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ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ Běž mu tam hodit mouchu, ať se něco děje!
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V Havířově se konalo 14. února pravidelné zasedání Rady SHO…

Připravuje se organizačně Sněm SHO
V Havířově se 14. února sešla většina členů Rady SHO,
aby řešila současnou problematiku odborů.
V úvodu předseda SHO Ing.J.Pytlík provedl kontrolu usnesení minulé
rady, kde se hovořilo o smluvních
mzdách na povrchových pracovištích /byly sníženy o 20 %/. Odbory
nadále usilují o jejich navýšení.
Dalším bodem porady byly informace z jednání, která proběhla za
uplynulé období. Předseda SHO nejprve hovořil o zasedání Pracovní
skupiny pro řešení hospodářské a
sociální situace v Moravskoslezském kraji, která se zabývá ekonomickou situací velkých podniků našeho kraje a zejména nezaměstnanos-

tí, která neustále roste. Dále informoval o jednání s výkonným ředitelem OKD D.Ekmarkem a o setkání s
poslankyní O.Havlovou, která se angažuje v problematice hornických důchodů a přislíbila pomoc při prosazování našich cílů – možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez snížení jeho výše.
O situaci v oblasti BOZP podal informace SIBP Ing.V.Potomák, když
opět zopakoval hodnoty hlavních
ukazatelů úrazovosti za minulý rok a
seznámil přítomné se záměrem nového vedoucího OBHP OKD
Ing.P.Zajíčka uvést do praxe nové
pojetí oblasti BOZP. Z tohoto důvodu
se zúčastní i porady ZIBP 5.března
na Závodě Darkov společně s předsedy jednotlivých odborových orga-

nizací. Dále se předseda SHO zabýval účastí členů našeho sdružení na
Sněmu OS PHGN /proběhne 9.dubna v Luhačovicích/ a přípravou sněmu našeho sdružení, který se bude
konat 28.března ve Stonavě /Dům
PZKO/. Rada SHO pak schválila počet 47 delegátů, kteří se podle klíče
stanoveného Jednacím řádem SHO
zúčastní sněmu /se 13 členy rady je
to celkem 60 lidí/. Řídícím sněmu bude Š.Pintér. Jako hosté budou pozváni za hornický svaz Bc.J.Sábel a
M.Franta, za OKD D.Ekmark,
Ing.J.Jurášek, Ing.P.Hadrava a
Ing.J.Ivánková.
Jednání rady pak ukončila diskuze ke mzdám a příplatkům na rizikových pravištích.
redakce ZB
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SIBP Ing.V.Potomák, předseda ZO z Lazů F.Riedl a místpředseda ZO z ČSM J.Fila na jednání rady...

Rada svazu projednala návrh rozpočtu svazu na rok 2014...

Budeme požadovat změny
Nečasových reforem
Vláda Petra Nečase svými reformami provedenými v uplynulých letech poškodila zaměstnance a jejich rodiny i důchodce prakticky ve všech oblastech
života. Snížila podporu rodin s dětmi, omezila nemocenské dávky, snížila budoucí důchody většině zaměstnanců, omezila valorizace vyplácených důchodů, prodloužila důchodový věk až do nekonečna. Nečinně přihlížela rostoucí nezaměstnanosti a stagnaci ekonomiky bez nejmenšího zájmu o osudy občanů.
Za proklamovanou snahou o ozdravení veřejných financí a nízký státní
dluh se však skrývala široká podpora jen jedné skupiny občanů - příjmově
nejsilnějších.
Důsledkem vládních reforem je neúnosně vysoká nezaměstnanost, nárůst chudoby, rostoucí zadlužování domácností provázené nepřijatelnými
praktikami vymahačů dluhů a také beznaděj i bezdomovectví postihující stále více občanů, kteří ztratili šanci na slušnou práci i důstojný život. Ten se stává výsadou vyvolených.
ČMKOS proto musí požadovat na nové vládě, aby obrátila svoji pozornost
k lidem práce i k těm, kteří pracovat chtějí, ale z různých důvodů, zejména
proto, že práce není, nepracují. Chceme vrátit do středu pozornosti vlády člověka, nikoliv finanční trhy, přimět vládu k řešení „obyčejných“ problémů, které lidi nejvíce tíží a znemožňují jim vést spokojený život, mezi které patří např. zajištění sítě dostupných předškolních zařízení pro rodiny s malými dětmi, zvýšení porodného a další opatření ke zlepšení péče o děti či o sladění
pracovního a rodinného života.
Proto je třeba změnit tzv. reformy provedené vládou Petra Nečase, obnovit plnohodnotný sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, vrátit
se k demokratické tvorbě práva a zaměřit se na klíčové problémy naší země.
Kpřekonání krize, znovunastartování ekonomického růstu a ke snížení nezaměstnanosti a chudoby je třeba přijmout aktivní opatření, zejména ta, která
jsme formulovali ve Vizi ČMKOS pro Českou republiku. Potřebujeme rychle
zahájit a realizovat investiční akce s výrazným multiplikačním efektem, např.
výstavbu nejméně 50 tisíc bytů v nájemním bydlení se sníženým nájemným,
rozvinout některé infrastrukturní projekty a k tomu využít vedle vlastních zdrojů v maximální možné míře i prostředky Evropské unie, které má ČR k dispozici. ČMKOS se bude aktivně podílet i na tvorbě účinných opatření proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz, práci načerno, porušování a
omezování práv zaměstnanců a dalším negativním jevům, které nám všem
škodí. Odstranění nejtíživějších důsledků asociálních reforem vlády Petra
Nečase bude naší prioritou.
Václav Pícl, I. místopředseda ČMKOS

