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V Havířově se 13. července konala pravidelná Rada SHO…

Stále je o čem jednat
V Havířově se sešla většina zástupců odborových organizací sdružených v SHO. Předseda SHO Ing.J.Pytlík zahájil jednání rady kontrolou usnesení a stavem pracovišť vedených
v režimu s mikroklimatickými přestávkami /zatím nebyla ZIBP
zkontrolována pracoviště na některých lokalitách/.
Dalším bodem jednání byly informace z jednání, která se týkala odchodů zaměstnanců z 2. kategorie
prašnosti, pracovních řádů a jejich
obsahu, prováděcí směrnice k rekondičním pobytům /nové možnosti
pro pracovníky povrchových provozů/.
Informoval také o petici k záchraně lázeňství a o podpoře všech akcí
proti privatizaci společností nakládajících s pitnou vodou. Hovořil také
o přípravě hornické konference v
Praze, která se bude zabývat dobý-

váním uhlí, energetickou a surovinovou politikou.
Oblast BOZP a její stav popsal ve
svém vystoupení SIBP Ing.I.Kavka.
Za prvních 5 měsíců letošního roku
bylo registrováno celkem 107 pracovních úrazů, což je o 6 více než za
srovnatelné období minulého roku.
Za stejné období byly zaznamenány
dva smrtelné úrazy oproti jednomu v
loňském roce. Stejný byl počet zjištěných chorob z povolání – 31 a pozitivní informací bylo, že zatím došlo k
9 geomechanickým jevům s vyšší

energií oproti 25 v minulém roce.
Důležitým bodem jednání pak bylo schválení návrhu na zvýšení odvodů na pracoviště OS PHGN Praha
ve výši 10 korun na každého člena
měsíčně /od příštího roku/. Souvisí
to s dlouhodobým řešením ekonomické situace tohoto pracoviště.
Předseda SHO Pytlík hovořil také
o přípravě odborového návrhu kolektivní smlouvy OKD pro rok 2013,
do kterého zapracuje poslední návrhy a připomínky z jednotlivých
VOJ.
V závěru jednání vystoupili zástupci společnosti Equa bank, aby
přítomné seznámili s projektem Odboryplus.cz, který přináší členům odborů mnohé finanční výhody.
Příští řádné jednání Rady SHO
proběhne 10. srpna v Havířově.
redakce ZB

Počítačový maniak vypráví známým:
Přijdu domů a vidím manželku úplně nahou a s cizím chlapem
v posteli. Podívali se na mě a pohled v jejich očích byl tak
posměšný. Zmocnila se mě strašná předtucha. Běžím k počítači
a opravdu! Ty svině mi změnili heslo!!!

Rekondiční pobyty
i pro povrchy Zdař bůh vyjde
tak preventivně ochrání i své zdraví.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Po tříměsíčním jednání zástupců
odborů na RBP a OKD se podařilo
dohodnout rekondiční pobyty pro riziková pracoviště na povrchu. A je jich
opravu dost - zejména v riziku hluku
a prachu.
RBP hradí kompletně ubytování,
stravu a procedury. Zaměstnanec
pak čerpá na tento rekondiční pobyt
svou dovolenou. Tyto rekondiční pobyty už probíhaly v minulosti na závodě ČSA a byly velmi oblíbené.
Věříme proto, že rozšíření pro
všechny rizikové povrchové provozy
v rámci OKD přispěje ke spokojenosti zaměstnanců a samozřejmě si

s přestávkou
Vážení čtenáři,
Také redakce našeho časopisu bude čerpat dovolenou, a to v následujících
dnech. Proto další číslo 16
ZB vyjde 23. srpna 2012.
Těm, kdo již nabrali nové
prázdninové síly, přejeme
nekomplikovaný nástup do
práce a ostatním pěkné prožití dovolené.

red

Moudra z historie...
Nepředběhl Mistr Jan Hus svou dobu?
Úryvek z jeho kázání:

p
Jednání Rady SHO v Havířově předsedali předseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ a místopředseda SHO Ing.J.Vlach...

DPH vzroste na 15 a 21 procent
Sněmovna v pátek 13.7.2012 hlasy koalice prosadila balíček
daňových změn, který počítá se zvýšením sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod.
DPH by od příštího roku měla být 15 a
21 procent. Vláda prosadila i sedmiprocentní solidární daň pro lidi s nejvyššími
příjmy a dočasné zrušení zastropování
plateb na zdravotní pojištění. Norma zamíří do Senátu.
"Tak jsme to prohráli," glosoval po závěrečném hlasování výsledek místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek
(ČSSD). Pro hlasovalo 95 zákonodárců,
proti bylo 90.
Změna v DPH by měla platit jen omezenou dobu. Od ledna 2016 by se DPH

