
Zaèalo se kladením vìncù a kytic

Závodní inspektoøi opìt v akci

Vìøitelé NWR schválili restrukturalizaci
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Po dvou letech se v Karviné a Staøíèi konaly Hornické slavnosti...

p Památce všech obìtí hornické práce se poklonili také pøedseda SHO Jaromír Pytlík /uprostøed/, pøedsedkynì odborové 
organizace povrchových provozù Monika Nìmcová /vlevo/ a SIBP Ivo Kavka /vpravo/...  

Vìøitelé tìžaøské spoleènosti New World Resources (NWR) 29. srpna v Londýnì 
schválili plán kapitálové restrukturalizace firmy. NWR, které patøí èernouhelná OKD, 
sníží nominální zadlužení z 825 milionù eur, tedy asi 23 miliard korun, na 500 milionù 
eur (asi 14 miliard korun). Firma získala podporu 99 zajištìných a 95 procent nezajiš-
tìných držitelù dluhopisù, kteøí se hlasování zúèastnili. Rozhodnutí musí potvrdit ještì 
londýnský soud.

Spoleènost už nìkolik týdnù avizovala, že oèekává souhlas s plánem na restruktu-
ralizaci. Mluvèí NWR Petr Jonák oceòuje, že pro ni nakonec hlasovala drtivá vìtšina 
pøítomných vìøitelù. 

„Je to pro nás asi dùkaz toho, že jsme se vydali po správné cestì a že za souèasné 
situace to bylo nejlepší možné øešení,“ míní Jonák a doplòuje: 

„Každopádnì je to velmi dùležitý bod v celém procesu restrukturalizace a nyní se už 
plnì soustøedíme na závìreèné fáze, abychom restrukturalizaci dotáhli do konce zhru-
ba v první polovinì øíjna.“ 

Dohodu s vìøiteli pøedpovídali také analytici. „Schválení restrukturalizaèního plánu 
se dalo z velké èásti oèekávat,“ øíká Tomáš Tomèány ze spoleènosti Patria Finance. 

„Schválení samotného plánu by mìlo z velké èásti zabezpeèit urèitou návratnost in-
vestice držitelùm dluhopisù – zajištìných i nezajištìných. V pøípadì, že by nyní plán ne-
pøišel, jednalo by se de facto o likvidaci spoleènosti,“ vysvìtluje. 

Pod NWR spadají také Ostravsko-karvinské doly, které vlastní ztrátový Dùl Paskov. 
Výsledek hlasování znamená, že se jich NWR nebude zbavovat. Firma totiž zvažovala 
variantu, že prodá své dceøiné spoleènosti, pokud se s vìøiteli nedohodne. A to se ne-
stalo. 

/NWR patøí témìø ze dvou tøetin skupinì BXR, kterou pøedminulý mìsíc opustil pod-
nikatel Zdenìk Bakala. NWR vèetnì OKD a 44 000 bytù na Ostravsku ale zùstává ve 
spoleèném vlastnictví Bakaly a BXR. Pramen: ÈTK/

Výsledek hlasování musí ještì posvìtit londýnský soud. NWR pak pøistoupí k sa-
motné restrukturalizaci. Její souèástí bude napøíklad vydání nových akcií a tím firma 
získá kapitál v hodnotì 150 milionù eur. 

Zároveò se výraznì naøedí majetek akcionáøù, kteøí do spoleènosti další kapitál už 
investovat nechtìjí. Díky restrukturalizaci firma získá nový kapitál a sníží tak obrovský 
dluh z 825 milionù eur na pùl miliardy eur. 

Vedení tìžaøské firmy vìøí, že se jí podaøí vrátit konkurenceschopnost, a také dou-
fá, že poroste cena koksovatelného uhlí, které je pro její hospodaøení naprosto zásad-
ní. Analytik Jan Tomèány je ale skeptický. 

