Jednou z hlavních priorit OKD je péče o vlastní zaměstnance, kteří mohou využívat
mnoho nadstandardních benefitů. Horníci mají mimo jiné nárok na šestitýdenní dovolenou nebo rekondiční pobyty. Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců dolů se v roce
2011 meziročně zvýšil o téměř 6 % (o 2051 korun) na 36 498 korun, což zhruba o 50
procent převyšuje regionální průměr. Do vzdělávání vlastních zaměstnanců i přípravy
hornických učňů firma investovala přes 3,5 milionu korun, což je zhruba čtyřikrát více
než v roce 2010. Dary pro Nadaci OKD i města a obce z regionu vzrostly téměř pětinásobně na 146 milionů korun.
V následné diskusi padly dotazy k dalšímu rozvoji OKD, který mimo jiné počítá s dobýváním pod některými částmi města Karviné, a to předpokládá dohodu mezi obyvateli, povrchovými subjekty a OKD. “V případě, že k ní nedojde, bude to mít vliv na životnost dolů a dojde ke ztrátě tisíců pracovních míst a dalších v navazujících firmách, které jsou s provozem OKD spojeny”, řekl ředitel Fabián. Hovořilo se rovněž o Dole Frenštát a například i o učňovském školství, které by mělo připravovat kvalifikované síly pro
důlní provoz.
redakce ZB

ných lázeňských návrhů, a to až o 20
procent. Tato opatření způsobují dramatický pokles počtu nemocných pacientů, kdy již v současné době dochází ke splnění politického zadání,
kterým je snížení plateb za lázeňskou péči o 500 milionů korun. I přes
tento pozitivní trend pro zdravotní pojišťovny se z úst ministra Hegera dozvídáme, jak je nutné ještě více tuto
péči omezovat. I při tomto trendu se
daří v tomto segmentu generovat pozitivní hospodářské výsledky a do-

pokračování na str.č.2
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Na snímku generální ředitel OKD K.D.Beck a jeho tlumočnice E.Vévodová...

SKartu si musí na úřadech práce vyzvednout milión lidí...

Bude to ve skutečnosti “velká legrace”
Zhruba milión lidí, kteří od státu dostávají nějakou sociální
dávku (mimo důchodů a nemocenské), čeká zásadní změna.
Od konce června začnou dostávat od úřadů práce (UP) písemné výzvy, aby si převzali tzv. sociální kartu. Současně získají
potřebné informace, jak s ní nakládat. Od České spořitelny
pak obdrží ke kartě i přístupový PIN kód.
Vlastnictví karty bude podmínkou pro
to, aby byly sociální dávky od státu vypláceny, s výjimkou důchodů a nemocenské, těch se výplata prostřednictvím sKarty netýká.
Postupně, jak budou distribuovány
sKarty, totiž přestane doručování dávek
poštovní poukázkou, na účet či vyplácení
v hotovosti na úřadech.
Novinka se podle informací ministerstva nerozšíří hned plošně, ale úředníci
její fungování nejdřív vyzkoušejí v několika lokalitách na stovkách klientů. Následně budou měsíčně vydávány desítky
tisíc karet. Toto období bude trvat do konce roku 2012.
Pak nastane běžný režim, to znamená, že sKartu obdrží vždy jen noví klienti
Úřadů práce, tedy tisíce lidí měsíčně. Pokyn k plošnému rozšíření karet by se měl
vydat až po odzkoušení Pokud příjemci
sociálních dávek na dopis nezareagují,
budou se muset obejít bez pomoci státu,
sociální dávky totiž nemusejí dostat. Klienti Úřadů práce budou vyzváni k vyzvednutí sKarty nejprve běžným dopisem. Pokud nezareagují do dvou týdnů,
bude následovat dopis doručovaný do
vlastních rukou. Pokud ani v tomto případě nedojde ke zkontaktování klienta, pak
jej budou úřady práce aktivně vyhledávat.
Sociální dávky bude tedy možné vybírat právě prostřednictvím sKarty. Pokud
příjemce nebude chtít s sKartou nakládat
a bude například chtít i nadále přijímat pe-

níze na svůj vlastní účet, bude si moci pomocí sKarty automatický převod na svůj
účet nastavit, a to buď na úřadu práce, nebo samostatně prostřednictvím příslušné
funkce bankomatu.
Půjde to i bez trvalé adresy
Pro lidi bez trvalé adresy, či občany,
kteří mají adresu trvalého bydliště na
městském či obecním úřadu, ale pohybují se například po různých azylových
domech, je připraven speciální doručovací režim, říká mluvčí MPSV Viktorie Plívová.
V případě, kdy je známo, že klient pobývá např. v azylovém domě nebo v zařízení sociálních služeb, doručí se korespondence tam a klient bude poučen v
rámci aktivní sociální práce poskytované
příslušným zařízením. Co se týká osob,
které mají trvalý pobyt na tzv. ohlašovně
obecních úřadů, i zde platí výše uvedené, neboť i obec disponuje odbornými sociálními pracovníky.
První příjemci dávek, tak jak budou
sKarty distribuovány, dostanou od státu
peníze prostřednictvím sKarty již v
srpnu, poslední příjemci, kteří ji obdrží až
v prosinci letošního roku, si své peníze jejím prostřednictvím vyzvednou až v lednu příštího roku.
S kartou si budou moci občané nejen
najednou či po částech sociální dávky vybírat z běžných bankomatů, ale i nakupovat a platit v obchodech prostřednictvím
65 tisíc terminálů po celé republice. Placení sKartou v obchodech bude bezplat-