měla sjednotit na 17,5 procenta.
Lidé s příjmy nad 100 000 korun budou navíc platit tzv. solidární daň. Z rozdílu této výše a svého skutečného příjmu
budou odvádět daň sedm procent. Pokud má tedy někde plat 150 000, bude odvádět navíc k běžné dani k příjmu 3500
korun.
Ruší se i stropy zdravotního pojištění.
Lidé s vysokými příjmy tedy budou platit
více. Opatření je jen dočasné a platí pro
léta 2013 až 2015.
Návrh vedle změn DPH omezuje i vý-

dajové paušály živnostníků, a to u příjmů
z podnikání podle zvláštních předpisů.
Týká se to například lékařů nebo advokátů a těch, co mají příjmy z autorských
práv. Paušál bude 800 000 korun.
Zvyšuje se i daň z převodu nemovitostí z nynějších tří na čtyři procenta.
Závěrečnému hlasování o úsporném
balíčku prosazovaném koalicí, předcházela řada vystoupení vesměs opozičních
politiků, kteří upozorňovali na negativní
dopady těchto změn na ekonomiku i občany.
Podobu úspor kritizoval i poslanec
ODS Petr Tluchoř, který uvedl, že s nimi
nesouhlasí, nicméně je respektuje jako
většinové stanovisko klubu ODS.
Zdroj: Novinky

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko
zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.
Se vším kupčí, všechno
prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a
vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám
ďábel zaplatil, vstoupil by na
nebesa?
A za peníze takto vydřené
z chudého lidu koně krásné
chovají, čeleď nepotřebnou
drží, v kostky hrají a na své
kuběny kožichy drahé věší,
zatímco Kristus chodil bos a
neměl, kde by hlavu složil.
Však poznejte se, vy zloději
chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.
Taky ho za to upálili.

Došlo k dalšímu snížení nezaměstnanosti...

I když se to nečekalo
Také v průběhu června 2012 došlo v Moravskoslezském kraji k dalšímu snížení nezaměstnanosti. Kontaktní pracoviště
ÚP ČR v MSK registrovala k 30.6.2012 celkem 72 559 uchazečů o zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti poklesla o
0,1 procentního bodu na 10,9 %. Po
dvouměsíčním nárůstu se snížil o
292 počet volných pracovních míst.
Do evidencí kontaktních pracovišť ÚP ČR v našem kraji se během
června nově přihlásilo 4 169 osob. V
porovnání s letošním květnem jich
bylo o 1 416 méně,
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem
června 11 479 uchazečů o zaměstnání, tj. 15,8 % všech evidovaných
osob v MSK.
K 30. červnu 2012 poklesl oproti
předchozímu měsíci o 292 na 4 168
počet volných pracovních míst v re-

gistrech kontaktních pracovišť ÚP
ČR v našem kraji.
Na jedno volné pracovní místo v
MSK tak připadalo 17,4 uchazečů o
zaměstnání. Nejvíce uchazečů na
jedno místo připadalo, jako obvykle,
v okrese Bruntál (34,4), nejméně v
ostravském okrese (11,5).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v červnu 2012 /vybrané okresy/
Frýdek-Místek: pomocní pracovníci ve výrobě, operátoři telefonních
panelů, číšníci/servírky, prodavači v
prodejnách, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, lakýrníci a natěrači /kromě sta-

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
MSK k 30. červnu 2012
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Ostrava

vebních/, pomocní manipulační pracovníci /kromě výrobních/, kuchaři
/kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři, svářeči, řezači plamenem a páječi;
Karviná: obsluha důlních zařízení
/včetně horníků/, prodavači v prodejnách, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, zedníci, kamnáři,
dlaždiči a montéři suchých staveb,
úředníci v oblasti účetnictví, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve
službách, kuchaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři, číšníci/servírky;
Ostrava: svářeči, řezači plamenem a páječi, podlaháři a obkladači,
pomocní pracovníci ve výrobě, uklízeči veřejných prostranství a čističi
kanalizací, finanční a investiční poradci, kameníci, řezači a brusiči kamene, zedníci, kamnáři, dlaždiči a
montéři suchých staveb, prodavači v
prodejnách, operátoři telefonních panelů, pracovníci v zákaznických kontaktních centrech.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v červnu prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti
vytvoření 338 pracovních míst. Do
rekvalifikací bylo v průběhu června
zařazeno 274 uchazečů a zájemců o
zaměstnání a od počátku letošního
roku jich pak bylo 2 048. Z materiálů
poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Festival Colours of Ostrava byl úspěšný
Jedenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který nedávno skončil, nabídl letos téměř
dvě stě hudebních, divadelních a filmových produkcí, včetně
výstav výtvarného umění špičkových umělců z celého světa.
Jeho miláčkem se stala francouzská zpěvačka ZAZ, která si
umí podmanit publikum komorními šansony i výbušným
rockem, ale také vystupováním.
„Komu se líbila ZAZ jako nám? Byla skvělá, že?" nadšeně glosovala
vystoupení zpěvačky i v sobotní noční tramvaji skupinka jejích příznivců.
„Těšila jsem se na Bobbyho McFerrina a opět mě nezklamal," lakonicky komentovala výkon svého oblíbeného interpreta paní Jana z Olomouce. Alanis Morissette předvedla
profesionální výkon dle svých možností, ale marná sláva, je už za svým
zenitem. A navíc akustika koncertu
nebyla zrovna nejlepší...
Hudebními lahůdkami Colours byli vedle Kronos Quartetu, Kimma Po-
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hjonene a Samuliho Kosminena i legenda jihoafrického jazzu Hugh Masekela, americká kapela Animal Colective, skupiny Portico Quartet, Infected Mushroom či skvělý libanonský trumpetista Ibrahim Maalouf.
„Ve výborné náladě jsem zažila britského zpěváka Antonyho, který účinkoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Vtipkoval i během zkoušek,
což prý u něho není rozhodně zvykem. Pobyt u nás si doslova užíval,"
říká Zlata Holušová, ředitelka a dramaturgyně Colours of Ostrava. Festival včera večer uzavřelo vystoupe-
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Pestrý program multižánrového
festivalu, jenž se konal ve čtyřech
dnech, přilákal na 31 500 návštěvníků...

