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V Soběšovicích se 8. února 2013 konala řádná Rada SHO…

Ve znamení přípravy Sněmu SHO
V Soběšovicích se 8. února sešla většina zástupců organizací sdružených v SHO, aby projednali pravidelnou agendu
spojenou s odborovou činností. Ve druhé části jednání bylo
provedeno školení spojené s projektem bipolárního dialogu
s účastí dalších členů našeho hornického svazu.
V úvodu seznámil předseda SHO
Ing.J.Pytlík přítomné s dosavadním
průběhem kolektivního vyjednávání,
které zatím nepřineslo očekávané
výsledky. Další kolo jednání obou
stran proběhne 22. února s tím, že
hlavním bodem je růst mezd. O tom,
že katalogy důlních a povrchových
profesí byly již takřka dohodnuty informoval místopředseda SHO
Ing.J.Vlach.
Dále Ing.J.Pytlík přinesl informace o našich kandidátech do řídících
orgánů Revírní bratrské pokladny,

zdravotní pojišťovny /Správní rada –
J.Fila, Bc.M.Němcová, R.Palička,
J.Parma, Ing.L.Procházka,
Ing.J.Pytlík, J.Waloszek. Dozorčí rada –M.Milchová, Š.Pintér, F.Riedl,
M.Valíčková./
Dalším bodem programu byla problematika BOZP, o které informovali
SIBP Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák.
Přinesli klíčové ukazatele úrazovosti
v OKD za minulý rok /o tématu píšeme na jiném místě ZB/ a dále informace z mítinků SAFETY a vyhodnocení fárání pracovišť vedených v re-

žimu dvou a více mikroklimatických
přestávek.
Hlavním bodem jednání pak byla
příprava Sněmu SHO, který se bude
konat 22. března ve Stonavě. Byl
schválen řídící sněmu Ing.J.Vlach a
počet 90 delegátů, kteří budou reprezentovat své odborové organizace. V té souvislosti předseda SHO
uvedl, že navrhovaný rozpočet SHO
je deficitní a je třeba ho vyrovnat. Proto také proběhla „živá“ diskuse, ze
které vyplynulo, že možná řešení budou muset jednotlivé organizace najít a projednat ve svých závodních výborech tak /například navýšení odběru počtu kusů ZB, navýšení příspěv-

pokračování na str.č.2
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Předseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ společně s místpředsedou SHO Ing.J.Vlachem na jednání Rady SHO...

Nováku, na stole před vámi je 7 much. Když jednu zabijete,
kolik jich tam zbude?
Jedna mrtvá, pane učiteli. Ostatní uletí...

Nejdůležitější změny v roce 2013
Pokračování z minulého čísla ZB...
Nemovitosti
Konec vyvlastňování
Vyvlastňování nemovitostí kvůli těžbě nerostných surovin už nebude možné. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta a stvrdila novelu horního zákona, která vypouští
možnost vyvlastňovat. Vyvlastnění by do budoucna mohlo hrozit občanům Horního Jiřetína, Černic a Karviné. Lidé žijící v oblastech těžby uhlí jsou sice nyní chráněni územními limity, ty by však mohly v příštích letech přestat platit. Zrušení možnosti vyvlastění
jim má přinést větší jistotu, že o svůj majetek nepřijdou. Václav Klaus původně vetoval
novelu s tím, že by se vláda připravila o významný nástroj energetické politiky a otevřela cestu ke spekulacím s pozemky.
Pozemky obcím
Podle zákona o státním pozemkovém úřadu připadnou do vlastnictví obcí pozemky, které jsou nyní v zastavěných 3. zónách národních parků a vlastní je Pozemkový
fond, pokud o to obce požádají. Týká se to především Šumavy. Obce pak budou moci s
těmito pozemky nakládat, tudíž na nich například povolovat další výstavbu.
Ekologie
Energetické štítky
Při nabízení nemovitostí musejí majitelé informovat potenciální kupce o energetické náročnosti své nemovitosti, a to v podobě energetického štítku. Štítky také musí být
na nových budovách i při prodeji bytů. Už existující budovy mají získávat štítky postupně. Sankce za chybějící štítky budou hrozit od dubna letošního roku. Cena štítku za
dům se bude pohybovat v jednotkách tisíc korun.
Obnovuje se program Zelená úsporám
Stát na program vyčlenil miliardu a půl. Peníze mají sloužit zejména na zateplování
domů. Dostanou je žadatelé, kteří se do projektu pustí po 1. lednu, příjem žádostí o dotace začne ale zřejmě až v srpnu. Navíc přesná pravidla programu vyhlásí ministerstvo životního prostředí až v březnu. Zatím je jasné jen to, že výše podpor nebude tak
velká jako v prvním kole Zelené úsporám, kdy lidé dostávali v průměru dvě třetiny nákladů.
Úleva pro firmy
Začnou postupně platit body takzvaného ekoauditu. Zjednodušení administrativy
firmám, které nakládají s odpady, má ušetřit podle ministerstva životního prostředí soukromníkům miliardy korun. Živnostníci například už nebudou muset vést evidenci
svých odpadů, pokud si ho nechají svážet od obce. A firmy už nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství.
Církve
Vrácení majetku
Církve mohou podávat žádosti o navracení svého majetku, se začátkem roku začíná platit zákon o majetkovém narovnání s církvemi. Církve by od státu měly dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Musí ale prokázat, že na něj mají nárok a že
jim byl zabrán v době mezi únorovým nástupem komunistů v roce 1948 a 1. lednem
1990. Církve také postupně dostanou náhradu 59 miliard za majetek, který není možné vrátit.

