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Odborářské noviny * Číslo 22 * Ročník XXII * 15. listopadu 2012
Podpořili jsme v Praze naše kolegy ze severu Čech...

Demonstrace splnila svůj účel
Opravdu bouřlivou atmosféru měla demonstrace hornických odborů za zachování tisíců pracovních míst, ohrožených územními ekologickými limity těžby, která proběhla
31.10.2012 v Praze před Úřadem vlády ČR.
Počet demonstrantů byl v médiích
uváděn v rozmezí od několika stovek do 1700, přičemž podle korektně spolupracující Policie ČR a organizátorů byl okolo 2 000. Jako přímý
účastník mohu potvrdit odhad organizátorů - ze severních Čech přijelo
33 plných autobusů, jeden ze severní Moravy a horníky (i z Moravských
naftových dolů Hodonín) doplnili zástupci dalších odborových svazů
(zejména OS železničářů, zdravotnictví a školství), organizací a politických stran, představitelé měst a obcí, poslanci, senátoři a veřejnost. Pří-

mým podnětem ke svolání demonstrace byla malá novela horního zákona, z něhož byl, na návrh poslance Milana Šťovíčka (starosty Litvínova), vypuštěn paragraf o možnostech vyvlastnění v obecném zájmu,
což vlastně jednak umožňuje vydírání státu spekulanty a hamižnými
vlastníky pozemků a jednak může
znamenat ukončení těžby v některých lokalitách s následným hrozivým růstem nezaměstnanosti. Jedná se o oblasti s již nyní vysokou nezaměstnaností, takže šance na pracovní uplatnění propuštěných je sku-

tečně mizivá. Na transparentech stálo jasně: „Pohřběte limity, ne nás!“.
Samozřejmě, že se jako u všech odborových demonstrací objevila řada
různých tvrzení a výroků (novinami
počínaje, premiérem Nečasem konče) diskreditujících hornické odbory
jako přisluhovače majitelů firem a jejich snahy o další zisky. Správně to
však vystihl ve svém projevu předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group a místopředseda hornického svazu (OS PHGN)
Jaromír Franta: „Ano jsme Tykačovci, ale byli jsme státu – než jste nás
prodali!“ Pro zaměstnance je totiž důležité mít práci a vlastníka si, bohužel, vybírat nemohou. Je tedy logic-

pokračování na str.č.2
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Před Úřadem vlády ČR postupně k demonstrantům promluvili na snímku zleva: Jaromír Franta – předseda SCCG,

Bc. Jan Sábel – předseda OS PHGN, Ing. Jaromír Pytlík – předseda SHO, Jiří Cingr – moderátor akce a Jaroslav Zavadil –
předseda ČMKOS ...

Rada SHO zasedala tentokrát na Majáku
Penzion Maják v Soběšovicích poskytl 8. a 9. listopadu útočiště rozšířené Radě SHO vzhledem k tomu, že má vhodné
podmínky pro projednávání Kolektivní smlouvy OKD.
Vyjednávání Kolektivní smlouvy
OKD se totiž dostává do „vyšší“ fáze
a bylo třeba upřesnit stanoviska odborů v jednotlivých návrzích znění tohoto aktu. Cílem našeho článku není
však informovat o detailech, protože
ty se mohou kdykoli změnit a zatím
není taktické rozebírat postoje obou
stran vyjednávání. Spíše jde o popis
okolností, které s vyjednáváním souvisí. V předstihu se totiž vyjednává v

Praze Kolektivní smlouva vyššího
stupně mezi Svazem zaměstnavatelů a OS PHGN a tam nám záleží
právě na bodech, které souvisí hlavně se zachováním růstu reálných
mezd.
V pracovněprávní části by KS
OKD měla platit dokonce na 5 let a
mzdová část se bude jako obvykle
dojednávat v závislosti na ekonomických souvislostech spojených s

Mami, můžu se jít koupat do moře?
V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké.
Ale tatínek se koupá.
Tatínek může, on je totiž pěkně pojištěný...

Demokracie vypadá jinak!
Centrální heslo demonstrace 17. listopadu 2012 odkazuje na několik rovin tohoto významného data české historie a současnosti:
+
odkaz k boji studentů za svobodu,
+
odkaz k boji za demokracii v listopadu 1989,
+
odkaz k politické situaci současnosti.
Dnes je důležité poukazovat na to, že demokracie ztrácí pro mnoho lidí
smysl. V polistopadovém vývoji se totiž stala fíkovým listem zakrývajícím
agresivní přechod k nespravedlivému neoliberálně orientovanému hospodaření. Ekonomická transformace, která pomohla přelít nemalou část veřejného bohatství do soukromých rukou postupně vzniklé podnikatelské elity,
velice rychle nalezla spojence v politice ignorující přání a touhy obyvatel státu. Občan se stal strojem, jehož úkolem je jednou za čtyři roky vhodit lístek do
urny.
Obáváme se narůstající nedůvěry občanů v politiku, která se začíná projevovat objevováním se nebezpečných tendencí skrytých např. za prosazováním tzv. morálně čistých osobností v politice, za snahou změnit ústavu, či za
tendencí k technologizaci politických rozhodování, které jsou ve své podstatě omezováním demokracie. Jelikož problém není v tom, že bychom měli příliš demokracie, ale naopak v jejím nedostatku, požadujeme od celé politické
stranické scény:
+
naprosté opuštění neoliberálního stylu i obsahu vládnutí, který se ukázal
jako nespravedlivý a disfunkční (odstoupení vlády, předčasné volby),
+
posílení role občanů v rozhodovacích mechanismech: referendum, participativní rozpočty, volení zástupci do NKÚ apod.,
+
posílení role veřejnosti v nastolování politické agendy jako takové – započít skutečnou veřejnou diskuzi o závažných politických změnách (např. povinnost vlády seriozně se zabývat alternativními představami o vládní politice z dílny odborů).
Základem fungující společnosti jsou fungující základní instituce společnosti, jejichž funkčnost do značné míry zajišťuje stát. Události posledních týdnů (metylová aféra, skandál kolem skarty apod.) jasně ukázal, že neoliberální vládnutí nejen že není levnější, ale především má devastující vliv na fungování veřejné sféry. Ta má zajišťovat fungující nástroje mezigenerační spravedlnosti a solidarity. Fungující státní institucí představují základní garanci
pro široké vrstvy obyvatel; zdravotnictví, školství, policie, atd. vytvářejí
prostor bezpečí pro důstojný život. Požadujeme proto, aby stranická politická scéna zaručila opuštění neoliberálního stylu vládnutí, který rozkládá stát a
zajistila tak nápravu současné neutěšené situace. Z těchto důvodů se ProAlt
zúčastní a plně podpoří protesty 17. listopadu v Praze.

