
Rozhodovalo se o hospodaření hornického svazu v příštích letech…

V Luhačovicích se konal mimořádný Sněm OS PHGN

Závodní inspektoři se sešli poprvé po prázdninách

Otevřený dopis ČMKOS poslancům 
a poslankyním Parlamentu ČR
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Kam utíkáš, kolego?

Ministerstvo nařídilo uříznout všem zajícům třetí ucho.

Vždyť my máme jenom dvě uši!

To vím, ale oni obvykle napřed řežou

a pak teprve počítají...

Hotel Fontána II v Luhačovicích se 12. září stal místem koná-
ní mimořádného Sněmu OS PHGN, který rozhodoval o dalším 
financování našeho svazu a zejména pracoviště Praha.

Za účasti většiny závodních inspektorů bezpečnosti práce 
/ZIBP/ z celého našeho kraje se v Havířově 5. září konala jejich 
pravidelná porada.

Jednání zahájil SIBP Ing.V.Poto-

mák, který nejdříve všem připomněl 

další plán odborových a bezpeč-

nostních akcí, které se budou konat 

v nejbližší době a pak informoval o 

ukazatelích BOZP dosažených do 

6.měsíce letošního roku. Konstato-

val, že v oblasti úrazovosti je počet 

úrazů vyšší než loni za srovnatelné 

období (125 registrovaných úrazů/ 

vloni 119). S tím souvisí i nárůst úra-

zové četnosti (7,76) a závažnosti 

(8,8). V průběhu porady byly také 

projednány mimořádné události a 

smrtelné úrazy, ke kterým v OKD do-

šlo za uplynulé období včetně jejich 

příčin.

Na jednání také vystoupil předse-

da SHO Ing.J.Pytlík, aby přítomné 

seznámil s aktuálním děním v odbo-

rech. Připomněl, že začíná kolektiv-

ní vyjednávání a seznámil přítomné 

se záměry odborového návrhu KS i v 

oblasti BOZP. 

Na jeho slova pak navázala odbo-

rová právnička JUDr.M.Piekarzová, 

která hovořila zejména o úrazovém 

pojištění, které nedozná dříve uva-

žovaných změn a odškodňování pra-

covních úrazů tak bude probíhat za 

podobných podmínek jako dosud.   

A to je pro horníky určitě výhodnější. 

Posuzování a šetření úrazů však bu-

de přísnější a tak platí nadále známý 

fakt, že každý sebemenší úraz se 

musí okamžitě nahlásit. Dotkla se ta-

ké tématu získání nejvyšší přípustné 

expozice ve 2. kategorii prašnosti 

včetně další práce horníků v podze-

mí.

V závěru porady proběhla krátká 

diskuse k některým provozním téma-

tům a jednání bylo ukončeno. Příští 

porada se bude konat 3. října 2012 

na DIAMU.         

                                  redakce ZB 

Již na předcházející Radě OS 

PHGN v Havířově byly připraveny 

návrhy materiálů, které vysvětlovaly 

okolnosti hospodaření svazu. Z nich 

vyplývá, že řešení ekonomické situ-

ace spočívá v podstatě ve dvou kro-

cích. Jedním z nich je prodej hotelů 

Fontána I a II /obou nebo alespoň 

jednoho/, druhým krokem je navýše-

ní odvodů členských odborových or-

ganizací svazu z dosavadní jedné 

koruny na 10 korun na člena měsíč-

ně. V průběhu jednání vystoupili rov-

něž zástupci firmy OREA, která má 

hotel Fontána II v pronájmu, aby pře-

svědčili přítomné, že firma chce za 

určitých opatření provozovat hotel 

dále, i když je momentálně ve ztrátě. 

Přitom je na stole nabídka nevlád-

ní organizace Řádu blanických rytí-

řů, která chce oba objekty hotelů od-

koupit za pro nás výhodnou cenu. 

Oba hotely by v tom případě sloužily 

jako hospic pro těžce nemocné kli-

enty. Delegáti po posouzení dané si-

tuace schválili prodej obou hotelů a 

pověřili rozhodováním o této věci Ra-

du OS PHGN. Schválili rovněž navý-

šení odvodů na pracoviště Praha na 

10 korun měsíčně. Sněm také od-

souhlasil statut pracoviště Praha a 

jeho personální obsazení, o kterém 

v budoucnu bude rozhodovat rada 

svazu. Byly tak komplexně stanove-

ny podmínky pro další činnost sva-

zu.

V závěrečné diskusi se hovořilo 

například o smlouvě našeho svazu 

se SON /Sdružení na ochranu ná-

jemníků/ o bezúplatném poskytová-

ní poradenství členům našich odbo-

rových organizací a podle vystoupe-

ní delegátů vyšlo najevo, že tato služ-

ba je pro nás přínosem.

Plánovaný program sněmu byl na-

plněn a hornický svaz by tak měl být 

schopen v budoucnu zajišťovat 

všechny služby v rozsahu požado-

vaném jeho členy.          redakce ZB Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil zaslal 
dnes poslancům a poslankyním Otevřený dopis. Obrací se na ně s varováním násled-
ků dalšího zvyšování DPH a s výzvou, že klíčové pro boj s krizí je, zvyšovat výběr DPH, 
a ne jeho sazbu. J. Zavadil také  upozorňuje na opatření, která mohou státním finan-
cím přinést nejméně 25 miliard korun.

„V dubnu letošního roku se na vás otevřeným dopisem obrátila Českomoravská 
konfederace odborových svazů jménem účastníků velké demonstrace, která 21. dub-
na 2012 vzkázala politikům, že se svými neuváženými reformami dopouštějí vážného 
zhoršení ekonomické a sociální situace zaměstnanců a jejich rodin.

Na zářijové schůzi bude Parlament ČR projednávat návrh zákona na další zvýšení 
sazeb DPH – na 15 a 21 %. Jak ukázalo již první zvýšení DPH, jde o nic neřešící a ne-
smyslné opatření, vysávající pouze peněženky občanů. Zvýšení snížené sazby z 10 
na 14 % se v letošním roce negativně projevilo na růstu cen potravin a tedy i na život-
ních nákladech občanů, především rodin s průměrnými příjmy a rodin s dětmi.