Pokračování příště...

Někdy vzniká potřeba ujasnit si podmínky poskytování...

Odboráři z Dolu Paskov řešili příplatky
Odboráři z Dolu Paskov reagovali na připomínky povrchových zaměstnanců pracujících ve ztíženém zdraví škodlivém
prostředí ohledně neposkytování příplatků.
Předseda základní odborové organizace R.Palička ve spolupráci se
závodním inspektorem bezpečnosti
práce P.Vavrošem proto dopisem vyzval vedení VOJ k nápravě této situace. Dne 12. února pak proběhlo jednání za účasti zástupců vedení

OKD, Dolu Paskov a odborů za účelem upřesnění podmínek, za kterých budou zaměstnancům poskytovány příplatky dohodnuté dle kolektivní smlouvy.
V případě práce ve III. kategorii rizika hluku obdrží zaměstnanci dle

Kolektivní smlouvy OKD 4 koruny za
hodinu automaticky a při zvláště obtížných pracovních podmínkách daných nařízením vlády /impulzní hluk,
jehož hladina překračuje 145 dB/ to
bude 7 korun za hodinu.
Na povrchových pracovištích zařazených do IV. kategorie rizika hluku to bude tak, jako dosud - 7 korun
za hodinu.
redakce ZB
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Paskovský ZIBP P.Vavroš /vlevo/ a předseda ZO R.Palička při pracovní poradě...

V Soběšovicích se 8. února 2013 konala řádná Rada SHO…

Ve znamení přípravy Sněmu SHO
pokračování ze str.č.1
ku na SHO apod./, aby na březnové
Radě SHO byl připraven návrh rozpočtu ke schválení sněmem. Předseda SHO navíc nabídl svou účast
na jednáních jednotlivých ZV za účelem hledání možností, jak zajistit vyrovnaný rozpočet SHO.
V rámci bodů „různé“ informoval
Ing.J.Vlach o jednání Regionální rady ČMKOS a nabídce Lázní Jeseník
pro odboráře získat pobyty se zajímavou slevou. Sdělil také, že výhodnou nabídku přinášejí pro ČMKOS
norské fondy s možností úhrady projektů zabývajících se řešením sociálního dialogu.
Š.Pintér upozornil na porušování

KS OKD, kdy pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu určitou není po
dvou letech trvání pracovního poměru sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou.
V této souvislosti vyzveme vede-

p
Právník OS PHGN JUDr.A.Těšík...

ní OKD k nápravě tohoto stavu.
Ve druhé části jednání právník našeho svazu JUDr.A.Těšík přinesl informace k chystaným změnám Občanského zákoníku a Zákoníku práce, důchodového zákona a nařízení
vlády 363/2009, Sb. Dále vystoupil
místopředseda OS PHGN J.Franta,
který podrobně popsal situaci horníků na severu Čech – zejména vliv
„limitů těžby“ na zaměstnanost v regionu. Na závěr vystoupil za VOKD
předseda ZO V.Sacha, který připomněl úzkou vazbu VOKD na činnost
OKD. Upozornil na důležitost Kolektivní smlouvy vyššího stupně a zdůraznil, že bychom se měli v budoucnu zeptat představitelů ČSSD, co
jsou vlastně schopni udělat pro horníky a náš kraj.
redakce ZB

Situace na trhu práce není dobrá...

Nezaměstnanost roste ve všech okresech
Koncem ledna vzrostl o 4 990 na 86 089 počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji. Zároveň
se na 9,8 % zvýšil i podíl nezaměstnaných osob. Počet volných pracovních míst v MSK poklesl na celkových 3 201.
Tradiční lednový přírůstek uchazečů o zaměstnání je každoročně zapříčiněn skončením pracovních poměrů na dobu určitou v závěru roku.
Dalším důvodem je i útlum prací především ve stavebnictví a lesnictví z
důvodu nepříznivého zimního počasí. Počet nezaměstnaných osob se
meziměsíčně zvýšil ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v ostravském (+1 425 osob) a karvinském
(+984). Podíl nezaměstnaných osob

(nový ukazatel nezaměstnanosti od
ledna 2013), který vycházel z 83 190
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let, vzrostl o 0,6
p. b., a to na výsledných
9,8 %.
Tento podíl se meziměsíčně zvýšil
ve všech okresech našeho kraje. Nárok na podporu v nezaměstnanosti a
při rekvalifikaci mělo koncem ledna
17 465 uchazečů o zaměstnání, tj.
20,3 % všech registrovaných lidí bez
práce v našem kraji. Souhrnný počet

Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
MSK k 31. lednu 2013
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Ve Španělsku je stále
více lidí bez práce
Španělské ministerstvo práce oznámilo, že počet lidí, kteří jsou registrovaní jako nezaměstnaní, v lednu proti předchozímu měsíci vzrostl o 2,7 procenta, to je o 132 055 uchazečů, na 4,98 miliónu nezaměstnaných. Španělsko je čtvrtou největší ekonomiku eurozóny. Za poslední tři roky už je podruhé v hospodářské recesi.
Podle agentury Reuters se ale údaje ministerstva práce nepovažují za nejspolehlivější indikátor skutečné situace na trhu. Analytici se opírají hlavně o
data statistického úřadu. Ten v lednu oznámil, že ve čtvrtém čtvrtletí nemělo
práci 5,97 miliónu Španělů a míra nezaměstnanosti dosáhla 26 procent.
Ekonomiku sráží realitní sektor, který byl před globální finanční krizí jejím
hlavním motorem. S krizí klesl zájem o nemovitosti a bankám se v portfoliu
rychle začaly hromadit nedobytné úvěry. Stav bankovního sektoru je teď jednou z hlavních příčin hospodářských problémů.
Míra nezaměstnanosti v eurozóně podle statistického úřadu Eurostat v
prosinci činila 11,7 procenta, což je rekord. Proti listopadu se nezměnila, ačkoliv část analytiků počítala s jejím dalším růstem. Nejvyšší nezaměstnanost
ze zemí eurozóny, ve výši 26,8 procenta, mělo Řecko.
(kov)

volných pracovních míst v registrech
kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK
poklesl třetí měsíc v řadě, meziměsíčně o 134 na celkových 3 201. Na
jedno volné pracovní místo v našem
kraji tak připadalo 26,9 uchazečů o
zaměstnání. Nejvíce uchazečů na
jedno místo bylo tradičně v okrese
Bruntál (72,6), naopak nejméně v ostravském okrese (14,3).
Aktivní politika zaměstnanosti
ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě podpořila v lednu prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti vytvoření 110 pracovních míst,
nejvíce míst v rámci veřejně prospěšných prací (+65) a společensky
účelných pracovních míst (+44). Do
rekvalifikací bylo v průběhu ledna zařazeno 164 uchazečů a zájemců o
zaměstnání a dalších 188 uchazečů
a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji zahájilo zvolenou
rekvalifikaci.
Z materiálů poskytnutých ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě.
red

Česká lékařská komora (ČLK)
uspořádá 1. března protestní akci.
Jejím prostřednictvím chce informovat veřejnost, že ministr zdravotnic-
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Snímek z porady ZIBP - zleva Ing.V.Potomák, Ing.P.Glas a K.Helis...

Z pravidelné porady ZIBP
Na lokalitě ČSA (zařízení Barborka) Dolu Karviná se 6. února 2013 konala pravidelná porada závodních inspektorů bezpečnosti práce (ZIBP).
V úvodu jednání vystoupil náměstek pro BOZP Ing.P.Glas, aby přítomné inspektory seznámil s aktuální těžební a bezpečnostní situací Dolu Karviná. Loňský rok byl úspěšný v
těžbě – 4 mil. tun a také v BOZP,
když nebyl zaznamenán žádný smrtelný úraz a snížil se počet registrovaných úrazů /73 oproti 85 v roce
2011/. Ke kladným faktům pro budoucnost patří sdělení, že na jaře by
měla být uvedena do zkušebního
provozu nová centrální klimatizace,
která zlepší pracovní podmínky v dole. Hovořil rovněž o BOZP kampani
pro rok 2013 a snaze vedení řešit situaci v udržení pracovních míst. Největší problém je na úpravně lokality
ČSA, jejíž provoz má být ukončen k
30. 6. 2013 a je třeba najít uplatnění
pro zhruba 160 zaměstnanců.
V dalším programu vystoupil
SIBP Ing.V.Potomák, který nejprve
zkontroloval plnění bodů z předchozího zápisu a pak vyhodnotil situaci
pracovišť vedených v režimu 2 a více klimatických přestávek. Upozornil na nedostatečnou informovanost
zaměstnanců o době přestávek a nedostatcích v jejich prokazatelném seznámení s touto problematikou.
Dále provedl hodnocení úrazo-

vosti v OKD v roce 2012 a seznámil
přítomné s klíčovými ukazateli
BOZP v uvedeném roce. Bylo zaznamenáno 238 registrovaných úrazů /v roce 2011 248/ a 5 smrtelných
úrazů /v roce 2011 rovněž/. Úrazová
četnost přitom dosáhla hodnoty 7,60
/7,82 v roce 2011/. Informoval rovněž o ukazatelích v rámci hornických organizací na Moravě.
V průběhu jednání vystoupil také
předseda SHO Ing.J.Pytlík, který se
věnoval aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání, mikroklimatickým
podmínkám, dění v OS PHGN i možnostem odškodňování zaměstnanců s dosaženou NPE pracujících ve
II. kategorii prašnosti.
Na poradě vystoupil i Bc.M.Mančař /za útvar BOZP OKD/, který provedl rozbor úrazovosti za měsíc leden 2013, hovořil o bezpečnostní
kampani 2013 v OKD, připomněl nutnost zaevidování každého úrazu, informoval o mimořádných událostech
poslední doby a zodpověděl na dotazy ZIBP k BOZP.
V závěru porady pak zazněly informace k plánovaným akcím v oblasti BOZP. Příští porada ZIBP se
uskuteční 6. března na bývalé lokalitě 9. květen Dolu Darkov.
red

