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Odboráøi z Lazù hodnotili svou èinnost za pøedešlé roèní období…

Volby se budou konat pøíští rok
V Domì kultury mìsta Orlové se 15. kvìtna konala výroèní
konference základní odborové organizace lokality Lazy Závodu Dùl Karviná, které se zúèastnilo 61 delegátù. Jako host se
jednání zúèastnil pøedseda ZO lokality ÈSA Z.Stronèek.
Po schválení programu a potøebných
komisí v úvodu pøedseda ZO F.Riedl
pøednesl zprávu o èinnosti, ve které zmínil dùležitost kolektivního vyjednávání,
zapojení ZO do èinnosti SHO i celého hornického svazu. Na poli BOZP je to pak
práce ZIBP J.Pavlištíka, vèetnì úèasti v
komisích. Jednání s vedením probíhají
korektnì, i když øešení problémù je nìkdy zdlouhavé /v poslední dobì vytápìní
pracoviš – šetøení na nepravém místì/.
Pøedseda dále konstatoval, že se snižuje
stav èlenské základny a to má vliv na
možnosti rozpoètu. Problémem je také
RS Vojtìchov, kde se snížil poèet rekreantù a zvyšují se náklady na údržbu. Proto také pozdìji konference rozhodla o vytvoøení týmu, který zaène s pøípadnými
zájemci jednat o prodeji rekreaèního støediska. Na závìr probìhla diskuze ke sjednocení pracovních smluv /místo výkonu
práce/ a k zamìstnávání dodavatelských

firem na úkor kmenových zamìstnancù.
Výtka zaznìla i k automatickému doplnìní závodního výboru v pøípadì, že se z nìjakého dùvodu sníží poèet jeho èlenù /objevilo se i v usnesení/.
Jednání konference navštívil za vedení spoleènosti vedoucí OBHP Ing.V.Galuszka, který pøítomné seznámil se souèasnou situací v tìžbì i s plány do budoucna. Dále podrobnì rozebral situaci v
BOZP a zejména v pracovní úrazovosti.
V následné diskuzi pak zaznìly výtky delegátù k vhodnosti pracovních rukavic,
k evidenci kategorií rizika na úpravnì a
úbytku tlaku vzduchu v jamách pøi svislé
dopravì.
Podrobnou zprávu o èinnosti v oblasti
BOZP pøednesl ZIBP J.Pavlištík, který pøítomným pøipomnìl, že v roce 2013 bylo
na lokalitì Lazy evidováno 47 pracovních úrazù, z toho 19 registrovaných. Dále hovoøil o tom, že uvedené úrazy byly

odškodnìny v prùmìru na 97,3 %. Sdìlil,
že v minulém roce provedl 113 kontrol, pøi
kterých bylo zjištìno 631 závad. Jeho èinnost zahrnuje rovnìž úèast ve Výboru
pro BOZP a pøi poradách ZIBP v celém revíru.
Dalším bodem jednání byla zpráva o
èerpání rozpoètu v roce 2013, kterou
pøednesla hospodáøka Ing.T.Karkošková
s konstatováním, že tento rok skonèil s
pøebytkem 70 tisíc korun. Delegáti pak
schválili rozpoèet a Zásady hospodaøení
pro rok 2014.
Posledním bodem jednání pak byla
možnost slouèení ZO ÈSA a Lazy.
Nejdøíve vystoupil pøedseda ZO Z.Stronèek, který bere slouèení jako logický
krok, kdy dochází postupnì ke snižování
poètu èlenù v odborech. Takové je i stanovisko závodního výboru ÈSA.
Poté nastala diskuze delegátù konference a zaznìlo doporuèení ZV Lazù,
aby jednání ke sluèování vùbec neprobìhlo. Toto stanovisko konference
schválila spoleènì s posunutím termínu
voleb nového závodního výboru
do 30. záøí 2015.
redakce ZB
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Pohled do sálu Domu kultury v Orlové plného delegátù lazecké odborové konference...

Babièko, proè pláèete?
Ukradli mi penìženku a bylo v ní 500 korun.
Tak si vezmìte moji pìtistovku.
A synku, penìženku mi nevrátíš?

Regionální rada volila nové vedení
Na svém druhém letošním zasedání se v Karviné 13. kvìtna 2014 sešla
Regionální rada odborových svazù ÈMKOS. Jejího jednání se za náš odborový hornický svaz zúèastnili pøedseda ZO ÈSM Š.Pintér a pøedseda ZO
VOKD V.Sacha.
Hlavním úkolem zasedání bylo zvolit nové vedení regionální rady. Èlenové rady hned v úvodu schválili program jednání, jednací øád a zmìnu sídla,
které bude od kvìtna v Karviné na adrese tøída Osvobození è. 1111/60. Hned
poté probìhla volba pøedsedy a tøí místopøedsedù, kteøí povedou tento orgán
v dalších ètyøech letech. Pøedsedkyní byla zvolena Mgr. Dagmar Bobková
Regelová, která zdùraznila fakt, že regionální rada sdružuje na 80 tisíc odboráøù z rùzných odborových svazù. Èlenové rady pak zvolili další orgány, které zastupují odborové svazy pøi rùzných jednáních - pøedsednictvo a výkonný výbor. Nová pøedsedkynì rovnìž provedla vyhodnocení èinnosti rady za
minulý rok a poèátek letošního, kdy se jednalo zejména o tripartitu, pracovní
skupiny a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Velký dùraz je kladen na spolupráci s vládním zmocnìncem Ing.J.Cienczalou a jeho vazbami
na vládu a hejtmana našeho kraje. Tripartita se zabývala zejména problematikou OKD a navazujících podnikù, hutnictvím a problémy zdravotnictví.
S ohlasem veøejnosti se setkala také èinnost pracovní skupiny, která se zabývala øešením problematiky ukonèení tìžby na Dole Paskov.
Dále probìhla informace k jednání Sjezdu ÈMKOS, který by mìl pøinést
„nový vítr“ do aktivit odborù, zejména spolupráci mezi jednotlivými odborovými svazy. O regionálním právním poradenství informovala JUDr.J.Podhajská, která uvedla, že zamìstnanci pøicházejí s tématy, jako jsou nemoci z povolání a jejich odškodòování, pracovní úrazy, diskriminace a šikana, nerovné
zacházení.
Jednání rady pak bylo ukonèeno vystoupením zástupcù jednotlivých svazù a jejich informováním o souèasných problémech. Pro souèasnou situaci
je charakteristické, že nejistý stav v hornictví, které zamìstnává i s návaznými podniky velkou èást obèanù, se „špatná nálada“ promítá i do ostatních odvìtví a èinností, kterými se obèané v našem kraji živí. A to urèitì není povzbuzující zjištìní. Proto je dùležitým úkolem odborù, aby se touto situací zabývaly a snažily se ji v rámci svých možností ji zmìnit.
red