ní afroamerické zpěvačky Janelle
Monae. Umělecká hostina skončila.
Je skvělé, že za rok bude zase!
Pestrý program multižánrového
festivalu, jenž se v uplynulých
čtyřech dnech uskutečnil v areálu národní kulturní památky Dolní oblast
Vítkovic a Důl Hlubina v Ostravě, přilákal 31 500 návštěvníků. A to je rekordní číslo. Otázka číslo jedna před
festivalem zněla: Jak lidé přijmou
přestěhování akce do industriálního
prostředí? Odpověď je jednoznačná
– až na některé výtky směřované především ke kamenitému terénu u
hlavních scén a nedoladěnému systému vpouštění lidí do atraktivní auly
Gong v bývalém plynojemu nešetřili
návštěvníci nadšenými reakcemi.
„Nový areál je skvělý. Jezdím na hodně festivalů u nás i do zahraničí a toto je určitě nejlepší místo, kde jsem
zatím byla. Ocelové kulisy dodaly
Colours jedinečnou atmosféru, hudební program byl rovněž vynikající," hodnotila akci Veronika Vackeová z Prahy.
Podle ředitelky Holušové sázka
na nový areál vyšla a festival se v
něm bude konat i příští rok, a to v termínu od 18. do 21. července.
Tým organizátorů má teď rok na
to, aby doladil některé „dětské nemoci", které se během akce vyskytly.
„Učili jsme se za pochodu, všechno
bylo poprvé. Museli jsme ten areál
zkrátka zažít jednou naplno a postupně vychytávat chyby," uvedla
Zlata Holušová s tím, že areál vnímali pozitivně i hudebníci.
Autoři: M. Pleva, B. Uhlář
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Ilustrační snímek z demonstrace ve Španělsku...

Španělští horníci protestovali proti škrtům
Tisíce španělských horníků demonstrovaly na začátku července v centru metropole Madridu proti vládnímu plánu snížit
o dvě třetiny subvence do těžby uhlí.
Část protestujících se střetla s policií. Podle agentury AFP nejméně
76 lidí utrpělo lehká zranění a
nejméně osm osob bylo zadrženo.
Dav, ve kterém byli kromě horníků
ze severu Španělska i jejich sympatizanti, odboráři a obecně odpůrci
vlády, se shromáždil před budovou
ministerstva průmyslu, na kterou začala část mladých demonstrantů brzy házet kameny, petardy a skleněné lahve. Pořádkové síly chráněné
štíty proti nim zasáhly obušky. Zranění utrpělo 43 demonstrantů a 33
policistů. Na madridské náměstí
Puerta del Sol dorazilo i několik stovek horníků, kteří ze severu země přišli do metropole pěšky. Cesta jim trvala 19 dnů a ušli během ní na 400 kilometrů.
Horníci už 44 dní protestují proti
snížení dotací, které podle nich povede k zavření posledních čtyř desítek
dolů. To by znamenalo ztrátu 15 000

až 30 000 pracovních míst.
"Jenom žádáme, aby škrty byly o
deset procent místo 60," řekl podle
agentury Reuters 41letý havíř Carlos Marcos, který se hornictvím živí
už 23 let. "Pokud nám nebudou věnovat pozornost, tak se vrátíme. Ale s
dynamitem," dodal.
"Musíme jít do ulic a bojovat, protože nastává doba, kdy nebudeme
mít co jíst," podotkl jiný horník, 38letý José Ramón Peláez.
Španělský premiér Mariano Rajoy dnes oznámil novou sérii opatření, včetně zvýšení daní a škrtů, díky
nimž by se měl rozpočtový deficit do
konce roku 2014 snížit o 65 miliard
eur.
Dotace do těžebního průmyslu
chce snížit z 301 milionů eur v loňském roce na 111 milionů letos. Evropská komise vyžaduje zrušení státních subvencí nejpozději v roce
2018. Zdroj: ČTK

Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil
k návrhu ministra Drábka na zvýšení
platů politiků
„Pokud vláda schválí návrh ministra Jaromíra Drábka na zvýšení platů politiků v době, kdy velkému počtu zaměstnanců stagnují či se propadají reálné
mzdy a platy, kdy zvýšení DPH citelně dopadá na rodinné finance a část populace se začíná ocitat na hranici chudoby, jde o nehorázný výsměch občanům ČR. Je to vláda ještě větších gaunerů, než jsem si myslel,“ doslova reagoval Jaroslav Zavadil.
ČMKOS to považuje za výsměch všem nezaměstnaným, rodinám s dětmi, důchodcům, zdravotně postiženým, kterým vláda ve většině případů ponechala pouze dávky hmotné nouze a i ty dále škrtá.
Pod rouškou zamezení vzdalování se úrovně platů za výkon jednotlivých
funkcí představitelů moci zákonodárné a výkonné, jde ze strany Jaromíra
Drábka o bezostyšné zneužití rozhodnutí Ústavního soudu.
Platová základna představitelů státní moci - poslanců, ministrů, premiéra, prezidenta, by měla stoupnout téměř o 20 %.
„Přitom u všech ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy vláda
navrhuje pokračovat ve zmrazování prostředků na platy až do roku 2015. To
je zásadní rozpor s navrhovaným záměrem, za to si ministře Drábku a vládo
zasloužíte padáka,“ zdůrazňuje Jaroslav Zavadil.
V Praze dne 18. 7. 2012

Nezkusíte projekt Odbory Plus?
Výhody členství
Projekt Odbory Plus (pozn.: tento program je určen výhradně členům odborových organizací odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci
odborových svazů) ve své počáteční fázi
přináší nabídku výhodnějších finančních
produktů, slevy na jízdném, pohonných
hmotách, výhodnější telefonování. Výhody a slevy budou průběžně doplňovány o
další produkty.
Každý odborář, který se na portále Odbory Plus oprávněně zaregistruje, získává po přihlášení do programu:
! registrační kartu, na kterou v momentě
aktivace dostane bonus 500 Kč (kartu vydává Equa bank)
! běžný účet bez poplatku
! body do věrnostního programu obchodního řetězce TESCO
! slevu na nákup pohonných hmot od
společnosti Benzina (max. 200 l měsíčně
se slevou 0,50 Kč/l)
! možnost využívání slev a služeb nabí-

zených na portále Odbory Plus
Registrační karta opravňuje držitele k
využití slev u partnerských společností.
Jak probíhá registrace člena na portále Odbory Plus?
Registraci je možné provést několika způsoby:
! vyplnit jednoduchý registrační formulář (k dispozici na internetu)
! zavolat na telefonní číslo 774 775 959
! vyplňte registrační lístek a zašlete jej
na adresu: Odbory Plus, Českomoravská konfederace odborových svazů,
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
! odborová organizace vyplní hromadný formulář, který zašle na adresu: Odbory Plus, Českomoravská konfederace odborových svazů, nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3
Následně vás bude kontaktovat telefonistka, která potvrdí platnost údajů a vysvětlí proces získání registrační karty, bonusu a možnosti využití dalších výhod.
Zdroj: cmkos.cz

Senioři mají mezi sebou lidi s velkými zkušenostmi...

Josef se natrvalo upsal havířině
Mezi nestory hornické práce jistě patří dnes již 80letý
Ing.Josef Vilím, který začínal svou životní pouť jako hornický
učeň z Lánské akce. A jak si žije dnes, to nám prozradil v rozhovoru.
Pro hornictví jsi se rozhodl sám
anebo na něčí popud?
Narodil jsem se 18.června 1932 v
Července u Litovle. Na obecnou školu jsem chodil od září 1938 do června 1942 v Července a pak až do
osvobození Rudou armádou v roce
1945 jsem pokračoval na Hlavní škole chlapecké v Litovli. Ještě v tomto
roce jsem přešel na Gymnázium v Litovli, kde v závěru školního roku probíhal nábor do hornictví. Po dohodě
s rodiči jsem se přihlásil do učení v
Ostravě, i když původně jsem chtěl
odmaturovat v Litovli a přejít na Vysokou ovocnářskou školu do Prahy.
Na které šachtě jsi začínal po
absolvování hornického učiliště?
Během dvou let 1947-1979 jsem
se vyučil horníkem v Hornickém učňovském provozu Šalamouna v Ostravě a nejen práce, ale i kolektiv horníků na Dole Zárubek si mě hned po
vyučení získal. Po dvou letech v provoze jsem byl vybrán ke studiu na
Vyšší průmyslové škole v Ostravě,
kterou jsem maturitou v roce 1954
ukončil. Studium mě bavilo, protože
nás učili zkušení a významní „páni z
praxe“ a pro výkon funkce důlního
technika nám dali mnoho. Však na