Pojištění s KOOPERATIVOU platí i letos

Lékaři uspořádají
1.března protestní akci

Jako každoročně i pro letošní rok uzavřel náš odborový
svaz s akciovou společností Kooperativa-pojišťovna pojistnou úrazovou smlouvu pod číslem číslo 5101334665, a to s
platností od 19. 2. 2013 do 18. 2. 2014. Pojistná smlouva má
platnost pro všechny členy odborových orgánů v působnosti
OS PHGN. Pojistné je hrazeno z prostředků OS PHGN.

tví Leoš Heger omezuje svými opatřeními dostupnost, bezpečnost a
kvalitu zdravotní péče. Akce se jmenuje Den zdraví lékařů a vyzývá občany, aby 1. března pokud možno nenavštěvovali zdravotnická zařízení.
Podle prezidenta ČLK Milana Kubka si lékaři vezmou ten den volno nebo sami půjdou navštívit své kolegy,
aby tak dohnali zanedbání svých
vlastních zdravotnických prohlídek
kvůli pracovnímu vytížení. Zároveň
Kubek slíbil, že v akutních případech
se lidé lékařské péče dočkají. Uvedl
také, že lékaři budou pacientům v ordinacích předkládat k podpisu petici,
která bude dostupná i na webu ČLK.
Lékaři tak chtějí vyjádřit nesouhlas s
úhradovou vyhláškou, která stanoví,
kolik zaplatí zdravotní pojišťovny
příští rok za léčení, a chystají se ji také napadnout ústavní stížností. zhe

Pojistné se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné
činnosti zajišťované organizací, resp. svazem, a to konkrétně při:
! výkonu tělovýchovné, sportovní, zájmové a kulturní činnosti (včetně zájezdů, školení a shromáždění), stávkách, demonstracích zajišťovaných organizací, a to včetně organizované společné cesty na místo výkonu a zpět,
! účasti na rekreačním pobytu na organizací popř. pojistníkem pořádané nebo delegované rekreaci včetně účasti na organizované hromadné pěší nebo
lyžařské turistice,
! účasti dětí členů organizací, popř. pojistníka na dětské odborové rekreaci
(dětské zimné a letní tábory),
! krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě odborových zařízení při
splnění podmínky, že účastník nemá nárok na úhradu škody v rozsahu pracovního úrazu,
! výkonu rehabilitačních a sportovních činností doporučených lékařem, které jsou prováděny v rekreačních a rehabilitačních zařízeních,
! výkonu dobrovolné funkce vedoucího kolektivu, cvičitele, průvodce, rozhodčího v rámci činností shora uvedených.
Vznik pojistné události a doklady se zasílají k likvidačnímu řízení na adresu: Centrum zákaznické podpory, Centrální podatelna, Brněnská 634, Modřice 664 42, telefon: 841 105 105.
Dojde-li k pojistné události při pojištěné činnosti, poskytuje pojišťovna následující plnění. Za tělesné poškození způsobené úrazem až 20 000 Kč, za
trvalé následky úrazu až 100 000 Kč a za smrt následkem úrazu 80 000 Kč.
Eva DOUCHOVÁ, OS PHGN

Naši kolegové na severu Čech to nemají lehké....

Nečas napsal odborářům CCG Most
Premiér Petr Nečas až v závěru prosince zareagoval na prohlášení zářijové demonstrace před Úřadem vlády ČR, které
mu doručili odboráři z těžební společnosti CCG Most. Podle
Nečase má zájmy státu v oblasti surovinové politiky ochránit
nový horní zákon a Státní energetická koncepce ČR, s uhlím
za územními limity tato vláda nepočítá.
Petr Nečas ve svém dopise odborářům poukazuje na to, že se v současné
době připravuje tzv. velká novela horního
zákona, která by měla právo státu na využití domácích ložisek strategických nerostů včetně uhlí ochránit:
„Tento materiál navrhuje nově upravit
problematiku vyhrazených nerostů, včetně souvislostí týkajících se přístupu
k nim. Ložiska těchto strategických nerostů by měla mít zákonem zajištěna maximální možnou ochranu a stát zajištěn
přístup k nim pro jejich potenciální využití
a vliv na stanovení podmínek jejich dobývání a užití.“
V dopise dále odpovídá na nesouhlas
demonstrantů s utlumování těžby na
Mostecku a jejich požadavek na zrušení
těžebních limitů:
„Pokud jde o usnesení vlády o Územně ekologických limitech těžby hnědého
uhlí, hodláme i nadále dodržovat Koaliční smlouvu, ve které je uvedeno, že Koalice zachová územní limity těžby a bude
usilovat o jejich legislativní zajištění.“
Útlum těžby a náhradu uhlí jiným zdrojem energie premiér vidí jako nezbytný:
„Orientace energetiky na další využívání uhlí je dlouhodobě neudržitelná. Prioritou vlády je v současné době především maximálně efektivní využití hnědého uhlí do limitů.“
Obavy odborářů i místních politiků, že
kvůli útlumu těžby vzroste nezaměstnanost a zhorší se ekonomická i sociální situace v regionu, se snaží Petr Nečas
zmírnit konstatováním, že udržení a roz-

voj zaměstnanosti v severních Čechách
by do budoucna měly řešit již fungující nebo nové průmyslové zóny.
Konkrétnější a opravdu účinná opatření však nenabízí.
Odboráři odpovídají: Vláda je hluchá a slepá
Na premiérův dopis reaguje předseda
SOO CCG Jaromír Franta. „Odpověď pana premiéra není pro nás zásadním překvapením. V podstatě jen popisuje kroky,
které dlouhodobě sledujeme a jejichž dopady už na vlastní kůži pociťujeme. Jeho