Z pravidelného jednání Rady SHO
V Horní Lomné tentokrát probìhlo výjezdní zasedání Rady
SHO. V úvodu zaznìly informace z jednání, kterých se naši zástupci zúèastnili.
V prvé øadì to byly dozvuky ze Sjezdu
ÈMKOS, na kterém byl zvolen jako pøedseda J.Støedula. Doufáme, že jako kovák
nezapomene i na problematiku hornictví,
jež zejména v našem kraji s hutìmi souvisí.
Informace z Dozorèí rady OKD, a.s.
pøinesl pøedseda SHO Ing.J.Pytlík, který
konstatoval, že za první 4 mìsíce je firma
ve ztrátì, i když stále probíhá program
úspor. Pozitivním konstatováním je, že
ukazatel EBITDA je za uvedené období

kladný. Sdìlil rovnìž, že se zúèastnil jednání zastupitelstva mìsta Orlové a popsal tam situaci OKD a hrozbu ukonèení
tìžby a zvýšení nezamìstnanosti. Stát i
obce by se mìly angažovat pøi zachování
OKD jako jednoho z nejvìtších zamìstnavatelù. Obdobnì informoval o situaci
námìstka primátora Karviné Ing.D.Závadského.
Podrobné informace za první 4 mìsíce letošního roku v oblasti BOZP v OKD
sdìlil SIBP Ing.I.Kavka, když konstato-

val, že vývoj hlavních ukazatelù úrazovosti je letos oproti loòsku nepøíznivý.
Zejména fakt, že již došlo ke tøem smrtelným úrazùm a úrazová èetnost dosahuje
hodnoty 7,0 s poètem 62 registrovaných
pracovních úrazù.
Živou diskuzi pak pøineslo téma nových pracovních smluv /místo výkonu
práce/, které chce uplatnit vedení OKD.
Obdobnì se probíraly hornické dùchody
a novelizace naøízení vlády è. 363/ 2009
Sb., kterou zamítl správní soud. Budeme
pokraèovat dále k prosazení této vìci. Nakonec se hovoøilo o stavu a situaci zamìstnancù pracujících ve 2. kategorii rizika prachu.
redakce ZB
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Nová pøedsedkynì regionální rady Mgr.D.Bobková pøi gratulaci ke svému zvolení...

Roste poèet pracovních míst, a to je dobrý signál…

Nezamìstnanost nadále klesá
Ke konci dubna letošního roku se již tøetí mìsíc za sebou
snížil poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji (MSK), a to na celkovou hodnotu 88 369. Souèasnì poklesl o 0,4 p. b. i podíl nezamìstnaných osob. Poèet
nahlášených volných pracovních míst naproti tomu vzrostl o
196 na souhrnných 3 955.
V porovnání s pøedešlým mìsícem byl pokles poètu nezamìstnaných osob zaznamenán ve všech
okresech našeho kraje, nejvíce v
opavském (-805 osob) a bruntálském (-667). K mezimìsíènímu snížení podílu nezamìstnaných došlo
taktéž ve všech okresech, nejvíce v
okrese Bruntál (-1,0 p. b.) a Opava
(-0,6 p. b.).
Koncem dubna t. r. bylo ÚP ÈR,
Krajskou poboèkou v Ostravì registrováno 41 682 žen. Jejich podíl na
celkovém poètu uchazeèù èinil
47,2 %. Osob se zdravotním postižením bylo v evidenci 8 795, tj. témìø
10 % z celkového poètu nezamìstnaných. K 30.04.2014 bylo evidováno 4 403 absolventù škol všech stup-

òù vzdìlání a mladistvých, jejich poèet se snížil jak oproti pøedchozímu
mìsíci (-223 osob), tak i meziroènì
(-693). Na celkové nezamìstnanosti
se podíleli 5,0 %.
Nárok na podporu v nezamìstnanosti (i pøi rekvalifikaci) mìlo 15 619
uchazeèù o zamìstnání, tj. 17,7 %
všech registrovaných uchazeèù o zamìstnání v našem kraji.
Ke konci letošního dubna bylo v
databázích ÚP ÈR, Krajské poboèky
v Ostravì registrováno celkem 3 955
volných pracovních míst. Jejich poèet, který se postupnì zvyšuje již
ètvrtý mìsíc v øadì, byl o 196 míst
vyšší oproti pøedchozímu mìsíci. Na
jedno volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 22,3 uchazeèe, z toho

Podíl nezam ìstnaných ve vybraných okresech
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Stávková pohotovost v HYUNDAI
Vzhledem k dosavadní nemožnosti dosáhnout dohody s vedením firmy pøi
projednávání nové kolektivní smlouvy, vyhlásily odbory v podniku Huyndai
Motor Manufacturing Czech v Nošovicích ve støedu 30. dubna odpoledne
stávkovou pohotovost. Hlavním dùvodem je neochota vedení HMMC vést
èestná a otevøená jednání se zástupci zamìstnancù a pøistoupit na jejich
oprávnìné požadavky ohlednì odmìn za práci. Firma místo toho jednostrannì navrhuje navýšení, které podle odboráøù neodpovídá dosahovaným hospodáøským výsledkùm. Aèkoli jsou v poslední dobì lepší než v minulosti, v odmìnách, jak je navrhuje zamìstnavatel, se vyšší výkony zamìstnancù prakticky témìø neprojevují. Jak nám øekl pøedseda ZO OS KOVO Radek Kuchaø, dùvodem vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i nátlakové akce
vedení HMMC, kterými se snaží obcházet vyjednávání s odbory. Odmítlo mimo jiné vyèkat na názor zprostøedkovatele a zamìstnance nutilo rùznými
zpùsoby k tomu, aby podepisovali dodatky ke smlouvám jednotlivì. Odbory
pøitom také veøejnì oèeròuje. Hovoøí tak napøíklad o úzké skupince lidí, která
prý je odtržena od reality. V odborech je, navzdory zastrašování, organizována zhruba pìtina z celkového poètu 2574 stálých zamìstnancù HMMC v Nošovicích a další s nimi, jak ukázala i nedávna anketa, sympatizují. Napøíklad
požadavek, aby odbory dále vyjednávaly o kolektivní smlouvì, podpoøilo
1500 pracovníkù závodu. Jak øekl pøedseda ZO OS KOVO Kuchaø, odboráøi
z Nošovic o situaci v podniku informovali rovnìž odboráøské kolegy v mateøském závodì Hyundai v Koreji.
(red)

