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Rada SHO zasedala poprvé v novém roce 2013...

Hovořilo se hlavně o kolektivní smlouvě
Zástupci odborových organizací sdružených v SHO se sešli
11. ledna v zasedací místnosti hotelu Fridrich v Těrlicku, aby
projednali aktuální odborovou problematiku.
Předseda SHO Ing.J.Pytlík
nejdříve zkontroloval usnesení a
úkoly z minulých zasedání rady a
pak informoval o probíhajícím
„raciu“ na Dolech Karviná /úpravna/
a Darkov, kde vedení OKD uvažuje o
propouštění zaměstnanců. Odbory
v takovémto případě požadují, aby
uvažované kroky byly projednány s
odborovými organizacemi v řádných
termínech jak na každé VOJ, tak za
účasti zástupce SHO.
Dalším bodem jednání byla Kolektivní smlouva OKD pro roky 2013
až 2016, kdy strana zaměstnavatele

stále trvá na svém stanovisku ve
mzdové části, kde navrhuje vazbu
růstu mezd v závislosti na dosaženém zisku včetně výrazného snížení
mezd v případě nulového zisku. Neakceptuje zatím také odborový návrh na navýšení příspěvku na důchodové připojištění. Předseda Pytlík pak probral všechny sporné body
KS a sdělil termíny dalších schůzek
strany odborů v rámci přípravy na kolektivní vyjednávání – 15. a 22. ledna.
Hovořilo se rovněž o našem zastoupení v Regionální radě odboro-

vých svazů ČMKOS, kde nás nadále
bude zastupovat místopředseda
SHO Ing.J.Vlach a nově M.Němcová.
O stavu oblasti BOZP přítomné informovali SIBP Ing.V.Potomák a
Ing.I.Kavka. Nejdříve to byla statistika úrazovosti /z dostupných údajů/ a
mimořádných událostí v OKD. Vloni
bylo zaznamenáno celkem 238 registrovaných pracovních úrazů /o 10
méně než v předchozím roce/ a 5
smrtelných /stejně jako v předchozím roce/. Předali také informace z
posledních bezpečnostních mítinků
SAFETY /organizuje vedení OKD/.

pokračování na str.č.2
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Pohled do sálu při jednání lednové Rady SHO, kterého se zúčastnili členové rady a jejich hospodářky /sekretářky/...

Z první porady ZIBP v letošním roce
Za účasti závodních inspektorů bezpečnosti práce /ZIBP/
z našeho kraje se v Těrlicku konala 10. ledna 2013 letošní první porada.
V úvodu jednání nejdříve svazový
inspektor bezpečnosti práce /SIBP/
Ing.V.Potomák seznámil přítomné s
dostupnými údaji statistiky úrazovosti v OKD za minulý rok. Výsledky
se podobají těm za předchozí rok s
tím, že bylo opět zaznamenáno 5
smrtelných úrazů, u kterých se negativně projevil vliv lidského faktoru.
Následoval přehled zaznamenaných mimořádných událostí.
V dalším průběhu porady vystoupil předseda SHO Ing.J.Pytlík, který

informoval o dosavadním průběhu
kolektivního vyjednávání v OKD i na
úrovni našeho hornického svazu. Hovořil rovněž o dodržování bezpečnostních přestávek na důlních pracovištích se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami.
Na jeho slova navázala
JUDr.M.Piekarzová, která se ve
svém vystoupení věnovala současným soudním sporům v pracovně právní oblasti a změnám v legislativě platným od 1. ledna 2013 /důcho-

dy, podpora v nezaměstnanosti, životní a existenční minimum, dovolená, cestovní náhrady apod./
V závěru jednání vystoupil inspektor Oblastního inspektorátu práce Ing.T.Činčala, který hovořil o závadách zjišťovaných v rámci kontrol a
šetření úrazů. Jedná se zejména o
špatné vedení dokumentace pracovišť a zařízení, nepořádek, špatná organizace práce, zdravotní způsobilost pracovníků, školení BOZP, prevence rizik, záznamy o kontrolách
atd. Zjednodušeně lze konstatovat,
že firmy s větším počtem zaměstnanců dodržují předpisy lépe, než ty,
které zaměstnávají méně lidí. red

Tatínku! Přeložili mě do zvláštní školy.
Výborně synku. Když na to máš, tak studuj...