né. Vydání sKarty, která bude mít čtyřletou platnost, je zdarma.
Jeden výběr každé dávky z bankomatu České spořitelny či provedení bezhotovostního příkazu bude rovněž zdarma,
další výběr z bankomatů České spořitelny bude stát šest korun. Výběr z bankomatu jiné banky přijde na 40 korun.
Odbory protestují
Sociální karta je předmětem kritiky, naposledy proti ní protestovali nedávno odboráři a zdravotně postižení. Podle Rady
postižených a odborů představuje jen finanční přínos pro banky, pro příjemce peněz od státu znamená starosti navíc.
Podle MPSV však ušetří státu stamilióny a přispěje k omezení možnosti sociální dávky zneužívat, například ke koupi
alkoholu. Zavedením sKaret se podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra
Drábka (TOP 09) ušetří na provozních nákladech asi 20 miliónů korun měsíčně, tedy přibližně čtvrt miliardy korun ročně,
sKarta ušetří ale i náklady samotných příjemců dávek.
Sociální kartu budou muset mít i ti, kteří budou od státu požadovat i pohřebné,
tedy jednorázové dávky. Nárok na uvedené dávky je příjmově testován, to znamená, že se nejedná o plošné dávky. V
naprosté většině případů se bude jednat
o klienty, kteří již z některého dávkového
systému dávky pobírají a sKartu již mají,
vysvětlila Plívová.
U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP, a ZTP/P
bude nutné, aby příjemci dodali na úřady
práce svoji fotografii, která bude na kartě
uvedena.
Sociální kartu nebudou potřebovat k
vyzvednutí a převzetí penze důchodci,
nemocní budou dál dostávat nemocenskou standardním způsobem.
Zdroj: Právo

Naše populace neustále stárne a věk odchodu do důchodu se prodlužuje...

Lidem s věkem nad 50 let by se mohlo pomoci
K vyšší zaměstnanosti lidí nad 50 let by mohl přispět takzvaný age management, neboli řízení podle věku, který by mohly
využívat firmy i úřady práce. Metoda bere ohled na pracovní
schopnosti člověka v dané etapě jeho života.
Možnosti "věkového vedení" v
Česku ověřoval tříletý projekt, jehož
výsledky představili jeho autoři.
Podle serveru Finanční noviny.cz na
něm spolupracovali s finskými experty.
Age management představuje
podle vedoucí projektu Ilony Štorové
z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR vytvoření pracovních
podmínek podle věku. Zahrnuje péči
o zdraví, restrukturalizaci pracovních míst, změnu pracovního prostředí i pracovní doby, rozvoj mezigenerační spolupráce, důraz na pracovní pohodu i ergonomii.
„Neznamená to, že by byl age management zaměřen jen na stárnoucí
zaměstnance, ale orientuje se na
všechny. Cílem je sladit rodinný a
pracovní život v kritických fázích - u

absolventů, při narození dětí i ve vyšším věku," citoval server Finanční
noviny.cz Štorovou. Ta dodala, že
výsledkem projektu je mimo jiné příručka k používání age managementu či 45 vyškolených odborníků, kteří
mohou metodu předávat dál.
Řízení podle věku bere v potaz
stárnutí populace a s ním i pracovní
síly. Vlastní age management by měli mít ale i samotní pracovníci. Do důchodu se totiž bude odcházet v pozdějším věku.
Čeští odborníci využili výsledků
Finského institutu pracovního zdraví
(FIOH), který se problematikou stárnutí pracovníků a zkoumáním pracovních schopností zabývá od 80.
let minulého století. Experti FIOH vytvořili test, díky němuž je možné za
pět minut zjistit, jak na tom člověk

pracovně je. Otázky se týkají zdravotního stavu, psychické pohody, limitů výkonu, únavy i víry v budoucnost. Možné je získat 49 bodů. Výsledkem jsou i doporučení kroků ke
zlepšení.
„V Česku jsme zvyklí zabývat se
pracovní neschopností. Lékaři se orientují na to, co člověk nemůže dělat.
Toto je opačný přístup. Zjišťuje se,
co člověk může dělat," citovala vyjádření dalšího experta projektového
týmu Jiřího Fukana z brněnského
krajského úřadu práce česká média.
Úřad ověřoval metodu na 35 ženách
a 37 mužích, kteří se ucházeli o práci. V průměru dosáhli 37 bodů. S vyšším věkem se skóre snižovalo.
Zda úřady práce začnou věkové
vedení využívat, není zatím jasné.
Náměstek ministra práce Jan Dobeš
dnes řekl, že by se metoda i test mohly dostat mezi opatření chystané
vládní strategie přípravy na stárnutí
pro roky 2013 až 2017.
-pda-