„Pøípadný rùst cen koksovatelného uhlí by nemìl být podle nás dostateèný na to, 
aby spoleènost byla schopná výraznì zlepšit svoji hotovostní pozici, a proto si myslí-
me, že spoleènost v podstatì jen odsunula problém dluhu o nìkolik rokù. A znovu se 
bude s tímto problémem potýkat v budoucnosti,“ soudí. Zdroj:rozhlas.cz

V Havíøovì se 3. záøí po dvoumìsíèní letní pøestávce sešli zá-
vodní inspektoøi bezpeènosti práce /ZIBP/ našeho kraje na 
své pravidelné poradì. Rozsáhlý program jednání pøipravili 
SIBP Vladimír Potomák a Ivo Kavka.

Nejdøíve informovali o aktuálních orga-

nizaèních a personálních zmìnách ve ve-

dení OKD, a.s. a pak se již vìnovali pro-

blematice BOZP. První na øadì byly klí-

èové ukazatele za 1. až. 7. mìsíc letošní-

ho roku. Za uvedené období bylo evido-

váno 265 pracovních úrazù /vloni 299/, z 

toho 112 registrovaných /110 vloni/. Byly 

zaznamenány 4 smrtelné úrazy, 52 geo-

mechanických jevù s vyšší energií a 73 

chorob z povolání /z toho 55 vlivem pra-

chu/. Za 1. polovinu roku bylo vedeno 6 

pracoviš� v režimu 2 a více mikroklimatic-

kých pøestávek. K øešení této problemati-

ky probìhla docela vzrušená diskuse 

vzhledem k tomu, že pracovní podmínky 

na nìkterých pracovištích jsou opravdu 

„na hranì“. Hovoøilo se také o dvou tra-

gických událostech v srpnu, kdy na Dole 

ÈSM došlo ke smrtelnému úrazu horníka 

dodavatelské firmy pøi manipulaci s hyd-

raulikou a na Dole Paskov byl po pøed-

chozím nahlášení nevolnosti nalezen mr-

tev v blízkosti pásového dopravníku dùl-

ní zámeèník. K tomuto pøípadu probíhá 

ještì šetøení v pùsobnosti Policie ÈR. V 

rámci diskuse k problematice mikrokli-

matu zaznìly návrhy, že chladící komory 

by mìly být situovány mnohem blíže k 

pracovištím a technické režimy navrženy 

tak, aby havíøi mìli vùbec možnost mik-

roklimatické pøestávky dodržovat. 

V dalším programu jednání pak bylo 

projednáno stanovisko vedení OKD k ma-

teriálu Podnìty a pøipomínky ZIBP, který 

mìl za cíl zlepšení situace v oblasti   

BOZP. Hovoøilo se rovnìž o chystaném 

jednání ke sjednocení systému hospo-

daøení s osobními ochrannými pracovní-

mi pomùckami a o novém rozhodnutí 

KHS, které se týká zejména naèítání ex-

pozice ve 2. kategorii prašnosti. 

SIBP Potomák pak seznámil pøítomné 

s plánem akcí, které se budou konat do 

konce letošního roku. Posledním téma-

tem jednání byla nová legislativa, jež se v 

podobì naøízení vlády è. 170/2014 Sb. tý-

ká zpùsobu evidence pracovních úrazù.  

Další pravidelná porada ZIBP se bude 

konat 8. øíjna na Dole Paskov.            red    
p Závodní inspektoøi Antonín Kodenko /vlevo/ a Vítìzslav Sznapka na poradì ZIBP...

Program Hornických slavností v Karviné zaèal 30. srpna     
v 11 hodin pietním aktem u Památníku všem obìtem hornické 
práce, který stojí u Slezské univerzity. 

Po zaznìní hornické hymny za 
úèasti vedení OKD vèele s výkon-
ným øeditelem Dale Ekmarkem, hor-
nických odborù SHO vèele s pøedse-
dou Jaromírem Pytlíkem, klubù dù-
chodcù a krojovaných horníkù byly 
položeny vìnce a kytice k uctìní pa-
mátky hornických obìtí. 

Poté se prùvod za zvukù hornické 
kapely s úèastníky aktu odebral ke 
Kostelu Povýšení svatého Køíže, 
kde byla provedena mše za zesnulé 
horníky. 