Jednalo se o sněmu a hospodaření svazu
Návrh rozpočtu svazu na rok 2014, informace o majetku a
hospodaření svazu a příprava III. sněmu, to byly hlavní body
jednání VIII. Rady Odborového svazu PHGN. Zasedání se
uskutečnilo 12. února v Praze.
Po kontrole usnesení z minulé rady informoval předseda svazu
Bc. Jan Sábel o realizaci prodeje bytů v Praze a o problémech s nájemci
hotelů Fontána I a II v Luhačovicích.
Rada svazu vzala na vědomí informaci o změně nájemce na hotelu
Luha (dříve Fontána I), kterým je od
15. ledna firma Mikostar, s.r.o. a o
podmínkách nájmu. Zároveň vzala

na vědomí změnu názvu hotelu Luha (dříve Fontána I) na hotel Harmonie II a hotelu Harmonie (dříve Fontána II) na hotel Harmonie I.
Poté první místopředseda svazu
Jaromír Franta vyzval předsedkyni
revizní komise svazu Ing. Taťánu
Karkoškovou, aby radu seznámila
se stanoviskem revizní komise k návrhu rozpočtu OS PHGN na rok

2014. Revizní komise nemá k rozpočtu připomínky a doporučuje sněmu ho schválit. Rada svazu po zapracování připomínek rozpočet,
včetně návrhu rozpočtového provizoria do 30. dubna 2014, schvaluje a
doporučuje sněmu rovněž rozpočet
schválit.
Rada dále projednala přípravy III.
Sněmu odborového svazu, který se
uskuteční 9. dubna 2014 v hotelu
Fontána II (Harmonie I) v Luhačovicích. Dopoledne se zde proběhne

pokračování na str.č.2
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Snímek ze zasedání Rady OS PHGN v Praze...

Důchodci hrají v naší společnosti stále významnější roli ...

Senioři hodnotili svou činnost
V „Domečku“ v Horní Suché se 19.února konala Valná hromada seniorů OKD za účasti 53 delegátů a hostů , mezi které
patřili mluvčí OKD Ing.M.Síbrt, ředitel Nadace OKD Mgr.M.Olša a předseda SHO Ing.J.Pytlík.
Celou akci zahájila hornická hymna „
Hornický stav budiž velebený“ a potom
už řídící akce M.Machálek nechal schválit potřebné komise. Hlavním bodem jednání pak byla zpráva o činnosti, kterou
přednesl předseda Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/ K.Bajtek. Ten
stručně vyhodnotil minulý rok jako nepříznivý pro seniory, a to z několika důvodů.
Mezi ně patřila nízká valorizace důchodů, zvýšené DPH na potraviny a léky a reformy zdravotnictví, z kterého se stále více stává „byznys“ a pochybné reformy důchodového systému. Přesto stále stojí za
to „usilovat o nápravu“, jak sdělil předseda Bajtek. Ve svém projevu se pak věnoval činnosti KVD a poděkoval Nadaci
OKD za loňský příspěvek 200 tisíc korun
na činnost klubů důchodců. Kriticky se vyjádřil ke zrušení deputátu pro důchodce.
Kladně naopak hodnotil spolupráci s hornickým svazem a s SHO, které finančně i
odborně pomáhá při činnosti KVD. Na republikové úrovni je to pak ADO a Rada seniorů, které bojují za oprávněné zájmy seniorů. Svou roli hrají i besedy s poslanci a
zástupci měst a obcí, kteří se touto for-

mou dovídají o problematice důchodců.
V následné diskusi nejprve vystoupili
Ing.M.Síbrt a Mgr.M.Olša. Ten přislíbil, že
Nadace OKD opět finančně přispěje na
činnost klubů důchodců OKD. Jejich vystoupení doplnil předseda SHO
Ing.J.Pytlík, který podal informace k současné situaci v OKD, v regionu i ke snaze

odborů vybojovat lepší důchodové zajištění pro horníky. Následovala diskuze, ve
které se přítomní delegáti ptali na deputát, hornické školství i budoucnost hornictví.
Valná hromada nakonec schválila
usnesení, které obsahovalo v podstatě
všechny dosavadní aktivity seniorů OKD
od činnosti KVD přes zapojení do republikových orgánů /ADO, Rada seniorů/ až
po právní poradenství a jednání s poslanci a představiteli regionu.
redakce ZB
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Předseda KVD K.Bajtek při přednesu zprávy o činnosti /vlevo M.Machálek/...

Mediální prostředky vycházejí z posledního auditu NWR ...

OKD: Schyluje se k útlumu těžby?
Podniku OKD do pěti let hrozí snížení produkce až na pětinu, pokud nezačnou růst ceny uhlí. Vyplývá to z poslední zprávy mateřské společnosti OKD - NWR. Z firmy, která je největším soukromým zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji,
by tak zůstal jen zlomek.
Zatímco v roce 2011 prodávala společnost NWR tunu koksovatelného uhlí
za 182 eur, letos za ni dostane poloviční
cenu. V prvním čtvrtletí minulého roku
spadly ceny o patnáct procent, letos ve
stejném období ještě o dalších sedm.
Úsporná opatření, která zahrnují propouštění i prodej OKK Koksoven za 95
milionů eur, nestačí.
Pokud se situace nezmění, do roku
2021 se těžba kvůli nerentabilnosti sníží
ze současných více než devíti milionů
tun uhlí ročně na čtyři miliony. "A za předpokladu stávajících dlouhodobých cen
uhlí by po roce 2023 těžba podle očekávání neměla přesahovat dva miliony tun
ročně," uvedl předseda představenstva
Gareth Penny ve zprávě, která komentuje výsledky společnosti. Produkce dva miliony tun uhlí ročně přitom odpovídá výkonu jedné šachty. Zbývající doly by šly do
útlumu. NWR vychází z revize ekonomic-