dopis je jen dalším důkazem, že kvůli politickému handlu vláda zavírá oči před alarmující situací v našem regionu, neposlouchá odborné a věcné argumenty, přehlíží fakta. Řešení problémů odsouvá do
budoucna a ignoruje fakt, že my jim čelíme teď a tady. Útlum těžby na lomu ČSA
je realitou, lidé přicházející o práci také.
Jen za loňský rok jich ze skupiny muselo
odejít dvě stovky, letos budou kvůli limitům odcházet další. A nabízet těmto lidem jako perspektivu příležitosti v průmyslových zónách považuji za nestydatost. Vzpomeňme si,že shodou okolností
v den naší pražské demonstrace oznámila ukončení činnosti pobočka Panasonicu v průmyslové zóně Triangle. O práci
tam přišlo 600 lidí. A to je jen jeden z příkladů. Každé daňové prázdniny totiž mají
svůj konec a zahraniční investoři tak ztrácí důvod, proč tu dál podnikat. Na rozvoji
tohoto kraje a na místních lidech jim totiž
nezáleží. Bohužel, jak se ukazuje, stejně
se k nám chová i vláda České republiky.“
(lev, Důl.noviny CCG)

p
Ilustrační snímek povrchového lomu s rypadlem...

Z kontroly dokumentace mikroklimatických podmínek
Dne 12.2.2013 proběhla na lokalitách ČSA Dolu Karviná a
ČSM Sever kontrola vedené dokumentace provádění a vyhodnocování mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích na základě připomínek odborářů z bezpečnostní porady u
provozního ředitele dne 6.2.2013.
Kromě zástupců zaměstnavatele uvedených lokalit z větrání, ekonomie a úseků byla kontrola provedena zástupcem
útvaru BOZP OKD a svazovým inspektorem OS PHGN. Kontrolována byla především dokumentace o vykazování vyhodnocení mikroklimatických podmínek
na důlních pracovištích, nasazení klimatizačních jednotek, pochůzkové kniky odpovědných techniků, proplácení mikroklimatických příplatků za prosinec 2012 a
leden 2013 a sledování pobytu pracovníků pohyblivých profesí v nepříznivých mikroklimatických podmínkách.
Na lokalitě ČSA bylo v prosinci 2012 z
hlediska mikroklima u 5 porubů nutno stanovit mikroklimatickou přestávku u jednoho z nich, 3 poruby jsou klimatizovány
u 2 jsou vhodné mikroklimatické podmínky. Z 20 pracovišť příprav je u tří pracovišť stanovena 1 přestávka, u těchto pracovišť dosud není z technických důvodů
klimatizace instalována. Příplatky za mikroklima u pohyblivých profesí jsou realizovány. Od měsíce ledna byl na Dole Karviná, lokalita ČSA odstraněn nedostatek,
kdy zámečníci příprav byli zařazeni v jiném režimu práce a odpočinku než osádka čelby. O dobách mikroklimatických

přestávek jsou zaměstnanci seznamováni na pracovních poradách proti podpisu. Na lokalitě ČSA je vybudována úseková klimatizace, využívají se mobilní
chladničky - k dispozici je jich celkem
33 ks, průměrné nasazení chladniček je
okolo 50 % evidenčního stavu. Situaci by
mělo dále zlepšit vybudování centrální klimatizace, jejíž najetí se předpokládá v
dubnu 2013.
Na lokalitě ČSM Sever bylo v prosinci
2012 z hlediska mikroklima hodnoceny
3 poruby – všechny mají jednu mikroklimatickou přestávku a všechny jsou chlazeny chladničkami napojenými na centrální klimatizaci. U 6 pracovišť příprav
jsou 4 z nich v režimu práce a přestávky –
mají 1 přestávku, 2 pracoviště jsou bez
mikroklimatické přestávky. Ze 4 pracovišť v režimu práce a odpočinku 1 z nich
není klimatizováno z důvodu problematiky kombinovaného větrání. U pohyblivých profesí je pobyt v nepříznivých mikroklimatických podmínkách u jednotlivých pracovníků vyhodnocován předákem a vedoucím úseku, vzniklý nárok na
mikroklimatické příplatky je realizován.
Zaměstnanci jsou seznamováni s dobou
přestávek proti podpisu. Na Dole ČSM je

Odešel kamarád Ing. Jiří Lochman
Kolektiv pracovníků Dolu Paskov ztratil Ing. Jiřího Lochmana, významného báňského technika, který zemřel ve věku 77 let 1. února 2013. Stál u zrodu prvního dolu OKR na Frýdecko-Místecku a zasloužil se o výstavbu a provoz moderní úpravny uhlí v Paskově.
Úpravárenský komplex s kolektivem
pracovníků pod jeho vedením svými
výsledky vytvářel a dosud udržuje kvalitním koksovatelným uhlím dobrou pověst šachty u nás i v zahraničí.
S naším Jirkou jsme se rozloučili
6. února 2013 ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Brušperku. Za svou celoživotní poctivou a obětavou práci
pro naše uhelné hornictví zasluhuje
uznání a dík a my, Paskováci, na něho
nikdy nezapomeneme.
Zdař Bůh!