odbytem uhlí v kratších časových obdobích. Proto předseda SHO
Ing.J.Pytlík projednal podrobně návrhy obou vyjednávacích stran jak v
pracovněprávní části, tak i ve mzdové části s tím, že další kolo vyjednávání proběhne 21. listopadu v Havířově.
V dalším průběhu jednání byly podány informace z jednání řídících orgánů RBP a Dozorčí rady OKD s
účastí GŘ OKD K.D.Becka a předsedy Správní rady NWR G.Penny-

pokračování na str.č.2
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Předseda SHO Ing.J.Pytlík /vlevo/ a místopředseda SHO Ing.J.Vlach na jednání
Rady SHO v Soběšovicích...

Podpořili jsme v Praze naše kolegy ze severu Čech...

Demonstrace splnila svůj účel
pokračování ze str.č.1
ké, že hospodárný přístup k nerostnému bohatství by měl být společným zájmem občanů-zaměstnanců,
vlastníků firem i státu! Vždyť zablokování přístupu k vlastním ložiskům
(a to se týká i Frenštátu) znamená
prudké zvýšení energetické závislosti na drahých dovozech a na to
přece doplatí všichni občané! A o ty
by se měla starat vláda, místo nechutného kšeftování s jedním populistickým poslancem (Šťovíček), který ji drží pod krkem a svým pochybným 101. hlasem jí zajišťuje většinu
ve Sněmovně pro její, drtivou většinou národa odmítané, asociální reformy a předražené církevní restituce. Velmi razantně se k tomu vyjádřil
(s následným bouřlivým potleskem)
předseda Sdružení hornických odborů Havířov (SHO) a místopředseda
OS PHGN Ing. Jaromír Pytlík, který
zakončil větou: „Tato vláda by zasloužila na pr…!“ Také předseda Odborového svazu horníků (OS PHGN) Bc. Jan Sábel se do vlády a jmenovitě některých poslanců a senátorů nevybíravě obul s tím, že nejen neplní své sliby, ale poškozují svým jed-

náním v konečném dopadu většinu
obyvatelstva republiky. Masové
skandování „demisi!“ vyvolal svým
projevem předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS) Jaroslav Zavadil, který obvinil vládu, stojící s minimem důvěry
občanů na hlasech přeběhlíků bez
mandátu (strana LIDEM), z nekompetentnosti, diletantství a tolerance
vůči rostoucí korupci. Celkově demonstrace určitě splnila svůj účel –

upozornila na nedostatky v legislativě, na ohrožení pracovních míst, na
proradnost řady volených zástupců
lidu a na stále se zhoršující společenské napětí mezi obyvatelstvem,
které by mohlo vyústit do situace, která byla charakterizována varováními
mnoha účastníků: „Příště bychom
nemuseli mít v rukou jen transparenty!“
Ing. Jaroslav Vlach,
místopředseda SHO
p
Snímek z jednání ZIBP na Dole Darkov - zleva předseda ZO E.Klepek a SIBP
Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák ...

Z pravidelné porady ZIBP
Na své pravidelné poradě se 7. listopadu 2012 sešla většina
závodních inspektorů bezpečnosti práce /ZIBP/ na Dole Darkov. V úvodu svazový inspektor BOZP Ing.V.Potomák seznámil přítomné s programem porady a pak již informoval o jednání k přestávkám v práci.

p
Naši odboráři se před Úřadem vlády v Praze neztratili...