ké vytěžitelnosti zásob uhlí. Zatímco na
konci roku 2012 uváděla, že se vyplatí vytěžit 184 milionů tun, nyní prodejné zásoby zredukovala na 64 milionů tun. Plán životnosti dolů nezahrnuje provoz Dolu
Paskov po roce 2014 a část projektu plánovaného rozšíření Dolu Karviná.
Gareth Penny potvrdil, že ohledně Dolu Paskov společnost spolu s českým státem ještě zkoumá možnost ponechání
šachty v provozu po roce 2014. "Jakýkoli
podobný scénář bude však muset být přínosný pro všechny zainteresované strany a také bude muset být v souladu s legislativou Evropské unie. Diskuse budou
pokračovat v průběhu března," shrnul
předseda představenstva.
Předsedu hornických odborů Jaromíra Pytlíka zprávy o tom, co by mohlo být
za devět nebo deset let, teď nezneklidňují. "Vše bude záležet na vývoji cen uhlí.
Naší prioritou zůstává zachování pracov-

ních míst pro lidi z Dolu Paskov," uvedl
Pytlík. Nepříznivé vyhlídky OKD nějak nepřekvapují primátora Karviné. "Z toho plyne, že není možné spoléhat jen na jednoho zaměstnavatele a jeden obor. Regionu bude muset pomoct stát, nabídnout lidem jiné uplatnění, pomoci firmám rozjet
nové činnosti," řekl Tomáš Hanzel z
ČSSD.
NWR v číslech:
! 970 milionů eur dosáhla loňská ztráta
těžební společnosti NWR
! 1,24 milionu eur byla ztráta v roce
2012
! o 21 procent loni klesla těžba uhlí oproti předchozímu roku
! na 15 735 se loni snížil počet zaměstnanců z předloňských 16 987
! 68 eur dosáhly náklady NWR na tunu
uhlí ve čtvrtém kvartálu roku 2013
! na 60 eur za tunu chce společnost srazit náklady do konce roku
! 91 eur za tunu je průměrná cena koksovatelného uhlí v prvním čtvrtletí roku
2014, což je o 7 procent méně než v předchozím kvartálu
! 182 eur za tunu byla cena koksovatelného uhlí v roce 2011
Zdroj: ČT24

Rada svazu projednala návrh rozpočtu svazu na rok 2014...

Jednalo se o sněmu a hospodaření svazu
pokračování ze str.č.1
jednání rady a od 13.00 hodin začne
sněm, jehož delegáti si vyslechnou
zprávu o činnosti rady svazu od II.
sněmu, výsledky hospodaření svazu za rok 2013 a budou schvalovat
rozpočet svazu na rok 2014.
Místopředseda svazu Ing. Jaromír Pytlík přiblížil organizační opatření na úseku BOZP, aby výkazy o
činnosti inspektorů bezpečnosti práce a informace o vývoji úrazovosti z
regionů byly předkládány ve stanovených termínech. Upozornil, že se
svaz připravuje na vyhodnocení plnění odvětvové kolektivní smlouvy v
odborových sdruženích.

Předsedové odborových sdružení informovali radu o proběhu kolektivního vyjednávání ve firmách. Například v Sokolovské uhelné už podepsali dodatek, který zajišťuje růst hodinových i mzdových tarifů o dvě procenta. Ve skupině CCG Most zbývá
dojednat ještě dvě kolektivní smlouvy.
Václav Sacha informoval radu, že
ve firmě AWT Rekultivace a.s. Havířov byla technickohospodářskými
pracovníky založena třetí odborová
organizace, která blokuje společný
návrh kolektivní smlouvy, což vyhovuje vedení společnosti, ve které došlo k poklesu mezd zaměstnanců o
12,5 procenta.
Předseda Jan Sábel informoval ra-

du o novém projektu v rámci bipartijního dialogu mezi odborovým a zaměstnavatelským svazem v těžebním průmyslu. První etapa se jmenuje „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na
změny důchodového systému“. K tomuto tématu připravil odborový svaz
sérii seminářů pro odborová sdružení v regionech. Na Ostravsku a Mostecku již přednášeli svazoví právníci
mimo jiné i na téma nový občanský
zákoník a pracovní právo.
Předseda Sábel informoval radu i
o přípravě VI. Sjezdu ČMKOS, který
se uskuteční v dubnu v Praze. Sjezd
zvolí nové vedení a program odborové centrály na další období.
(Text a foto: kov)

ČMKOS se bude v kampani
prezentovat v krajích
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
připravila v rámci projektu „Posílení sociálního dialogu pro
všechny zaměstnance – důstojná práce – Česká republika“ na
letošní březen šest prezentačních akcí v českých a moravských městech.
Podle místopředsedkyně
ČMKOS Radky Sokolové (na snímku) chce největší odborová centrála
v zemi tímto svým historicky prvním
počinem bourat předsudky lidí vůči
odborům.
Zástupci ČMKOS postupně navštíví Ostravu, Karvinou, Hradec
Králové, Náchod, Plzeň a Rokycany.
„Lokality jsme vybírali napříč Českou republikou,“ říká Radka Sokolová a vysvětluje smysl akcí:
„Primárním cílem je informovat a prolomit mýty, které jsou s odbory spojovány. Chceme představit dosažené výsledky a nabídnout služby, které odbory svým členům poskytují.
Podle statistických údajů v podnicích, kde působí odbory, mají zaměstnanci lepší pracovní podmínky,
včetně mezd. To jen potvrzuje fakt,
že společně si zaměstnanci dokážou svá práva prosadit podstatně lépe. Samotný zaměstnanec zůstává
při jednání se zaměstnavatelem tou
slabší stranou.“
ČMKOS představí v regionech
nejen tamní zástupce, ale na setkání
s občany na hlavních náměstích přizve též experty, kteří přímo na místě
poradí s pracovně - právní problematikou, zodpoví dotazy na bezpečnost práce či na zlepšení pracovních
podmínek.
„Nejde o náborovou akci. Chceme se lidem více přiblížit a ukázat jim, jak důležitý je sociální dialog ve
společnosti. Protože jen díky vzájemnému respektu zaměstnavatelů
a zaměstnanců může dojít ke spokojenosti obou. Ale budeme rádi, když
prezentace činnosti odborů přispěje
k rozšíření našich řad,“ dodává Sokolová.
Prezentační akce v regionech budou mít jednotné schéma. Po dopolední tiskové konferenci následuje
od 12.30 do 16.30 hodin veřejné se-