Poznámka pod èarou!
Z Horníku è. 15, 17.4.2014,
Ing.L. Szmek, øeditel Závodu Dùl Darkov:
„Znovu žádám všechny zamìstnance, aby pøi své èinnosti
dùslednì dodržovali stanovené pracovní postupy a bezpeènostní pøedpisy.“
A jak dodržuje náš zamìstnavatel legislativní pøedpisy?
Teploty na pracovištích øeší Naøízení vlády è. 361/2007 Sb.
Pøedpis je to jistì složitý, ale minimální teploty pro jednotlivá
pracovištì jsou celkem zøejmá. Napø. pro kanceláøe je to 20°C,
pro dílny 14° a napø. v šatnách nesmí být teplota nižší jak 20°C
a ve sprchách 25°C!
Možná, že zamìstnavatel ani netuší, že takový pøedpis pro
nìj existuje a že by ho mìl dodržovat, protože jinak by se nemohlo stát, že se na šachtách pøestalo topit už v dubnu. A to, i
když se od té doby venkovní teploty pohybovaly nìkolik dnù
kolem bodu mrazu!

nejvíce v okrese Karviná (48,4) a
Bruntál (43,0).
Prostøednictvím nástrojù a opatøení APZ podpoøil bìhem dubna ÚP
ÈR, Krajská poboèka v Ostravì
vznik celkem 1 118 pracovních míst
pro obtížnì umístitelné skupiny nezamìstnaných osob. Nejpoèetnìji z
nich, a to 621 bylo v rámci veøejnì
prospìšných prací (pøevážnì v profesi uklízeè veøejných prostranství) a
dále pak 452 spoleèensky úèelných
pracovních míst (nejvíce všeobecní
administrativní pracovníci a prodavaèi v prodejnách, dále pak èíšníci a
servírky a pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech; nejèastìjšími
obory èinnosti u SÚPM - SVÈ byly
„Poskytování služeb pro zemìdìlství a zahradnictví“ a „Stavební a
zednické práce“). Od ledna do dubna tohoto roku bylo finanènì podpoøeno už celkem 2 673 pracovních pøíležitostí.
V mìsíci dubnu bylo v MSK do rekvalifikací novì zaøazeno 514 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání (u
„klasických“ rekvalifikací nejvíce
kurz - „Peèovatelka o dítì - chùva“; u
zvolené rekvalifikace nejèastìji kurzy svaøování a kurzy k získání øidièských oprávnìní) a za ètyøi mìsíce
letošního roku jich bylo dohromady
2 269. Od zaèátku letošního roku
pak z tohoto celkového poètu nastoupilo do zvolené rekvalifikace 1
867 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání. Z materiálù poskytnutých ÚP
ÈR, Krajská poboèka v Ostravì.
redakce ZB

Nìmecko letos zvýší dovoz èerného
uhlí o 6,5 procenta na rekordních zhruba
51 milionù tun. Kvùli dlouhé zimì stoupne jeho spotøeba zejména ve výrobì elektrické energie, pro niž je to nyní cenovì
nejvýhodnìjší surovina. Uvedla to organizace nìmeckých dovozcù uhlí VDKI.
Nìmecko už po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011
uzavøelo 40 procent celkového výkonu
svých jaderných elektráren a elektrárenské podniky zvyšují spalování uhlí, oznaèovaného údajnì za nejšpinavìjší fosilní
palivo.

Nìmecko letos
zvýší dovoz uhlí
Napomáhá tomu prudký pokles evropských cen uhlí, které je tak nyní mnohem nižší, než ceny podstatnì èistšího
zemního plynu.
K jeho zvýšenému využívání motivují
rovnìž zanedbatelnì nízké ceny emisních povolenek v EU.
Prùmìrný zisk evropských elektrárenských podnikù ze spalování uhlí dosáhne
v prvním ètvrtletí pøíštího roku 16,53 eura
na megawatthodinu.
Využívání zemního plynu naproti tomu pøináší ztrátu 15,10 eura na MWh, plyne z údajù agentury Thomson Reuters.
Výroba elektøiny spalováním uhlí tvoøí
díky odstavování jaderných reaktorù a
pøes prudký nárùst obnovitelných zdrojù i
nadále jádro nìmecké energetiky. Èerné
a hnìdé uhlí mají na výrobì elektøiny v
Nìmecku podíl 45 procent.
Domácí tìžba uhlí ale kvùli docházení
zásob výraznì klesá a nìmecké elektrárny, železárny a ocelárny musejí zvyšovat
dovoz suroviny. Hlavními dodavateli èerného uhlí do Nìmecka jsou zemì bývalého Sovìtského svazu, Spojené státy a
Kolumbie. Letos se ceny uhlí v Evropì výraznì snížily kvùli rùstu dovozu z USA,
kde jsou vlivem pøechodu tamních elektráren na plyn velké pøebytky uhlí.
red
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Snímek z konference odboráøù z Úpravny Darkov pøi schvalování programu...