Odboráři poslali vládě otevřený dopis
pokračování ze str.č.1
chází také k investicím do rozvoje a
zkvalitňování poskytovaných služeb, to vše bez podpory dalších zdrojů z veřejných rozpočtů. Lázeňství
přispěje do veřejných rozpočtů 4,2
miliardami korun, říká se v otevřeném dopise.
Lázeňství v současnosti zaměstnává 12 tisíc lidí přímo a dalších až
36 tisíc zaměstnanců nepřímo. Pokud dojde k plánovaným úsporám

zdař bůh
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na výdajích pro léčení v lázních, dojde také k nenávratné ztrátě až 12 tisíc pracovních míst a k výpadku příjmů pro státní rozpočet.
Odboráři proto žádají ministry a
volené zastupitele, aby se zamysleli
nad tím, zda úspora půl až jedné miliardy korun nezpůsobí další tlak na
výdaje na sociální podporu a podporu v nezaměstnanosti? Jaké dopady
budou mít ministerská rozhodnutí na
již dnes krizí postižené regiony, kde
působí lázeňská zařízení, na něž je
vázaná další infrastruktura dané oblasti?
Je správné likvidovat dobře fungující a regulovaný systém poskyto-

vání lázeňské péče, ve které jsme v
minulosti byli lídry a vzorem pro celou Evropu, ptají se odboráři.
Věříme, že výše předložené zásadní připomínky k postupu ministra
zdravotnictví vezme vláda v potaz a
zachrání ojedinělý systém péče, který má světový věhlas a mnohasetletou tradici. Chceme i nadále věřit, že
republiku spravují lidé s nezbytným
ekonomickým přehledem, a že se postavíte za optimální řešení, a to ve
prospěch českého lázeňství a také
ve prospěch České republiky, říká
se na závěr v otevřeném dopise odborářů.
redakce ZB
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Senioři z Klubu důchodců Dolu Dukla se poklonili památce svých kolegů...

Uctili památku obětí důlního neštěstí
V areálu bývalého Dolu Dukla se v sobotu 7. července sešli zástupci Klubu důchodců Dolu Dukla, aby položili kytici k památníku obětí důlního neštěstí, k němuž došlo ve
stejný den před 51 lety v roce 1961.
V onen osudný den došlo v odpoledních hodinách na Dole Dukla k jednomu z největších poválečných důlních požárů, který si vyžádal 108 obětí na lidských životech.
Chtěli bychom připomenout, za jakých okolností se tragédie stala. Na odpolední
směně 7. července 1961 tehdy sfáralo do dolu 338 pracovníků. Oheň vznikl na počátku odpolední směny a první příznaky zjistili pracující při opravě zásobníku /duklice/ v
16,00 hodin. Jeden z pracovníků podal hlášení dispečerovi s tím, že je cítit zápach po
spálené gumě. Dispečer však tomuto hlášení nevěnoval potřebnou pozornost. Důlní
větry zavedly kouře rovněž do samostatného větrního oddělení se dvěma pracovišti
obsazenými rubáňovými kolektivy. A tak záchranáři později už jen konstatovali smrt
horníků v této oblasti.
Důkladným šetřením po události bylo konstatováno, že k požáru došlo mechanickým třením pásové gumy o konstrukci pásu. Katastrofální následky pak podle šetření
komise způsobila malá stabilita větrní sítě a podcenění nebezpečí ze strany řídících
pracovníků a samotných postižených.
Vyšetřováním bylo tedy zjištěno, že kdyby všichni okamžitě reagovali na vzniklou
situaci a odešli z ohrožené oblasti, nemuselo k tragédii vůbec dojít.
Celá událost později vyvolala celou řadu opatření uplatňovaných později při likvidaci havárií. Jejich zavedení však již nevrátilo horníkům životy. Vzpomeňme tedy na tragicky zesnulé oběti důlního neštěstí a věnujme jim tichou vzpomínku.
red

Na penzi si spoří už 4,6 miliónu Čechů
Zájem o výhodné penzijní připojištění v Česku dál roste. V letošním prvním čtvrtletí stoupl počet účastníků o 51 000 na
4,62 miliónu. Na penzi si tak v ČR spoří o dva milióny lidí více
než před deseti lety.
Tempo růstu letos i kvůli chystaným
změnám celého systému proti loňsku
zrychlilo. „Počet nově uzavřených smluv
o penzijním připojištění dosáhl za první
čtvrtletí 163 tisíc, je o 42 tisíc vyšší než ve
stejném období roku 2011,“ uvedlo v pondělí ministerstvo financí (MF) na svých internetových stránkách.
Se zvyšujícím se počtem penzijních
připojištění roste i objem vyplacených
státních příspěvků. V prvním čtvrtletí činil
1,41 miliardy korun. To je o zhruba 20 miliónů více než před rokem.
Kvůli poklesu reálných příjmů, vládním úsporným opatřením, zvýšení DPH
a ekonomické recesi je ale většina Čechů schopna si spořit na stáří stále méně.
Průměrný měsíční příspěvek účastníka v
prvním kvartálu letošního roku klesl na
434 korun. Loni byl v průměru 442 korun.
Vedle toho klesá i počet penzijních připojištění, na která aktuálně přispívá zaměstnavatel. V prvním čtvrtletí MF evidovalo 1,281 miliónu penzijních připojištění, na něž zaměstnavatel alespoň jednou
přispěl.
Státní příspěvek stoupne až na 230
korun
Češi se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44
fondů jich na trhu zbylo devět.
Od příštího roku čekají celý systém
penzijního připojištění velké změny. Státní podpora zůstane ve třetím pilíři zachována pro stávající i pro nové účastníky,
dojde ale k úpravě jejích parametrů. Především se zvýší minimální částka měsíč-