Nejdůležitější změny v roce 2013
V novém roce se bude jednat například o penzijní reformu. V Česku se po dvaceti
letech zcela mění způsob, jak si spořit na stáří. Od 1. ledna 2013 se spouští tzv. druhý
pilíř důchodové reformy. Vládní koalici se nakonec podařilo reformu penzí spustit i
přes veto prezidenta Václava Klause.
Až do samotného konce letošního roku nebylo jasné, co všechno se v Česku od ledna změní. U některých novinek navíc není jisté, jak dlouho vydrží v platnosti. Opozice
však jasně řekla, že pokud vyhraje příští sněmovní volby, důchodovou reformu zruší.
Obdobné to bude patrně i se souborem daňových změn, které od Nového roku například přinášejí zvýšení DPH o jedno procento nebo zavádějí tzv. milionářskou daň.
Penze
Start důchodové reformy
1.ledna 2013 se spouští největší reforma penzí od roku 1989. Vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům tři procentní body
jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2
procentní body ze svých prostředků. Výše penze, kterou lze získat vstupem do druhého pilíře důchodového systému od 1. ledna 2013, se bude zásadně lišit. Významnou
roli hraje výše platu, délka spoření, ale také zvolená investiční strategie. Volit je možné
ze čtyř možností. K dispozici jsou důchodové fondy pro druhý pilíř, které mohou investovat do státních dluhopisů, nebo lze zvolit konzervativní, vyváženou či dynamickou
formu zhodnocení peněz.
Péče o děti
Ruší se kojenecké ústavy
Od 1. ledna začne platit zákon, který přispěje k tomu, aby se postupně začaly rušit
kojenecké ústavy a dětské domovy. Stát se rozhodl zvýhodnit pěstouny, péče o nezaopatřené děti se tak stane regulérním zaměstnáním. Zákon počítá také s tím, že se omezí praxe, kdy sociální pracovníci odebírají každé druhé dítě kvůli majetkovým problémům rodiny.
Sociální oblast
Nepovinné Skarty
Podpora nezaměstnaným a pěstounské dávky se budou vydávat od 1. ledna i bez
Skaret. Změnu schválil Senát. Karty zavedla reforma exministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), v rámci které přešlo vyplácení veškerých podpor od státu na úřady práce. Projekt sociálních karet měl usnadnit distribuci dávek a omezit jejich
zneužívání. Zavádění karet ale provázely potíže a jejich původní rozsah se zmenšil.
Ruší se snížené sazby minimální mzdy
Tato novinka se týká především absolventů (tedy lidí bez praxe) a osob se zdravotním handicapem. Dosavadní úprava totiž motivovala zaměstnavatele k zaměstnávání
těchto osob, a to především proto, že mohli uplatňovat snížené sazby minimální mzdy.
Od 1. ledna 2013 jsou tyto skupiny postaveny na úroveň ostatních zaměstnanců. Zrušením snížených sazeb ztrácí zaměstnavatel motivaci k přijímání osob bez praxe či se
zdravotním handicapem. Nově musí i těmto osobám dát minimální mzdu v plné výši.
Sazba minimální mzdy se od 1. ledna 2013 nemění, činí osm tisíc korun měsíčně nebo
48,10 Kč za hodinu. Zdroj: HN

Pokračování příště...
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Na poradě ZIBP vystoupili také - zleva na snímku právnička JUDr.M.Piekarzová,
předseda SHO Ing.J.Pytlík a SIBP Ing.V.Potomák...

ČMKOS poskytne pracujícím
Hovořilo se hlavně o kolektivní smlouvě důchodcům právní pomoc
Rada SHO zasedala poprvé v novém roce 2013...

pokračování ze str.č.1
Druhá polovina jednání byla věnována projektu BiDi /bipolární dialog/,
v jehož rámci se jednání zúčastnili i
kolegové z dalších odborových sdružení našeho kraje – předsedové
Ing.M.Malachovský, P.Petr, V.Sacha. Mgr.M.Marinková z pracoviště
OS PHGN v Praze pak přítomné seznámila s novinkami v legislativě,
které se v naší společnosti objevily
od nového roku. A tak hovořila o změnách v horním zákoně, zákoníku práce, občanském zákoníku, důchodovém zákoně včetně obsahu nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně.
Podrobněji rozebrala také novou
důchodovou reformu se všemi jejími
pilíři, výhodami a záludnostmi.

V následné diskusi pak předseda
ZO z VOKD V.Sacha upozornil na
fakt, že i členové odborů z jeho organizace jsou členy hornického svazu
/přitom VOKD je dodavatelská fir-

ma/, a proto by v případě řešení stavů na jednotlivých VOJ v rámci OKD
bylo dobré koordinovat postup v případě snižování počtů zaměstnanců.
redakce ZB

p
O novinkách v letošní legislativě informovala Mgr.M.Marinková...

Odbory vyšly zaměstnavatelům vstříc v čase krize
Zástupcům Svazu průmyslu a dopravy ČR a také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se podařilo přesvědčit odbory, ministerstvo práce a sociálních věcí
i celou vládu, že řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
podle principu 3x a dost je pro firmy v čase ekonomické a hospodářské krize omezující.
Ve středu 9. ledna rozhodla totiž
vláda premiéra Petra Nečase o opětném zavedení možnosti uzavírání
pracovního poměru na dobu určitou
opakovaně bez časových omezení.
Problém spočíval v tom, že od
1. ledna 2012 novela Zákoníku práce změnila úpravu sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou (§
39 Zákoníku práce) a byla zavedena
možnost opakovaného sjednání jen
tři krát až na tři roky. Novela dále zrušila rozsáhlé výjimky umožňující
sjednat opakovaně pracovní poměr
na dobu určitou vícekrát či na jinou
dobu v případě zvláštních podmínek
provozu nebo povahy práce. Vzhledem k pokračující ekonomické nejistotě řada firem velmi kriticky poukazovala na tuto změnu.
„Firmy se od roku 2008 potýkají s
poklesem zakázek a se značnou nejistotou. Jestliže dříve jsme měli jasný výhled na půl roku a u investičních celků i na dvanáct měsíců, nyní
je to mnohem kratší lhůta, v některých odvětvích v řádech několika týdnů. V takovém prostředí nedokážeme plánovat počty zaměstnanců na

delší dobu a potřebujeme flexibilnější trh práce,“ přivítal tento krok vlády
Pavel Juříček, viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Přestože se
zaměstnavatelé v roce 2012 novému Zákoníku práce museli přizpůsobit, omezilo je to v možnosti regulovat počty zaměstnanců v reakci na
poptávku a měnící se obchodní plány. Proto firmy začaly být opatrnější
v přijímání kmenových zaměstnanců. Některé z nich dokonce zvýšily
podíl agenturních zaměstnanců, kteří nejsou plně srovnatelní s kmenovými zaměstnanci, a to zejména s
ohledem na kvalitu práce, znalost výrobku a technologií a sounáležitost k
firmě.
Na základě těchto argumentů a
jednání se zástupci SP ČR doporučilo ve vládě ministerstvo práce a sociálních věcí úpravu Zákoníku práce. Podstatná pro vládní rozhodnutí
byla však srpnová dohoda Svazu
průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů. Pavel Juříček k ní uvedl: „Není