Na Úpravnì Darkov hodnotili svou èinnost
V klubovnì seniorù z lokality ÈSA se 16. kvìtna konala výroèní konference ZO Úpravny Darkov. V úvodu jednání promluvil k pøítomným vedoucí výroby Ing.J.Waclawik, aby je informoval o souèasné situaci v provozu. Negativnì hodnotil ukazatele BOZP, zejména pak fakt, že došlo na Závodì Dùl ÈSM
ke smrtelnému úrazu. Kladnì naopak fakt, že úpravna byla vyhodnocena jako nejlepší provoz. V následné diskuzi pak padla pøipomínka k problému odvodnìní kamene.
Na slova vedoucího výroby navázal pøedseda SHO Ing.J.Pytlík, který pøítomným popsal souèasnou situaci v OKD, hovoøil o mzdách i jejich vývoji,
Sjezdu ÈMKOS i hospodaøení našeho hornického svazu s nemovitostmi.
Po vystoupení hostù pøednesla zprávu o èinnosti pøedsedkynì ZO V.Kunzová, když konstatovala, že odborové organizaci se povedlo zrealizovat
všechny akce podle plánu práce, a to dokonce s finanèním pøebytkem. A tak i
letos je v plánu akcí Den matek, Den dìtí, nohejbalový turnaj i Mikuláš a setkání s dùchodci, jak pøítomným sdìlil v rámci schvalování rozpoètu pro rok
2014 hospodáø K.Kondziolka.
V následné diskuzi se hovoøilo o pøestìhování sídla odborù úpravna do objektu OØJK ve 3. patøe a nevhodném chování jednoho vedoucího k podøízeným zamìstnancùm.
Celé jednání konference pak bylo ukonèeno schválením usnesení a spoleènými posezením odboráøù.
redakce ZB

Mapy místnì obvyklého
nájemného jsou nezbytností
V každém mìstì nad 20 000 obyvatel by mìla být vypracována cenová mapa s místnì obvyklým nájemným, jinak
zejména seniorùm, zdravotnì postiženým osobám a osamìlým matkám hrozí vážné existenèní starosti, v krajním pøípadì
i bezdomovectví.
Na tiskové konferenci, která se
12. kvìtna konala v budovì ÈMKOS
v Praze, to prohlásil pøedseda Sdružení nájemníkù (SON) Milan Taraba.
Dokumentoval to na pøíkladu nedávného skandálního soudního rozsudku. 80letý nájemník se s vlastníkem bytu v Praze 3 o výmìøe necelých 54 metrù ètvereèních nemohl
dohodnout o výši nájmu, takže jejich
spor musel rozhodovat soud. Nájemník nabízel 8500 Kè mìsíènì,
majitel požadoval 10 000 Kè. Každá
strana sporu mìla k dispozici jiný odborný posudek, které se navzájem
výraznì lišily. Soud však pøi svém
rozhodování zcela nepochopitelnì
postupoval nikoliv podle obvyklé výše nájemného v dané lokalitì, nýbrž
podle nabídkové ceny realitních kanceláøí a dal za pravdu majiteli. Uvedený nájemník tedy musí platit nehorázných 10 000 Kè mìsíènì a ještì
uhradit náklady soudního øízení pøesahující 100 000 Kè, takže výsledek
sporu je pro èlovìka jeho vìku likvidaèní a nepomohou mu ani dávky
státní podpory. „Tento problém se

ale netýká jen seniorù,“ varoval Milan Taraba a kritizoval loòské naøízení vlády è. 453/2013 Sb., kterým se v
návaznosti na nový obèanský zákoník stanovuje postup pro urèení místnì obvyklého nájemného.
Toto naøízení bylo podle nìj „ušito
horkou jehlou“ a výše zmínìný pøípad to jasnì potvrzuje. Stejnì jako v
Nìmecku, Rakousku a jiných zemích, i u nás musí podle Taraby být v
každém vìtším mìstì vypracovány
cenové mapy odrážející nikoliv nabídky realitních kanceláøí, ale reálné
nájmy, které lidé zde žijící skuteènì
platí.
Je také potøebný zákon o sociálním bydlení, na jehož pøípravì se podílí jak Sdružení nájemníkù, tak poslanec Jaroslav Zavadil, pøedseda
sociálního výboru Parlamentu ÈR.
Ten jeho prosazení sliboval už ve
svém volebním programu, a jak na
tiskové konferenci zdùraznil, to, že
by jeho pøijetí mìlo trvat dva roky, je
pro nìj naprosto nepøijatelné a zasadí se o urychlení celého procesu.
text: kor, foto:kov
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Na dotazy novináøù odpovídali zleva poslanec Jaroslav Zavadil a pøedseda
SON Milan Taraba, tiskovou konferenci moderovala tisková mluvèí ÈMKOS
Jana Kašparová...

V Karviné existuje škola, která pøipravuje žáky pro hornictví...

Má hornictví ještì perspektivu?
Støední škola techniky a služeb Karviná patøí k tìm z mála institucí, které se zabývají výchovou nových kádrù pro hornictví. Položil jsem proto nìkolik otázek øeditelce této školy
RNDr.I.Sandriové.
Èím se vaše škola vlastnì zabývá?
Naše škola patøí k nejvìtším v regionu a navštìvuje ji cca 900 žákù. Nabízíme studium tøíletých oborù s výuèním listem, jako jsou napøíklad
elektrikáø, zámeèník, truhláø, instalatér, automechanik, optik, kuchaøèíšník, cukráø, prodavaè. Nabízíme i
ètyøleté obory s maturitou – požární
technik, mechanik elektronických zaøízení a mechanik dùlních strojù a zaøízení.
Jaký je zájem o ty hornické obory?
V roce 2008 byla uzavøena smlouva s generálním partnerem školy
OKD, a.s. na pøípravu žákù pro dùlní
øemesla elektrikáø a zámeèník. Teh-

dy se pøihlásilo 35 žákù na oba obory. Èasem se zájem zvyšoval a od
školního roku 2012/2013 jsme otevøeli nový obor, ale tentokrát s maturitou „Mechanik dùlních strojù a zaøízení“. Dnes máme ve všech oborech
125 žákù.
Jak to vypadá letos?
Po prvním kole pøijímacího øízení
máme zatím 7 pøihlášek na všechny
tøi hornické obory, a to je málo. V loòském roce se na tyto obory hlásilo kolem 50 žákù. Na tento stav má pravdìpodobnì vliv krizová situace v
OKD. Pøesto budeme usilovat o další uchazeèe, protože jsem pøesvìdèena, že mohou nalézt uplatnìní v regionu nejen u spoleènosti OKD. Ale
pøesto musím øíci, že spoleènost
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Øeditelka školy RNDr.I.Sandriová ve své pracovnì...