Bezpečnost práce na prvním místě
Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhlo v Soběšovicích dvoudenní školení úsekových inspektorů práce (ÚIP), kterého se
zúčastnilo celkem 51 ÚIP - z toho 43 důlních a 8 povrchových.
Závodní inspektoři bezpečnosti práce
(ZIBP) Jiří Fila a Milan Malich seznámili v
úvodu přítomné s veřejnou prověrkou
bezpečnosti, hygieny a pracovního prostředí na Dole ČSM, která je naplánována na dny 12. až 16.11.2012, kdy budou
kontrolována všechna rozhodující pracoviště, jak v dole, tak i na povrchu včetně
dodavatelských organizací.
Předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík se
ve svém vystoupení věnoval především
stavu vyjednávání nové kolektivní
smlouvy OKD na roky 2013 až 2017 a dění v odborech. Zdůraznil také významnou dohodu odborů s vedením firmy o
proplacení paušálu při souběhu přestávky na jídlo a oddech a nařízené přestávky
z důvodu ztížených mikroklimatických
podmínek, který se podařilo vyjednat ve
výši 100,-Kč za každou takto odpracovanou směnu a to zpětně od 1.5.2012 do
30.11.2012. Od 1.12.2012 bude tento
souběh přestávek placen jako přesčas a
další přestávky se budou striktně dodržovat.
Náměstek ředitele Dolu ČSM pro bezpečnost Ing. Karel Blahut se zaměřil především na stav bezpečnosti a řádné prošetřování pracovních úrazů, protože se
od začátku roku zvýšil počet jak evidovaných, tak i registrovaných úrazů, přičemž
ke značné části úrazů dochází při chůzi.

Jednou z připomínek účastníků školení byla i kritika, že rošty pro chůzi jsou někdy nevhodně instalované, nestabilní a
neudržované od nánosu bahna a napadané horniny, čímž se tyto rošty stávají
kluzkými a mohou tak být jednou z příčin
úrazů. Dále Ing. Blahut nastínil výhled
těžby na obou lokalitách, plán rozfárávky
směrem na bývalý Důl Morcinek v Polsku, včetně čerpání důlních vod z tohoto
důlního pole a řešení zhoršených mikro-

ho. O situaci a vývoji v oblasti BOZP
informovali SIBP Ing.I.Kavka a
Ing.V.Potomák /píšeme na jiném
místě ZB/.
Na závěr jednání prvního dne byly
probrány body v „různém“, kde se hovořilo o manifestacích k výročím
17. listopadu, které budou organizovány v Praze, ale i v regionech naší
republiky. O kolektivním vyjednávání u firmy DALKIA, kde máme své
členy, hovořili M.Němcová a Š.Pintér, kteří je v této věci zastupují. V

žování úrazovosti a zlepšování bezpečnosti práce.
Jednání pozdravil také předseda ZO
E.Klepek, který přítomné ZIBP seznámil
s posledním děním v odborech – sloučení dvou odborových organizací na Dole
Darkov a chystajících se volbách nového
závodního výboru.
V dalším bodě jednání informoval
Ing.Potomák o stavu úrazovosti za prvních 9 měsíců letošního roku. V té době
bylo registrováno 179 pracovních úrazů
/vloni 192/, úrazová četnost dosáhla 7,06
oproti 8,07 v předchozím roce. Připomněl rovněž zatím poslední smrtelný
úraz /čtvrtý v OKD/ na Dole Paskov, kdy
došlo ke smrtelnému poranění lokomotiváře při vodorovné dopravě v blízkosti
hrázového objektu.
Průběh jednání byl také rozšířen o exkurzi do vzdělávacího střediska OKD,
kde byli ZIBP krátce prakticky seznámeni
s výpočetní technikou a možnostmi editorů WORD a EXCEL.
Celý průběh porady byl nakonec ukončen přehlednou informací o připravovaných akcích BOZP /bezpečnostní prověrky a fárání Výboru pro BOZP/, které
se chystají do konce letošního roku. red

Nezaměstnanost na úrovni září
K 31.10.2012 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno
75 419 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti stagnovala na hodnotě z konce září, a to na 11,4 %. Úhrnný počet volných pracovních míst v MSK se zvýšil na 4 665.

p
Pohled do sálu plného úsekových inspektorů práce při vystoupení Ing.J.Pytlíka...

Rada SHO zasedala ...
pokračování ze str.č.1

klimatických podmínek v porubu 332 204
a s chlazením budoucích porubů ve
40. sloji.
Svazoví inspektoři bezpečnosti práce
Ing. Ivo Kavka a Ing. Vladimír Potomák
informovali o pracovních úrazech včetně
smrtelných a jejich odškodňování a o nemocech z povolání za celé OKD.
Vedoucí Odboru bezpečnosti a hygieny práce Ing. Břetislav Pukowski vysvětlil
novou organizační strukturu Dolu ČSM,
která platí zkušebně od 1.9.2012 a najede naostro od 1.1.2013 a podrobně analyzoval mimořádné události v akciové
společnosti OKD.
Bezpečnostní technik lokality Jih

Při souběhu přestávek bezpečnostních a na oddech a jídlo strana zaměstnavatele začíná proplácet od dubna zpětně za každou směnu zaměstnance v dole paušální odměnu 100 korun až do konce listopadu. Po tomto datu bude tento
souběh přestávek odměňován jako práce přesčas. Současně by mělo být navýšeno obsazení pracovišť rubání v obtížných klimatických podmínkách a technické režimy při ražbách nastaveny s ohledem na mikroklimatické podmínky.
V dalším průběhu jednání vystoupil náměstek pro BOZP Dolu Darkov Ing.D.Hájek, který přítomné seznámil se současnou těžební situací VOJ. Do konce roku
by měl být naplněn plán těžby v objemu
zhruba 3 milionů tun, horší je to s vyraženou metráží. Do budoucna se počítá s postupným snižováním těžby vzhledem ke
stavu geologických zásob. Důležité pro
zaměstnance je, že zůstanou zachována
pracovní místa v takovém rozsahu, který
zajistí rentabilní dobývání a jejich počet
bude korespondovat s přirozenými odchody a se snižováním počtu zaměstnanců dodavatelských firem. Pro oblast
BOZP je důležité, že vedení podniku i odbory mají jeden stejný zájem, a to je sni-

průběhu jednání vystoupili rovněž
představitelé firmy GTH Multicatering, aby představili svou nabídku v
oblasti stravování zaměstnanců.
Program druhého dne byl věnován různým tématům z odborové problematiky a místopředseda SHO
Ing.J.Vlach přednesl obsáhlou přednášku, jejímž tématem byla důchodová reforma a změny, které nás čekají od roku 2013.
Další pravidelné jednání Rady
SHO proběhne v Havířově 14. prosince 2012.
redakce ZB