Ve dvì hodiny pak zaèala samot-
ná kulturní èást akce pøímo v Parku 
Boženy Nìmcové, když ji zahájili vý-
konný øeditel OKD Dale R. Ekmark, 

námìstek karvinského primátora Pe-
tr Bièej a vládní zmocnìnec pro Mo-
ravskoslezský kraj a bývalý øeditel 
Tøineckých železáren a ministr prù-
myslu Jiøí Cienciala.

Celý areál se díky krásnému poèa-
sí postupnì zaplnil davy lidí a Pavel 
Dobeš i nejvìtší hvìzda programu 
Anna K. již hráli pøed tisícovkami di-
vákù. 

Hudební produkce postupnì pøe-
šla na tvrdý rock a metal ve vystou-
peních regionální skupiny Panter, br-
nìnských legend Kern a špièkovým 
revivalem Judas Priest Revival. Ve 
Staøíèi, kde oslavovali Den horníkù 
pøedevším havíøi z Dolu Paskov, by-

la hlavní hvìzdou skupina Lake Ma-
lawi složená èásteènì z èlenù býva-
lé tøinecké skupiny Charlie Straight.

Program v Karviné se neodehrá-
val pouze na Hlavním pódiu, ale ná-
vštìvníci se mohli pobavit i v pøileh-
lém areálu Na Lodièkách, kde byly 
na stanovištích nainstalovány stán-
ky Spolku svaté Barbory, AWT, 
HBZS a další. Dìti se tak za dopro-
vodu rodièù se zápalem vrhly na des-
kové hry, kolotoèe, skákací hrad, ma-
lování na oblièej… Ve stánku sv. Bar-
bory tøeba skládaly skládaèky nebo 
poslepu šroubovaly matièky a za od-
mìnu obdržely rozvrhy.

Celé Hornické slavnosti tak navá-
zaly na ty døívìjší, pøi kterých mohli 
havíøi na chvíli zapomenout na svou 
tìžkou práci.

                                 redakce ZB
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Podíl nezam ìstnaných ve vybraných okresech 
M SK k 31. srpnu 2014

Poèet volných pracovních míst vzrostl

Slovenskou Kremnicí 
znìlo hrdé Zdaø Bùh

V Horní Suché se opìt 
konal øezbáøský plenér

Závodní inspektoøi bezpeènosti práce /ZIBP/ v OKD

Nezamìstnanost je zhruba na stejné úrovni...

Bezpeènost a hygiena práce hrají v provozu dùležitou roli...

p Ilustraèní snímek z øezbáøského plenéru z pøedchozího roku...

Ke konci letošního srpna se o 755 snížil poèet evidovaných 
uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji (MSK)     
na celkových 83 586. Rovnìž poklesl i podíl nezamìstnaných 
osob, a to o 0,1 p. b. Poèet nahlášených volných pracovních 
míst vzrostl o 334, tj. dohromady na 4 812.

Pokles poètu nezamìstnaných 

osob oproti pøedchozímu mìsíci byl 

k 31.08.2014 zaznamenán ve všech 

okresech našeho kraje, a to nejvíce 

v okrese Ostrava (-279 osob) a Opa-

va (-218). Avšak podíl nezamìstna-

ných osob se mezimìsíènì snížil 

pouze ve ètyøech okresech MSK, a 

to nejvíce v opavském (-0,2 p. b.) a v 

bruntálském, frýdecko-místeckém a 

ostravském okrese shodnì o        

0,1 p. b. Ve zbývajících dvou okre-

sech se podíl zastavil na hodnotì z 

èervence tohoto roku.

ÚP ÈR, Krajskou poboèkou v Ost-

ravì bylo k poslednímu srpnu letoš-

ního roku evidováno 41 874 žen a je-

jich podíl na celkovém poètu ucha-

zeèù o zamìstnání èinil 50,1 %. V 

evidenci bylo 8 639 osob se zdravot-

ním postižením, tj. 10,3 % z celkové-

ho poètu registrovaných lidí bez prá-

ce. K 31.08.2014 bylo evidováno     

3 847 absolventù škol všech stupòù 

vzdìlání a mladistvých a jejich poèet 

se v porovnání s pøedchozím mìsí-

cem o 219 mladých lidí zvýšil, napro-

ti tomu meziroènì se o 979 snížil. Ab-

solventi a mladiství se na celkové ne-

zamìstnanosti podíleli 4,6 %. 