Pěstouni dostanou víc peněz
a lepší odborné zázemí
Pěstounská péče je od nového roku lépe odměňovaná a pěstouni mají také nárok
na větší pomoc odborníků. Změny, které mají dát dětem lepší šanci na normální život v
náhradní rodině, prosadilo ministerstvo sociálních věcí, a to i přes kritiku části veřejnosti a veto prezidenta.
Za odmítáním změn stál strach z toho, že lidé budou přijímat sirotky do rodiny jen
pro peníze a tím utrpí kvalita pěstounské péče.
Odměny pěstounů se podle novely pohybují mezi osmi a čtyřiadvaceti tisíci korun
podle počtu dětí a jejich zdravotního stavu. Nově se zavádí také plat za pěstounskou
péči na přechodnou dobu.
Podle Bronislavy Butulové ze Sdružení pěstounských rodin v Brně jde o základní finanční zajištění pěstounů, aby rodiny neživořily, a obavy ze zneužívání financí nemá.
„Myslím, že odměny pěstouna, jak jsou teď nastavené, rozhodně nejsou tak vysoké, aby mohly motivovat zájemce o náhradní rodinnou péči,“ říká Butulová.
Předchozí právní úprava podle jejích slov neposkytovala pěstounům dostatečné finanční zajištění. Za důležitou ovšem považuje také odbornou podporu pěstounů a jejich přípravu.
„Pěstouni budou mít nově nárok na zprostředkování odborníka, například psychologa nebo psychiatra, jednou za půl roku,“ upřesňuje Butulová.
Ani podle pěstounky Vladimíry Mokré, která pečuje o tři děti, nejsou nově stanovené odměny tak vysoké, aby to lákalo ke zneužití. Přesto je změna podle ní příjemná,
protože dosud pěstounské rodiny často bojovaly s nedostatkem peněz.
„Pěstounky většinou bývají doma, nepracují,“ vysvětluje a dodává, že náhradní rodiny pak musí vyjít pouze s jedním příjmem a pěstounským příspěvkem.
S penězi navíc, které nyní dostane, chce dětem přilepšit nebo jim nějakou částku
ukládat stranou. Zdroj: rozhlas.cz

naším cílem zbavovat se kmenových zaměstnanců, není to pro nás
výhodné. Ovšem při omezení tři krát
a dost by museli zaměstnavatelé nabírat agenturní pracovníky a OSVČ.
Tím by zaměstnanci ztratili výhody
dané kolektivní smlouvou. Zástupci
odborů to pochopili a našel se kompromis.“
Podle informací z členských firem
a společně s některými z nich zástupci SP ČR vedli tato jednání s
Českomoravskou konfederací odborových svazů, která vyvrcholila 29.
srpna přijetím společného stanoviska. Právě to otevřelo cestu k novele
§ 39 Zákoníku práce, která umožňuje zaměstnavatelům odchýlit se od
zákonné úpravy při vážných provozních důvodech nebo důvodech spočívajících ve zvláštní povaze práce.
Podkladem pro takový postup musí
být však písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací,
která vymezí tyto důvody, pravidla
postupu, okruh zaměstnanců, kterých se to týká a dobu, na kterou je
dohoda uzavřena. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné dohodu nahradit
vnitřním předpisem.
(red)

Stoletých přibývá...
V lednu 2013 eviduje ČSSZ přes
1 100 sto a víceletých občanů
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v lednu letošního
roku eviduje 466 důchodců narozených v roce 1913 . Převažují tradičně ženy, kterých je 373, mužů je 93.
U příležitosti stých narozenin obdrží
klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení
důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním
dopisem ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové.
Rozhodnutí o zvýšení důchodu a blahopřejný dopis předávají seniorům
zástupci okresní správy sociálního
zabezpečení.
ČSSZ vyplatila v lednu letošního
roku důchod 1 103 sto a víceletým
seniorům, z nichž je 920 žen a 183
mužů, kteří se narodili v letech 1904
až 1913. Nejstarší žena, které ČSSZ
vyplácí důchod, se narodila se v roce 1904 a žije v Moravskoslezském
kraji, nejstarší muž žije v Královéhradeckém kraji a narodil se v roce
1905. V současné době žije nejvíc
sto a víceletých lidí v Praze – 193 a v
Jihomoravském kraji - 147, naopak
nejméně - 27 v kraji Karlovarském.
Zdroj: ČSSZ