ního vkladu, ke které je vyplácen státní
příspěvek, a to ze 100 na 300 korun.
Spolu s tím se zvýší i maximální státní
příspěvek ze 150 na 230 korun měsíčně,
k jehož získání bude třeba měsíční úložky ve výši 1000 korun. Maximální státní
příspěvek tak stoupne od roku 2013 ze
současných 1800 na 2760 korun ročně.
V rámci nové úpravy mohou být současní účastníci automaticky převedeni
do tzv. transformovaného fondu, ve kterém jim budou zachovány stávající nároky, zejména garance nezáporného výnosu.
Noví zájemci o penzijní připojištění
však do tohoto fondu už nebudou moci
vstoupit. Přístup budou mít do tzv. účastnických fondů, které mají mít na rozdíl do
současných fondů větší možnosti investování.
To znamená, že by měly nabízet vyšší
výnosy při větším riziku ztráty úspor. Také už nebudou ručit za to, aby případný
prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani jako dnes vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Poslední
smlouvy do současného systému penzijního připojištění je možné uzavřít 30. listopadu.
Zájem je stále i o stavební spoření
Na nezájem si zatím nemohou stěžovat ani stavební spořitelny. Lidé v nich
podle MF v letošním prvním čtvrtletí uzavřeli přes 116 000 nových smluv o stavebním spoření, což je v meziročním
srovnání nárůst o zhruba 20 tisíc. Průměrná cílová částka klesla na 293 900 korun, informovalo MF. Zdroj: Právo

Máte rádi města s hornickou historií?

Navštivte Banskou Štiavnici
Banská Štiavnica je jedním z nejkrásnějších a historicky nejzajímavějších měst na Slovensku. V prosinci roku 1993 se
Banské Štiavnici dostalo nejvyššího mezinárodního uznání,
kdy bylo historické jádro města spolu s technickými památkami v okolí zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V historickém jádru města - městské památkové rezervaci- je 360 objektů umělecko - historických památek. Archeologické nálezy na vrchu
Glanzenberg dokazují, že prvotní
hornictví na území dnešní Banské
Štiavnice rozvíjelo už v období keltského osídlení.
Dějiny města se nejpozději začali
psát od roku 1238, kdy byly uděleny
Banské Štiavnici privilegia královského města. Historie Banské Štiavnice je od vzniku města úzce spjata s
hornictvím, o čemž svědčí její erb,
kde je na modrém štítě zobrazené
stříbrné opevnění a zlaté důlní nástroje. Banskoštiavnický hornický revír byl v těžbě stříbra od 13. až do
konce 18. století v některých obdobích nejproduktivnějším ze všech
důlních revírů v Evropě a také v těžbě zlata patřil k nejvýznamnějším
producentům. Ve 13. století na pozvání panovníka přicházejí do města němečtí osadníci, především horníci z dolnoněmeckých a rakouských území. Už v tomto období stáli
v městě dvě pozdně románské baziliky, vzdálené od sebe jen 500 m,
což svědčí o bohatství a prosperitě
města. Politický význam města se
upevnil vytvořením Svazu středoslovenských báňských měst na konci
14. století. Prosperitu města narušili
mocenské boje o uherský trůn a následné zemětřesení v letech 1442 až
1443.
Ani tyto události však nedokázali
zastavit vzrůstající význam a bohatství města. Na přelomu 15. a 16. století bohatí měšťané a majitelé dolů
investují své peníze do výstavby honosných reprezentačních sídel. To
se významně odrazí na celkové podobě města. Po porážce uherské armády tureckými vojsky v bitvě u Moháče (1526) se pod hrozbou tureckých nájezdů ve městě začalo s výstavbou fortifikačního systému, je-

hož výstavbou byl pověřen italský
stavitel Pietro Ferrabosco. Na konci
16. století se město stalo sídlem hornické komory a hraběcího úřadu, který spravoval doly, hutě a mincovny v
celé středoslovenské oblasti. V roce
1627 se v místních dolech poprvé na
světě použil střelný prach na báňský
odstřel.
V 17. století Banská Štiavnica prožila své zlaté období. Těžba zlata a
stříbra dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 1690 (605 kg zlata, 29 000 kg stříbra). Ruku v ruce s hospodářským a
technickým rozvojem i samotné město zaznamenalo kulturní a stavební
rozmach. Uskutečnilo se několik přestaveb, město se stává centrem společenského a kulturního dění.
V 18. století je Banská Štiavnica třetím největším městem v Uhersku. Významným mezníkem v historii města
bylo zřízení Hornické akademie v roce 1762. Byla to první vysoká škola
technického charakteru na světě a
Banská Štiavnica se stala centrem
rozvoje báňské vědy a techniky v Evropě. První přednáška na Hornické