Spoleènì v duchu hornických tradic
Od loòského roku se velmi úspìšnì rozvíjí realizace družební dohody mezi Spolkem krojovaných horníkù pøi obci Stonava a dvìma kluby krojovaných horníkù z nedalekého polského hornického mìsta Jastrzebie-Zdrój, kde pùsobí Jastrzebská uhelná
spoleènost. Jeden z klubù se jmenuje ZZG Borynia, podle jedné z tamních šachet a vede ho náš skvìlý kamarád Franciszek Michna a další kolektiv výborných kamarádù je z
tamního dolu Jas-Mos, vedený pøítelem Marianem Grochowskim.
Minulou sobotu, po nìkolikerých pøedchozích vzájemných setkáních u nás ve Stonavì, nebo u polských pøátel, vzpomeòme kupøíkladu hezké setkání v jednom z jejich
rekreaèních zaøízeních, v Orlím hnízdì ve Szczyrku, pøijeli jastrzebští krojovaní horníci, tentokráte však bez slušivých slavnostních uniforem, abychom se spoleènì vydali
za poznáním starých hornických tradic, folklóru, ale i ukázek dobývání uhlí. Napøed
jsme polským pøátelùm ukázali naši „slezskou Pisu“, jak se øíká díky negativním jevùm
dùlních vlivù šikmému kostelu sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Pak jsme spoleènì navštívili hornickou národní kulturní památku Dùl Michal v Ostra-vìMichálkovicích a Hornické muzeum na Landeku v Ostravì-Petøkovicích. Pro mnohé,
zejména chlapskou èást zájezdu ta prohlídka byla pouze mnohdy nostalgickou vzpomínkou na svá produktivní léta, ale tøeba sfárání do dolu, procházkou témìø ètvrt kilometrem dùlních chodeb se vším, co horníkùm k dobývání sloužilo. Prohlídka se snaživým výkladem pøibližujícím se polštinì, se to však i pøítomným ženám, i když bych se
sám pøimlouval, aby prùvodci byli polským jazykem vybaveni lépe zejména, ale nejen,
na Dole Michal.
Pak už oba autobusy míøily zpìt do Stonavy. Tam se roztoèila ta pravá pøátelská atmosféra jak v zahradì, tak, tøeba pøi taneècích v tamním Domì PZKO. Svoji produkcí
na elektroklávesy nás na parketu rozpohyboval kolega Alois Ryba. Jak už to tak na tak
výborném setkání bývá, nechybìla ani štamprlièka, piveèko, a pochutnali jsme si na
našími kolegy Pepíkem Gmuzdkem ml. a Ríšou Palowskim pøipravených klobáskách.
Nu, zábava jako když se kdysi na onìch rùzných havíøských tancovaèkách scházeli naši dìdové a otcové. A o to, uchovat staré dobré hornické tradice jde, jak vidno, i pøes
hranice dvou státù pøesto, že tam i onde nad hornictvím visí temná mraèna.
Text a foto: J. Bøoza
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Polští kolegové pøi návštìvì Hornického muzea v Ostravì...

OKD a.s. své žáky stále podporuje a
s tìmi nejlepšími stále poèítá. I když
zpøísnila kritéria pro výbìr žákù do
dùlního provozu, poskytuje motivaèní stipendium 1200 Kè u uèòovských
oborù a až 2200 korun mìsíènì u
maturitního oboru.
Uplatní se absolventi hornických oborù i jinde?
Kvalifikace absolventù je velmi široká. Napø. u maturitního oboru Mechanik dùlních strojù a zaøízení mohou sestavovat, oživovat, zkoušet a
revidovat složité strojírenské výrobky a zaøízení, seøizovat, øídit, obsluhovat a ošetøovat je, diagnostikovat
jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraòovat je. Mohou se
uplatnit pøedevším v povoláních jako
je strojírenský technik (v typové pozici servisní technik), pøi vykonávání
nároèných pracovních èinností v povoláních strojní zámeèník, provozní
zámeèník a montér, nebo mechanik
strojù a zaøízení, popø. vykonávat èinnosti tìchto povolání ve složitých
podmínkách, napø. na externích
montážích. Ráda bych podotkla, že
obor, jako je „Elektrikáø“, a to nejen s
dùlním zamìøením nebo u nás i maturitní varianta „Mechanik elektrotechnik“, má perspektivu v souèasnosti i v budoucnosti. Vždy celý svìt
je vysoce elektrifikován a školených
elektrikáøù je a bude stále nedostatek.
Obecnìji øeèeno ve všech tìžebních a stavebních firmách zabývajících se tìžbou nerostných surovin a
stavebními pracemi vedenými hornickým zpùsobem ale i mimo nìj.
Mùžete pomoci i tìm horníkùm,
kteøí budou muset v budoucnu
opustit dùlní provozy?
Pro ty, kteøí projeví zájem, mùžeme zorganizovat v rámci Národní
soustavy kvalifikací kurzy prakticky
ve všech oborech, které naše škola
nabízí. A je to tøeba kuchaø nebo instalatér.
Dìkuji za rozhovor a pøeji vám, a
máte na škole stále dostatek pilných
žákù.
redakce ZB

Èlenství v EU
pøináší výhody
HDP za loòský rok by byl o 12 procent nižší, kdyby Èesko nebylo èlenem Evropské unie. Výhody EU
umožnily Èesku, aby rostlo rychleji,
než vyspìlejší státy západní Evropy.
Na Podnikatelském fóru k návštìvì
prezidenta Evropské unie Hermana
Van Rompuye to uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš
Prouza. Prezentoval tak výsledky
ekonomické studie, kterou pro Úøad
vlády pøipravili významní ekonomové.
Pokud by se ÈR stala èlenem eurozóny, zvýšil by se každoroèní pøíjem èeské ekonomiky o 25 až 60 miliard korun a tuzemské HDP by bylo
vyšší o 0,6 až 1,2 procenta.
Èeská ekonomika získala podle
studie bìhem èlenství v EU díky
vnitønímu trhu 770 miliard korun.
Bez vnitøního trhu by HDP bylo nižší
o 2,5 procenta a nezamìstnanost
vyšší o 1,5 procenta.
Od roku 2004 pøineslo Èesku èlenství v EU 3,1 bilionu korun. Èlenství
tak podle Prouzy pøineslo víc, než
èeská ekonomika vyprodukovala v
roce 2004 - zhruba 300 000 korun na
osobu.
(red)
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Jednoho ze zachránìných horníkù vítají jeho pøíbuzní...