tkání zástupců odborů s občany na
hlavních náměstích všech šesti vybraných lokalit.
„Chceme lidi přivítat v příjemném
prostředí vyhřívaných stanů, připravili jsme jim mnoho informačních materiálů, v nichž jim vysvětlujeme roli
odborů a důležitost sociálního dialogu, bez nějž se dnešní civilizovaná
společnost neobejde,“ říká místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
Termíny a místa konání prezentačních akcí ČMKOS v regionech:
- 4. března 2014, 12.30 hodin, Masarykovo náměstí, Ostrava
- 5. března 2014, 12.30 hodin, Masarykovo náměstí, Karviná
- 18. března 2014, 12.30 hodin,
Masarykovo náměstí, Hradec Králové
- 19. března 2014, 12.30 hodin,
Masarykovo náměstí, Náchod
- 25. března 2014, 12.30 hodin,
Náměstí Republiky, Plzeň
- 26. března 2014, 12.30 hodin,
Masarykovo náměstí, Rokycany
redakce ZB
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Radka Sokolová - místopředsedkyně ČMKOS...

Nadace OKD ohlásila
grantové výzvy pro rok 2014
Jedna z největších firemních nadací v České republice i letos podpoří veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací, měst a obcí. V okresech Karviná, FrýdekMístek a Ostrava-město rozdělí prostřednictvím svých čtyř grantových programů 12
milionů korun.
Nadační podpora se tak soustředí pouze na projekty, které najdou cílovou skupinu
v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. Stejně jako v předchozích letech
bude podpořena především zdravotní a sociální oblast, zejména pak chráněné dílny,
dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity nebo obnova životního
prostředí. Žádosti budou přijímány do 14. února a podávají se elektronicky pomocí systému Grantys (http://www.grantys.cz).
Společný víkend hendikepované mládeže a jejích opatrovníků z organizace Help
klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením. O podpoře jednotlivých projektů rozhodne na doporučení odborné komise správní rada nadace, výsledky budou známy
22. dubna. Minimální výše podpory není omezena, maximální částky se odvíjejí podle
typu grantového programu. Do programu „Pro zdraví“ a „Pro budoucnost“ nabízí až
500 000 Kč, „Pro radost“ 250 000 Kč a v programu „Pro Evropu“ je maximální možná výše příspěvku 100 000 Kč. Podrobnosti grantových výzev nadace zveřejnila na svém
webu: http://www.nadaceokd.cz.

Jde to udělat i trochu jinak
Mám známého a je to Polák a horník.
Pro nás, odboráře, je to problém, zvláště,
když zde fungují dodavatelské firmy, které někdy zabírají pracovní místa našich
občanů. Tenhle je ale výjimkou, protože
po nástupu na Lazy se brzy stal kmenovým zaměstnancem a vstoupil dokonce
do našich odborů. Tohle není pohádka,
ale skutečnost. Položil jsem mu proto několik otázek.
Jak dlouho už u nás pracuješ?
Je to 16 let a postupně jsem si zvýšil
kvalifikaci až na 7. pracovní třídu. Líbilo
se mi tady a v současné době mi chybí
zhruba 3 roky, abych mohl odejít do hornického důchodu.
Kde v současné době pracuješ?
V minulosti i později v rubání. Musím
říci, že v kolektivech, kde jsem byl, se ke
mně chovali s respektem. Pracovní podmínky v dole nejsou zrovna ideální, a i

když je v dole pořádné horko, dá se to vydržet.
Můžeš srovnat mzdové podmínky v
Polsku a u nás?
Chtěl bych říci, že jsou na podobných
pracovištích srovnatelné. I když jsou samozřejmě různé podmínky v kolektivech,
kde se zrovna nacházíte.
Jak si se vyrovnal s jazykovou otázkou?
Musím říci, že za těch 16 let rozumím
všemu, co po mně chtějí včetně technologických postupů. Dokonce i tomu, čemu my Poláci říkáme „gwary“ tj. místní dialekt, který existuje v různých částech revíru. Takže určitě nemůže dojít k nějakému velkému nedorozumění.
Děkuji za rozhovor a přeji ti, aby se tvá
další hornická kariéra dostala ke zdárnému konci.
redakce ZB

Klub přátel hornického muzea v Ostravě je stále aktivní...