ČMKOS má dlouhodobé výhrady k politice finančních škrtů současné vlády, zejména v oblasti veřejných financí. Protestovala i proti poslednímu balíčku ministra financí, kterým dochází k diskriminačnímu odnětím daňových
úlev ve výši 24 840 korun u pracujících důchodců, kterým se tak sníží o tuto
částku jejich roční příjem. Listina základních práv a svobod zajišťuje rovné
podmínky a zacházení - tzv. rovnost subjektů, v tomto případě tedy i daňových. Pokud je jedna skupina vyloučena, dochází k porušování tohoto principu a jedná se o diskriminaci. Pokud tedy pracující důchodce vydělává a platí
daně, sociální a zdravotní pojištění jako kterýkoliv jiný občan, má mít stejná
práva. Navíc platí sociální pojištění, které mu standardně nezvyšuje důchod.
ČMKOS s rozpaky přijala dikci příslušné novely zákona o dani z příjmu,
kde je zakotvena výjimka pro osoby, které by snad k 1. lednu 2013 starobní
důchod nepobíraly a nebyla vůbec překvapena, když zhruba třetina pracujících důchodců této formulace zákona využila a na pobírání penze právě v
den 1. ledna 2013 rezignovala. Byl to zcela legální způsob, jak se o daňovou
úlevu vědomě nepřipravit. Podle ČMKOS šlo o využití zákonných možností.
ČMKOS považuje za pohrdání právem, otevřené výhružky ministra financí na adresu právě těchto téměř tří desítek tisíc osob, že budou penalizováni
proto, že využili svého občanského práva řídit se platným zákonem.
Proto ČMKOS nemůže nečinně přihlížet tomu, že místo, aby se ministr financí omluvil za pochybení svých legislativců, teď seniory pouze zastrašuje,
aby se zalekli domáhat se svého práva soudní cestou.
ČMKOS proto prohlašuje, že seniorům – odborářům – v případném sporu
se státem poskytne bezplatnou právní pomoc. Zdroj: esondy.cz

Nepříznivý vývoj
nezaměstnanosti
Již čtvrtý měsíc v řadě roste v Moravskoslezském kraji počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, přičemž na konci
prosince jich bylo registrováno celkem 81 099. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o 0,7 procentního bodu. Počet volných
pracovních míst v MSK poklesl na celkových 3 335.
Ministerstvo práce a sociálních věcí přechází na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem podíl nezaměstnaných osob. Od ledna 2013
již nebude vykazovat míru registrované nezaměstnanosti a nahradí ji
novým ukazatelem - podílem nezaměstnaných osob, který vyjadřuje
podíl počtu dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k
obyvatelstvu v témže věku. Za poslední tři měsíce roku 2012 MPSV
zveřejní data současně podle stávající i nové metodiky, od ledna 2013
již jen podle nového výpočtu.
Počet registrovaných lidí bez práce v MSK se meziročně zvýšil o
6 080. V porovnání s listopadem loňského roku jejich počet rovněž
vzrostl, a to o 4 509 na celkových
81 099 osob.
Míra nezaměstnanosti v MSK, která vycházela ze 78 178 dosažitelných uchazečů o zaměstnání,
vzrostla o 0,7 p. b., a to na výsledných 12,3 %.
Nový ukazatel nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných osob, který
od ledna 2013 vystřídá dosud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti,
na konci prosince dosáhl v MSK hodnoty 9,2 %, což je meziměsíčně o
0,6 p. b. více.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo na konci

prosince 13 757 uchazečů o zaměstnání, tj. 17,0 % všech registrovaných lidí bez práce v našem kraji.
Celkový počet volných pracovních míst v registrech kontaktních
pracovišť ÚP ČR v MSK se snížil již
druhý měsíc za sebou, meziměsíčně o 378 na úhrnných 3 335. K tomuto poklesu došlo téměř ve všech
okresech našeho kraje, s výjimkou
bruntálského, kde počet nabízených
pracovních příležitostí stagnoval.
Nejvíce, 146 míst, ubylo v okrese
Karviná. V meziročním porovnání bylo v MSK o 828 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v
našem kraji tak připadalo 24,3 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo bylo tradičně v
okrese Bruntál (57,5), naopak
nejméně v ostravském okrese
(13,4).
Aktivní politika zaměstnanosti
ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě podpořila v prosinci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti vytvoření 349 pracovních
míst, nejvíce společensky účelných
pracovních míst (+180) a míst v rámci veřejně prospěšných prací
(+160). V průběhu roku 2012 tak bylo finančně podpořeno celkem 3 011
pracovních příležitostí.
Z materiálů poskytnutých ÚP ČR,
pobočka Ostrava.
red
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Klub přátel Hornického muzea pokračuje v přednáškách...