Ing. Josef Szamaránszký přiblížil, zejména důlním ÚIP, problematiku otřesových
jevů a způsoby jejich prevence.
Protiprašný technik lokality Sever Josef Drastich odpovídal na dotazy, které
se týkaly, mimo jiné, nedostatečně fungujících odprašovačů na ražbách, málo
účinných postřiků na některých pásových linkách a zvýšené prašnosti na
úpravně při zpracování energetického
uhlí, kde postupně dochází k automatizování postřiků na přesypech pásů a sýpkách.
Školení bezesporu přispělo k výraznému zvýšení informovanosti a vzdělanosti v dané oblasti a všichni účastníci se
shodli v názoru, že heslo akciovky
„Bezpečnost především “ se musí projevit v praxi a právě ÚIP se o to hodlají všemi silami zasadit.
Jiří Fila, ZIBP Dolu ČSM

Do evidencí kontaktních pracovišť ÚP
ČR v MSK se během října nově registrovalo 6 967 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem jich bylo o 1 881 méně, přičemž meziročně byl jejich počet rovněž
nižší, a to o 40 osob.
Celkový počet volných pracovních
míst v registrech kontaktních pracovišť
ÚP ČR v MSK se meziměsíčně zvýšil o
388 na 4 665. K největšímu zvýšení došlo v okrese Ostrava (+162 míst), Karviná (+138) a Frýdek-Místek (+137). V porovnání s říjnem minulého roku bylo v
MSK o 128 míst více.
Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 16,2 uchazečů o
zaměstnání.
Nejvíce uchazečů na jedno místo bylo
tradičně v okrese Bruntál (50,1), naopak

nejméně v ostravském okrese (10,2).
Aktivní politika zaměstnanosti
ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě
podpořila v říjnu prostřednictvím aktivní
politiky zaměstnanosti vytvoření celkem
287 pracovních míst, nejvíce společensky účelných pracovních míst (+200) a
míst v rámci veřejně prospěšných prací
(+75). Od počátku roku tak bylo finančně
podpořeno celkem 2 306 pracovních příležitostí. Do rekvalifikací bylo v průběhu
října zařazeno 615 uchazečů a zájemců
o zaměstnání a od počátku letošního
roku jich pak bylo 3 327. Od ledna do října tohoto roku zahájilo v Moravskoslezském kraji zvolenou rekvalifikaci 729
uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
MSK k 31. říjnu 2012
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Navštivte další objekt spojený s historií hornictví ...

Ráj permoníků na Dole Kukla v Oslavanech
Ráj permoníků je otevřen od 1. května 2012 v areálu kolem
těžní věže někdejšího Dolu Kukla v Oslavanech. Navazuje na
zdejší tradici uhelného dolování. Jeho 26 atrakcí nese názvy
pocházející z hornické hantýrky – třeba verštat, sálpóna, šut,
trojfus, šutrvol, šachthala.
V jednotlivých atrakcích se odehrává interaktivní hra "Magic Permon", řízená pomocí moderních informačních technologií. Návštěvníci
zde naleznou největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na povrchu systém důlních chodeb. Také důlní jezero, sopku, propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales, důlní štoly, v nichž jsou umístěny další
atrakce.
„Proti jiným zábavním parkům to
bude zábavní park s příběhem – každý návštěvník může zapojením do interaktivní hry projít deseti nástrahami některé ze šesti tras oslavanských permonů. Princip hry spočívá
v plnění deseti různých druhů úkolů
– jak vědomostních, tak dovednostních. Hra má tři různé úrovně - pro
děti do 10 let, pro dospívající mládež
i pro dospělé,“ vysvětlila na tiskové
konferenci na veletrhu Regiontour
2012 Alena Lubasová, ředitelka divize vzdělávání a rozvoje Strojírny

Oslavany, která je hlavním investorem tohoto inovativního projektu.
Rodinám s dětmi, dospívajícím i
dospělým nabízí Ráj permoníků poznání, zábavu i adrenalinové zážitky
spojené s historií – technologií těžby
černého uhlí v Rosickooslavanském uhelném revíru. Vý-

Pitná a teplá voda na pracovišti
Dotaz:
Kde je stanoveno, že
na pracovišti musí být
pitná voda a jak je myšleno, že prostor určený
pro práci musí být mimo jiného zásoben teplou tekoucí vodou?
Odpověď:
Nařízení vlády č.
361/2007 Sb., v platném
znění, stanoví obecný požadavek, že prostor určený pro práci musí být zásoben:
a) pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a
zajištění předlékařské pomoci a
b) teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance (ust. §
53).
Co se rozumí prostorem určeným pro práci, nařízení vlády nedefinuje,
nicméně se dá předpokládat, že jde o pojem širší, než jedno konkrétní pracoviště..
Přísnější požadavky citované nařízení vlády stanoví pro:
! práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci,
! s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi,
! s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 1 a 2,
! s látkami uvedenými v § 16 (Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci),
! s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314,
! při práci ve výrobě kosmetických prostředků,
! v úpravnách vod a vodovodů,
! holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách,
! v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve
kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo
myostimulátory,
kdy musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti.
Rozdíl mezi obecným požadavkem na běžná pracoviště a mezi shora vyjmenovanými pracemi a pracovišti je ten, že v prvním případě /obecně/ nemusí být pitná voda v prostoru určeném pro práci tekoucí, v druhém případě musí být pitná voda tekoucí přímo na pracovišti. Teplá tekoucí voda pro zajištění
osobní hygieny zaměstnance, by měla být zajištěna vždy v prostoru určeném pro práci.
Zdroj: BOZPprofi
/ mak /