akademii odezněla 1.října 1764. Se
jmény profesorů této školy jsou spojeny mnohé evropské, ba i světové
prvenství v oblasti vědy a techniky.
Hornická akademie se později sloučila s Lesnickým institutem a tak
vznikla Hornická a lesnická akademie v Banské Štiavnici. Akademie vyškolila množství důlních odborníků,
kteří se podíleli na zavádění nových
metod a postupů při těžbě rud prakticky na celém světě. Právě díky jejím studentům se zachovala nejrozvinutější a současně nejpůsobivější
tradice Banské Štiavnice - SALAMANDER. Je to svérázný průvod
městem v dobových kostýmech, prosycen atmosférou zašlých slavných
časů. Koná se každoročně začátkem září. Do poloviny 18. století byl
v okolí Banské Štiavnice vybudován
jedinečný báňský vodohospodářský
systém sestávající ze 60 vodních nádrží - Tajch, které jsou v současnosti
vyhledávánými středisky letních dovolených. Tato jezera jsou začleněna do malebné hornaté přírody
Štiavnických vrchů s nejvyšším
vrchem - Sitno /1009 mnm/, které je
opředeno legendami. Štiavnické
vrchy jsou protkány naučnými
stezkami, na kterých lze obdivovat
technické památky /štoly, povrchové
dobývky/, ale hlavně překrásnou
flóru a faunu.
Zdroj: www.banskastiavnica.sk

p
Slovenské město Banská Štiavnica je zasazeno do krásné krajiny...

Bleskové interwiew s Janem Kavkou, předsedou KKH Barbora…

p
Ilustrační snímek M.Kavalčíka známého jako Ruda z Ostravy...

Letní shakespearovské slavnosti
letos poprvé míří do Karviné
Díky spolupráci společnosti OKD, statutárního města Karviná a Městského domu kultury Karviná se mohou diváci v Karviné poprvé těšit na hru Williama Shakespeara, která se odehraje v rámci prestižního divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti.
Komedii Marná lásky snaha si budou moct diváci vychutnat pod širým
nebem v amfiteátru letního kina v
parku Boženy Němcové 30. července.
Předprodej vstupenek začíná v
pondělí 2. července v Městském domě kultury Karviná. Díky spolupráci
výše zmiňovaných subjektů se podařilo cenu vstupenek udržet na
„přátelské“ ceně 250 Kč. Kapacita
karvinského amfiteátru bude pro
představení připravena pro téměř
2 000 diváků.
„Uvědomujeme si, že život není
jenom práce, ale lidé se chtějí ve volném čase bavit. Je pro nás ctí, že
jsme mohli být těmi, kteří pomohli přivést do Karviné tak významný festival, jako jsou Letní shakespearovské slavnosti, a zpříjemnit tak oby-

vatelům města léto. Mezi návštěvníky bude jistě mnoho rodin našich zaměstnanců,“ říká ředitelka PR a komunikace Petra Mašínová.
Karvinští diváci budou mít v komedii o lásce možnost vidět například
Kateřinu Janečkovou známou z televizního seriálu jako Ošklivka Katka,
herce ostravských divadel Vladimíra
Poláka či Jana Fišara a další, ale také Michala Kavalčíka, který si získal
popularitu jako Ruda z Ostravy.
„Věříme, že představení bude vyprodané a lidé vytvoří skvělou atmosféru. Tím, že můžeme ve městě festival přivítat, jen potvrzujeme, že Karviná je skutečně kulturní město. Doufáme, že jde o začátek každoroční
tradice,“ říká náměstek primátora Petr Bičej.
Zdroj: Tisková zpráva OKD

O účasti KKH Barbora v Banské Štiavnici Jak se stát autorem erotických povídek?
O Kroužcích krojovaných horníků (KKH) na Karvinsku jsou
i čtenáři našich novin Zdař Bůh informováni dost často, a jelikož se členové KKH nedávno zúčastnili další akce - 5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska, požádali jsme předsedu
KKH Barbora Jana Kavku o několik slov.
Vím, že mezi KKH u nás, v České republice, existují podobná setkání, ze
kterého jsi se pane předsedo se svými
kolegy vrátil nedávno z červnového
5. Setkání tentokráte v Banské Štiavnici. Vždyť tomu není dlouho, co byli
čtenáři informováni o setkání zástupců krojovaných horníků hornických měst a obcí v Chomutově.
„Ano, a taková setkání nejsou jen záležitostí krojovaných horníků z České republiky či ze Slovenska, ale i tohoto setkání byli přítomni také krojovaní horníci
z Ruska, Maďarska i Polska. Bylo pro
nás velkou ctí pochodovat spolu se všemi v našich velmi slušivých hornických
stejnokrojích a reprezentovat tak i naše
především hornické město Karvinou s
tak dlouholetou tradicí hornictví. V naši
všestranné činnosti usilujeme o neustálé
rozšiřování členské základny našeho
KKH mladými, ať muži nebo i ženami, co
na naši takříkajíc mateřské šachtě, Dole
Darkov pracují ať už v dole či na povrchových pracovištích, nebo prostě žijí spolu
se svými protějšky“.
Jste jistě plni různých hezkých zážitků…
„To tedy ano. Jak jsem už řekl, moc se