Tentokrát na téma Lázní Darkov
První letošní beseda KPHMO – pobočka Havířov - se konala
v loutkovém sále KD na téma Lázně Darkov v roce 2013 a vedl
ji Ing.L.Schellong. Na úvod předseda pobočky seznámil přítomné členy Klubu s účetní uzávěrkou za rok 2012 a informoval o zániku pobočky v Petřvaldě.
Proběhla volba výboru pobočky do nového tříletého funkčního období s potvrzením stávajícího složení. Předseda poděkoval aktivním členům, kteří se zásadním způsobem podíleli na realizaci stálé
expozice „Historie psaná uhlím“ J.Čihařovi a Ing.Z.Dombrovskému. V polském
městě Jastrzebie Zdroj proběhla 9. ledna
vernisáž polské části expozice za účasti
delegace našeho města. Po gratulaci lednovým jubilantům konečně dostal slovo
přednášející Ing.L.Schellong. Jak uvedl,
Darkovské lázně byly založeny v polovině 19. století díky nálezům pramenů jódobromové solanky. Tato minerální voda,
která se využívá k léčivým koupelím, má
blahodárné účinky na pohybový aparát.
Nález učinil na svých pozemcích baron
Jiří Bees z Chrastiny při pokusných vrtech v uhelných slojích. V místech dnešního lázeňského parku začaly po roce
1866 vyrůstat první lázeňské domy. Z této doby pochází rovněž dodnes zachovaný secesní Společenský dům. Zároveň
byla „Darkovská sůl“ distribuována do celé Evropy. Na počátku 20. století pak byly
vybudovány moderní lázně a většina
funkcionalistických léčebných domů slouží svému účelu dodnes. V 70. letech
20. století došlo k výrazné modernizaci
lázní a vybudování moderního Rehabilitačního sanatoria na opačném konci v
Karviné Mizerově. Tou dobou už byly lázně vyhledávány nejen domácí, ale i početnou zahraniční klientelou. Význam původních Darkovských lázní tím však
upadl. Původní příměstská část Darkov
byla značně poškozena z důvodu těžby
uhlí a s tím spojeným poddolováním této

lokality. Z původního Darkova zůstaly
pouze staré lázně, lázeňský park a několik domů na pravém břehu řeky Olše. Byli
jsme informováni o historii lázní, léčebném účinku jodobromové vody a indikacích, pro které nemoci jsou tyto lázně doporučovány. Z propagační videoprezentace jsme se dověděli podrobnosti o současném stavu a možnostech lázní, jaké
procedury se zde provádí a způsobu financování. Dnes pojišťovny proplácí pouze lékařské a balneoterapeutické služby
v omezeném rozsahu a příspěvek, jak při
léčebném, tak i rehabilitačním pobytu se
pohybuje kolem 1000 Kč na den. Zbytek
je na klientovi. Lázně Darkov jsou od
roku 2003 akciovou společností a jejich
další existence je možná pouze díky bo-

p
Pozorní posluchači při přednášce Ing.L.Schellonga...

Unikátní překop propojil doly
Unikátní důlní dílo, téměř o třetinu delší než nejdelší český
dálniční tunel, vybudovali horníci téměř 900 metrů pod zemí
mezi doly Karviná a Darkov. Tříkilometrová chodba široká v
některých místech téměř 9 metrů a vysoká až 5,5 metru přinese společnosti OKD do budoucna výrazné úspory a nové možnosti při přepravě uhlí, materiálu i zaměstnanců.
Podle vedení OKD jde o strategickou investici. „Překop nám umožní
dopravovat uhlí vytěžené v lokalitě
ČSA Dolu Karviná do moderní úpravy Dolu Darkov, která dosud neměla
plně využitou kapacitu. Odstavení
dosluhující úpravny uhlí Dolu Karviná přinese kromě úspor pro naši firmu také výrazné vylepšení ekologických parametrů pro Karvinsko, darkovská úpravna je totiž vybavena
špičkovou technologií světových parametrů s minimálními dopady na životní prostředí,“ dodal generální ředitel a předseda představenstva OKD
Ján Fabián.
Mimořádná byla také přesnost důlních měřičů, kteří museli zajistit, aby
se chodby ražené současně z obou

haté klientele z Arabských států a z Ruska, která platí z ruky hotovými penězi. Nové aktivity zavedené pro udržení lázní v
chodu: obezitologie, léčení po plastických operacích, gynekologie, kardiologie
i zřízení balneologických služeb na LD
domově seniorů. Lázeňská péče zřejmě
bude při předpokládané politice a postoji
zdravotních pojišťoven, opět jen pro ty,
kteří si v průběhu let na to našetřili a na
konci života už mohou jen utrácet. V následné diskuzi padlo mnoho otázek - mimo jiné o možnostech znovuzavedení výroby Darkovské soli, která skončila spolu
s likvidací Dolu František.
“Děkujeme vám, pane řediteli za zajímavou besedu a doufáme, že budete v
této akciové společnosti „lobbovat“, za
své bývalé spolupracovníky a kamarády,
důchodce-horníky Karvinska, aby při
svých omezených finančních prostředcích mohli ještě tyto krásné lázně používat pro zlepšení svého zdravotního stavu, a pobyt v nich nebyl jen drahým posledním zážitkem.“
-mš-

dolů propojily. „Trefili se výtečně. Odchylka byla jen v řádu centimetrů,
což je vzhledem k podmínkám
opravdu obdivuhodné,“ vyzdvihl práci specialistů technický ředitel OKD
Jan Matula.
Překop měl být původně dokončen na konci loňského roku, ve skutečnosti se obě chodby propojily v jedinou už 12. prosince. Při budování
důlního díla horníci spotřebovali
přes 10 tisíc tun betonu, nainstalovali více než 9 tisíc metrů potrubí a
použili přes 4 tisíce tun materiálu. Nyní se chodba vybavuje dopravníky a
dalšími potřebnými technologiemi, v
plném provozu by měla být od července.
Zdroj: Tisková zpráva OKD

p
Snímek překopu, jehož délka 3 kilometry je opravdu impozantní...