Chtěli bychom připomenout, že i v minulém roce jsme varovali před tímto zvyšová-
ním DPH s tím, že dojde ke zdražení potravin a dalších služeb. Tehdy nás vládní činite-
lé usilovně přesvědčovali, že zvýšení DPH se projeví ve snížení marží obchodníků a 
spotřebitel to ani nepocítí. Vládní politici nás také přesvědčovali, že vyšší výběr DPH 
bude využit k řešení problémů rozpočtu, zejména pro zavedení důchodové reformy.

Nic z těchto slibů se nesplnilo a očekávaný výběr DPH - i přes vyšší sazby - se oproti 
minulému roku nezvýšil.

Domníváme se, že prioritou pro nás všechny - občany ČR - musí být především boj 
s daňovými úniky zejména při neplacení DPH. Jak upozorňujeme ve své Vizi pro ČR 
(viz www.cmkos.cz) základním způsobem, jak bojovat proti krizi, je zvýšit výběr DPH 
především zavedením registračních pokladen pro evidenci DPH. Stejně tak za zásad-
ní považujeme také zrušení možnosti pro plátce DPH nakupovat osobní automobily 
bez DPH.

Podle našich propočtů by jenom tato dvě opatření zvýšila výběr DPH nejméně o 25 
miliard korun a to je tedy podstatně více než lze získat zvýšením sazby DPH (pokud se 
nebude opakovat situace letošního roku, kdy toto zvýšení nepřineslo téměř nic). 
Zejména by však toto zvýšení znovu dopadlo na peněženky našich občanů. Kromě ji-
ného by naše navrhovaná opatření omezila možnost vzniku příležitostí pro korupční 
jednání.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, jako představitel Českomoravské konfe-
derace odborových svazů sdružující statisíce zaměstnanců a v prvé řadě občanů, kte-
rým leží osud naší země na srdci, bych vás rád proto požádal o seznámení se s naší Vi-
zí pro ČR a našimi návrhy na řešení současné ekonomické krize. Očekáváme, že ve 
svém rozhodování budete dbát na zájmy široké veřejnosti a budete se rozhodovat ve 
prospěch našich občanů.“ 

V Praze 5.9.2012 

p Delegáti luhačovického sněmu při schvalování programu jednání...

p Na poradě ZIBP vystoupila také JUDr.M.Piekarzová... 

zdař bůh
ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

OKD  OSTRAVA

ICN KR ÝO CH H Í  ON DE BŽ OU

RR

ŮD
S



zdař bůh    2

8,1

13,7

11,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Frýdek-Místek Karviná Ostrava

a
t 
 n
  e
  c
  o
  r
  p

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech 
MSK k 31. srpnu 2012

Počet lidí bez práce je v našem kraji stále vysoký…

Nezaměstnanost se drží na stejné úrovni

Ján Fabián nahradí v čele 
OKD Klause-Dietra Becka

Je bionafta z řepky dobrá?

V Karviné uctili památku horníků

Spolupráce přináší kladné výsledky

Ve čtvrtek 6. září 2012 proběhla u Památníku obětí hornické práce v Karvi-

né tradiční akce, kterou si každoročně připomínáme horníky, kteří při výkonu 

svého povolání ztratili život. Po 15. hodině se shromáždili zástupci vedení 

OKD a jednotlivých VOJ, odboráři a zástupci města Karviné, aby se poklonili 

památce obětí hornické práce. Pietního aktu se zúčastnili také členové 

Kroužků krojovaných horníků v hornických uniformách i se svými prapory a 

program svým vystoupením za doprovodu hudby dechové hudby Májovák 

doprovodily mažoretky Juventus z Karviné. 

Na začátku aktu vystoupili s krátkými projevy Ing.J.Ivánková za vedení 

OKD a Ing.J.Pytlík za hornické odbory. Poté zazněla hornická hymna a sku-

pinky zástupců vedení OKD, VOJ, odborů a města položily kytice k památní-

ku obětí.                                                  Čest památce obětí hornické práce.

p Za SHO položili kytici - zleva Bc.M.Němcová, Ing.J.Pytlík, J.Parma a E.Klepek... 

V Moravskoslezském kraji bylo k 31. srpnu 2012 evidováno 
73 396 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet se po červenco-
vém nárůstu nepatrně snížil o 279 osob. Míra nezaměstnanos-
ti tak stagnovala na hodnotě 11,1 %. Počet volných pracov-
ních míst nepatrně vzrostl na celkových 4 616.

Do registrů kontaktních pracovišť 

ÚP ČR v MSK se v průběhu srpna no-

vě zaevidovalo 5 817 osob. V porov-

nání s letošním červencem jich bylo 

o 992 méně, v meziročním srovnání 

byl jejich počet rovněž nižší, a to      

1 006 osob.

Nárok na podporu v nezaměstna-

nosti a při rekvalifikaci mělo koncem 

srpna 12 277 uchazečů o zaměstná-

ní, tj. 16,7 % všech evidovaných 

osob v MSK.

K 31.08.2012 se ve srovnání s 

předchozím měsícem nepatrně zvý-

šil o 82 na 4 616 počet volných pra-

covních míst v registrech kontakt-

ních pracovišť ÚP ČR v našem kraji. 

Na jedno volné pracovní místo v na-

šem kraji tak připadalo 15,9 uchaze-

čů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů 

na jedno místo připadalo tradičně v 

okrese Bruntál (39,1), naopak 

nejméně v ostravském okrese 

(10,6).

Nejčastěji hlášená volná pra-

covní místa v srpnu 2012 /vybrané 

okresy/

Frýdek-Místek: pomocní pracov-

níci ve výrobě, uklízeči a pomocníci, 

pomocní manipulační pracovníci, 

prodavači v prodejnách, zámečníci, 

údržbáři, obráběči kovů, obchodní 

zástupci, číšníci /servírky, obsluha 

strojů a zařízení, kuchaři /kromě šéf-

kuchařů/, pomocní kuchaři;

Karviná: prodavači v prodejnách, 

montážní dělníci výrobků, dělníci v 

oblasti výstavby budov, seřizovači a 

obsluha obráběcích strojů /kromě 

dřevoobráběcích/, pomocní pracov-

níci ve výrobě, číšníci/servírky, svá-

řeči, řezači plamenem a páječi, řidiči 

nákladních automobilů, tahačů a 

speciálních vozidel, pracovníci os-

trahy a bezpečnostních agentur;

Ostrava: zedníci, kamnáři, dlaždi-

či a montéři suchých staveb, sváře-

či, řezači plamenem a páječi, ob-

chodní zástupci, zprostředkovatelé 

služeb, řidiči osobních a malých do-

dávkových automobilů, taxikáři, in-

stalatéři, potrubáři, stavební zámeč-

níci a stavební klempíři, nástrojaři a 

příbuzní pracovníci, operátoři tele-

fonních panelů, finanční a investiční 

poradci.