našich srazech maturantů jsme na
ně rádi vzpomínali a vzpomínáme
dodnes.
Jako mladý člověk jsi chtěl jít
stále výše. Jak se tedy utvářel tvůj
další osud?
V rámci umístěnkového řízení
jsem musel v roce 1959 nastoupit k
Jáchymovským dolům v Příbrami,
avšak podnik nám neposkytl byt, jak
se nám před mým nástupem zavázal. Usiloval jsem tedy o návrat do
OKD. To se mi podařilo s pomocí obchodně-správního ředitele Dolu Julius Fučík M.Sávy i samotného ředitele Jaroslava Misky.
Kterými funkcemi jsi během
své kariéry prošel?
Na Dole Fučík /Pokrok/ jsem začínal jako revírník a přes vyšší funkce
jako vedoucí úseku, plánovač, vedoucí výroby jsem se stal v letech
1969 až 1970 vedoucím závodu. Pro
můj postoj ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v
roce 1968 jsem nemohl dále tuto
funkci zastávat a navíc jsem byl vyloučen z KSČ. V dubnu 1970 jsem
přešel na nový Důl Paskov do funkce vedoucího výroby a zde jsem pracoval až do roku 1986. Poslední rok

jsem byl přeřazen na místo vedoucího přípravy výroby a po dovršení 55
let věku jsem v roce 1987 odešel do
starobního důchodu.
Jsi členem Koordinačního výboru důchodců OKD i Sdružení seniorů a zdravotně postižených.
Jak to všechno stíháš?
Ve svých 80 letech musím říci zcela odpovědně, že nestíhám. Proto
jsem požádal letos Valnou hromadu
Koordinačního výboru důchodců
OKD o uvolnění. Neuspěl jsem.
Chtěl bych i nadále pracovat ve výboru Klubu důchodců Dolu Paskov, pokud mi to můj stále se zhoršující zdravotní stav dovolí. Musím však přehodnotit pořadí důležitosti mých aktivit, abych měl více času na mou invalidní dceru i na návštěvy nemocných
kamarádů. Rád bych si také vyčlenil
čas na naučení se práce s počítačem a internetem. Text: J.Navrátil
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Ing. Josef Vilím...

To je určitě pozitivní fakt
V roce 2011 rozdělila 56,5 milionu
korun na 298 veřejně prospěšných
projektů, z toho 210 v Moravskoslezském kraji. Zhruba třetina financí,
konkrétně 17,9 milionu korun, šlo na
sociální aktivity pro seniory, hendikepované a děti. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou Nadace OKD zveřejnila na svém webu.
Nadace se loni ještě výrazněji než
dříve zaměřila na podporu pracovní
integrace hendikepovaných, devíti

miliony podpořila 34 chráněných dílen z celé republiky. Díky nadační
podpoře mohli provozovatelé dílen i
v ekonomicky složité době zachovat
stovky pracovních míst pro hendikepované a v některých případech dokonce zaměstnat nové zájemce o
práci. Nadace zároveň odstartovala
program Sídliště žije, jehož cílem je
inspirovat obyvatele panelových sídlišť ke společné práci například na
budování parků nebo hřišť a tím zlepšit jejich životní prostředí i mezilidské vztahy.
Těžební společnost OKD dává nadaci každoročně jedno procento ze
svého zisku před zdaněním, čímž se

Silniční motorová doprava sklápěčkou do 1,5 t.
Odtahová služba osobních automobilů
včetně až 4 osob
Přeprava materiálů do 6 metrů délky

Cena 12 Kč/km
Nakládka a vykládka do 1 hod. zdarma
Smluvní cena

Dušan Otaševič
e-mail: d.otasevic@seznam.cz

mobil: 603 340 682

Letní slavnost se opět vydařila
Více než stovka členů a příznivců Klubu hornických důchodců Dolu František /KHD/ zaplnila Domeček a pergolu v Horní Suché při Letní slavnosti. Pozvání na tuto akci přijali místostarosta obce J.Žerdík, kronikář J.Běhan, předseda Koordinačního výboru důchodců OKD K.Bajtek a předseda Kroužku
krojovaných horníků Dolu František M.Machálek.
S hladovým žaludkem se špatně oslavuje, a proto byly nabízeny buchty a
zákusky domácí výroby, stejně jako klobásky. Počasí přítomným přálo a tak
vládla příjemná letní pohoda s čepovaným pivem, které obratně zajišťovaly
B.Brabcová, D.Pawlasová a A.Szotková. Během akce se točilo také kolo
štěstí a o dobrou pohodu při hudbě se postaralo duo saxofonistů O.Brudný a
J.Mrózek. Předseda KHD R.Konopka zároveň pozval účastníky setkání na
2.řezbázký plenér, který se uskuteční ve stanech u Domečku ve dnech 16. až
20.července. „Pozvěte sousedy, kamarády, děti i vnoučata, aby se přišli podívat na uměleckou práci řezbářů. Další akce „Den horníků – jubilantů“ se bude
konat 6.září v Dělnickém domě“, prozradil předseda.
Text a foto: -jn-

Povinné prohlídky řidičů

Nadace OKD loni rozdělila přes 56 mil. Kč, hlavně do sociální oblasti...