V prvních dnech nového roku se
v naší redakci objevilo 4. číslo
/za IV. čtvrtletí 2012/ čtvrtletníku Záchranář, který je určen pro báňské
záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů.
Hned na titulní stránce je obsáhlý
článek Ing.P.Pirunčíka /HBZS Most/
připomínající 50. výročí havárie na
dole Kateřina v severních Čechách.
Dále navazuje článek ústředního
báňského inspektora Ing.M.Sedláčka, který se věnuje vývoji smrtelné
úrazovosti v roce 2012 v organiza-

Vy š l o d a l š í č í s l o
čtvrtletníku Záchranář
cích dozorovaných státní báňskou
správou. O podzemních objektech
podléhajících státní báňské správě
informuje v následující stati ústřední
báňský inspektor Ing.B.Dvořáček.
Plánovaný nehavarijní zásah v Mikulčicích v loňském září popisuje ve
svém článku P.Stolina. Poděkování
za celoživotní práci MUDr.P.Karpetovi z HBZS Ostrava je obsahem dalšího příspěvku. Technické použití hyperbarické komory při ražbě pražského metra bylo tématem článku
A.Przybyly – hlavního mechanika
HBZS Praha.
Obšírný článek o budoucnosti komunikace v báňské záchranné službě připravil do časopisu Bc.J.Provázek, ten také poslal příspěvek o
Workshopu v polské Bytomi. Závěr
časopisu pak tvoří informace z jednání Štábu BZS ČR a rozsáhlá stať
„Prašnost a nový názor na funkci postřiku“ od profesora J.Láta a Ing.B.Gibesové z VŠB – TU Ostrava. red
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Nad správným strkem dumající nejlepší hráč z družstva KS Skleník
Ota Golasowski...

V Karviné vyhráli ti lepší...
Šestnáctý leden byl mezi členy Klubu důchodců a krojovaných horníků bývalého Dolu ČSA a seniory z klubu seniorů od Skleníku z Karviné-Ráje dnem
odvety. Šest bývalých armáďáků a šest rájeckých seniorů se tentokráte v rájecké klubovně sešlo ke vzájemnému turnaji družstev v kulečníku ve čtyři
koule. Seniorky se utkaly v jiné disciplíně, která má nejpřesnější mušku v
elektronických šipkách. Tentokráte byli v kulečníku lepšími kolegové od Skleníku, kteří nad důchodci z ČSA vyhráli 6 ku 1. Jak vidno, dobrými bylo všech
šest rájeckých seniorů, ale tradičně nejlepším byl Otík Golasowski /KS Ráj/.
V šipkách se nejlépe dařilo Majce Izaiášové /KKHaD ČSA/, která nejvíce přispěla k výhře jejich týmu. Jelikož jde převážně o seniory, mnohé i bývalé spolupracovníky v černém podzemí dolů Fučík, ČSA, Barbora atd., bylo na co
vzpomínat i z éry jejich aktivního zaměstnání. Ti nejlepší z obou družstev převzali z rukou předsedkyně KS Skleník Aleny Klaisové poháry, ale všichni si také pochutnali na skvělém občerstvení a vzájemně se i dobře pobavili. Slíbili
si i další setkání, vždyť rájecká klubovna bude zanedlouho provoněna specialitkami z vepříka na jejich tradičních vepřových hodech.
Text: J. Břoza, foto: P. Humenjuk

Nadace OKD vyhlásila
grantové výzvy pro rok 2013
Nadace OKD vyhlásila v polovině ledna grantové výzvy,
v nichž rozdělí neziskovým organizacím, školám a obcím kolem 20 milionů korun. Zaměří se především na podporu Karvinska, Ostravska a Frýdecko-Místecka.
„V minulých letech jsme vyčlenili
vždy 80 procent všech rozdělovaných prostředků na celý Moravskoslezský kraj a pětina šla do dalších
regionů. Letos půjde těchto 80 procent jen do tří okresů, ve kterých má
firma OKD a naši další dárci své aktivní provozy,“ vysvětlil ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek. Pětina financí je určena na podporu nejlepších a
nejpotřebnějších projektů v dalších
částech republiky. Podrobnosti nadace zveřejnila na svém webu
www.nadaceokd.cz, žádosti bude
přijímat do 22. února.
Grantové programy těžařské nadace umožní podpořit pestrou škálu
aktivit. „Prioritou zůstává integrace
hendikepovaných lidí do společnosti, rádi ale pomůžeme také neziskovkám, které se starají o seniory, děti,
společenský život nebo životní prostředí,“ dodal Suchánek. Nadace
opět vypisuje také program Pro Evropu, který pomáhá neziskovým organizacím s financováním přípravy jejich žádostí o dotaci z fondů Evropské unie.
Podle mnoha předpokladů bude
pro neziskové organizace letošní
rok ještě ekonomicky náročnější než
rok 2012. Pokračuje snižování dotací ze státního rozpočtu, podporu výrazně omezují i mnohé firmy, jelikož
ekonomika stagnuje. „Neziskové or-

ganizace se staly přirozenou součástí našeho života. Jako nadace,
do níž přispívá OKD i další významné moravskoslezské firmy, si uvědomujeme odpovědnost za region, ve
kterém tyto firmy podnikají, kde žijí
jejich zaměstnanci i další lidé, jejichž
život provoz těchto podniků ovlivňuje,“ vysvětlil Suchánek.
Prioritou Nadace OKD zůstává integrace hendikepovaných lidí, od
podpory chráněných dílen až po
zlepšení přístupu zdravotně znevýhodněných ke kultuře a sportu.
„Letos chceme rozšířit program Zážitky bez bariér. V roce 2012 jsme
podpořili pořadatele čtyř hudebních
festivalů, kteří přizpůsobili areály
svých festivalů vozíčkářům a připravili speciální služby pro hendikepované lidi, letos dáme šanci i dalším,“
řekl Suchánek.
Kromě aktuálně vyhlášených
grantových výzev připravuje nadace
také další aktivity. V rámci programu
Srdcovka podpoří organizace, ve
kterých aktivně působí zaměstnanci
OKD i všech dárcovských firem nadace, prostřednictvím programu Sídliště žije pošle další finance na zlepšení života lidí na sídlištích.
Zdroj: TZ OKD

zdař bůh
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Odpovídáme na některé otázky
Příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění
Prosím o informaci ohledně čerpání příspěvků zaměstnavatele
na penzijní pojištění. To, že je to