Aktivní politika zaměstnanosti 

Krajská pobočka ÚP ČR v Ostra-

vě podpořila v srpnu prostřednictvím 

aktivní politiky zaměstnanosti vytvo-

ření celkem 162 pracovních míst, 

nejvíce společensky účelných pra-

covních míst (+117) a míst v rámci 

veřejně prospěšných prací (+39). 

Od počátku roku tak bylo finančně 

podpořeno 1 742 pracovních příleži-

tostí. Do rekvalifikací bylo v průběhu 

srpna zařazeno 106 uchazečů a zá-

jemců o zaměstnání a od počátku le-

tošního roku jich pak bylo 2 271. 

Z materiálů poskytnutých ÚP Ost-

rava.                              redakce ZB

Petřkovický Kulturní dům hostil 6. září delegáty slavnostní 
schůze Klubu důchodců Dolu Koblov ku příležitosti letošních 
oslav Dne horníků.

Trojici za předsednickým stolem 

tvořili šéf hornických expozic          

Ing.L.Plac, jeho předchůdce – býva-

lý ředitel Hornického muzea           

Ing.M.Fojtík a bývalý hlavní inženýr 

Dolu Koblov současný důchodce   

Ing.J.Bužek. Ten také v dalším prů-

běhu slavnostní schůze převzal s ně-

kolika dalšími obětavci Pamětní list 

za svou činnost pro klub.

Předseda klubu J.Kubošek se ani 

tentokrát nezdržoval s přípravou pí-

semné formy svého referátu a jako 

obvykle mluvil „ spatra“ podle několi-

ka poznámek. Uvítal delegáty i vzác-

né hosty a krátce charakterizoval his-

torii i současnost klubu. Kladně hod-

notil zejména pozornost, kterou orga-

nizaci věnuje Nadace OKD. Dlouho-

době se daří rovněž spolupráce s Ko-

ordinačním výborem důchodců 

OKD, ve kterém koblovskou organi-

zaci zastupuje F.Trčka. Na úspěšné 

činnosti klubu se „podepisuje“ také 

výborná spolupráce s vedením Hor-

nického muzea. Minutou ticha pak 

přítomní uctili památku těch kolegů, 

kteří v uplynulém období odešli do 

„hornického nebe“. Předseda Kubo-

šek zároveň poděkoval za činnost 

všem členům výboru i revizní komi-

se. Nakonec seznámil přítomné s 

nejbližšími plánovanými akcemi klu-

bu, mezi kterými nebude chybět ani 

turistický zájezd. Po slavnostním pří-

pitku a obědě pak následovala ne-

formální beseda, kdy si mohli senioři 

s pozvanými hosty zavzpomínat na 

doby strávené na šachtě.           -jn-

Údaje Evropské komise o uhlíkové sto-
pě bionafty z řepky olejky a jejím podílu 
na snižování emisí skleníkových plynů 
jsou nepodložené. Ukázala to alespoň 
studie dvou odborníků z univerzity v Je-
ně.  Ve své analýze například ukázali, že 
bionafta nepomáhá snížit množství emisí 
skleníkových plynů v takové míře, o jaké 
hovoří evropské instituce.

Němečtí experti Gernot Pehnelt a 
Christoph Vietze použili při svém výzku-
mu stejnou metodu výpočtu, kterou vyu-
žívá Komise. Podle jejich výsledků však 
není pravda, že by spalování bionafty z 
řepky snižovalo množství emisí o 38 % 
ve srovnání s klasickými palivy, jak tvrdí 
evropská exekutiva.

V osmi ze dvanácti zkoumaných scé-
nářů se totiž ukázalo, že toto číslo se po-
hybuje pod 30 %, a tedy i pod úrovní sta-
novenou směrnicí o obnovitelných zdro-
jích energie.

„Naše výsledky ukazují, že udržitel-
nost bionafty z řepky podle interpretace 
směrnice je přinejmenším sporná a ve 
většině scénářů neobhajitelná,“ tvrdí au-
toři.

Odborníci zároveň dodávají, že jejich 
výzkum byl komplikován přístupem Ev-
ropské komise, která odmítla zveřejnit 
všechna svá data z této oblasti. Studie 
tak vychází z veřejně dostupných údajů.

Na nedostatek transparentnosti v této 
otázce již dříve upozornily nevládní orga-
nizace jako například ClientEarth. Podle 
autorů studie tak lze dojít k jednoduché-
mu závěru, že evropská tvrzení o přínosu 
bionafty z řepky ke snižování emisí jsou 
přehnaná a že se jedná spíše o „politický“ 
než o „vědecký“ postoj.

Data Komise prý navíc vycházejí z pro-
počtů předních světových odborníků. Do-
dala, že stížnosti na nedostatek údajů 
jsou nepodložené. Všechna data jsou 
podle ní dostupná na webových strán-
kách Společného výzkumného centra Ev-
ropské komise.      (red, zdroj: euractiv)

p Předseda Klubu důchodců z Koblova 
J.Kubošek informoval členy své 
organizace o činnosti  i o tom, co se 
chystá do budoucna...

p Dr.Ing. Ján Fabián, v současné době ředitel pro rozvoj a strategii, zástupce GŘ...

Generálním ředitelem a předsedou představenstva černou-
helné těžební společnosti OKD se od počátku roku 2013 stane 
Ján Fabián. Rozhodlo o tom představenstvo mateřské spo-
lečnosti New World Resources (NWR). V čele firmy Fabián na-
hradí Klause-Dietra Becka, který odchází na vlastní žádost z 
osobních důvodů. 