Těžařská Nadace OKD čtyři roky po svém založení potvrdila roli jednoho z lídrů
mezi firemními nadacemi.
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Předseda KHD Roman Konopka společně s členkami klubu...

zařadila po bok významných světových firem, které mají pro své společensky odpovědné podnikání jasná
pravidla. „Společenská odpovědnost naší firmy spočívá především v
tom, že dáváme práci tisícům a zprostředkovaně desetitisícům lidí z regionu a že přistupujeme velmi odpovědně k rekultivaci lokalit ovlivněných těžbou. Podpora Nadace OKD,
která financuje potřebné sociální,
kulturní a společenské aktivity, je bonusem, na nějž můžeme být právem
hrdi. S potěšením sleduji, jak nadační aktivity pozitivně ovlivňují dění v
našem regionu,“ řekl generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck.
Činnost nadace přesto někteří odpůrci kritizují. „V Česku panuje přesvědčení, že se firmy v těžkém průmyslu včetně těžebních společností
chovají neeticky a zakládají fondy a
nadace pouze proto, aby se vykoupily ze svých minulých i současných
hříchů, případně si koupily odpustky
za hříchy budoucí. Jediná cesta, jak
tento názor změnit a ukázat, že nám
skutečně na tomto regionu záleží a
že opravdu chceme, aby se v něm
každému dobře žilo, je tvrdá a vytrvalá práce,“ upozornila předsedkyně správní rady Petra Mašínová.
Nadace OKD vznikla v lednu
2008. Od té doby rozdělila přes 230
milionů korun na zhruba 1300 veřejně prospěšných projektů. Zakladatelem Nadace OKD je černouhelná
těžební společnost OKD, mezi další
dárce patří společnosti NWR, RPG
RE, Green Gas DPB, OKK Kokovny,
AWT a ČSOB.
V. Sobol, mluvčí Nadace OKD

Jsou ze zdravotního pojištění hrazeny prohlídky řidičů, když jsou podle zákona povinné? Jak často je nutné je absolvovat?
Ze zdravotního pojištění se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nehradí
vyšetření, prohlídky ani jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických
nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění, a náklady tedy hradí žadatel.
Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé
dva roky.
Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče /dnes
již pracovně-lékařské péče/ jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. Zákon č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů
se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé
dva roky do dovršení 50 let – poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou
povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).
Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,
a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky
a dalších potřebných vyšetření – je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti,
může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. Může také na základě
výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.
Dle BOZPinfo upravil:
SIBP Ing.Vladimír Potomák

Řezbářský plenér slavil úspěch
Klub hornických důchodců Dolu František /dále KHD/ve spolupráci s obcí Horní Suchá uspořádal ve dnech 16. až
20. července 2. řezbářský plenér pod heslem „Vtiskni stromu duši!“. Nejvíce starostí s organizací akce měl Jarek Pawlas, když se musel postarat o ubytování
a stravování řezbářů i o pronájem a instalaci stanu, ve kterém umělci tvořili svá díla. Občané obce Horní Suchá tak chodili
každý den obdivovat mistrovská díla řezbářů M.Hotiry, I.Kučery, L.Sikory a Č.Slívy. Posledně jmenovaný společně M.Hotirou vytvořili sochu „Svatá Barbora“, která při hodnocení získala vítězství a bude

stát před Obecním úřadem v Horní Suché. Zbývající dvě sochy budou umístěny na prostranství mezi Domečkem a Domovem seniorů. Slavnostní zakončení
plenéru se uskutečnilo 20. července za
přítomnosti televizních kamer a redaktora havířovského Deníku, na jehož zvídavé otázky odpovídali Jarek Pawlas
a předseda KHD Roman Konopka. Mezi
stovkou účastníků setkání byli i vozíčkáři
ze sousedního Domova seniorů se svými
pečovatelkami. Mezi KHD a Domovem
seniorů se rozvinula úspěšná neformální
družba, což rozhodně nemůže být na škodu.
Text a foto: -jn-
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Socha nazvaná “Svatá Barbora” /na snímku vlevo/ byla vyhodnocena jako nejlepší...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Otcovství a jeho určení
Určení rodičovství, zejména pak otcovství má významné důsledky nejen v otázce citových vazeb, ale rovněž v otázkách
právních. Při určení mateřství nejsou obvykle sporné momenty, to se však nelze říct o určení otcovství, kde to vždy není jednoznačné.
V zákoně o rodině je definována matka dítěte jako žena, která dítě porodila.
V otázce určování otcovství se setkáváme s tzv. 3 domněnkami otcovství. To
jsou předpoklady, za kterých je dítě považováno za dítě určitého otce před zákonem. Tyto zákonné domněnky se použijí
vždy a používají se postupně, od první.
Když nelze uplatnit první, pak se užije druhá a až nakonec třetí.