Turecko demonstrovalo
za obìti dùlního neštìstí
Slzným plynem rozehnala policie v Izmiru demonstranty,
kteøí po úterní tragédii u mìsta Soma /13.kvìtna/ protestovali
proti podmínkám panujícím v tureckých dolech.
Do ulic vyrazily tisíce lidí i v dalších mìstech, odbory na dnešek vyhlásily stávku. Poèet obìtí dùlního
neštìstí mezitím stoupl na 282, pod
zemí je stále asi 150 horníkù /pravdìpodobnost, že jsou naživu, byla
ale velmi nízká/. Pátrání komplikuje
záchranáøùm také únik plynu. Pozùstalí v Somì pohøbili první mrtvé.
"V posledních dvanácti hodinách
jsme nevynesli ven žádné živé horníky," oznámil ministr energetiky Taner Yildiz. Dodal, že záchranáøi se
ale ještì nedostali do dvou štol, a pøiznal, že situace je horší, než se pøedpokládalo. Na dno dolu se nedaøí proniknout, riziko udušení je podle záchranáøù pøíliš velké. Dovnitø èerpají
kyslík a doufají, že nìkdo pøežil; šance na to je ale minimální. Porucha
elektrického vedení zpùsobila požár
v dobì, kdy bylo pod zemí 787 lidí.
Jde o nejvìtší tragédii tureckého hornictví, zahranièní pomoc s vyprošováním horníkù ale Turecko zatím odmítlo.
Na høbitovì ve mìstì Soma se již
konaly pohøby obìtí neštìstí, kterých bylo zatím identifikováno 217.

Prakticky každý obyvatel mìsta ztratil nìkoho z pøíbuzných nebo pøátel.
Vláda vyhlásila tøídenní smutek,
už ve støedu však lidé protestovali v
nìkolika mìstech. Ètyøi odborové
svazy vyhlásily jednodenní stávku
na protest proti špatným bezpeènostním podmínkám, které podle
nich v dole zavládly po privatizaci.
"Nechali zemøít stovky našich kolegù v Somì a nutí je pracovat za brutálních podmínek, aby mìli co nejvyšší zisk," uvádí se v prohlášení odborových svazù.
Shromáždìní se na výzvu odborových svazù konala v Ankaøe, Izmiru a Istanbulu. V Izmiru se sešel dav
asi 20 000 lidí a pøi zásahu slzným
plynem byl zranìn vùdce odboráøù,
který skonèil v nemocnici. Ke stávce
se pøipojilo mnoho dìlníkù. V dùlním
regionu Zonguldak zase pøišli horníci k dolu, ale nešli pracovat. Lidé, kteøí se shromáždili v Istanbulu, nesli
transparent s nápisem „To není nehoda, ale vražda“. Policie na øadì míst
proti demonstrantùm zakroèila slzným plynem nebo vodními dìly.
Zdroj: ÈT24

Výbor pro BOZP kontroloval ÈSA
Výbor pro BOZP si na svou kontrolu dne 29. dubna 2014 vybral pracovištì
lokality ÈSA Závodu Dùl Karviná. Ke kontrole bylo vybráno 6 tras – 2 poruby,
3 èelby a povrchová pracovištì. Tato kontrola byla souèástí veøejné provìrky
BOZP, probíhající na celém Závodì Dùl Karviná. Kontroly všech pracoviš,
jak v rámci Výboru pro BOZP, tak i dalších pracoviš kontrolovaných v rámci
veøejné provìrky, se zúèastnilo 24 zástupcù odborù a na 50 THP, zkontrolováno bylo celkem 24 pracoviš.
Samotné kontroly Výboru pro BOZP se úèastnili zástupci OS PHGN - svazoví inspektoøi Ing.Vladimír Potomák a Ing.Ivo Kavka, závodní inspektoøi: z
Dolu Darkov Vía Sznapka a Tonda Kodenko, z Dolu ÈSM Radovan Kampf,
z SC OKD Bc.Monika Nìmcová a „domácí“ ZIBP Jiøí Waloszek. Dále se zúèastnil zástupce OBÚ Ostrava Ing.Petr Oborný, zástupce KHS Tomáš Skulina, zástupci zamìstnavatele z OKD Ing.Pavel Beránek, Ing.Petr Svrèina a
Ing.Ladislav Rožnai a zástupci zamìstnavatele ze Závodu Dùl Karviná v èele s námìstkem pro BOZP Ing Miroslavem Koneèným a zástupci kontrolovaných dodavatelských organizací. Celkem se na kontrole Výboru pro BOZP
podílelo 26 kontrolujících a zodpovìdných zamìstnancù.
Výbor pro BOZP byl pøi ranním rozdìlení tras seznámen se souèasnou situací v BOZP, se stavem úrazovosti na Závodì Dùl Karviná i s výrobní situací.
Hlavní zamìøení kontroly bylo na všeobecnou bezpeènost práce, dodržování protipožárních opatøení, stav cest pro chùzi a nošení a používání osobních ochranných pracovních prostøedkù.
Na kontrolovaných trasách bylo zjištìno v dole celkem 14 závad a na povrchu 9 závad. Stav jednotlivých tras a oblastí byl konzultován v závìru kontrolního dne na spoleèném vyhodnocení, byla pøednesena doporuèení ze
strany kontrolujících a rozebrány jednotlivé zjištìné závady. O odstranìní závad a pøijatých opatøení bude OS PHGN Závodem Dùl Karviná písemnì informován.
Ing.Vladimír Potomák, SIBP

Aktuální témata pro tuto dobu...