Z vedení OKD odejde Beck po ne-
celých šesti letech. Za tu dobu pro-
šla největší moravskoslezská firma 
významnými změnami, zejména dí-
ky více než jedenáctimiliardovým in-
vesticím do nejmodernějších těžeb-
ních technologií a půlmiliardě vlože-
né do oblasti bezpečnosti práce. No-
vý ředitel Ján Fabián, který dosud 
Becka zastupuje a působí jako ředi-
tel pro rozvoj a strategii a místopřed-
seda představenstva OKD, hodlá na 
jeho aktivity navázat. „Hlavní výzvou 
je pro mě udržení stability firmy, kte-
rá je hnacím motorem a významným 
zaměstnavatelem nejen moravsko-
slezského průmyslu. Budeme po-
kračovat v aktivitách, které zajistí vy-
sokou produktivitu práce a další zlep-
šování bezpečnosti horníků,“ řekl Fa-
bián.

Od ledna zůstane Beck místo-
předsedou představenstva OKD a 
členem představenstva NWR, což je 
mimo jiné zárukou hladkého předání 
odpovědností a pokračování nově 
nastavených procesů v oblasti in-
vestic, bezpečnosti i firemní kultury. 
„Rád bych poděkoval všem svým 
spolupracovníkům z vedení společ-
nosti a zároveň horníkům. Svými od-
bornými dovednostmi i týmovým pří-
stupem k práci patří k nejlepším, ja-

ké jsem ve svém životě potkal,“ řekl 
Beck, který dříve působil ve vedení 
těžebních firem v Německu a USA.

Ján Fabián vystudoval hornickou 
fakultu Technické Univerzity v Koši-
cích. V letech 1991 až 1992 pracoval 
pro americkou společnost Colenco 
Power Consulting ve Švýcarsku v ob-
lasti podzemního skladování radio-
aktivního odpadu. V letech 1992 až 
1998 absolvoval doktorandské stu-
dium na institutu geověd TU Berlin, v 
jeho průběhu úzce spolupracoval s 
těžebními společnostmi na Sloven-
sku, v Německu a Austrálii. V letech 
1998 až 2007 pracoval v českém ve-
dení přední světové poradenské spo-
lečnosti Roland Berger Strategy 
Consultants. Od srpna roku 2007 
pracuje ve vedení společnosti OKD, 
a.s. jako ředitel pro rozvoj a strategii, 
zástupce generálního ředitele a mís-
topředseda představenstva. Ze své 
pozice ve vrcholovém managemen-
tu mateřské společnosti New World 
Resources (NWR) zodpovídá za or-
ganizační řízení OKD a dohled nad 
dalšími dceřinými firmami NWR. V 
rámci užšího vedení společnosti se 
podílí na přípravě a realizaci dlouho-
dobé podnikatelské strategie.

Zdroj: tisková zpráva OKD
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I v kanceláři může být někdy horko...

Odboráři z Úpravny Dolu Darkov opět připravili turnaj v nohejbalu…

Do jaké výše teploty lze ještě pracovat?

Konal se už 26. ročník turnaje o Pohár UZK

Hygienická legislativa nestanoví, že zaměstnavatel musí za-
městnance pracující v kanceláři pustit domů dříve z práce z dů-
vodu vysoké teploty v kanceláři, ale také to nevylučuje.

Podle ustanovení § 2 zákona 

č.309/2006 Sb., platí, že zaměstnavatel 

je povinen zajistit, aby pracoviště byla 

prostorově a konstrukčně uspořádána a 

vybavena tak, aby pracovní podmínky 

pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci odpovídaly bez-

pečnostním a hygienickým požadavkům 

na pracovní prostředí a pracoviště, 

zejména aby pracoviště byla osvětlena, 

pokud možno denním světlem, měla sta-

novené mikroklimatické podmínky, 

zejména pokud jde o objem vzduchu, vět-

rání, vlhkost, teplotu a zásobování vo-

dou. 

Hodnoty mikroklimatických podmínek 

upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

v platném znění /viz poslední změna - NV 

93/2012 Sb./, kterým se stanoví podmín-

ky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Podle § 3b odst.2 NV č. 93/2012 Sb., se 

kancelářské administrativní práce hod-

notí dle přílohy č.1 k tomuto nařízení, čás-

ti A, tabulky č.1 do třídy práce I a zátěž 

teplem se hodnotí z hlediska dodržení pří-

pustných hodnot dle přílohy č.1 k tomuto 

nařízení, části A, tabulky č.2, kde je sta-

novena pro tento druh práce maximální 

teplota na pracovišti 27 ̊ C. Podle ustano

vení tohoto nařízení na těchto praco-

vištích, kde jsou překračovány hodnoty 

přípustných mikroklimatických podmí-

nek, musí být doba výkonu práce uprave-

na tak, aby nebyly překračovány hodnoty 

dlouhodobě a krátkodobě únosné pra-

covně tepelné zátěže; tyto hodnoty a do-

by výkonu práce jsou upraveny v části B 

přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Podle tabu-

lek platí, že při krátkodobě zvýšené te-

pelné zátěži (tj. právě v důsledku horkých 

letních dnů) mohou ženy i muži pracovat 

v kanceláři až do teploty 34 oC po celých 

osm hodin, tabulky určují 480 minut. Ná-

hradu tekutin při práci v zátěži teplem ře-

ší vládní nařízení pro kancelářské práce 

od 31˚C. Nad výše uvedených maximál-

ních 27 ˚C však musí zaměstnavatel ně-

jak reagovat a omezit působení tepelné-

ho rizikového faktoru technickými, tech-

nologickými a jinými opatřeními, kterými 

jsou zejména technická řešení /klimati-

zace apod./, úprava pracovních podmí-

nek, doba výkonu práce, zavedení pře-

stávek v práci nebo poskytování ochran-

ných nápojů, byť i nad rámec platné le-

gislativy.