K 31.08.2014 poklesl o 0,1 p. b. 

podíl nezamìstnaných osob v MSK 

(tj. poèet dosažitelných uchazeèù o 

zamìstnání ve vìku 15 - 64 let k oby-

vatelstvu stejného vìku), a to na hod-

notu 9,8 %. 

K poslednímu srpnovému dni le-

tošního roku bylo v databázích ÚP 

ÈR, Krajské poboèky v Ostravì re-

gistrováno celkem 4 812 volných pra-

covních míst. Na jedno volné pra-

covní místo pøipadalo v prùmìru 

17,4 uchazeèe, pøièemž nejvíce v 

okresech Karviná (34,4) a Bruntál 

(30,5). Mezi novì nahlášenými vol-

nými pracovními místy v srpnu pøe-

vládala místa pro zedníky, kamnáøe, 

dlaždièe a montéry suchých staveb, 

dále pak pro nástrojaøe a pøíbuzné 

pracovníky, kuchaøe (kromì šéfku-

chaøù), pomocné kuchaøe, seøizova-

èe a obsluhu obrábìcích strojù (kro-

mì døevoobrábìcích) a pracovníky 

ostrahy a bezpeènostních agentur.

ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostra-

vì podpoøila v srpnu 2014 prostøed-

nictvím nástrojù a opatøení APZ 

vznik celkem 765 pracovních míst 

pro nejobtížnìji umístitelné skupiny 

nezamìstnaných osob. Nejpoèetnì-

ji z nich bylo 511 spoleèensky úèel-

ných pracovních míst (nejvíce jako 

všeobecní administrativní pracovní-

ci a prodavaèi v prodejnách; nejèas-

tìjším oborem èinnosti u SÚPM - 

SVÈ byla výroba, obchod a služby) a 

dále pak 184 v rámci veøejnì pro-

spìšných prací, pøevážnì v profesi 

uklízeè veøejných prostranství. Za 

osm mìsícù t. r. bylo již finanènì pod-

poøeno dohromady 5 712 pracov-

ních pøíležitostí. 

Z materiálù poskytnutých ÚP ÈR, 

Krajskou poboèkou v Ostravì.    red

ZIBP jsou výkonnými orgány pøi odborovém orgánu v ob-
lasti odborové kontroly nad BOZP. Jejich èinnost se považuje 
za èinnost bezprostøednì související s úkoly zamìstnavatele, 
jsou do funkce jmenováni pøíslušným odborovým orgánem a 
dle kolektivní smlouvy uvolnìni ze zamìstnání pro výkon této 
èinnosti. 

Náklady na tuto èinnost hradí dle 
zákoníku práce odborùm zamìstna-
vatel. ZIBP øídí úsekové inspektory 
bezpeènosti práce a úzce spolupra-
cuje s vyšším odborovým orgánem – 
svazovými inspektory BOZP (SIBP).

ZIBP:
-je pøímo øízem pøedsedou ZV OS 

a metodicky SIBP, pøi své èinnosti vy-
chází z metodických pokynù odbo-
rového orgánu,

-provádí výkon odborové kontroly 
nad BOZP dle zákoníku práce a me-
todických pokynù odborového orgá-
nu,

-øídí a metodicky usmìròuje èin-
nost úsekových inspektorù bezpeè-
nosti práce,

-operativnì sleduje dodržování 
pøedpisù k zajištìní bezpeènosti a 
ochrany zdraví pøi práci, zlepšování 
pracovního prostøedí, pøidìlování a 
používání osobních ochranných pra-
covních prostøedkù,

-zúèastòuje se v okruhu své pù-
sobnosti šetøení mimoøádných udá-
lostí, smrtelných a závažných úrazù 
a pøedkládá odborovému orgánu sta-
noviska k výsledkùm šetøení, zpra-
covává pro potøeby odborového or-
gánu stanoviska k pracovním úra-
zùm dle jednotné metodiky odboro-
vého orgánu a v zastoupení odboro-
vého orgánu se zúèastòuje projed-
návání pracovních úrazù,