Uzavøení cestovní smlouvy
Podle zákona smí podnikat v oblasti poøádání zájezdù pouze cestovní kanceláø, která musí mít koncesi Ministerstva pro
místní rozvoj a musí být pojištìná proti úpadku, tedy krachu.
Kdo nemá pojištìní, nesmí vypravovat zájezdy. To je asi nejpodstatnìjší vìc, kterou je tøeba si pøed uzavøením cestovní
smlouvy ohlídat. Vyplatí se však dát pozor i na další dùležité
aspekty a formulace uvedené ve smlouvì, než se rozhodnete
zájezd objednat.
V první fázi byste mìli požadovat
k nahlédnutí zmiòované potvrzení o
pojištìní proti úpadku. Èasto je tento
doklad i na webových stránkách kanceláøí nebo si jej mùžete ovìøit na
stránkách jednotlivých pojišoven,
které tento typ pojištìní poskytují. Zákon nás sice chrání, abychom v pøípadì krachu dostali zpìt zaplacené
peníze (v dobì pøed zájezdem) nebo
nezùstali trèet v zahranièí (v pøípadì
již zapoèatého zájezdu), ale samotné pojištìní o úrovni služeb pøíliš ne-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ

Suzuki Celerio v Ženevì 2014
Suzuki Alto a Splash nahradí jediný model. Jmenuje se Celerio a evropskou premiéru slavil v Ženevì. Letošní ženevský autosalon byl ve znamení
nových minivozù. Zatímco Renault Twingo a kolínská trojèata jsou hravými
autíèky, Suzuki Celerio je naopak velice vážným vozem. Má tak blíže k døívìjšímu Altu, než modelu Splash.
Na první pohled je patrné, že novinka od Suzuki bude cílit na starší klientelu než jeho zmínìní konkurenti. Zatímco Twingo a 108/Aygo/C1 byly v Ženevì vystaveny v pestrobarevných karoseriích lákajících mladé øidièe, seriozní
svìtle modrou nebo žlutozelenou zøejmì ocení spíše jejich rodièe.
Design Celeria je nenápadný, automobil nièím nešokuje. Výrazným prvkem je pouze oplastovaná dolní èást karoserie u jednoho z vystavených vozù, jehož záï zároveò zdobí støešní spoiler. Výhodou nevýrazného designu
ale bývá fakt, že takové automobily pomalu stárnou. Èas napoví, zda to bude
platit také u Celeria.
Uvnitø vládne ponurá atmosféra, zvláš po pøesednutí z hravého Twinga s
výraznými barevnými prvky na palubní desce. Palubní deska Celeria je èerná, jediným ozdobným prvkem je støíbrná lišta obklopující støedovou konzoli
ve tvaru písmena U.
Použité plasty jsou tvrdé, vypadají však vcelku bytelnì. Laciným prvkem
je páèka od otevírání palivové nádrže, která vyènívá z podlahy, z rozøíznutého koberce. Ještìže se tato páèka ukrývá pøed sedadlem a øidiè ji tak nemá
neustále na oèích.
Na zadních sedadlech se sedí pohodlnìji než v Twingu. Lavice je umístìna vysoko, 40 centimetrù nad podlahou, nad sedákem je 94 centimetrù, o
centimetr více než ve francouzském konkurentovi. Pohodlí pøekvapuje i kvùli
tomu, že rozvor Celeria mìøí 2425 mm, což je o 65 mm ménì než u Twinga.
Zavazadelník Celeria je na pomìry tøídy velký. Jeho objem èiní 254 litrù, je
široký 102 cm, dlouhý 55 cm a pod plato vysoký 54 cm, pod podlahou je i místo na rezervní kolo.
V této èásti se odhaluje nevýhoda koncepce Twinga, které má motor umístìný vzadu. Podlaha kufru Twinga leží výše, prostor na rezervu tu opravdu není.
Suzuki definuje svoji novinku jako zástupce kategorie A+, staví ji tedy na
hranici mìstských miniaut a malých vozù. Model Celerio nahradí hned dvì
souèasné Suzuki, Alto a Splash. Do prodeje se dostane na konci roku, nabídne jen benzinové motory a láká na rekordnì nízkou spotøebu paliva.
Navzdory shodným základním parametrùm budou v nabídce dva technicky odlišné motory. Litrový tøíválec K10B je známý ze souèasné nabídky Suzuki, má 50 kW a 90 N.m, na výbìr bude pìtistupòová manuální nebo robotizovaná pøevodovka. Spotøeba je v obou pøípadech shodnì 4,3 l/100 km, tomu odpovídají emise CO2 99 g/km.
Novinkou je motor K10C. Pøes stejné základní parametry se vyznaèuje
vyšší kompresí (12,0:1 místo 11,0:1), má chlazený okruh recirkulace výfukových plynù (EGR), variabilní èasování sacích ventilù, odlehèené pohyblivé díly a systém samoèinného vypínání motoru EASS. Díky tomu klesne spotøeba
na 3,7 l/100 km, potažmo emise CO2 na 85 g/km. Zdroj: auto.cz