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

Hyundai i30 v Paříži 2012
Modelová řada i30 nabídla ve své druhé generaci trojici karosářských verzí a jde proti současnému trendu evropských značek.
Jihokorejská automobilka Hyundai si pro Paříž připravila premiéru třídveřového provedení modelu i30 /snímky nahoře/. To je v modelové řadě i30 novinkou a Hyundai s ním postupuje opačným směrem než některé evropské
automobilky, které třídveřové verze svých zástupců pro nižší střední třídu již
nenabízejí.
Silně skloněný pás bočních oken s hranatější siluetou a delší dveře dodávají třídveřovému i30 dynamičtější profil a tento efekt posilují změny designu
přídě a zádě.
Šestiúhelníkovou masku chladiče zdůrazňuje černá mřížka se sítovou
strukturou a středová lišta. Nová je optika mlhových světel ve spojení s pásy
LED pro denní svícení. Síťovou strukturu mají také výplně přídavných otvorů
pro přívod vzduchu a design přídě završuje nově tvarovaný nižší nárazník.
Vzadu vyniká přepracovaná spodní část nárazníku a nové horizontálně
tvarované mlhové světlomety, které se liší od svislých svítilen pětidveřového
modelu. Toto řešení společně s černou spodní částí nárazníku vytváří u zadní partie dojem širšího a sportovnějšího vzhledu.
Proměnu exteriéru završují 16“ kola z lehké slitiny. K dispozici je nová barevná kombinace interiéru s oranžovým stehováním na volantu, hlavici řadicí
páky a loketních opěrkách ve výplních dveří.
Třídveřový model nové generace i30 přebírá techniku i prvky výbavy pětidveřového modelu. Novinka nabídne paletu šesti pohonných jednotek v kombinaci se šestistupňovými mechanickými a samočinnými převodovkami.
Turbodiesel 1,6 CRDi má nabídnout nejlepší poměr výkonu a hospodárnosti – má výkon 94 kW (128 k) a emisím CO2 odpovídá kombinovaná spotřeba 3,7 l/100 km.
Výroba nové karosářské verze Hyundaie i30 bude probíhat v továrně v Nošovicích. Zdroj: auto.cz

Co víte o wolframu?
Wolfram je bílý lesklý kov, který se vyznačuje značnou chemickou odolností.
Wolfram je po chromu druhý nejtvrdší
kov.
Wolfram nereaguje s běžnými kyselinami, s lučavkou královskou a koncentrovanou kyselinou dusičnou reaguje velmi pomalu a pouze na svém povrchu. Velmi ochotně naopak reaguje s alkalickými
oxidačními taveninami, např. Na2CO3,
Na2O2 nebo NaNO3, pouze s fluorem reaguje práškový wolfram již za normální
teploty.
Výskyt wolframu v přírodě
Průměrný obsah wolframu v zemské
kůře je 1,25 ppm. V přírodě se wolfram
nalézá v přibližně padesáti minerálech.
Nejdůležitější wolframové rudy jsou
wolframit (Fe,Mn)WO4, ferberitFeWO4,
hübnerit MnWO4, scheelit CaWO4 a stolzit (raspit) PbWO.
Nejvyšší obsah wolframu (93,45 % W)
má nerost qusongit, chemicky se jedná o
karbid wolframu WC.
Produkce a zásoby
Největší množství wolframových rud
se těží v Číně, v roce 2011 dosáhla čínská těžba wolframu hodnoty 60 kt, na druhém místě je Rusko s těžbou 3,1 kt, v Kanadě se vytěžilo 2 kt. Největším evropským producentem wolframu je Rakousko (975 t), Portugalsko (799 t) a Španělsko (303 t). Největší těžitelné zásoby
wolframových rud jsou v Číně - 1,9 Mt,
Rusku - 250 kt a USA - 140 kt.
Ložiska wolframu v ČR
Zásoby wolframu v ČR činí 70,2 kt ve
čtyřech evidovaných ložiscích, schválené prognózní zdroje wolframu obsahují
dalších 13 kt wolframu. Nejbohatší rudu
(kovnatost až 1,32 % W) skrývá stratiformní ložisko Au-W rud Kašperské Hory,
kde sheelit tvoří vtroušeniny a pásky v
podloží zlatonosných křemenných žil. Bohaté zásoby šumavského wolframu jsou
vzhledem ke střetu zájmů s ochranou životního prostředí vedeny jako nebilanční, stejný osud potkal i zdejší zásoby zlata. V oblasti Krušných hor je časté wolframitové zrudnění v křemenných žílách a
žilnících.
V roce 2010 bylo do ČR dovezeno 74 t
wolframových rud nebo jejich koncentrátů a 260 t kovu.
Výroba wolframu
Výroba wolframu z wolframitu, hübneritu a příbuzných rud se provádí tavením
rudného koncentrátu se sodou nebo hydroxidem sodným v plamenné peci při teplotě 800-900°C. Vzniklý wolframan sodný se vylouží vodou a podrobí se působení koncentrované kyseliny chlorovodíkové za vzniku žluté sraženiny kyseliny
wolframové.
Praktické využití
Wolfram se nejčastěji používá k výrobě vláken žárovek, elektrod zapalovacích svíček, antikatod rentgenových lamp, termoelektrických článků, svařovacích
elektrod a slinutých i litých karbidů. Slitina wolframu s chromem slouží k výrobě
rychlořezných ocelí. Pro svou značnou
hustotu a vhodné mechanické vlastnosti
se wolfram spolu s uranem používá ke
konstrukci průbojných protipancéřových
projektilů a nachází i další rozsáhlé využití ve zbrojní výrobě.
Wolframan barnatý a zinečnatý se používají jako bílé pigmenty, kyselina
wolframová jako žlutý pigment, wolframan sodný se používá pro nehořlavé
úpravy textilu a k přípravě dalších sloučenin wolframu. Wolframan vápenatý CaWO4 má luminoforní vlastnosti, používá
se k výrobě zářivek. Velmi tvrdý karbid
W2C spolu s kobaltem tvoří známou tvrdou slitinu vidium. Sulfid wolframičitý
WS2 je využíván jako katalyzátor při hydrokrakování. Oxid wolframový na křemelině je katalyzátorem při výrobě ethanolu
přímou hydratací ethylenu.
V době národního obrození navrhoval
Presl pro wolfram český název těžík,
Amerling navrhl pojmenování chvořík.
Zdroj: prvky.com