Osm tisíc kilometrů v hodině
Tak se mohli cítit posluchači besedy KPHMO v pondělí 10.února s tématem Národní parky Ameriky.
Na úvod předseda pobočky seznámil členy s finanční uzávěrkou
pobočky za loňský rok, který nebyl
ztrátový a umožnil plnohodnotnou
činnost Klubu, za což poděkoval mimo jiné místním sponzorům: Magistrátu města a společnosti HTS. Pozval přítomné na filmové odpoledne
do Stálé expozice v Renetě, které bude 13.února s tématem Hornická Ostrava. Po blahopřání jubilantům se
konečně ujal slova Ing.B.Koběrský,
který absolvoval 20denní okružní
cestu po Národních parcích západ-

ního pobřeží USA. Tuto cestu podnikl v květnu roku 2009 v pronajatém
automobilu se svým kolegou. Začátek cesty po příletu byl v San Franciscu s jeho tradičními artefakty /Golden Gate, Cablecar , Alcatras,…/.
Byl zde zajímavý odkaz na systém
cestování, u nás asi zatím nemožný,
se vzájemným respektem řidičů.
Když vozidla s více pasažéry, které
jedou v levém rychlém pruhu po šestiproudé komunikaci, potřebují odbočit vpravo, všichni ostatní jim umožňují plynulý průjezd k odbočce i když
se tato auta pohybují podle hustoty
provozu viditelně pomalu. Nedá se
zde podrobně popsat průběh celé
cesty, tak aspoň nejzajímavější zá-
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Ing.B.Koběrský přednesl poutavou přednášku o amerických národních parcích...

Povrchoví ÚIP se školili
Dne 13. února 2014 proběhlo první společné setkání a školení úsekových inspektorů bezpečnosti práce (ÚIP) ze závodu
SC.
Povrchoví ÚIP byli dosud proškolováni v rámci svých odborů na šachtách, ale
vzhledem k tomu, že problematika povrchových pracovišť z pohledu bezpečnosti práce je specifická a trochu jiná, než u
důlních pracovišť, uvítali jsme návrh vedení závodu SC na uspořádání jednodenního školení pro povrchové zaměstnance.
Celkem 17 úsekových inspektorů na
úvod přivítali předsedkyně a ZIBP povrchových pracovišť OKD Bc. Monika Němcová a ředitel závodu SC Ing. Libor Poloch, společně s výrobním náměstkem
Bc. Boleslavem Reitzem a bezpečnostním technikem Ing. Reném Girtlerem.
Ing. L. Poloch vyjádřil přesvědčení, že takováto setkání mají smysl a požádal
všechny přítomné ÚIP, aby byli v rámci
svých pracovišť a svého postavení nápomocni k řešení bezpečnosti práce, která
je pro zaměstnavatele prioritou.
Poté již následovalo vystoupení

Ing. R. Girtlera, který přítomné seznámil
s vývojem bezpečnosti nejen v OKD,
a.s., ale zejména na závodě SC. Informoval o hlavních problémech v oblasti
bezpečnosti práce, včetně všech pracovních úrazů, které se na SC staly v průběhu posledního roku.
V dalším průběhu školení pak vystoupili jako lektoři Bc.M.Němcová a svazoví
inspektoři bezpečnosti práce Ing.I.Kavka
a Ing.V.Potomák. Hlavním tématem školení byla legislativa týkající se bezpečnosti práce, šetření pracovních úrazů a
hygiena práce. Všichni úsekoví inspektoři velmi aktivně vstupovali do diskuze a v
celém průběhu školení se jim všichni přítomní snažili okamžitě odpovídat na jejich praktické dotazy.
Na závěr bylo konstatováno, že takovéto školení povrchových úsekových inspektorů všichni přítomni přivítali a bylo
přislíbeno, že se bude opakovat minimálně dvakrát ročně.
MN
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Snímek ze školení povrchových inspektorů bezpečnosti práce na Lazech...

žitky. Yosemitský park umožnil procházku po ledovcových polích, v národním parku Sequoia mohli vidět
největší a jedny z nejstarších stromů
planety, v pohoří Sierra Nevada se
prošli Kings Canyonem s četnými
skalisky fantaskních tvarů. Přejeli
údolí smrti s vyschlým solným jezerem, kde je ideální rovná plocha pro
testování rychlostních rekordů vozidel. Prožili noc v Las Vegas, ale odolali možnosti rychle zbohatnout ve
zdejších hernách. Vychutnali si velkolepé rozměry Grand Canyonu a
pokračovali do Archers známé četnými a rozměrnými skalními oblouky
a okny, mnohdy dvojnásobnými nad
sebou. Nemohli minout ani nejstarší
Národní park Yellowstone s perfektní průvodcovskou službou, která jim
umožnila být vždy včas na místě,
kde se někde bude zrovna něco zajímavého dít. Celou cestu doplňovaly
snímky rozkvetlých kaktusů v jinak
pusté krajině, pasoucí se bizoni a jiná zvěř zdejší fauny. Zajímavostí bylo i to, že kromě všudypřítomných Japonců, se zde setkali i s rodinou z
Moravy. Více se do hodinové besedy nevešlo a z následujících dotazů
vyplynuly informace: náklady na cestu do 100 tis. Kč, průměrná spotřeba
hybridního automobilu kolem 4 litrů
na sto kilometrů. Děkujeme
Ing.B.Koběrskému za velice zajímavou a svěže vedenou besedu. -jn-

Starší lidé častěji zohledňují při výběru zaměstnání finanční situaci rodiny a
tráví více času domácími pracemi než
mladí. Přesto přibývá konfliktů v rodinách. Mladá generace neváhá prosazovat svůj názor i přes nesouhlas rodičů, ať
už jde o piercing či tetování nebo třeba
vlastenectví. Není divu, v některých ohledech totiž žijí obě generace v úplně jiném
světě.
Vyplývá to z průzkumu společnosti Datank mezi lidmi ve věku 15 - 25 let a 45-55
let, který se zaměřil na rozdíly v jejich názorech a chování ve vybraných životních