Obecně ale platí, že všechny otázky 

BOZP musí zaměstnavatel projednávat 

se zaměstnanci a to buď prostřednictvím 

zástupců zaměstnanců (odborů) nebo 

přímo. Proto také by s vámi měl zaměst-

navatel projednat i otázku ochrany před 

nepříznivými mikroklimatickými vlivy. Sa-

mozřejmě lze dohodnout ledacos. V rám-

ci kolektivního vyjednávání se běžně do-

jednává poskytování ochranných nápojů 

i nad rámec nařízení vlády. Dále je samo-

zřejmě možno v kolektivní smlouvě sjed-

nat i zkrácení pracovní doby a to tak, že 

nemusí být zkrácená pracovní doba sjed-

nána trvale na delší období, ale jen s ohle-

dem na pracovní podmínky na pracoviš-

tích zaměstnavatele v určitých dnech. To 

vše je možné dohodnout v rámci kolektiv-

ního vyjednávání a to je také smysl a účel 

kolektivního vyjednávání. Pokud ale u za-

městnavatele odbory nepůsobí, pak je si-

tuace poněkud složitější, a platí, že za-

městnavatel musí jednat se zaměstnanci 

a všechna opatření realizovat na základě 

svého vnitřního předpisu, tedy jak posky-

tování ochranných nápojů tak zkrácení 

pracovní doby. Pokud by vám zaměstna-

vatel dobrovolně neupravil pracovní pod-

mínky v souladu s citovaným nařízením 

vlády, pak doporučujeme obrátit se na pří-

slušný odborový orgán, případně na va-

še místně příslušné územní pracoviště 

krajské hygienické stanice, jež stanoví 

zaměstnavateli podmínky a provedou u 

vás kontrolu, zda jsou podmínky stano-

vené nařízením vlády naplňovány.   mac

Naši inspektoři byli na výstavě 
ochranných pomůcek v Brně

Čína se opět vrací 
k jaderné energii 

p Pracovní rukavice patří na podobných výstavách k vyhledávaným exponátům... 

Mezinárodní veletrh prostředků 

osobní ochrany, bezpečnosti práce 

a  p r a c o v n í h o  p r o s t ř e d í  

INTERPROTEC je určen všem, kteří 

se zabývají ochranou zdraví a života 

při práci. 

Proto se ho i letos 10. září zúčast-

nili naši SIBP a ZIBP – Ing.I.Kavka, 

M.Malich, Bc.M.Němcová a P.Vav-

roš.

Pro výrobce a dodavatele pro-

středků a služeb pro ochranu zdraví 

při práci, bezpečnost a hygienu je to 

jediná příležitost v ČR, kde mohou 

nabídnout své produkty především 

specialistům z výrobních firem a od-

borných institucí. 

Naši kolegové se soustředili 

zejména na prezentace ochranných 

pomůcek – pracovní rukavice, brýle, 

obuv a oděvy. Věnovali se rovněž ex-

pozici respirátorů u firem Refil a Drä-

gr, kde diskutovali se zástupci uve-

dených firem o novinkách v této ob-

lasti, zejména pak o nových materiá-

lech pro výrobu jednorázových re-

spirátorů. Zájem vzbudili také expo-

zice pracovních pomůcek – nože na 

řezání pásoviny, pomůcky pro práce 

ve výškách a prostředky pro mani-

pulaci s břemeny.

Hlavně se ale odboráři věnovali 

systémům řízení bezpečnosti a orga-

nizace práce v podnicích a školení 

zaměstnanců, na které se v nejbliž-

ším období zaměří.

Návštěvou veletrhu si tak udělali 

komplexní obrázek o pokroku v ob-

lasti BOZP a navázali kontakty se zá-

stupci různých firem zabývajících se 

bezpečností práce.                   
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Senioři z Dukly slavili Den horníků

p Vítězné družstvo ALFY  - zleva na snímku M.Szlaur, P.Jaro a T.Čížek...

p Souboj u sítě ze zápasu Baně Nováky s týmem Victaulic...

Na sobotu 15. září připadl termín 

konání nohejbalového turnaje o Po-

hár UZK, který připravují a organizují 

s finančním přispěním vedení VOJ 

odboráři z darkovské úpravny. Dějiš-

těm celého klání se stal tentokrát are-

ál cestovní kanceláře Juhász u Žer-

manické přehrady. Počasí účastní-

kům akce přálo a tak mohlo všech 6 

tříčlenných družstev rozehrát celou 

soutěž. Vzhledem k počtu účastníků 

byla zvolena varianta hry každého s 

každým a nakonec si zahrála muž-

stva na 3. a 4. místě tabulky o celko-

vé třetí místo a první dvě mužstva 

hrála o prvenství v turnaji. I když boje 

byly docela dramatické, probíhala 

všechna utkání v duchu „fair play“ a 

hráči předváděli místy až akrobatic-

ké figury, aby zasáhli míč.

Závěrečný zápas o třetí místo spo-

lu sehrála družstva Victaulic a 

Plazma, která byla loni první a tento-

krát získala bronzovou medaili. O 

zlato proběhl boj mezi hosty ze Slo-

venska z Baně Nováky a družstvem 

Alfy, které hlavně v tomto zápase 

předvedlo výborný výkon (vítězství 

2:0) a po několika letech opět vyhrá-

lo celý turnaj. 

Na závěr obdrželi všichni hráči 

hodnotné ceny a vítězné družstvo Al-

fy se muselo už tradičně ponořit do 

vln blízké přehrady.

Celý turnaj byl organizačně dobře 

připraven včetně občerstvení i obě-

du. Všichni přežili toto sportovní klá-

ní beze zranění, a to byl společně se 

sportovním vyžitím hlavní cíl akce.        
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Klub důchodců Dolu Dukla uspořádal 12. září v Domě PZKO v Havířově-

Bludovicích slavnostní schůzi jako oslavu Dne horníků. 

Po odeznění hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ se ujal slova 

předseda klubu A.Čejka, který řekl: „Uplynul rok a my se opět scházíme na 

tomto tradičním místě, abychom zhodnotili uplynulé období a popovídali si 

se svými kamarády“. Minutou ticha pak účastníci schůze uctili památku těch 

devíti kolegů, kteří navždy opustili jejich řady. Nových členů naopak přibylo 

23, takže Klub důchodců Dolu Dukla má momentálně 265 členů. Nejstaršími 

členy jsou 92letý J.Filip, dále 91letá M.Boczková a 90letý B.Kašík. Na této 

slavnostní schůzi převzalo 41 členů gratulaci a jubilejní odměnu.