-z povìøení odborového orgánu 
projednává se zamìstnavatelem 
otázky bezpeènosti a hygieny práce, 

pracovních podmínek, pracovního 
prostøedí, úrazové a zdravotní pre-
vence a pøedkládá návrhy a doporu-
èení na zlepšení øídící a kontrolní èin-
nosti v oblasti BOZP, zúèastòuje se 
odškodòování pracovních úrazù a 
chorob z povolání,

- o mimoøádných událostech in-
formuje bezodkladnì SIBP a odbo-
rový orgán,

-zúèastòuje se zkoušek a pøezku-
šování zamìstnancù z bezpeènost-
ních a hygienických pøedpisù v okru-
hu své pùsobnosti,

-pøedkládá dle požadavku pøí-

slušnému odborovému orgánu infor-
maèní zprávu o vývoji pracovní úra-
zovosti a nemocí z povolání v okru-
hu své pùsobnosti,

-úèastní se provìrek bezpeènosti 
práce, kontrol nadøízených orgánù.

V OKD v souèasné dobì pracuje 
9 ZIBP: 8 dùlních (2 na Darkovì – Ví-
tìzslav Sznapka a Antonín Koden-
ko, 2 na Paskovì – Petr Vavroš a Jin-
døich Lettovský, 2 na ÈSM – sever a 
jih – Eduard Pospíšil a Radovan 
Kampf a 2 na Karviné – ÈSA a Lazy -  
Jiøí Waloszek a Jaroslav Pavlištík) a 
1 povrchový pro Závod servisních 
služeb -  Bc. Monika Nìmcová, jež je 
souèasnì pøedsedkyní ZO Povrcho-
vých pracoviš� OKD. 

Nedílnou souèástí výkonu funkce 
ZIBP je kontrola pracoviš�. V násle-
dující tabulce uvádíme pøehled kont-
rol a zjištìných závad dùlními zá-
vodními inspektory v roce 2014 :

Závod: Poèet kontrol v dole
za 1. až 8 mìsíc:

Poèet závad
za 1. až 8 mìsíc:

Zpracoval: SIBP Vladimír Potomák

 ÈSM

 Karviná

 Darkov

 Paskov

 Celkem:

113

129

155

130

527

471

535

326

516

1848

p Èlenové našeho spolku mìli možnost “zafárat” do štoly Andrej...

Kremnica, slovenské mìsto v Banskobystrickém kraji, s bohatou tradicí hornictví a 

mincovnictví, hostilo ve dnech 22. až 24. srpna 2014 úèastníky 7. setkání Združenia ba-

nických spolkov a cechov Slovenska (ZBSC SR). Jak už to mezi pøáteli ve slušivých 

hornických stejnokrojích bývá, pozvali také kolegy ze zahranièí. Poèetnou delegaci tvo-

øili i èlenové Asociace Sdružení hornických a hutnických mìst a obcí ÈR, vedenou jeho 

Perkmistrem Ing. Miroslavem Š�astným. Poètem sice malou, ale v sobotním slavnost-

ním prùvodu zdravenou pøihlížejícími obèany Kremnice, delegaci tvoøili zástupci Spol-

ku krojovaných horníkù pøi obci Stonava. Vedl je jejich pøedseda Ladislav Kajzar. Mno-

hým obèanùm Kremnice i ostatním sledujícím prùvod z chodníkù jsme rozdávali upo-

mínkové pøedmìty, pøipomínající, že i v obci Stonava úspìšnì svoji èinnost rozvíjí Spo-

lek krojovaných horníkù, který letos slaví 100. výroèí svého založení v roce 1914.  Me-

zi hosty této sešlosti, vedle ostatních, co pro hornictví a jeho tradice udìlali nemálo, ne-

chybìl ani øeditel Nadace Landek Ostrava Ing. Josef Gawlas.

Kromì již zmínìného prùvodu návštìvy èetných muzejních expozic, napø. muzea 

mincí, medailí a samotné mincovny se mnozí prošli i historickou štolou Andrej atd. Or-

ganizátoøi tohoto tøídenního setkání, èlenové Kremnického banického spolku ani tam 

neopomnìli svým hostùm nabídnout kromì piva i neodmyslitelnou chutnou sloven-

skou kapustnici.  Památce horníkù byla vìnovaná bohoslužba v místním kostele sv. 