i přihlížejícím líbil pochod městem, kdy
se v něm prezentovali i zástupci přítomných KKH, neboť třeba už jen hornické
stejnokroje mají různé KKH odlišné, moc
hezké. Velká sláva je spojena i s dekorováním hornických praporů a jedna
ze stuh zdobí i prapor náš. Podívali jsme

se do hornického muzea, zajímavou byla
třeba štolňa Glanzenberg. Zúčastnili
jsme se i bohatého kulturního programu,
ale velkým zážitkem byla naše účast na
ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Kataríny, po níž i naši delegaci přijala primátorka Banské Štiavnice Mgr. Naděžda Babiaková.
Díky za několik slov a věřím, pane
předsedo, že se stejnými zážitky se se
čtenáři Zdař Bůh podělíš i napřesrok
po 17. setkání v Kladně nebo po mezinárodním setkání v Košicích.
Ptal se:
Jaroslav Břoza

p
Vlajkonoši po dekorování hornických praporů...

Na programu červnové schůze havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea bylo i autorské čtení erotických povídek Marie Szottkové. Přítomným seniorům se
její přednes líbil a připomenul jim jejich mládí. Na několik otázek, jak se člověk stává autorem erotických povídek, nám spisovatelka odpověděla:
Paní Szottková, co vás přimělo k tomu, že jste se vydala na dráhu autora erotických povídek?
Erotika provází život každého z nás, ať už si chceme připustit nebo ne. Ale zdá se
mi, že v dnešní době je tato oblast lidského života až přespříliš zdůrazňována a preferována. Chtěla bych svými erotickými povídkami vrátit úsměv, radost i laskavé slovo
tam, kde se do této tématiky tlačí vulgarismy, sprostota a ordinérní prožitky, které nemají s radostným prožitkem sexu nic společného.
Jak a kde si hledáte náměty?
Všechny náměty mých povídek jsou situacemi ze skutečného života, pochopitelně
upraveny do povídkové formy a jsou psány pro sugestivnost četby v první osobě, tzv.
„ich“ formou.
Píše se vám snadno nebo se někdy setkáváte s problémy?
Píše se mi snadno, protože píšu s chutí. Nikdo a nic mě do ničeho nenutí.
Konsultujete s někým napsané texty?
Ne, čekám na ohlasy čtenářů.
Uvažujete o pořádání dalších autorských čtení?
Autorská čtení jsem měla už pětkrát a
vždy jsem byla potěšená velmi příznivým
ohlasem posluchačů. Budu ve čtení pokračovat.
MUDr.R.Uzel se vyslovil kladně o vaší literární činnosti a doporučil vydat vaše povídky knižně, což by si ale vyžádalo vyšší finanční náklady. Uvažujete o
tom?
Povídek mám zatím napsáno deset a
až jich bude asi patnáct, budu se snažit o
jejich knižní vydání. Doporučil mi to nejen
pan Uzel ale i moji posluchači a čtenáři. Budu se snažit najít nějakého sponzora, který
by mi pomohl s náklady na knižní vydání.
p
M.Szottková při autorském čtení...
Zaznamenal: J.Navrátil

Aktuální témata pro tuto dobu...

Vykradené auto na parkovišti

hodu o umístění vozu na hlídané parkoviště se závazkem jej po dobu
umístění střežit.
Kdykoli budete chtít parkovat své
auto na parkoviště, je potřeba, abyste rozlišovali mezi parkovištěm:
- parkoviště neplacené (většinou
nehlídané),
- parkoviště placené,
- parkoviště hlídané (většinou placené).
Úhrady škody na vykradeném autě se od provozovatele dočkáte jen a
pouze v případech, kdy je parkoviště
výslovně označeno jako hlídané (nestačí placené).
Martin Rosulek

Vloupání do vozidel se stalo docela běžným trestním činem,
podle policejních statistik dochází až k 50 tisícím případům
ročně, které jsou jen nahlášené.