k dispozici 50 ks důlních chladniček, průměrné nasazení chladniček je asi 82 %
evidenčního stavu.
Z kontroly vyplynuly oblasti, do nichž
je nutno se na daných lokalitách opět zaměřit:
-přednostně zavést klimatizaci u pracovišť s jednou přestávkou /na Dole
ČSM Sever v prosinci 2012 – 2 pracoviště, na Dole Karviná ČSA v prosinci 2012
– 3 pracoviště/. Obecně u pracovišť kde
je stanovena alespoň jedna přestávka
přednostně zavádět klimatizaci pro zlepšení pracovních podmínek na pracovišti,
-opravit důlní chladničky, jež jsou
vzhledem k závadám mimo provoz /např.
ČSA v prosinci 2012 – 6 ks chladniček/,
-nadále sledovat skutečnou dobu pobytu pracovníků pohyblivých profesí ve
ztížených mikroklimatických podmínkách s objektivizací evidence a příplatků
za mikroklima pro tyto pracovníky,
-v měsíčních rozvrzích práce a odpočinku na konkrétním pracovišti uvádět
nejen konkrétní časy mikroklimatických
přestávek, ale i konkrétní dobu přestávky
na jídlo a oddech.
Z kontroly vyplývá, že vyhodnocování
mikroklimatických podmínek na důlních
pracovištích je na obou lokalitách věnována dostatečná pozornost k tomu, aby
přestávkový režim v těchto podmínkách
mohl být v praxi realizován.
/mak/

V Havířově se 11. února uskutečnila
další pravidelná schůze Koordinačního
výboru důchodců OKD /KVD/. Předseda
výboru K.Bajtek nejdříve uvítal všechny
přítomné, kteří minutou tichu uctili památku Ing.L.Straníka, jenž zemřel po
dlouhé těžké nemoci ve věku 87 let.
V další části jednání se představil no-

p
Krojovaní horníci z obou republik na setkání v Senátu České republiky...

Krojovaní horníci u Přemysla Sobotky
Setkání zástupců hornických měst a obcí se pomalu stává dobrou tradici i
v České republice. Delegace hornických spolků a kroužků krojovaných horníků/KKH/ byla přijata tehdy předsedou Senátu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou vloni. Čtyřicetičlennou delegaci této Asociace hornických obcí z České i Slovenské republiky přijal letos (nyní ve funkci místopředsedy) Senátu
pan Sobotka v uplynulých dnech opět.
Spolu se zástupcem Nadace Landek Ing. Josefem Gavlasem a Mgr. Rodanem Broskevičem, předsedou Klubu hornického muzea Ostrava, byl tomuto
slavnostnímu setkání přítomen také předseda KKH při obci Stonava Ladislav Kajzar. V přátelské atmosféře i za účasti zástupců slovenských hornických spolků, které vedl Ing. Erik Sombathyi z Banskoštiavnického baníckého
spolku, zmínili účastníci tohoto setkání ty nejaktuálnější, někdy hodně problematické otázky hornické profese v současné době. Srovnali i úroveň a pozornost, s jakou se hornickým tradicím věnují nejvyšší představitelé obou
sousedících republik, přičemž slovenská státní reprezentace je oproti té české hodnocena mnohem lépe. Mnozí účastníci převzali z rukou místopředsedy Senátu ČR MUDr. P. Sobotky a Ing. Miroslava Šťastného, předsedy sdružení hornických a hutnických spolků ČR, ocenění jejich práce nejen pro rozvoj hornických tradic.
Text: (bř), foto: archiv KKH

Výtvarník P. Hlavatý mezi horníky
Beseda havířovské pobočky KPHMO se konala v pondělí 11.února v loutkovém sále Kulturního domu P.Bezruče. V úvodu proběhla klasická společenská rubrika, která byla tentokrát trochu významnější, když se 22.února dožil Ing.Z.Dombrovský CSc. bývalý předseda KPHMO 75letého jubilea a tímto
mu chceme znovu blahopřát. Smutnou zprávou pro přítomné byla lednová
úmrtí dvou našich členů pánů Gavelčíka a Sojky. Následovala informace o výjezdu klubu na 15.Evropský hornický a hutnický den do Košic, který se koná v
červnu, když město Košice je pro letošní rok i Evropským městem kultury.
Pro některé z přítomných bylo zklamáním, že původně avizovaná beseda
s cestovateli manželi Kilduff se nekonala. Podařilo se nám včas sladit všechny nutné souvislosti, a proto jsme museli přijít s náhradním řešením. Navázali jsme na tradici, že beseda bude tématicky spjata se současnou výstavou v
Maryčce. Výtvarník a zejména uznávaný grafik pan Pavel Hlavatý, který má
v současné době v Havířově ojedinělou akci, jež by se dala nazvat Čtyři v jednom, byl vstřícný a přišel mezi nás. U příležitosti svého životního jubilea
70 let, ke kterému jsme mu blahopřáli, pořádá ve všech výstavních síních
města své výstavy jak vlastních prací, tak i grafických sbírek a tím mimo jiné
navazuje na havířovská trienale galantních grafik a exlibris.
Z jeho vystoupení vyplynuly jeho vzpomínky na práci na Dole Hedvika, následně na aktuální téma Palachovy oběti, když v roce 1969 zorganizoval se
svými přáteli v Havířově výstavu jako reflexi tehdejších událostí, která způsobila jeho dlouholetou perzekuci. Všechno toto svojí nezměrnou vůlí překonal
a v současné době se řadí k světově uznávaným grafikům a organizátorům
expozic tohoto zaměření nejen v Evropě.
Beseda pokračovala společnou prohlídkou expozice Protestkresby´ “68“
za doprovodu autora. Mnozí z nás si tuto výstavu pamatují z roku 1969, kdy
byla ve stejném prostoru k vidění.
Beseda skončila až v místní kavárně při sklenici piva diskusí, kde se probírali různé pohledy na současné hodnocení historie a zážitky jednotlivých lidí
z minulého období a skončila se zavírací hodinou.
-jn-