sledkem je živá a veřejnosti přístupná kulturní památka s interaktivní náplní, která se pravděpodobně stane
turistickým magnetem.
O zvýšení přitažlivosti se mají postarat i doplňkové služby. Třeba cukrárna na terase rekonstruované těžní věže, hornická kantýna se specialitami, připomínajícími gastronomii z
přelomu 19.a 20. století, úschovna
kol nebo turistické informační místo
s prodejem suvenýrů.
Zdroj: www.oslavany.info

Na českém teplárenském trhu nastává pohyb, jaký tu léta nebyl. Hned několik
zahraničních skupin zvažuje odprodej
českých tepláren. Byznys se jim tu nedaří, vykazují ztráty. A budoucnost neslibuje
zlepšení. Ceny uhlí pro teplárny porostou, zpřísňují se ekologické limity, bude
se platit za emisní povolenky.
"Na prodej jsou podíly E.ON v teplárnách Tábor a Otrokovice, z teplárenství
chce v Česku odejít i Alpiq Generation,"
tvrdí šéf teplárenské skupiny Dalkia ČR
Zdeněk Duba.
Mluvčí E.ON Vladimír Vácha sice vy-

Němci i Švýcaři se chtějí
zbavit českých tepláren
loučil, že by skupina zvažovala prodej
svých 51 procent akcií v táborské teplárně, prodej Otrokovic však nepopřel: "Bez
komentáře." Mluvčí Alpiqu Markéta Čapková nebyla o moc sdílnější: "Nebudeme
se vyjadřovat."
Další zdroje ale Dubovu informaci potvrzují. "E.ON i Alpiq u nás sondovaly
možnost prodeje," řekl HN například jeden z manažerů ČEZ. ČEZ, stejně jako
Dalkia naopak chce v teplárenství posilovat.
Jak německý E.ON, tak švýcarský Alpiq patří v českém teplárenství mezi
středně velké hráče. Alpiq provozuje kromě zlínské teplárny jeden z nejmodernějších domácích zdrojů - Energocentrum
Kladno. Roční obrat se blíží čtyřem miliardám korun, firma však hospodaří se
ztrátou. Ztrátová byla loni i otrokovická
teplárna E.ON. Teplárna Tábor, jež splácí
nové technologie za skoro půl miliardy,
měla tržby 318 milionů a vydělala 29 milionů.
Zdroje z teplárenské branže tvrdí, že
odchod z Česka zvažuje i další německá
skupina, MVV Energie. Podle informací
HN sondovali zástupci MVV - byť neoficiálně a předběžně - případný zájem o svá
aktiva u skupiny Penta.
MVV u nás patří k největším v oboru.
Má deset tepláren, zásobuje přes 90 tisíc
domácností, je vůbec největším tuzemským výrobcem tepla a elektřiny ze zemního plynu. Skupina sice loni vykázala
zisk 300 milionů, ovšem hlavně díky mimořádným prodejům majetku. Jinak jí v
Česku klesají tržby a provozní výsledek
byl loni minusový.
Ani MVV ale informace o chystaném
odchodu nechce potvrdit. "Naše mateřská společnost nezahájila žádné procesy k opuštění trhu," sdělila mluvčí firmy
Pavla Kutlu. Je ale obvyklé, že firmy o podobných transakcích mluví až ve chvíli,
kdy je o nich rozhodnuto.
Zdroj: www.ihned.cz

Zdravotní pojišťovny nutí nemocnice
k rušení lůžek a oddělení
Dvě třetiny ze 152 nemocnic v České republice by se měly v
příštích pěti letech zbavit některého ze svých oddělení. Dalších 18 nemocnic by pak do dvou či tří let mělo svou podobu
změnit ještě víc.
Vyplývá to z vyjádření prezidenta
Všeobecné zdravotní pojišťovny
(VZP) Pavla Horáka na konferenci o
chystaném rušení 6000 akutních nemocničních lůžek. Akci uspořádala
Česká lékařská komora (ČLK).
S navrhovaným zavíráním oddělení či nemocnic nesouhlasí. Proti
jsou i lékařské odbory, Asociace Českých a moravských nemocnic, svaz
pacientů a Národní rada osob se
zdravotním postižením.
Ke konci roku všem 152 nemocnicím s akutními lůžky vyprší dosavadní smlouvy o hrazení péče a ministerstvo zdravotnictví a VZP postavili smluvní nemocnice před hotovou věc, aniž by se zástupci nemoc
jednali. Pojišťovny nyní předávají nemocnicím návrhy nových dohod.
Podle záměru by 12 zařízení mělo s
akutní lůžkovou péčí skončit a dostanou kontrakt o hrazení péče na
rok, dále budou poskytovat podle návrhu VZP pouze jednodenní péči.
Dalších 18 by mělo dostat střednědobou smlouvu a mělo by svou
strukturu poskytování péče podle
plánu změnit víc. Patří mezi ně třeba
brněnská vojenská nemocnice či
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Podle VZP je možné i případné sloučení s jiným zdravotnickým zařízením.
Smlouvu na pět let bez podmínek