Na letošní rok připadá nemilé výročí – je to totiž již 5 let, kdy se na Dukle 

přestalo těžit „černé zlato“. Stovky horníků a dalších pracovníků, kteří na 

šachtě pracovali mnoho let, se s touto skutečností jen těžce smiřovaly. Tato 

situace měla dopad i na klub důchodců, který přišel o zázemí.  Díky pocho-

pení Magistrátu města Havířova se dnes senioři z Dukly scházejí ve Středis-

ku volného času na Horymírově ulici.

Klub důchodců Dolu Dukla ani po skončení těžby nezanikl, naopak dále vy-

víjí činnost. Navazuje na aktivity minulých let. Letošní rok odstartovali ple-

sem, pokračovali oslavami MDŽ, organizují zahradní slavnosti a také zá-

jezdy se těší velké oblibě. Vydařily se zájezdy do automobilky Hyundai, pivo-

varu Radegast i na poutní vrch Prašivou. Před slavnostní schůzí bylo předá-

no 31 balíčků nemocným členům, kteří se nemohli dostavit na jednání. Dne 

7. července členové výboru položili kytici k pomníku 108 kamarádů, kteří 

před 51 lety zahynuli při dukelské tragédii. Jednání schůze navštívili a 

pozdravili ve svých vystoupeních rovněž bývalí ředitelé dolu – Ing.J.Gongol,          

Ing.M.Hanus a Ing. M.Mlynář. Po oficiálním programu schůze si přítomní sed-

li k neformální diskusi o současném dění i o minulosti.                              -jn-

p Předsednický stůl - zleva Ing.M.Hanus, Ing.J.Gongol, Ing.M.Mlynář a A.Čejka...

Čínská vláda se rozhodla ukončit roč-

ní moratorium na nové jaderné projekty. 

Obnoví tak program pozastavený po vý-

buchu v japonské elektrárně Fukušima.

Vládní představitelé oznámili, že 

schválili jadernou strategii do roku 2020 

a nové bezpečnostní standardy. Dokon-

čeny byly také kontroly stávajících jader-

ných zařízení, které Čína zahájila krátce 

po havárii v Japonsku.

"Povolení pro nové reaktory už čeká 

za rohem. Stane se tak velmi, velmi br-

zo," domnívá se analytik společnosti 

Barclays Guo Shou.

Podle deníku Financial Times je pro Čí-

ňany, jakožto největší světové spotřebi-

tele elektřiny, obnovení jaderné energe-

tické koncepce klíčové. V zemi teď čeká 

na dokončení 40 procent ze všech roze-

stavěných jaderných elektráren na svě-

tě.

Obnovení programu může, jak podo-

týká deník, vést k posílení ekonomického 

růstu země a k vytvoření množství no-

vých pracovních míst. Dosud využívají 

Číňané především uhelné elektrárny, zá-

vislosti na nich se ale snaží zbavit pomo-

cí alternativních zdrojů.

V počtu jaderných reaktorů chce 

Peking dohnat Francii. Podle nových 

opatření se tak má stát za použití nejmo-

dernější technologií, zejména reaktorů 

třetí generace, které Číně dodává ame-

rická společnost Westinghouse a fran-

couzská Areva.                     Autoři: mk
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Když v roce 1812 zahájil Napoleon
s půlmilionovou armádou ...(1.tajenka),
byla jeho armáda složena převážně
z nezkušených rekrutů a neměla takové
manévrovací schopnosti jako dříve.
Jen starší veteráni bručeli, ale přesto
pochodovali, oddáni svému císaři, který
s nimi spal ve stanu, ochutnával ...
(2.tajenka) a většinu z nich znal jménem.
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Pijete vodu z “watercoolerů” ?

Chevrolet Cruze SW v Ženevě 2012

I podzim života mají aktivní

Aktuální témata pro tuto dobu...

Rodina Chevrolet Cruze je konečně plnohodnotným zástupcem nižší střední třídy: 

nabízí sedan, hatchback i kombi /snímky nahoře/. Tři karoserie znamenají svébytný 

design – na společnou příď navazují diametrálně rozdílné zádě.

Kombi má nejharmoničtější, avšak také nejméně výrazný tvar. Sedan je střižený 

hezky sportovně, hatchback vsadil na zavalitý zadní převis a karoserie kombi končí jed-

noduše elegantním zaoblením.

Okénka v C sloupcích mají relativně malou plochu, díky vhodnému tvaru a umístění 

ale poskytují solidní výhled šikmo vzadu. Zde zíkává kombi na Cruze hatchback cenné 

body.

Pod rozměrnými pátými dveřmi nalezneme rovných 500 litrů, které jsou v praxi ome-

zeny 101 cm délky, 102 cm šířky a 46,5 cm výšky pod platem. Nakládací hrana je sym-

patických 57,5 cm nad zemí, což usnadní manipulaci s předměty. Pod podlahou zava-

zadelníku nalezneme několik malých schránek. Rozdílné zakončené karoserie zna-

menají také různý prostor pro zadní pasažéry. Podélný a příčný směr je neměnný, liší 

se ale výška nad sedákem. Sedan je v tomto ohledu nejméně štědrý (90 cm), 

hatchback nabídne víc (93 cm) a jasným králem mezi Cruzy je nové kombi (95,5).

Společně s příchodem kombi se nabídka rozšiřuje o dva nové motory – benzinový 

1,4 Turbo (103 kW) a dieselový 1,7 VCDi (96 kW).

Zároveň debutuje multimediální systém Chevrolet MyLink. Jedná se o sedmipalco-

vou obrazovku ovládanou výhradně dotykově. Chevrolet slibuje integraci se smarpho-

ny, díky připojení přes Bluetooth nebo USB bude možné využívat funkce chytrého mo-

bilního telefonu (zcela legálně) pomocí panelu MyLink. Zdroj: auto.cz

Že i dobrá tradice je součástí životního stylu, dokazují senioři, organizování v klu-
bech seniorů.  Za účasti primátora Karviné Tomáše Hanzla a jeho náměstka Ing. Dali-
bora Závackého i senátora PČR MUDr. Radka Sušila, se senioři, reprezentující své klu-
by seniorů, spravované sociálním odborem karvinského magistrátu, sešli 29. srpna v 
zahradě Městského klubu seniorů na sportovních hrách. I za účasti svých vrstevníků, 
seniorů z pobytového zařízení Nový domov a kolegů z polského Rybniku a nedalekých 
Golkovic, se soutěžilo v hodu na plechovky, v ruských kuželkách, střílelo se na terč 
vzduchovkou a v hodu elektronickými šipkami.