Nové Mitsubishi Outlander v Ženevě 2012
Novinka dorazí na většinu evropských i světových trhů (včetně toho českého) na konci léta /snímky nahoře a dole/, první se na vozy mohou těšit Rusové.
Design vozu dlouhého 4655, širokého 1800 a vysokého 1680 mm vsází na
oblejší tvary a výraznější hrany. Rozvor má hodnotu 2670 mm) Maska chladiče jet fighter, která v aktuální generaci sjednocovala vzhled všech Mitsubishi od Coltu, přes Lancer, ASX až právě po Outlander, ustoupila novému řešení. U něj jsou přední světla spojena nízkou maskou s výraznějším chromováním.
Uvnitř zákazníci najdou více luxusu: více čalouněných ploch s měkkou výplní, více měkčených materiálů, leskle černých či stříbrných prvků v interiéru
a na některých trzích také dřevěné obložení. Přístroje by měly být lépe čitelné a tlačítka na volantu lépe ergonomicky zpracována. Dle konkrétních trhů
najdeme ve výbavě i adaptivní tempomat, systém zabránění přednímu nárazu nebo asistenta pro jízdu v pruzích. Ze zbylých systémů vyberme namátkou parkovací kameru či elektricky ovládané páté dveře.
Silnici by měly osvítit vysokovýkonné HID světlomety s o 40 % vyšší svítivostí v porovnání s klasickými výbojkami. Sedmimístný interiér má nabídnout více prostoru a komfortnější sezení ve třetí řadě.
Mitsubishi nabídne v Evropě dva motory: benzinový 2,0 MIVEC (110 kW)
spojený s pětistupňovým manuálem či CVT a dieselový 2,2 DI-D MIVEC (110
kW) se šestistupňovou přímo řazenou převodovkou nebo klasickým šestistupňovým automatem. V nabídce bude systém automatického vypínání
motoru Automatic Stop & Go a zcela nová 6stupňová automatická převodovka. Na výběr bude pohon předních i všech čtyř kol a to pro obě motorizace.
Od roku 2013 se přidá i plug-in hybrid Oultander PHEV (Plug-in Hybrid
EV) s pohonem všech kol. Mitsubishi při jeho vývoji vychází ze zkušeností s
elektromobily. Zdroj: auto.cz

Chtějí se dostat na seznam UNESCO
Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to
stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval.
Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec a obec Krupka,
na německé straně půjde o více než 30
lokalit. „Už v roce 1998 byl na návrh
saského státního ministerstva vědy a
umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam UNESCO. Od té
doby se postupně připojovala hornická
místa z obou stran hranice. Věřím, že se
podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla.
Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím související
ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se
mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to
stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovar-

ského a Ústeckého kraje, hornických
měst a obcí v obou regionech a saského
partnera, který záměr inicioval.
Podporu snahám o zápis hornického
Krušnohoří na seznam UNESCO vyslovilo také Ministerstvo kultury ČR.
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří“
byla zapsána na Indikativní seznam ČR
pro nominaci k zápisu na seznam
UNESCO v únoru 2012. „Jsem rád, že zapojení se do projektu bylo pro současné
vedení Karlovarského kraje jednou z priorit. Původně se se uvažovalo o více lokalitách, než je současných šest,“ vysvětlil
senátor a starosta Božího Daru Jan Horník.
Během letošního roku bude zpracována nominační dokumentace pro české lokality – tzv. velký pasport. V případě splnění harmonogramu příprav přeshraniční nominace se počítá s podáním žádosti
o společný zápis na seznam UNESCO v
roce 2015.
Zdroj: Muzeum Karlovy Vary