Střet generací je
aktuálním problémem
situacích. Mladé i starší lidi sice spojují liberální postoje k manželství a rodinnému
životu, jejich reálné chování se však často značně liší. Podíl mladých lidí, kteří mají konflikty se svými rodiči, se za posledních 30 let téměř zdvojnásobil. Mezi mladými se tak v současnosti konfliktům s rodiči vyhne jen asi každý desátý člověk.
„Možná trochu překvapivě se mladí a
starší lidé příliš neliší, pokud jde o základní životní priority jako je dobrá práce,
možnost rozvíjet své záliby, vybudovat si
rodinné zázemí, nebo třeba v tom, jak přistupují k penězům. Rozdíly vidíme především v odlišném estetickém cítění, mladí lidé navíc tolik nedbají na své soukromí a také se u nich vytrácí národní hrdost.“ vysvětluje Ondřej Pivoňka, jeden z
autorů výzkumu.
Od kolika let je člověk starý?
Výrazné rozdíly existují ve vnímání toho, do kdy je člověk ještě považován za
mladého. Mladí lidé si pod výrazem
„starý člověk“ nejčastěji představí někoho ve věku 61 – 65 let, zatímco starší lidé
by podobné označení nejčastěji přisoudili lidem starším než 75 let.
S odlišným vnímáním věku souvisí také odlišné estetické cítění. Vůbec nejvýrazněji se rozcházely názory obou generací na piercing a tetování. „Piercing má v
oblibě necelá polovina mladých, mezi
staršími má k piercingu pozitivní vztah
jen asi čtvrtina lidí. U většiny starších lidí
naopak budí pohoršení, zatímco mezi
mladými piercing vadí jen necelé třetině
lidí. Tetování se zase líbí přibližně 68 %
mladých, zatímco mezi staršími lidmi je
to jen necelá polovina.“ dodává k tomu
Ondřej Pivoňka z agentury Datank.
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Členové Koordinačního výboru důchodců OKD při svém jednání v Havířově...

Problémy Havířova
nejsou seniorům cizí
Jednání Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/ zahájil 10. února již
tradičně jeho předseda Karel Bajtek. Ing.Z.Weiser a Ing.J.Vilím se pak odebrali na krátkou poradu, aby připravili zprávu revizní komise pro Valnou hromadu KVD. Předseda Bajtek předal přítomným delegační lístky na valnou
hromadu.
V další části jednání přišel mezi seniory náměstek havířovského primátora Ing.P.Smrček. Přislíbil, že se bude ještě více zajímat o problematiku seniorů, kteří se vlastně před léty zasloužili jako mladí lidé o zrod a rozvoj města. V
přátelské atmosféře pak pohotově reagoval na dotazy Ing.J.Gongola. M.Kočendy a dalších, kteří se zajímali o současnost i budoucnost města. Některé
připomínky si náměstek Smrček poznamenal a slíbil, že se je bude snažit
urychleně řešit. Senioři měli příležitost posoudit návrh připravované rekonstrukce autobusového nádraží. Náměstek primátora i senioři společně dokázali, že jim problémy „jejich“ města nejsou cizí.
J.Navrátil

Penze - synonymum chudoby
Penze se stává pro hodně Čechů synonymem a hrozbou
chudoby. Kolem 61 procent důchodců jen tak tak vyjde s důchodem, uvádí výzkum, jehož výsledky nedávno zveřejnila
společnost Alternativa 50+. Současně je stále více lidí nuceno
odcházet do předčasného důchodu.
„Česko se dostává do paradoxní
situace. Na jedné straně má společnost zájem, aby lidé pracovali co
nejdéle, na druhé straně nejčastějším důvodem pro odchod do předčasné penze je výpověď,“ uvedla Jana Hamanová, ředitelka agentury
SC&C, která výzkum provedla.
Nejčastějším důvodem pro odchod do předčasného důchodu je
skutečně v Česku ztráta či hrozba
ztráty práce. Dvě pětiny lidí pobírající předčasný důchod v něm skončily,
protože dostaly v práci výpověď, potvrdil průzkum. Prudký pokles příjmů
z měsíce na měsíc, kdy lidem na konto přistane nejčastěji jen něco přes
devět tisíc korun, je pro většinu lidí finančním i ekonomickým šokem. Rázem musí měnit svůj životní způsob
a styl a začít tvrdě počítat.
V Česku jsou v penzi dvě pětiny lidí od 50 do 64 let. Je to třetí nejvyšší
podíl ve srovnání 17 států. V Německu je v důchodu 16 procent osob
z této věkové kategorie, ve Švédsku
13 procent, ve Švýcarsku ani ne desetina.
V Česku mají problém vyjít s příjmem dvě třetiny domácností, jejichž
členové ve věku 50–64 let nejsou
ekonomicky aktivní, jsou tedy v řádném nebo předčasném důchodu, či
většinou v důsledku věku nemohou
sehnat práci, uvádí výzkum Alternativa 50 .
Dva milióny ohrožených
V Česku žije 2,1 miliónu lidí od 50
do 64 let. Navíc stále více lidí ve věku mezi 50 a 64 lety žádnou práci nemá. V současnosti téměř polovina
mužů a žen této věkové skupiny je
bez zaměstnání. Zatímco v září
2011 bylo bez práce 122 200 osob,
loni už 146 900.