mají dvě desítky nemocnic, tedy asi
14 procent. Další stovka by pak měla
do pěti let vyřešit situaci s lůžky v některém z oddělení.
Ministerstvo zdravotnictví chce
nemocniční síť v Česku zeštíhlit, protože je prý příliš rozsáhlá.
Podle šéfa VZP Horáka, by na tisícovku obyvatel mělo připadat v průměru 4,5 akutního lůžka. V Česku by
jich tak mělo být celkem k dispozici
kolem 47 000. Letos v dubnu jich bylo zhruba 51 200.
Podle prezidenta lékařské komory Milana Kubka se zrušením lůžek
peníze ve zdravotnictví neušetří. I
když za posledních sedm let ubylo
7000 nemocničních postelí, podíl výdajů na nemocnice stoupl ze 47 na
52 procent, řekl Kubek. Podle komory a odborů seznam vznikl náhodně
od zeleného stolu bez důkladné analýzy, průhledných pravidel a společenského konsensu, to je bez jednání s nemocnicemi. Krizový štáb sdružující zástupce nemocnic, pacientů,
odborů, lékařů a zdravotně postižených občanů doporučil nemocnicím
postupovat jednotně a odmítnout
uzavírání smluv pod nátlakem, dokud zdravotní pojišťovny neupustí
od záměru využít nových smluv k zásadní redukci nemocniční péče a nedají k tomu dostatečně garance.
(kov)

Podzimní turnaj zvládli lépe senioři od Skleníku
Již několikaletou tradicí se stala setkání seniorů několika klubů, spravovaných sociálním odborem karvinského magistrátu při soutěžích v různých
sportovních, ale třeba i kulinářských disciplínách, mnohé třeba i s účastí družebních klubů z polského Rybnika či Golkovic, jsou i pod záštitou Nadace
OKD.
Při meziklubových utkáních, kde se opět spolu setkávají třeba i bývalí spolupracovníci z okolních šachet OKD, sehrávají přátelské duely v kulečníku a
šachu. Letos zjara se setkali se svými vrstevníky v klubovně seniorů na ulici
V Aleji v Karviné-Ráji, tedy od Skleníku. Podzimní odveta byla o předposledním říjnovém dni v domečku Městského klubu seniorů /MKS/ v Karviné.
V kulečníku se hrálo ve tři a čtyři koule. Hru na obou kulečníkových stolech
plně ovládli senioři z klubu, jehož předsedkyní je paní Alena Klaisová, tedy ráječtí, kteří porazili své vyzyvatele 7,5 ku 0,5 bodu. Plichtou 100:100 v kulečníku ve 3. koule skončil jen duel bývalého pracovníka dolu ČSM Rudolfa
Góreckiho (MKS) a Arnošta Branného /KS Skleník/, jinak vše, i v kulečníku
ve 4. koule, bylo v režii seniorů z KS Skleník.
Podobně skvěle si ráječtí senioři vedli i u stolu se šachovnicemi, kdy zde
remízu 1:1 uhráli jen někdejší Doubravák, předseda MKS Jaroslav Krótki s letos devadesátiletým kolegou Antonínem Wróblem /KS Skleník/, bývalým důlním technikem větrání závodu Mír dolu 1. máj, který i přes svůj úctyhodný
věk si s kamarády do svého KS v Ráji často přijíždí zahrát až ze Stonavy.
Všechny ostatní šachové partie vyhráli senioři z KS od Skleníka v poměru 12
ku 4 bodům.
Kolegové senioři z MKS by měli do jara tedy více zatrénovat, ať si skóre
vzájemných utkání vylepší.
Text: J. Břoza, foto: P.Humenjuk

p
Senioři se hraní šachů věnují s opravdovým zaujetím...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží
Vzor lze využít v situaci,
kdy je spotřebiteli zasláno
neobjednané zboží a spotřebitel si nepřeje, aby se tak dělo.
Kdy je tento vzor vhodný?
Spotřebiteli je zasláno neobjednané
zboží. Mnohé společnosti však nejenže
obtěžují vlastním zasíláním nevyžádaného zboží, ale následně i požadavky na
platbu za doručené zboží.
Jak tento vzor použít?
Jedním ze způsobů prodeje je zaslání
neobjednaného zboží na adresu spotřebitele a následné vymáhání peněz za toto zboží. Tuto problematiku upravuje § 53
odst. 9 občanského zákoníku, který říká,
že pokud dodavatel plní spotřebiteli bez
objednávky, pak není spotřebitel povinen
zboží dodavateli vrátit a ani jej na to upozornit. Spotřebitel si tedy může zboží bez
dalšího ponechat, aniž by dodavateli něco platil. Řada spotřebitelů ovšem přesto
upřednostňuje, aby jim další zboží nebylo zasíláno a aby je dodavatel neobtěžoval požadavky na zaplacení.
V takovém případě je vhodné se obrátit písemně na odesílatele. Forma tohoto