V hodu na plechovky byla nejlepší seniorka Zita Musilová, která měla nejlepší muš-
ku i ve střelbě vzduchovkou. V mužích byl nejlepším bývalé karvinský primátor a sená-
tor, nyní zastupitel Antonín Petráš (MKS). Mezi muži-seniory se ve střelbě vzduchov-
kou dařilo nejlépe bývalému pracovníku Dolu ČSM Rudolfu Góreckimu (MKS). V  ho-
du šipkami byla z žen-seniorek nejlepší Marie Slaninová z KS Borovského 814. Z 
mužů se v šipkách nejlépe dařilo bývalému pracovníku z Gabriely Jaroslavu Swaczy-
novi z KS od Skleníka. V ruských kuželkách měla nejlepší formu seniorka Jana Je-
roušková (MKS). V mužích-seniorech se nejlépe dařilo bývalému pracovníku dolu 
ČSA Františkovi  Kolarzovi   (KS Skleník).  

Sportovní zápolení bylo zorganizováno v rámci projektu Nadace OKD „Podzim živo-
ta může být pestrý“ pracovnicemi odboru sociálních věcí karvinského magistrátu, ve-
deného Mgr. Martinou Smužovou, která spolu s náměstkem primátora Ing. Daliborem 
Závackým taky nejlepší v každé disciplině ocenila. K dobré pohodě celého setkání při-
spělo bezesporu počasí, ale i občerstvení. Karvinští senioři se zanedlouho takto 
sejdou i na další z mnoha akcí, které pro ně magistrát připravuje. To se ti z nejlepší z klu-
bů seniorů mohou předvést v gurmánské soutěži o ten nejchutnější guláš. A jak to tak 
vypadá, zahanbit se nenechají ani muži.                    Text: J. Břoza, Foto: V. Oszelda

pKolegovi seniorovi Frantovi Kolarzovi předal ocenění předseda klubu seniorů 
z polského Rybniku Bededykt Glówka. Další snímek ukazuje, jak se senioři 
bavili po soutěži.  

Co víte o kobaltu?
Kobalt je lesklý, šedý, velmi tvrdý a 

pevný kov, který má feromagnetické 
vlastnosti. Na vzduchu i ve vodě je kobalt 
stálý. Dobře se rozpouští ve zředěné ky-
selině dusičné, v koncentrované kyselině 
dusičné se nerozpouští.

V ostatních silných kyselinách se roz-
pouští velmi pomalu za vzniku vodíku. Za 
vysokých teplot se slučuje s řadou prvků.

Kobalt tvoří velkou řadu dvoumoc-
ných a trojmocných sloučenin. V přírodě 
se kobalt vyskytuje vždy v přítomnosti 
niklu. Průměrný obsah kobaltu v zemské 
kůře se pohybuje pod 0,01 % hmot.

Důležité kobaltové rudy jsou smaltin 
CoAs2 a kobaltin CoAsS, ale největší 
praktický význam pro průmyslovou výro-
bu kobaltu má heterogenit CoO(OH). Vel-
mi perspektivní zdroje kobaltu jsou hlu-
bokomořské polymetalické konkrece a 
kobaltonosné kůry na dně Tichého a In-
dického oceánu.

Celkem bylo mineralogicky popsáno 
cca 100 nerostů s obsahem kobaltu.

V roce 2011 dosáhla celosvětová těž-
ba kobaltu hodnoty 98 kt, z toho se 52 kt 
vytěžilo v Kongu, v Kanadě 7,2 kt, v Číně 
6,5 kt, v Rusku 6,3 kt a 5,7 kt v Zambii. Vý-
znamným producentem kobaltových rud 
je s roční těžbou 3,6 kt Kuba. Celosvěto-
vé těžitelné zásoby kobaltu jsou odhad-
nuty na 7,5 Mt, z toho se 3,4 Mt nalézá v 
Kongu a 1,4 Mt v Austrálii. V Evropě se ko-
baltová ruda těží ve velmi malém množ-
ství pouze ve Finsku.

Výroba kobaltu se nejčastěji provádí 
tavením kobaltové rudy za přítomnosti 
ledku a sody. Tavenina se rozpustí v kyse-
lině chlorovodíkové, doprovodné kovy se 
z roztoku vysrážejí pomocí sirovodíku. 

Kovový kobalt se využívá k legování 
oceli (zlepšuje řezivost, zvyšuje magne-
tičnost a v menší míře i pevnost oceli), ně-
kterých hliníkových slitin (vylepšuje pev-
nostní i plastické vlastnosti) a k výrobě sli-
tin, práškový kobalt je součástí slinutých 
karbidů.

Sloučeniny kobaltu se používají při vý-
robě smaltů, barviv a ve sklářském a kera-
mickém průmyslu, uhličitan kobaltnatý je 
nejsilnější keramické barvivo. Řada slou-
čenin kobaltu nalézá uplatnění jako ana-
lytická činidla a jako katalyzátory někte-
rých chemických reakcí. 

Zdroj: prvky.com

Watercooler – česky doslova „ochlazovač vody“ – je zaříze-
ní pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vrat-
ných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu pří-
stroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové tep-
lotě. Podobné zařízení může být napojeno také přímo na vodo-
vod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a pak chladí či ohří-
vá, ale jeho problematika je poněkud odlišná a zde mu nebude 
věnována dále pozornost. 

Plánujete pořídit si watercooler? 
Zákazník kupující watercooler by si 

měl řádně promyslet, za jakou dobu se u 
něj obsah barelu (objem obvykle 18 nebo 
10 l) spotřebuje a jakou péči je ochoten 
přístroji věnovat. Vhodné je si zjistit, jaké 
služby v tomto ohledu poskytuje dodava-
telská firma. Musí mít na paměti riziko, že 
při nesprávné péči o zařízení, která může 
vést k rozvoji biofilmů nebo plísní, si bude 
čepovat vodu, která bude mít daleko hor-
ší kvalitu než voda v barelu, nebo bude 
dokonce závadná.