Tata Pixel: Malá městská tanečnice v Ženevě 2012
Malé autíčko do města s úsporným turbodieselem a skvělou manévrovatelností - to je Tata Pixel /snímky nahoře a dole/.
Nejzajímavějším konstrukčním prvkem nového konceptu indické Taty je
převodovka z konstrukčních dílen britské firmy Torotrak. Říkají jí IVT - Infinitely Variable Transmission, tedy skříň s plynule měnitelným převodem. Ač se
jedná pouze o prototyp, Tata již na rychlostní skříň koupila licenci.
Konstrukční podstatou tohoto ústrojí jsou trakční disk a planetová ozubená soukolí. Jeho největší výhoda se ukáže při parkování a manévrování v těsných městských uličkách. Kontrolní mechanismus IVT je propojen s řízením.
Schopnost ovládat každé zadní kolo nezávisle na druhém dovoluje to, aby se
auto otočilo doslova na pětníku kolem své zadní nápravy, konkrétně mu stačí
2,6 m.
Podvozek darovalo lidové Nano. Auto je dlouhé něco málo přes tři metry
(přesný údaj výrobce tají), dovnitř se ovšem vejdou čtyři dospělí pasažéři.
Aby ne, karoserie má skutečně minimální převisy. Zaujme pouhý jeden pár
dopředu výklopných dveří. Ty se dají otevírat dálkově tabletem, který pak najde místo na přístrojové desce a slouží k ovládání klíčových funkcí vozu, ale i
coby výstup pro různá multimédia. HMI (Human-Machine Interface) dostalo
v tomto případě logický název My Tata Connect.
Čekáte jako pohonnou jednotku elektromotor? Chyba lávky, vzadu je
umístěn malý tříválcový turbodiesel objemu 1,2 l s průměrnou spotřebou
3,4 l/100 km. Nechybí funkce start-stop, brzdy disponují rekuperací, která dobíjí palubní akumulátor. K nízkým nárokům na množství nafty přispívá i optimalizovaná aerodynamika a pneumatiky s nízkým valivým odporem.
Sériová výroba se sice určitě nechystá, ale indický majitel Jaguaru a Land
Roveru dokazuje, že jej není radno podceňovat. Tvůrčí potenciál ve druhé
nejlidnatější zemi světa je značný. Zdroj: auto.cz

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Olovo využívá lidstvo tisíce let
Olovo /latinsky plumbum, chem. Značka Pb/ je modrobílý, na čerstvém řezu
lesklý, měkký kov.
Povrch olova se na vzduchu rychle pokrývá vrstvičkou oxidu. V běžných kyselinách, s výjimkou kyseliny dusičné, se olovo nerozpouští.
Ve sloučeninách má olovo nejčastěji
oxidační číslo +II, sloučeniny olova v oxidačním stupni +IV velmi snadno hydrolyzují a jsou nestálé. Všechny sloučeniny
olova jsou jedovaté.
Průměrný obsah olova v zemské kůře
je 14 ppm. V přírodě se ryzí olovo nalézá
velice vzácně, nejdůležitějším zdrojem
olova jsou minerály galenit, cerusit, anglesit, jamesonit, mimetesit, pyromorfit,
heyrovskýit, aleksit, altait, kolarit,burnonit, cesplumtantit.
Vzácné nálezy ryzího olova pocházejí
např. z Garpenberg Norra ve Švédsku, z
Broken Hill v Austrálii a z východního Jakutska v Rusku. Nejvyšší obsah olova
(92,83 % Pb) má nerost massikot. Celkem bylo mineralogicky popsáno přes
500 nerostů s obsahem olova.
Pro průmyslovou těžbu má rozhodující význam galenit, který se vyskytuje ve
formě čoček ve vápencích, jako výplň krasových dutin i jako žíla nebo impregnační
vrstva.
V roce 2011 se nejvíce olověných rud
vytěžilo v Číně 2,2 Mt, v Austrálii 560 kt, v
USA 345 kt a v Peru 240 kt. Celosvětové
zásoby se odhadují na 85 Mt, z toho připadá 29 Mt na Austrálii, 14 Mt na Čínu a
9,2 Mt na Rusko.
Výroba olova se nejčastěji provádí oxidací galenitu v olovářských
konvertorech za vzniku PbO s jeho
následnou redukcí pomocí oxidu
uhelnatého v šachtové peci. Struska ze šachové pece obsahuje značný podíl arsenu, kobaltu, niklu a mědí a dále se zpracovává.
Surové olovo obsahuje pouze 92-96%
Pb a musí se podrobit dvoustupňové rafinaci.
První stupeň rafinace olova se nazývá
harisování. Při harisování se pomocí taveniny NaNO3, NaOH a NaCl odstraní z
olova příměsi cínu, antimonu a arsenu.
Druhý stupeň rafinace olova se nazývá parkesování. Při parkesování se pomocí zinku odstraňují z olova další příměsi, zejména stříbro a zlato.
Výsledným produktem rafinace olova
je kov o čistotě až 99,99%.
Technické využití olova je velmi rozsáhlé. Olovo se např. používá k výrobě
akumulátorů, jako konstrukční materiál v
chemickém průmyslu, k výrobě krytů proti ionizujícímu záření a jako ochranný
obal elektrických kabelů.
Značný význam má olovo při výrobě
munice a některých druhů nízkotavitelných pájek, ložiskových kovů i dalších slitin. V minulosti se olovo často používalo
k výrobě vodovodního potrubí.
Praktický význam mají i sloučeniny
olova. Oxid olovnatý PbO je důležitou přísadou pro výrobu olovnatého skla a základní surovinou pro přípravu ostatních
sloučenin olova. Zásaditý uhličitan olovnatý Pb3(OH)2(CO3)2 je důležitý bílý pigment - olovnatá běloba. Oxid olovičitý
PbO2 se v laboratorní praxi používá jako
velmi silné oxidační činidlo. Orthoolovičitan olovnatýPb3O4 byl pod názvem suřík
(minium) používán k výrobě trvanlivých
nátěrových hmot. Výbušný azid olovnatý
Pb(N3)2 se používá jako náplň do rozbušek. Zdroj: prvky.com