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

DACIA na Autosalonu v Paříži 2012
Zatímco u minulých generací se design dvojice Logan, Sandero v mnohém lišil, nové generace těchto aut jsou ale prakticky totožné.
Při návštěvě stánku Dacie na pařížském autosalonu se zdálo, že rumunská automobilka poněkud podcenila zájem o nové generace modelů Logan a
Sandero. Sandera tu byla vystavena dvě (jedno v „terénní“ verzi Stepway /snímek dole/), Logan jen jeden /snímky nahoře/.
Trojice vystavených automobilů znamenala, že byly prakticky pořád obklopeny zájemci o ně, kteří si je chtěli prohlédnout, nebo třeba jen vyfotit. Prozkoumat si nový Logan a Sandero tak byl poněkud náročný úkol, nakonec se
ale povedlo.
I přes shodnou techniku býval design Loganu a Sandera svébytný, tomu je
však konec. Nyní jsou přídě hacthbacku a sedanu shodné, liší se jen řešení
zadních partií.
Samozřejmě, tyto automobily působí levně, snaží se to však zakrýt vcelku
líbivou karoserií. Ta je jednoduchá a moderní, ostrá dolní linka předního nárazníku pak dokonce vypadá, jako by se inspirovala u Audi.
Sandero Stepway je oproti výchozímu hatchbacku o 40 milimetrů vyšší.
Vzhled se liší oplastováním dolní části karoserie. Ve výbavě nechybí přední
mlhovky nebo střešní ližiny.
Palubní deska je známá již z Lodgy, před spolujezdcem se nachází objemná odkládací schránka. Tlačítka ovládání oken jsou umístěna na středovém
panelu, což znají majitelé stávající generace Loganu.
Ve vystaveném vozu poněkud zlobil výškově nastavitelný volant. Při nastavování volant skřípal, plasty drhly o sebe, volantem se tak těžce hýbalo.
Celková kvalita zpracování je mnohem lepší než u konkurenční Lady Granta. Pasažéři v Dacii také ocení dostatek místa nad hlavou.
Zavazadelník se otevírá stisknutím zámku jako v případě MPV Lodgy. Při
otevírání je třeba dávat si pozor na zuby, víko se totiž prudce otevírá.
Kufr Sandera má 320 litrů, je dlouhý 77 cm, široký 100 cm a vysoký 48 cm.
To zavazadlový prostor Loganu nabízí 510 litrů, na délku měří 99 cm, na šířku 93 cm a na výšku 53 cm. U vyšších stupňů se dá u obou aut zadní lavice
sklopit v poměru 60:40.
Nabídka motorů pro Sandero a Logan bude čítat moderní benzinový tříválec 0,9 TCe (66 kW a 135 Nm), benzinový čtyřválec 1,2 16v (55 kW) a dvě verze turbodieselu 1,5 dCi (s 55 kW a 66 kW). Pro Sandero Stepway bude k dispozici pouze 0,9 TCe (66 kW) a 1,5 dCi (s 66 kW). Zdroj: auto.cz

Zajímá vás vápník?
Vápník je šedobílý, na čerstvém řezu
lesklý, měkký kov. Snadno se rozpouští
ve zředěných minerálních kyselinách a
prudce reaguje s vodou za vývoje vodíku. Ve sloučeninách se vyskytuje výhradně v oxidačním stupni +II.
Výskyt vápníku v přírodě
V přírodě se elementární vápník nevyskytuje, ale v zemské kůře je v množství
3,25 % hmot. rozptýlen ve svých sloučeninách. Vápník je pátý nejrozšířenější prvek v přírodě.
Nejdůležitějšími užitkovými nerosty
vápníku jsou minerály kalcit (vápenec)
CaCO3, dolomit CaCO3·MgCO3,
anhydrit (sádrovec) CaSO4·2H2O, apatit
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) a fluorit (kazivec)
CaF2.
Celkem bylo mineralogicky popsáno
přes 1400 minerálů s obsahem vápníku.
V množství 0,16 % hmot. se vápník nachází také v mořské vodě a spolu s hořčíkem způsobuje tvrdost vody.
Výroba a využití vápníku
Podobně jako ostatní kovy alkalických
zemin, se i vápník vyrábí elektrolýzou taveniny svých halogenidů. Základní surovinou pro výrobu vápníku je chlorid
CaCl2.
Kovový vápník nachází využití jako
součást některých slitin a jako redukční
činidlo pro výrobu kovů ze skupiny
lanthanoidů. Celosvětová roční produkce vápníku činí 2500 t.
Obrovský praktický význam mají sloučeniny vápníku zejména pro výrobu stavebních materiálů (cement, sádra, vápno).
Vápník v potravinách
Pro lidský organismus má vápník a
hořčík nezastupitelný význam, je nejdůležitější látkou při tvorbě kostí a zubů. Je
nutný k přenosu nervových vzruchů,
ovlivňuje srážlivost krve, aktivuje některé
hormony, kontroluje rovnováhu kyselin a
vyvolává spánek.
V dostatečném množství se vápník nachází např. v mléčných potravinách (vysoký obsah vápníku mají zejména tvrdé
sýry) a luštěninách.
Nedostatek vápníku
Nedostatek vápníku (hypokalcémie)
může způsobit poruchy růstu u dětí, u dospělých řídnutí kostí (osteoporóza) a
měknutí kostí (osteomalcie). Příznaky
akutního nedostatku vápníku jsou
zejména střídání zácpy a průjmu, bušení
srdce, záchvaty úzkosti, dýchací potíže,
svalové záškuby, křeče a svalové bolesti,
potíže při chůzi, opary a afty v ústech, lomivost nehtů, padání vlasů, bolestivé
menstruační krvácení a skřípání zubů během spánku. Zdroj: prvky.com