Co byste měli vědět?
Watercooler musí splňovat určité hygi-

enické a bezpečnostní požadavky. Ne-
smí být zdrojem mikrobiálního nebo jiné-
ho znečištění a při jeho používání nesmí 
docházet k nežádoucím změnám ve slo-
žení čepované vody a k ovlivnění jejích 
senzorických vlastností. Distributor musí 
mít doklad o tom, že zařízení splňuje hygi-
enické požadavky definované zákonem 
o ochraně veřejného zdraví, konkrétně 
pak vyhláškou č. 38/2001 Sb., o hygie-
nických požadavcích na výrobky určené 
pro styk s potravinami a pokrmy (do roku 
2004 mohla být tato zařízení posouzena 
rovněž podle vyhlášky č. 37/2001 Sb., o 
hygienických požadavcích pro výrobky 
přicházející do přímého styku s pitnou vo-
dou a na úpravu vody). Bezpečnost elek-
trického zapojení musí být ověřena státní 
zkušebnou.

Jakou vodu do zařízení dáme, tako-
vou si načepujeme?

Ideálně by to mělo platit, ale je tomu v 
praxi skutečně tak? Odpověď není jed-

noznačná. Kvalita vody čepované z wa-
tercooleru totiž závisí na řadě faktorů. 
Zejména na:

- kvalitě dodávané balené vody, 
- kvalitě a druhu použitých konstrukč-

ních materiálů přístroje, 

- čistitelnosti přístroje, 
- umístění přístroje, 
- správném návodu k použití, 
- správném způsobu údržby, čili péči 

uživatele či servisní firmy. 
V souvislosti s problematikou water-

coolerů je nutno především připomenout 
riziko tvorby biofilmu, který se může vy-
tvořit na všech plochách, které jsou ve 
styku s vodou. Pokud se biofilm vytvoří, 
voda v zařízení může mít zatuchlou až 
plesnivou příchuť, problémy budou i s mi-
krobiologickou kvalitou. Odstraňování bi-
ofilmu představuje problém, neboť pou-
žití běžných dezinfekčních prostředků ne-
bývá úspěšné a obvykle dojde pouze k 
zahubení mikroorganismů na povrchu bi-
ofilmu. V podstatě jedinou účinnou meto-
dou k likvidaci biofilmu je mechanické vy-
čištění, proto je u watercoolerů kladen 
velký důraz na čistitelnost přístroje a po-
chopitelně na to, aby se přístroj skutečně 
pravidelně čistil.

Důležitá je rovněž samotná kvalita ba-
lené vody. To, že balená voda odpovídá 
požadavkům příslušné vyhlášky na bale-
né vody (č. 275/2004 Sb.), ještě nezna-
mená, že je ideální k čepování přes wa-
tercooler. Vody nejsou nikdy sterilní a ma-
jí vzhledem k různému složení pro bakte-
rie různou „úživnost“ – to znamená, že ve 
dvou různých vodách uchovávaných za 
stejných podmínek se mohou bakterie po-
množovat velmi rozdílným způsobem. 
Proto podle uvedené vyhlášky musí vý-
robci balených vod v obalech větších než 
5 litrů povinně na obalu (etiketě) uvést 
podmínky uchovávání a dobu spotřeby 
po otevření obalu (tj. zde po nasazení na 
watercooler).

Obecné zásady pro umístění, pro-
voz a sanitaci watercoolerů doporu-
čené Státním zdravotním ústavem:

- Umístění na čistém a větratelném 
místě, chráněném před přímým sluneč-
ním zářením, ne blízko tepelných zdrojů, 
ne ve vlhku a ne tam, kde jsou přítomny 
těkavé organické látky (benzinové pum-
py, tiskárny, práce s rozpouštědly), které 
mohou přispět k vytváření biofilmu nebo 
chuťově či pachově znehodnotit vodu. 

- Voda by měla být spotřebována do 3 
dnů od nasazení barelu na přístroj. 

- Zařízení je třeba v intervalech dopo-
ručených výrobcem pravidelně čistit: 
nejdéle po třech měsících nebo dříve 
podle pokynu výrobce provést celkovou 
sanitaci zařízení.  

- Sanitace představuje demontáž těch 
částí přístroje, které přicházejí do styku s 
dodávanou vodou, jejich mechanické vy-
čištění kartáčkem a detergentním pří-
pravkem, ošetření a proplach vhodným 
dezinfekčním přípravkem. Následuje pro-
plach vodou, a to minimálně v množství 
trojnásobného obsahu vnitřních nádob 
tak, aby došlo k odstranění zbytků dezin-
fekčního přípravku. 

- Pravidelně, nejméně 1x ročně, ověřit 
kvalitu vody vstupující do přístroje a kva-
litu vody vystupující z přístroje mikrobio-
logickým rozborem. 

- V případě výskytu senzorických 
změn nebo existuje-li podezření, že byl 
přístroj kontaminován, okamžitě jej vyřa-
dit z provozu, zajistit rozbor vody a pro-
vést celkovou sanitaci přístroje. 

- Balenou vodu skladujte v chladu a 
temnu, při nesprávném uskladnění hrozí 
pomnožení nežádoucí mikroflóry a zhor-
šení kvality i chuti. 

- Při nasazení barelu na watercooler 
vyznačte na etiketu nebo jiné viditelné 
místo datum nasazení. 

- Snažte se pít vodu co nejčerstvější, 
všímejte si údajů na etiketě. 

- K trvalému pití pro děti i dospělé jsou 
z balených vod nejvhodnější pramenité 
vody a kojenecké vody. 

- Používáte-li vodu z watercooleru pro 
kojence, vodu pro jistotu před použitím 
nejprve převařte. 

- Přírodní minerální vody středně a sil-
ně mineralizované (vzhledem k vyššímu 
obsahu minerálních látek) by neměly tvo-
řit základ běžného pitného režimu; je 
vhodné je střídat a pít v omezeném množ-
ství, v průměru do 0,5 litru denně. 

- Veďte si u watercooleru jednoduchý 
provozní deník, do kterého budete za-
znamenávat datum sanitace či dalších 
důležitých zásahů a zakládat rozbory vo-
dy. 

Určete osobu odpovědnou za provoz 
watercooleru.                       redakce ZB

Nezapomeňte!