Podle projektové manažerky Alternativy 50 Nikoly Šimandlové výzkum ukázal, že se předdůchodová
generace snaží na trhu práce udržet
co nejdéle. Celkem 41 procent dotázaných si ale současně myslí, že práce je dostupná jen pro mladší.
Strach ze ztráty místa má 94 procent
respondentů. Zhruba 85 procent lidí
míní, že padesátníci už zaměstnání
těžko najdou. Dvě třetiny osob uvedly, že mladí dostávají přednost.
Nezaměstnanost trápí nejvíc lidi
ve věku mezi 55 a 59 lety. Hrozí víc
ženám než mužům. Třetina nezaměstnaných od 50 do 64 let je přitom
bez místa více než tři roky.
Pracují, aby vyžili
Lidé, kteří jsou v důchodu, ať již
dobrovolně, či nedobrovolně, a aktuálně pociťují nedostatek peněz, si začínají shánět přivýdělek. Čtyři pětiny
těch, kteří chodí do práce i v penzi, to
ale dělají hlavně kvůli penězům, potvrzuje průzkum agentury SC&C.
Pro polovinu lidí je důvodem pro
pracovní aktivity také to, že je to baví
či že opět získají pocit smysluplnosti
života a že obnoví své dřívější či získají nové sociální kontakty. Do pozdějšího věku chtějí pracovat hlavně
osoby s vyšším vzděláním, manažeři, odborníci, podnikatelé.
Finančního tlaku někdy využívají
zaměstnavatelé, kteří čekatele na
důchod či lidi ve věku 50, kteří se
obávají nezaměstnanosti, zaměstnávají jen na částečný úvazek či za
podstatně méně peněz, potvrdily
zkušenosti společnosti Alternativa
50. Zdroj: Právo
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Doba pojištění pro odchod do důchodu
Odpracovaná doba pro důchod
Doba pojištění je doba, po kterou
jsme pracovali (ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ) a přitom platili důchodové pojištění. Abychom mohli
odejít do důchodu, musíme mít odpracovaný určitý počet let, tedy mít
určitou dobu pojištění. Doba pojištění je jedna z podmínek pro nárok na
odchod do důchodu. Druhá podmínka je důchodový věk.
Co se počítá do doby pojištění
Doba pojištění je součet všech
dnů, po které jsme byli zaměstnáni
včetně dovolených. Do doby pojištění se nepočítají dny mezi datem zá-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

Seat Leon ST ve Frankfurtu 2013
Španělské kombi nižší střední třídy se v Česku může stát prodejním trhákem: vypadá neotřele a k tomu nabízí 587 litrů pro zavazadla.
Leon /snímky nahoře/ dostal třetí karosářskou verzi mířící na zákazníky, kteří vyžadují velký zavazadlový prostor. Lidé od Seatu se chlubí tím, že Leon ST je nebývale lehké kombi, dokonce by mělo být nejlehčí na trhu. Oproti pětidveřovému hatchbacku přibral elegantní Leon ST jen 45 kilogramů a s nejlehčím motorem 1,2 TSI váží jen
1.233 kg.
Věřte nebo ne, ale Seat Leon ST vypadá lehce i pouze na pohled. Zavazadelník pojme v základní konfiguraci 587 litrů, po sklopení opěradel vznikne téměř rovná ložná
plocha (bez schodu) a objem naroste na 1.470 litrů. Pokud se na zadní sedadla posadí
180 centimetrů vysoký cestující, má nad hlavou ještě 2 centimetry místa. Zajímavé je,
že se v interiéru dají převézt tyčovité předměty o délce až 2,5 metru.
Španělské kombi má opravdu šmrnc, chce se až říci konečně, po letech designové
bezradnosti. Na koncernovém večeru stál Leon ST hned vedle Golfu Sportsvan, který
dostal čestné místo uprostřed řady vozidel, a rozhodně nevypadal jako chudý příbuzný. Ba naopak, ostré linie 4.535 mm dlouhému kombi (o 272 mm delšímu než
hatchback) sluší možná až nebezpečně dobře, vzhledem k jeho koncernovým kolegům.
Spolu s příchodem verze ST se do nabídky dostávají i některé doposud nedostupné prvky výbavy. Jde například o adaptivní tempomat, progresivní řízení či adaptivní
podvozek DCC, který si do Octavie Combi objednat nemůžete. Zdroj: auto.cz

Jdou příkladem svých otců a dědů
Setkání přátel se stejnými zájmy velmi dobře už léta naplňují i kroužky, podle tézí
úředníků z Prahy od počátku letošního roku už Spolky krojovaných horníků /SKH/ také
v našem regionu. Ať už ve svých slušivých stejnokrojích, či „v civilu“ se vzájemně navštěvují při nejrůznějších společenských sešlostech. Nedávno se společně pobavili na
„netradičním“ plese krojovaných horníků v Domě PZKO ve Stonavě. Patnáctý únorový den byla sobota a ta byla věnovaná ženám, které namnoze jsou i havířům jejich životními partnerkami, a dost je jich i v těchto hornických spolcích - tedy „Babský ples“,
organizovaný v příjemných prostorách karvinské Střední školy techniky a služeb Spolkem krojovaných horníků /SKH/ bývalého Dolu Gabriela. Bylo to vskutku tak, jak už to
mezi havíři chodilo kdysi na jejich zábavách hospodských či někde v přírodních parcích v blízkosti šachet či kolonií.
Skvělá zábava, nějaká ta štamprlička, chlapi ozdobení hezkými kotilióny, ženy, obdarované růžičkou, tanečky a veselí… Opravdu nic nám v to skvělé sobotní odpoledne
nescházelo. Jak mi prozradil místopředseda tohoto spolku z Gabriely Honza Vlášek,
oni dělají vše pro to, aby se na jejich akcích lidé dobře pobavili s vynaložením minimálního zatížení jejich peněženek. „A o správnosti této cesty svědčí fakt…“ jak kolega Vlášek dodává „…že k nám pozvolna nacházejí cestu lidé z Ostravy, Řeky, Českého Těšína, Havířova i řada Karviňáků“. Že v tomto trendu – hledání, které se zatím vyplácí, míní pokračovat, souhlasně přikyvují i manželé Vladislav, předseda tohoto SKH Gabriela, a Blanka Pietraszovi, i ostatní členové výboru jejich SKH. A dokázali i na tomto sobotním setkání, že trend, aby se lidé, zúčastňující se na jejich akcích, cítili čím dál lépe,
roste. Přibývá jich a pokračují tak v udržování oněch letitých hornických tradic a folkloru i přesto, anebo právě proto, že dnes a denně sledujeme, že to u nás s hornictvím nevypadá nejlépe.
Text a foto: J. Břoza