nenárokový bonus, podle mě určitě neznamená, že je možné nepřidělovat jej podle určitých pravidel. Pobírám částečný invalidní
důchod, pracuji na zkrácený pracovní úvazek. V loňském roce zaměstnanci pracující na celou 8hodinovou pracovní dobu pobírali
měsíčně částku 800 Kč, já mám
7hodinovou pracovní dobu a pobírala jsem 700 Kč, což bylo spravedlivé. V letošním roce se příspěvek pro zaměstnance pracující na plný úvazek stanovil na
1000 Kč měsíčně, kdežto mně na
800 Kč. Myslím, že bych měla mít
nárok na částku 875 Kč. Mám možnost se nějak bránit?
V případě, že v kolektivní smlouvě
nejsou sjednána přesná pravidla pro
přiznávání příspěvku na penzijní připojištění a jeho výše se řídí rozsahem pracovního úvazku, bylo by zapotřebí tuto část kolektivní smlouvy
zpřesnit. Máte-li pocit, že jste diskriminovaná, můžete se obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce,
který v souladu se zákonem č.
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
znění pozdějších předpisů, umožňuje u zaměstnavatelů provádět kontroly nad dodržováním povinnost vyplývajících z právních předpisů, z
nichž vznikají zaměstnancům práva
nebo povinnosti v pracovněprávních
vztazích včetně právních předpisů o
odměňování.
Změna pracovní smlouvy jen
se vzájemným souhlasem obou
stran
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trátor dat a mám smlouvu na dobu
určitou do 30. 4. 2012. Mohou mi
změnit smlouvu na operátora ve
výrobě? Když s tím nebudu souhlasit, mám právo dát výpověď a
budu mít nárok na odstupné?
A kdyby mě propustili dříve, než
mi skončí smlouva, budu mít právo na odstupné?
K jakékoli změně pracovní smlouvy může dojít výlučně jen se souhlasem jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Zaměstnavatel vám tedy rozhodně nemůže jednostranně
změnit druh práce z administrátora
dat na operátora ve výrobě. Může
vám takovou změnu pouze navrhnout, ale záleží na vás, zda takovou
nabídku přijmete nebo ne. Pokud se
rozhodnete ji nepřijmout, ke změně
vaší pracovní smlouvy nedojde a zaměstnavatel je povinen vám nadále
přidělovat práci podle původně sjednaného druhu práce.
Máte-li pracovní poměr na dobu
určitou, není vyloučeno, aby zaměstnavatel rozvázal váš pracovní
poměr ještě před uplynutím sjednané doby.
Pokud jde o odstupné, záleželo
by na tom, z jakého důvodu by k rozvázání pracovního poměru došlo.
Jestliže by tímto důvodem bylo to, že
se zaměstnavatel rozhodl zrušit vaše místo a že jste se proto stal nadbytečným, šlo by o výpověď podle §
52 písm. c) zákoníku práce a vzniklo
by vám právo na odstupné, jehož výše záleží na tom, jak dlouho pracovní poměr před rozvázáním pracovního poměru trval (nejméně jeden, dva
nebo tři násobky průměrného měsíčního výdělku).
Zdroj: esondy

V roce 1939 spustili v Německu na vodu
dvě obří ... (1.tajenka) - Tirpitz a Bismarck.
Byla to na počátku 2.světové války
největší válečná plavidla na světě.
Loď Bismarck měla s plnými nádržemi
výtlak 53 000 tun a její hlavní výzbroj
tvořila těžká děla ráže 381 mm ve čtyřech
dělových věžích. Mimoto bylo na lodi ...
(2.tajenka) menších ráží.
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