Je tøeba zachránit polské hornictví
Souèasná situace v sektoru kamenného uhlí budí velké obavy. Nízké ceny
suroviny a jeho nadprodukce na trhu zpùsobily problémy hornictví. Je tøeba použít
rychlá opatøení, která zlepší podmínky tohoto velmi dùležitého odvìtví – zaznamenali úèastníci setkání „Hornictví v Polsku“, které se konalo v rámci VI. Evropského hospodáøského kongresu.
Témata týkající se problému hornictví
a energetiky a širší energetické politiky
Evropské unie dominovaly na této akci,
která se konala v Katovicích 7. - 9. kvìtna. Polské hornictví, v tom pøedevším nejvìtší hornická spoleènost v Polsku a v Evropì Kompania Weglowa, se potýká se
stále vìtšími problémy. Hospodáøský výsledek za rok 2013 vynesl jen 430 milionù zlotých. V roce 2012 to bylo 1,6 mld.
zlotých. Byl tedy zaznamenán velký propad, èemuž vìnovali pozornost úèastníci
setkání a mùže být ještì hùø. Rok 2013
byl tìžký pro polské hornictví, když pøíjmy z prodeje uhlí vynesly 22,7 miliard zlotých, tj. o 1,7 miliard zlotých ménì než v
roce 2012. V roce 2013 se podaøilo vydobýt okolo 76,5 milionu tun uhlí, tj. o 2,7 milionù tun ménì než v roce 2012. Bylo vydobyto 64,4 milionù tun energetického
uhlí a 12,1 milionù tun uhlí koksovatelného. V pøípadì koksovatelného uhlí se tìžba oproti roku 2012 zvedla o 400 tisíc tun,
kdežto v pøípadì uhlí energetického došlo ke snížení tìžby o 3 miliony tun. Prodej uhlí v roce 2013 pøedstavoval 77,5
milionù tun, došlo tedy k rùstu o 5,6 milionù tun. Na polském trhu bylo umístìno
66,9 milionù tun a na trhy zahranièní se
dostalo 10,5 milionù tun. V roce 2013 byla støední cena prodeje uhlí 292,74 zloté
za tunu a pøíjmy z prodeje uhlí se snížily a
vynesly 22,7 miliard zlotých tj. o 1,7 miliardy zlotých ménì než v roce 2012. V celém sektoru hornictví bylo na konci roku
2012 zamìstnáno více než 113 tisíc osob
a na konci roku 2013 zamìstnávalo hornictví takøka 107 tisíc lidí. V prùbìhu setkání kongresu Hornictví v Polsku jeho
úèastníci zaznamenali, že je èas na rychlé jednání. Musí se provést s plným dùrazem zároveò na úrovni operaèní v každé
uhelné spoleèností, tak i na strategické
úrovni celého sektoru hornictví.
„Hornictví se musí smíøit se situací velkého snížení cen uhlí energetického i koksovatelného“, poznamenal Jaroslaw Zagorówski, øeditel vedení Jastrzebske
Spólky Weglowe. „Uhlí zùstane v energetickém mixu Polska, ale zùstává otázka, jestli to bude surovina z polských dolù. Polsko se svou úrovní tìžby nemá žádný vliv na ceny uhlí na mezinárodním trhu. Musíme zvyšovat efektivnost a usilovat o konkurenceschopnost polského uhlí a polští odboráøi musí schválit potøebné
zmìny, protože mùže dojít k tomu, že odbory budou dále hlídat svá privilegia, ale
za chvíli se mùže ukázat, že tu není ten,
kdo by je zaplatil,“ podtrhl Jaroslav Zagorowski. Zdroj: wnp.pl

vypovídá. Pøedtím, než uzavøete
smlouvu, si zkuste na internetu najít
co nejvíce relevantních odkazù a recenzí na samotnou cestovní kanceláø, místo, na které míøíte, i hotel, ve
kterém budete ubytováni.
Kanceláø a agentura, to je rozdíl
Cestovní agentura mùže zájezdy
zprostøedkovávat nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, napøíklad letenky. Pokud jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, mìli byste vìdìt, že samotnou cestovní
smlouvu uzavíráte vždy pøímo s cestovní kanceláøí. V pøípadì jakýchkoliv problémù (nedostatky zájezdu a
jejich reklamace) se musíte obrátit
na cestovní kanceláø, která je uvedena ve smlouvì. Cestovní agentury musí ve všech propagaèních a nabídkových materiálech uvádìt, pro
kterou cestovní kanceláø konkrétní
zájezd zprostøedkovávají.
Jak uzavírat smlouvu
Nový obèanský zákoník pøejmenoval cestovní smlouvu na zájezd,
což zní nepochybnì pøirozenìji. Aby
byl zájezd opravdovým zájezdem a
na cestujícího se vztahovala zákonná ochrana, musí trvat déle než 24
hodin a musí se skládat z alespoò
dvou služeb cestovního ruchu, tedy
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z ubytování, dopravy nebo z jiné služby, která je pro zájezd významná (napø. kulturní program, vstupné nebo
služby prùvodce).
Zájezd už nemusí být sjednáván
pouze písemnì, což je výrazná zmìna oproti staré právní úpravì. Ještì
vloni nešlo uzavøít smlouvu jen kliky
na internetu, k její platnosti bylo vždy
tøeba papíru a podpisù. Nová úprava
není tak pøísná, ale o to vìtší si musíte dávat pozor, protože od zájezdu
uzavøeného pøes internet nelze odstoupit tak snadno jako od nákupu v
e-shopu. Ètrnáctidenní lhùta na odstoupení bez sankce se na zájezdy
nevztahuje, poøadatel mùže požadovat storno poplatek. I na naši poradenskou linku se už obrátili spotøebitelé, kteøí považovali jakoukoli objednávku provedenou na internetu
za nezávaznou, protože na takový
postup byli zvyklí z minulosti. Podobné problémy již delší dobu øeší i
Evropské spotøebitelské centrum (více v samostatném textu).
Pokud se smlouva neuzavøe písemnì, musí poøadatel dodat alespoò písemné potvrzení o uzavøení
smlouvy. Pokud by se údaje v potvrzení a ve smlouvì lišily, mùže se zákazník dovolávat toho, co je pro nìj
výhodnìjší. Potvrzení musí obsahovat øadu zákonem stanovených údajù, samozøejmé je vymezení smluvních stran, samotného zájezdu a ceny, a také storno poplatky, které mùže poøadatel požadovat, pokud zákazník bude chtít zájezd zrušit. Pro
pøehlednost i kvùli èastým stížnostem zákazníkù musí být v potvrzení
údaje o ubytování, jeho kategorii,
stupni vybavení a podobnì.

pokraèování pøíštì...

Koncem 20.století pøimìlo zotavení
motocyklové firmy Harley-Davidson
v Americe skupinu podnikatelù obnovit
znaèku Excelsior a jiné podnítilo k tomu,
aby ... (tajenka). Do výroby se po mnoha
pøedchozích marných pokusech snad
koneènì vrátí i Indián. Podobnì byl ve
V.Británii jednou z prvních znovuzrozených
znaèek Triumph Johna Bloora.
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