Kateøiny. V páteèním podveèeru jsme se dobøe pobavili na starobylém hornickém Ša-

ch�áku, který je u nás tradován jako Skok pøes kùži. Teklo na nìm, jak to na takové hor-

nické slavnosti i podle tzv. Pivního zákona bývá, dobré pivo. I na této sešlosti byli nì-

kteøí adepti pøijati skokem pøes kùži do stavu hornického. Pøedstavitelé delegací hor-

nických spolkù a další hosté byli na kremnické radnici pøijati primátorkou mìsta Krem-

nice RNDr. Zuzanou Balážovou. Ta však nechybìla ani pøi slavnostním zahájení i oce-

òování mnoha tìch, co svoji práci vìnují pøedevším zachovávání hornických tradic a 

folkloru a ctí pro všechny úèastníky setkání v Kremnici byla i úèast bývalého preziden-

ta Slovenské republiky Ivana Gašparovièe, který i proto, že se dlouhodobì neúnavnì 

vìnuje hornické problematice, je èestným èlenem ZBSC SR.

Na klubových hornických praporech nám všem pøibyla další ze stuh, pøipomínající 

všem toto skvìlé setkání. Mnozí se s kamarády èeského i slovenského sdružení v hor-

nických uniformách s kylofy a klubovými prapory se zanedlouho setkáme tøeba na tra-

dièním vinobraní v Pezinku èi koncem záøí na 18. setkání v Èeském Krumlovì. Zdaø 

Bùh, pøátelé, a� už se sejdeme kdekoliv.                           Text a foto: Jaroslav Bøoza 

Klub hornických dùchodcù Dolu Fran-

tišek /KHD/ ve spolupráci s obcí Horní Su-

chá uspoøádaly již 4. øezbáøský plenér 

pod názvem „Vtiskni stromu duši“. Celá 

akce se uskuteènila ve dnech 21. až    

25. èervence 2014 vždy 10 do 16 hodin. 

Pøi Domeèku KHD se letošního plenéru 

zúèastnilo pìt øezbáøù. Èestmír Slíva z 

Havíøova – Životic, Igor Kuèera z Vøesiny, 

Robert Buèek z Uherského Hradištì, 

Adam Balajka z Kyjova a Pavel Herák z 

Orlové. 

K vrcholu akce patøila 23. èervence be-

seda s øezbáøi s úèastí celkem pìt set ná-

vštìvníkù. Mezi pøítomnými byl také pri-

mátor Havíøova Zdenìk Osmanczyk, sta-

rosta Horní Suché Jan Lipner a další 

pøedstavitelé obce. Nechybìli ani pøed-

seda Koordinaèního výboru dùchodcù 

OKD Karel Bajtek a pøedseda KHD Ro-

man Konopka.

Pro návštìvníky bylo pøipraveno boha-

té obèerstvení, které jako obvykle pøipra-

vily „Kuchaøinky“ z Domeèku. Souèástí 

akce byla rovnìž výstava ruèních prací 

èlenù KHD a tak návštìvníci prožili pìk-

né odpoledne plné zážitkù.

                                 Jaroslav Broda
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Pomùcky k luštìní:

Elen, LAN, Edna

ás, Pini, aam

ARD, est, Tau

Akaga, Nied

Alait, Asar, onza

Tuam, Nath

vurf, škapa
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Celý program na hlavním pódiu zahajoval dechový orchestr Májovák...

Mohli jste uvidìt na Hornických slavnostech v Karviné...

Anna K. patøila v programu Hornických 
slavností k tìm nejoèekávanìjším...

Své místo mìli na slavnostech také báòští záchranáøi 
z HBZS Ostrava-Radvanice se svou technikou...

V prùvodu Karvinou se objevila i svatá Barbora s permoníky...
Ve stánku Spolku sv. Barbory dìti šroubovaly matièky
 poslepu...

 Rodièe s dìtmi si mohli v areálu Na Lodièkách
vyzkoušet svou zruènost pøi stolních hrách...
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