podání není nijak stanovena. Obecně lze
doporučit formu písemnou (doporučený
dopis nebo e-mail). Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby
za toto zboží je zároveň zakázanou agresivní obchodní praktikou. Spotřebitel se
tak může dle druhu zboží obrátit s podnětem na příslušný dozorový orgán, nejčastěji na Českou obchodní inspekci.
Upozornění
Důležité je si uvědomit, že § 53 odst. 9
občanského zákoníku se vztahuje pouze
na případy, kdy zboží posílá dodavatel,
tedy osoba, která při uzavírání smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud by věc poslala
fyzická osoba, která není podnikatelem,
tak by se v případě, že by si spotřebitel
zboží ponechal, jednalo o bezdůvodné
obohacení. Často se také stává, že si
spotřebitel není vědom toho, že by
smlouvu uzavřel nebo si myslí, že smlouva musí být nutně uzavřena písemně.
Kupní smlouvu lze ale obecně v těchto
případech uzavřít i ústně (např. prostřednictvím telefonu). V takových případech
samozřejmě nelze uplatnit výše zmíněný
§ 53 odst. 9 občanského zákoníku.
Důležité zákony a dokumenty
! Občanský zákoník, zákon č. 40/1964
Sb. (§ 53 odst. 9)
! Zákon o ochraně spotřebitele č.
634/1992 Sb.
Související vzory
! Žádost o odstranění osobních údajů
z databáze
! Podnět živnostenskému úřadu pro šíření obtěžující tištěné reklamy
! Podnět České obchodní inspekci pro
porušování zákona o ochraně spotřebitele
Obecná doporučení
Před použitím tohoto vzoru je nutné si
ověřit zejména podle výše uvedených
podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný
text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro
spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na
POMŮCKA:
ANAS
DUŠEVNÍ
AROSE
NEKLID
SEKO, TAKA

1.
TAJENKA

HLAVY
KLÁŠTERŮ

HERNY

PLIVNÍK
(ŘÍDCE)

PRIMITIVNÍ
PAPÍROVINA
KACHNA
(ODBORNĚ)

kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v
kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme
v dopisu uvést. Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Neníli si spotřebitel jist ohledně svých práv a
rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich
uplatňování však může napomoci k jejich
účinnému prosazení.
Vzor:
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail
Jméno a příjmení dodavatele (či název firmy)
IČ dodavatele
Adresa dodavatele
Praha, 1. prosince 2011
Žádost o ukončení zasílání neobjednaného zboží
Vážení,
dne … byl na moji adresu doručen balíček s holicími strojky značky Břitva se složenkou na zaplacení částky ….. Kč.
Vzhledem k tomu, že jsem si toto zboží
neobjednal, odmítám za něj rovněž platit.
Ačkoli si v souladu s § 53 odst. 9 zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
mohu takové zboží ponechat, tak vám
dobrovolně nabízím možnost, abyste si
jej vyzvedli dne … na adrese mého bydliště. Zároveň vás žádám, abyste mne již
nadále neobtěžovali zasíláním neobjednaného zboží a zasílání složenek a dopisů požadujících jeho zaplacení.
Dále si dovoluji vám připomenout, že
zasílání zboží bez jeho předchozí objednávky spojené s požadavkem platby za
toto zboží je zakázanou agresivní obchodní praktikou ve smyslu § 5a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a nezdržíte-li se tohoto jednání v budoucnu, budu nucen na vaše jednání upozornit Českou obchodní inspekci jako dozorový orgán.
S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)
Zdroj: Vzor časopisu dTest

... (1.tajenka), které se konaly v r. 1914
v Bosně, považovalo ... (2.tajenka) za
provokaci. Navíc se konaly právě v den
srbského národního smutku při výročí
porážky na Kosově poli r. 1389, která
Srbům přinesla stoletou osmanskou
nadvládu. Návštěva následníka rakouskouherského trůnu arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este ještě přilila olej do ohně.
PŘIROZENÁ
PRYSKYŘICE

NÁŠ
BÝVALÝ
ŠACHISTA

INDICKÁ
PYSKY
ROSTLINA

CITOSLOVCE
BOLESTI

2.DÍL 2.
TAJENKY

KOVOVÝ
PRVEK

SVÍZEL
OBKLADEK
KALY
STAVEBNÍ
VÝZTUŽ

ZNAČKA
STRONCIA

PENĚŽITÝ
TREST

DRUH

MOŘEPLAVEC

DOBRÉ
NÁPOJE

SPZ BENEŠOVA

PRÁVA
ODPORU

MLYNÁŘSKÝ STROJ

ROSTLINNÉ
VAJÍČKO

OBYVATEL
ESTONSKA (ŘÍDCE)

1.DÍL 2.
TAJENKY

KLOUDNÁ
POPELÁŘSKÝ VŮZ

KAJÍCNÍK

VÍŘIT
JMÉNO
DIVÍNA

RŮŽICE

ČÁST
ODĚVU
ÚLOHA

CHOŤ
VÁCLAVA II.

NAHLODÁ- TAPETA
(ZASTAR.)
NÍ

HEKÁNÍ
ŘVÁT

SYMETRÁLA

ZÁPOR

NOČNÍ
DRAVEC
HRA V BÝVALÉ LOTERII

PAPOUŠEK

TLUMOK

DRUH
PALMY
PRIMÁT

PRÁVNÍ
ZÁSTUPCI

ŘÍMSKÝCH
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OCHABOVATI

PÍPAT

POMLKA
NÁSTROJŮ
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