Ve skutečnosti tedy musí být číslo
mnohem větší. Jako majitel automobilu vás určitě zajímá, kdo odpovídá
za vykradené auto, pokud jste zaparkovali na parkovišti. Máte nárok
na náhradu škody?
Otázku odpovědnosti řeší občan-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Těžba mědi a její zpracování
V celosvětovém měřítku je měď třetím
nejpoužívanějším kovem po oceli a hliníku. Největšími těžiteli mědi jsou dnes Chile, Spojené státy americké a Indonésie.
Z mědi se v minulém století stala strategická surovina, esenciální pro elektroniku, komunikační technologie a infrastrukturu. Globální spotřeba mědi roste, její cena by ale v příštích letech růst neměla. Z dlouhodobého pohledu jsou díky
vysoké ziskové marži velmi zajímavou investicí akcie producentů mědi.
Už od pravěku se měď a její slitiny používaly na výrobu četných nástrojů, díky
její snadné opracovatelnosti a odolnosti
vůči korozi. Ve směsi s cínem se pak měkká měď mění v tvrdý bronz, aniž by ztrácela na odolnosti. Díky tomu se měď
dodnes používá jako důležitá složka mincí, nebo ve stavebnictví (střešní krytiny,
žlaby, vodovodní potrubí...)
Teprve ve dvacátém století však geometrickou řadou roste uplatnění mědi. Díky výborné elektrické vodivosti s poměrně nízkým odporem nachází hlavní využití pro rozvodové a komunikační sítě.
Měď je cenově dostupnější než drahé kovy, které mají ještě menší odpor, a navíc
se dá táhnout, takže se z ní snadno vyrábí měděné dráty. Výroba a distribuce elektřiny dodnes pohltí zhruba čtvrtinu celkové spotřeby mědi.
Její uplatnění však roste i v dalších odvětvích. Dnes je měď součástí prakticky
každého elektrického a komunikačního
přístroje, jelikož se její vodivost využívá
nejen u kabelů, ale také u mikroprocesorů. Rok od roku roste spotřeba mědi v automobilovém průmyslu ruku v ruce s rozmachem elektroniky. Na jedno auto se v
průměru spotřebuje 22,5 kg mědi, u elektromobilů dvakrát tolik. V roce 1950 bylo
ve světě spotřebováno 2,7 mil. tun mědi,
což je zhruba 1,1 kg na jednoho obyvatele. V roce 2011 poprvé v historii překročila světová spotřeba rafinované mědi 20
milionů tun (z toho 36 % Čína). Ještě musíme přičíst dalších 5 mil. tun mědi, které
jsou z recyklace přímo taveny v polotovary (dráty a odlitky). Celková spotřeba je
tedy zhruba 25 milionů tun mědi, na jednoho obyvatele planety tak dnes připadá
roční spotřeba zhruba 3,6 kg mědi.
V roce 2011 bylo podle údajů Barclays
Capital vytěženo 15,9 mil tun mědi, o 200
tisíc tun méně než v roce 2010. Dalších
zhruba 9 milionů tun mědi bylo recyklováno, tj. 36 % světové spotřeby mědi bylo
uspokojeno její recyklací.
Hlavním producentem a exportérem
mědi je Chile, kde se ročně vytěží 5,5 milionů tun mědi (cca 1/3 světové těžby). Dalšími významnými exportéry mědi jsou Peru, Indonésie, Austrálie a Kanada. Roste
také produkce z takzvaných frontier markets v čele se Zambií, Kazachstánem a
Mongolskem. Většina mědi proudí do
Asie, hlavními importéry jsou Čína, Indie,
Japonsko a Korea.
Přestože těžba mědi v loňském roce
mírně poklesla a spotřeba stoupla, cena
mědi v roce 2011 poklesla z 9600 dolarů
za tunu na 7600 ke konci prosince. Od začátku roku cena mědi opět roste. Dnes se
obchoduje kolem 8500 dolarů za tunu.
Produkce by však podle odhadů
Barclays Capital měla v tomto roce růst o
tři procenta, zatímco u spotřeby očekává
komoditní expert Walter de Wet ze Standard Bank růst pouze o 1,2 %. Nedojde-li
tedy k nějakým zásadním výpadkům v
těžbě (např. stávka v chilských dolech
apod.), měla by se v roce 2012 cena mědi stabilizovat kolem 8000 dolarů za tunu.
Zdroj: finez.cz

ský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v
§435.
„Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i
provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a
jejich příslušenství.“
Toto je další příklad, kdy pouhý pohled do zákona nestačí a je třeba nahlédnout do dosavadní judikatury
(rozhodnutí soudů). V druhé polovině roku 2004 Nejvyšší soud ČR upravil otázku odpovědnosti provozovatele placeného parkoviště ve svém
rozhodnutí 25 Cdo 1174/2003 následovně:
„Provozovatel parkoviště, který
se zákazníkem uzavřel dohodu o
pronájmu parkovacího místa, aniž
se zavázal dopravní prostředek po
dobu umístění střežit, nenese objektivní odpovědnost za škodu na dopravním prostředku podle ustanovení § 435 obč. zákoníku.“
Vjezd a výjezd parkoviště byl uzavřen závorou a byl monitorován kamerovým systémem. Tyto ochranné
mechanismy sloužily k plynulému
fungování a výběru parkovného, nikoli ke střežení objektu či zaparkovaných vozidel. Parkoviště bylo také
na informačních tabulích a na vytištěném parkovném lístku označováno jako nehlídané.
Soud vyšel z tohoto skutkového
stavu a situaci vyhodnotil jako uzavřenou smlouvu, tedy dohodu o pronájmu parkovacího místa, nikoli do1.
BALKÁNSKÁ ŘEKA TAJENKA
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Hornické muzeum
Harrachov-Krkonoše
Hornické muzeum a prohlídková
štola byly otevřeny v březnu roku
2003 v úrovni bývalého štolového patra. V muzeu jsou ukázky minerálů
fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a
fotografie dokumentující práci na
zdejším ložisku. Prohlídková štola je
dlouhá zhruba 1000 m, trasa vedená
typickým prostředím rudného dolu je
vysypána štěrkovou drtí a osvětlena, průměrná roční teplota je zde
10–12°C (návštěvníkům doporučujeme teplejší oblečení). Návštěvníci
jsou při vstupu do štoly vybaveni
ochrannou přilbou a pláštěm a kromě kompletního těžního stroje zde
uvidí důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, důlní nakladač aj. Prohlídka s výkladem průvodce trvá asi jednu hodinu a návštěvníci během ní poznají práci v dnes již neexistujících
rudných dolech. Areál hornického
muzea a prohlídkové štoly je majetkem ADOS CZ a.s. Harrachov.

“Železnobocí” (angl. Ironsides) tvořili
oddíl ... (1.tajenka), které v r. 1642 začal
v Anglii vytvářet Oliver Cromwell.
V r. 1643 měl oddíl 12 eskadron ...
(2.tajenka) už čítal tisíc mužů. Jezdci
prodělali tvrdý výcvik, byli schopni bojovat
v sevřeném tvaru a provádět boční údery.
Stali se tak prototypem moderního
bitevního jezdectva.
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