Dle první domněnky je otcem dítěte
uznán manžel matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po prohlášení manželství za neplatné.
Výjimkou z uvedeného je případ, kdy se
narodí dítě ženě znovu provdané. Pak se
za otce považuje nový manžel této ženy i
v případě, že ještě neuplynulo výše zmíněných tři sta dnů.
Druhou domněnkou otcovství, v případě, že se neuplatní domněnka první
(tzn. např. svobodná matka) se za otce
dítěte považuje muž, jehož otcovství bylo
určeno souhlasným prohlášením rodičů
učiněným před matričním úřadem nebo
soudem (pouze prohlášení nezletilého otce musí být vždy před soudem). Takto lze
určit i otcovství k dítěti dosud nenarozenému, je-li již počato.
Poslední třetí domněnkou, když nedošlo k určení otcovství podle předchozích
možností, může dítě, matka i muž, který
o sobě tvrdí, že je otcem navrhnout, aby
otcovství určil soud. Za otce se pak považuje muž, který s matkou dítěte souložil v
rozhodné době (tedy v době 180 - 300
dnů před narozením dítěte), za předpokladu, že otcovství nevylučují nějaké závažné okolnosti. Soud obvykle nemá příliš jiných možností než se přiklonit k testům DNA a podobným důkazním prostředkům. Dále zákon upravuje zvláštní
případy, kdy např. otec v průběhu řízení
zemře, či v případě, že zemře dítě ap.
Existují však i případy, kdy otec, jenž
byl určen podle výše zmíněných kritérií,
popírá možnost, že by byl otcem nebo,
že by jím vůbec být mohl. Zákon pak omezuje případy popření otcovství zejména
lhůtami, dokdy lze takový návrh na popření otcovství podat a pak i důvody, pro
které tak lze učinit. Manžel může do šesti
měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději
však může popřít otcovství do tří let od naPOMŮCKA:
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rození dítěte. Narodí-li se však dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom,
kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen
v tom případě, že je vyloučeno, že by
manžel matky mohl být otcem dítěte (obvykle z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti doma). Narodí-li se dítě do tři sta
dnů po rozvodu manželství a jiný muž o
sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžele považovat za vyloučené též
na základě souhlasného prohlášení manžela, matky a tohoto muže. Zvláštním případem je pak nemožnost popřít otcovství
v období mezi stoosmdesátým dnem a
třístým dnem od umělého oplodňování
vykonaného se souhlasem manžela matky. Takové otcovství nelze popřít, ledaže
by se ukázalo, že matka otěhotněla jinak.
Zvláštním způsobem popření otcovství
je situace, narodí-li se dítě před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství.
Pak postačí k tomu, aby se manžel matky
nepovažoval za otce, popře-li u soudu
své otcovství. To však neplatí, jestliže
manžel s matkou dítěte souložil v době,
od níž neprošlo do narození dítěte méně
než sto osmdesát a více než tři sta dní,
nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná. Muž, jehož otcovství
bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen jeli vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte
a dokud neuplyne šest měsíců ode dne,
kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta
neskončí před uplynutím šesti měsíců od
narození dítěte.
Popírat otcovství může však rovněž
matka, v zásadě za stejných podmínek
(lhůt a předpokladů), jaké jsou stanoveny
pro popření otcovství otcem.
Posledním případem popření otcovství je situace popírání otcovství na návrh nejvyššího státního zástupce. To lze
jen v případě, že neuplynula lhůta stanovená pro popření otcovství muže, jehož
otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem dítěte a je-li to ve veřejném zájmu a
v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva. Nejvyššímu státnímu
zástupci přísluší i právo podat návrh na
popření otcovství, pokud uplynula lhůta
pro popření stanovená v případě, že to vyžaduje návrh dítěte.
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Dobytí Bastily 14.července 1789 nemělo
valný význam vojenský - vždyť tuto ...
(1.tajenka) - vězení hájila sotva stovka
veteránů, ale o to větší význam dějinný,
neboť padl prohnilý “ancien régime”
ve Francii. Ludvík XVI., ... (2.tajenka),
prý volal cosi o vzpouře, musel však
vyslechnout, že to je revoluce. A s tou se
král musel, aspoň navenek, smířit.
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