V JAR uvázlo v opuštěném dole
na 200 lidí
V opuštěné šachtě zlatého dolu
blízko Johannesburgu před zhruba
14 dny uvázlo zřejmě více než 200
horníků, kteří tam pracovali bez povolení. Záchranáři byli zpočátku v
kontaktu s asi třicítkou z nich a později se jim podařilo 12 horníků dostat
ven. Žádné oběti na životech nejsou
hlášeny. Přesný počet lidí v podzemí
však není znám, neboť ilegální havíři se bojí, že na povrchu budou zatčeni.
"Zatím jsme jich zachránili dvanáct," řekl agentuře Reuters mluvčí
záchranné služby ER24 Werner Vermaak. Lékaři každého ze zachráněných vyšetřili a pak předali policii.
Podle agentury AFP žádný ze zachráněných neutrpěl zjevná zranění.
Záchrannou operaci později přerušil soumrak, nicméně v okolí šachty zůstali hlídači ze soukromé strážní služby. Po ruce je také policie, aby
zatkla každého, kdo by se vyplížil z
dolu ven.
Horníci vnikli do opuštěné šachty
na veřejně přístupném místě, tedy nikoli v uzavřené oblasti. Policii pak přivolaly výstřely, kterými se lidé uvěznění v podzemí pokoušeli vyvolat pozornost a přilákat pomoc.
Ilegální těžba rud v opuštěných
dolech je v Jihoafrické republice poměrně běžným jevem. Lidé přitom
pobývají pod zemí v nedostatečně
zajištěných podmínkách a nezřídka
dochází ke střetům soupeřících skupin. Často jsou proto hlášena úmrtí.
"Řekli nám, že pod nimi uvázlo ještě dalších 200 lidí," řekl Vermaak na
začátku záchranné akce, kdy záchranáři komunikovali jen se skupinou asi 30 horníků. Podle Vermaaka
horníky zablokoval pod zemí sesunutý kamenný blok. Na místo byla
proto přesunuta těžká technika, aby
umožnila přístup k uvězněným horníkům.
Ilegální horníci občas pronikají i
do provozovaných dolů. V roce 2009
přišlo o život 82 takovýchto havířů
při požáru ve zlatém dole společnosti Harmony Gold.
Autor: ČTK

věrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a
nástupem do zaměstnání a mezery
mezi jednotlivými zaměstnáními.
U zaměstnanců (i těch na "dohodu") se započítává zaměstnání na
území České republiky (a za určitých podmínek i v cizině), pokud zaměstnání trvalo nebo mělo trvat
aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka příjmu z tohoto zaměstnání byla aspoň 2 500 Kč měsíčně.
Rozsah pracovního úvazku přitom
není podstatný.
Vedle toho se do doby pojištění plně nebo z části počítají i náhradní doby pojištění.
Informace o době pojištění
Jednou ročně můžeme požádat
ČSSZ, aby nám zaslala informativní
osobní list důchodového pojištění.
Kolik musíme mít odpracováno
pro nárok na důchod
Abychom zjistili, jakou dobu pojištění potřebujeme, musíme vědět, ve
kterém roce dosáhneme důchodový
věk. Pokud důchodový věk dosáhneme:
! v roce 2014, musíme mít dobu po-

jištění nejméně 30 let,
! v roce 2015, musíme mít dobu po-

jištění nejméně 31 let nebo aspoň 30
let doby pojištění bez náhradních
dob,
! v roce 2016, musíme mít dobu pojištění nejméně 32 let nebo aspoň 30
let doby pojištění bez náhradních
dob,
! v roce 2017, musíme mít dobu poPOMŮCKA: POCHOUT2. DÍL
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jištění nejméně 33 let nebo aspoň 30
let doby pojištění bez náhradních
dob,
! v roce 2018, musíme mít dobu pojištění nejméně 34 let nebo aspoň 30
let doby pojištění bez náhradních
dob,
! po roce 2018, musíme mít dobu pojištění nejméně 35 let nebo aspoň 30
let doby pojištění bez náhradních
dob.
Když nemáme dobu pojištění
Pokud nemáme nárok na starobní
důchod podle výše uvedeného,
vznikne nám nárok i tehdy, pokud
máme dobu pojištění nejméně 20 let
a věk alespoň o 5 let vyšší, než je důchodový věk muže narozeného ve
stejném roce. (V roce 2013 nám stačí doba pojištění 19 let.)
Jestliže nesplňujeme ani tuto podmínku, máme nárok na důchod také
tehdy, jestliže je nám aspoň 65 let a
máme nárok na invalidní důchod.
Když nám chybí doba pojištění
Jestliže nemáme potřebnou dobu
pojištění, nebude nám důchod přiznán. Budeme si muset dobu pojištění nejprve doplnit například dalším
výkonem výdělečné činnosti nebo
dobrovolným důchodovým pojištěním.
Když nám na Informativním listu
důchodového pojištění chybí doba
pojištění, kterou jsme získali, pokusíme se ji doložit OSSZ, viz Informativní list důchodového pojištění.
Zdroj: www.duchody-duchodci.cz
Pokračování příště...

Zelený hrášek obsahuje sacharidy,
nezbytné bílkoviny, vitaminy a jiné látky.
Na zahrádkách se nejčastěji pěstuje
hrách dřeňový, jehož semena si
v konzumní zralosti podržují poměrně
dlouho jemnou chuť. Lusky hrachu
cukrového můžeme jíst celé i se semeny.
Semena obou druhů jsou v plné zralosti ...
(tajenka), protože při něm nezměknou.
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