Příprava valné
hromady vrcholí
vý člen KVD důlní odborník a dlouholetý
bývalý ředitel Dolu Dukla Ing.J.Gongol
CSc, který se hned pohotově zapojil do
diskuse vedle M.Kočendy, Ing.Z.Weisera
a Ing.J.Vilíma. Hlavním tématem byly přípravy Valné hromady KVD. K tématům také patřila současná situace v hornických
odborech a zejména v klubech hornických důchodců.
KVD se nemá za co stydět a ve spolupráci s Nadací OKD věnuje také pozornost klubům seniorů z již zlikvidovaných
šachet. Středem zájmu činnosti výboru
proto do budoucna zůstane obrana zájmů hornických důchodců a jejich sociální a kulturní vyžití.
-jn-

p
Poutavé vyprávění výtvarníka Pavla
Hlavatého zaujalo všechny přítomné
členy Klubu přátel Hornického muzea v
Ostravě...

zdař bůh
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Stručné shrnutí změn v exekučním řádu od 1.1.2013
Ode dne 1.1.2013 začala platit novela exekučního řádu a proto chceme čtenáře na některé z těchto změn touto cestou upozornit.
Vynucení splnění povinnosti uložené
soudním rozhodnutím se do konce roku
2012 uskutečňovalo dvěma způsoby,
soudním výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Exekuce prováděli soudní exekutoři na základě pověření soudu, nebo je
činili přímo soudy a jejich vykonavatelé.
Volba mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí náležela samotnému věřiteli.
V současnosti by měly téměř všechny
exekuce provádět exekutorské úřady, s
výjimkou určitých druhů výkonu rozhodnutí.
Exekutor je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat označení
"soudní exekutor", nikdo jiný toto označení používat nesmí.
Exekutor, který by mohl být podjatý, se
zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, není tudíž
oprávněn exekuci provádět.
Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného, tento návrh může podat až po
tzv. předžalobní výzvě, která musí být zaslána dlužníkovi nejméně 7 dní předem.
V opačném případě by nemusely být přiznány náklady řízení pro věřitele a měl by
tak být ochráněn dlužník, který o svém
dluhu ani neví. Nově musí návrh obsahovat uvedení rodného čísla či data narození dlužníka.
Další změnou v exekučním řízení je
spojení exekučních řízení vedených proti
jednomu dlužníkovi, a to i v případě, pokud se jedná o řízení vedená u různých
exekutorů. Oprávněný pak určí, který z
exekutorů bude exekuci provádět. Předmětem jednotlivých spojovaných řízení
nesmí přesahovat částku 10 000 korun.
V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s
uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být
dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a
datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména,
a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na
území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo
datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního
titulu, uvedení povinnosti, která má být
exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
K exekučnímu návrhu je třeba připojit
originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o
jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Exekutor je povinen požádat do 15
dnů od obdržení návrhu soud o pověření
a nařízení exekuce. Nově se okamžikem
doručení žádosti soudu provede zápis do
rejstříku zahájených exekucí. Následně

do 15 dnů soud vydá pověření danému
exekutorovi. Toto pověření ovšem není
rozhodnutím soudu a nedoručuje se
účastníkům řízení.
Exekutor následně vyrozumí dlužníka
o zahájené exekuci a zašle mu exekuční
příkaz. Dlužník má osm dnů ke vznesení
námitky podjatosti exekutora a 15 dnů
pro podání návrhu na zastavení exekuce. O návrhu na zastavení exekuce i nadále rozhoduje soud.
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy,
jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za
trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely
exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
V exekučním řízení se také nepřihlíží
ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem
stanovený rozsah společného jmění
manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané
pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou
rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění
v době vzniku vymáhané pohledávky.
Shledá-li exekutor pravděpodobným
tvrzení osoby přítomné při soupisu, že
věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí
o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu.
Byla-li věc vyškrtnuta ze soupisu nebo
vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor
věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou
součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora. Toto
je novinka, protože dříve si musela osoba mající právo k zabavené věci na své
vlastní náklady pro věc přijet a tuto si ze
skladu od exekutora vyzvednout.
Nově je zavedený institut exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Toto
může exekutor nařídit v případě vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen
dříve než povinnému. Dnem doručení
exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského
oprávnění držitel řidičského oprávnění
nesmí řídit motorová vozidla.
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, prokáželi povinný, že k uspokojování základních
životních potřeb svých a osob, ke kterým
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má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na
nezletilé dítě.
Nově exekutoři nemohou zabavovat
domácí mazlíčky.
Další novinkou jsou držby členských
práv v družstevních bytech. Do konce
roku 2012 se hodnota družstevního bytu
vyčíslila jako vypořádací podíl dle obchodního zákoníku. Tento podíl prakticky
nikdy nedosahoval tržní hodnoty. Proto
se od začátku tohoto roku začaly tyto byty zpeněžovat formou dražby.
V současnosti půjde také postihnout
bankovní účet nebo mzdu manžela či
manželky dlužníka, a to pro dluhy náležející do společného jmění manželů.
Bližší informace budou klientům poskytnuty na právní poradně při SHO Havířov, Junácká 3.
Právní poradna je pravidelně každé
pondělí od 9.00 -11.30 hod. a od 12.30 –
15.00 hodin. Je však nezbytné se na poradnu objednat na tel. čísle 777 55 62 67
nebo 77 55555 66.
JUDr. M.Piekarzová

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o draslíku?
Chemické vlastnosti draslíku
Draslík je stříbřitě bílý, lesklý, velmi
měkký kov. Jako ostatní alkalické kovy, je
také draslík značně reaktivní prvek. Na
vlhkém vzduchu se rychle pokrývá vrstvou hydroxidu. S vodou reaguje za vzniku vodíku a hydroxidu. Zapálen shoří na
oranžový hyperoxid KO2. Páry draslíku
mají modrozelenou barvu. Draselné soli
barví plamen světle fialově.
Výskyt draslíku v přírodě
V přírodě se volný draslík nevyskytuje, přítomen je vždy vázaný ve sloučeninách, ve kterých vystupuje výhradně jako jednomocný kation K+. Průměrný obsah draslíku v zemské kůře činí 2,35 %
hmot. Nejvíce draslíku je obsaženo v křemičitanech a v ložiscích chloridu draselného (sylvín).
Další významné minerály draslíku
jsou sylvinit KCl·NaCl, karnalitMgCl2·KCl·6H2O a kainit
KCl·MgSO4·3H2O.
Nejvyšší obsah draslíku ze všech nerostů (67,3 % K) má vzácný minerál karobit KF, 52,45% draslíku obsahuje sylvit
KCl, 44,87% draslíku je obsaženo v arkanitu K2SO4. Celkem bylo mineralogicky
popsáno 580 nerostů s obsahem draslíku. Obsah draslíku v mořské vodě činí
pouze 5 % obsahu NaCl.
Výroba a využití draslíku
Průmyslová výroba draslíku se provádí termickou redukcí taveniny chloridu
draselného KCl kovovým sodíkem nebo
redukcí fluoridu draselného karbidem
vápníku.
Volný draslík nemá významné přímé
využití, velmi důležité jsou však jeho sloučeniny, zejména hydroxid draselný KOH
a dusičnan draselný KNO3. Dusičnan
draselný byl v minulosti důležitou surovinou pro přípravu černého střelného prachu. Kyanatan draselný KOCN je účinnou složkou selektivního herbicidu Alisan. Vinan sodno-draselný KOOCCH(OH)CH(OH)COONa(Seignettova sůl) je
složkou Fehlingova činidla, které slouží k
analytickému důkazu ketonů a aldehydů.
Acetát draselnýCH3COOK je dehydratačním prostředkem při výrobě bezvodého ethanolu. Sulfid draselný K2S se využívá v kožním lékařství. Perspektivní využití může kapalný draslík najít jako chladivo v doposud experimentálních jaderných reaktorech moderovaných vodíkem. Velmi významná je biologická role
draslíku v lidském organismu.
Zdroj: prvky.com

Jeep Compass 2,2 CRD v Detroitu 2013
Kompaktní SUV Jeep Compass /snímky nahoře/ vymění bezestupňovou
převodovku CVT za klasický šestistupňový automat.
Přední i zadní světla jsou nyní zatmavená, na rozdíl od Grand Cherokee
ale Jeep nenadělil Compassu ani diody pro denní svícení, ani xenonové výbojky. Další vzhledové retuše zahrnují chromovanou masku chladiče a upravené páté dveře, které nyní mohou nést parkovací kameru. Změny v interiéru
se omezují na nové barevné kombinace materiálů.
Jeep vyměnil i samočinnou převodovku. Místo bezstupňové CVT nastupuje šestistupňový měničový automat Powertech. Automobilka si od tohoto
kroku slibuje snížení spotřeby benzinových motorů. Jedinou výjimku představuje pohon 4x4 doplněný o příplatkovou redukční převodovku, v takovém
případě z konstrukčních důvodů zůstává CVT od japonského výrobce Jatco.
Alternativou je vždy manuál.
Benzinové čtyřválce 2,0/117 kW a 2,4/129 kW se nemění. Vzhledem k premiéře na americké půdě zatím oficiální materiály ohledně turbodieselu mlčí.
Compass od roku 2011 využívá 2,2litrový čtyřválec (100 nebo 120 kW) původem od Mercedesu, předtím nabízel dvoulitrové TDI od Volkswagenu. Ostatní modely Jeepu a Chrysleru ovšem již dnes dostávají dieselové motory výhradně italského původu. Zdroj: auto.cz
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důkladností. Byl např. zhotoven ...(2.tajenka)
a podle modelu vyrobilo letectvo i film,
přesně zachycující příletovou a přistávací
trasu, takže piloti mohli nejméně stokrát
pozorovat krajinu, kde budou operovat,
a dokonce i přes modrý filtr, aby byl dojem
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