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Odboráři z Paskova se určitě nemají za co stydět…

Hodnotili svou činnost za minulé období
Od 13. hodin proběhla na Dole Paskov 28. února výroční
konference. Hned v úvodu přivítal předseda základní organizace J.Nejezchleba kromě 107 přítomných delegátů zástupce
vedení - ředitele VOJ Ing.V.Szmeka a ekonomickopersonálního náměstka Ing.T.Palu.
Ředitel přítomné informoval o ekonomických výsledcích dolu v minulém roce, kdy bylo vytěženo kolem 1
milionu tun uhlí a pozitivní skutečností bylo, že nedošlo k žádným mimořádným událostem ani smrtelným úrazům. Obdobná těžba se plánuje i letos s tím, že by měly být zachovány dosavadní stavy vlastních
zaměstnanců. Vedení plánuje investovat do modernizace těžních strojů,

do projektu logistiky s novými překládacími místy, lokomotivami, kontejnery, centrálním odtěžením, pásy
a drážkou. Investice bude vyžadovat
také centrální klimatizace, která by
měla zlepšit v poslední době zhoršené klimatické podmínky pracovišť. V
následné diskusi si delegáti stěžovali na nedostatečnou kapacitu dopravy osob, ptali se celozávodní dovolenou a délku rekondičních poby-

tů. Pak již probíhal schválený program konference, který začal předseda Nejezchleba přednesem zprávy o činnosti. V té seznámil přítomné
za pomoci audiovizuální techniky s
rozsáhlou činností odborů, která zahrnuje například práci ZIBP při kontrolních fáráních, práci v komisích, kolektivní vyjednávání, poskytování
půjček, sociálních výpomocí, organizování sportovní a kulturní činnosti, vydávání odborového Zpravodaje
a vedení webových stránek. V této
souvislosti informoval předseda o
hospodaření organizace a nechal

pokračování na str.č.2

O mzdách si rozhodnou sami zaměstnanci
Vyjednávání Kolektivní smlouvy OKD, a.s. pro rok 2012 dospělo svým
6. kolem do fáze, kdy o dalším postupu budou rozhodovat zaměstnanci. Níže
uvádíme podstatnou část zápisu z tohoto jednání:
2. Pan Ing. Radim Tabášek za stranu zaměstnavatele navrhnul nové hlavní parametry mzdového dodatku ke kolektivní smlouvě OKD, a.s. pro rok
2012 ve dvou variantách takto:
Varianta A)
růst mzdových tarifů o 2 % s účinností od 1. 3. 2012; přídavek na dovolenou jako čtrnáctinásobek průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance; přídavek na Vánoce jako šestnáctinásobek průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance; v případě inflace vyšší, nežli mzdový růst,
se bude jednat o dorovnání reálných mezd zaměstnanců koncem roku 2012
tak, aby byl dodržen závazek dle kolektivní smlouvy vyššího stupně, a to formou mimořádného zvýšení přídavku na Vánoce;
Varianta B)
- růst mzdových tarifů o 3,5 % s účinností od 1. 3. 2012; přídavek na dovolenou jako čtrnáctinásobek průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance; přídavek na Vánoce jako dvanáctinásobek průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance; v návaznosti na hospodářský výsledek v roce 2012 a inflaci v roce 2012 budou strany jednat o výši přídavku na
Vánoce koncem roku 2012;
3. Odborové organizace konstatovaly, že nemají mandát výše uvedené varianty přijmout bez odsouhlaseni zaměstnanci.
4. Odborové organizace po krátké poradě vznesly dotaz, zda je možné ze
strany zaměstnavatele navázat případný nárůst přídavku na Vánoce v roce
2012 na nějaký ekonomicky ukazatel, a to i pro případ poklesu.
5. Ze strany zaměstnavatele bylo po krátké poradě konstatováno, že navázání přídavku na Vánoce na ekonomicky ukazatel není možné.
6. Následně odborové organizace požádaly zaměstnavatele o navržení
osoby zprostředkovatele podle příslušných ustanovení zákona o kolektivním
vyjednávání.
7. Odborové organizace dále konstatovaly, že s návrhem zaměstnavatele
seznámí zaměstnance. V referendu mezi zaměstnanci se pak rozhodne, zda
návrh zaměstnavatele bude přijat, nebo zda zaměstnanci souhlasí se stávkou.
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Delegáti konference Základní odborové organizace Dolu Paskov při schvalování programu jednání...

Odboráři z povrchů bilancovali
V Závodním klubu Barborka u závodu ČSA proběhla 24. února 2012 výroční konference Základní organizace povrchových
pracovišť OKD.
Předsedkyně základní organizace Monika Němcová v úvodu přivítala kromě 26 řádných delegátů i místopředsedu SHO Ing. J. Pytlíka, který ve svém vystoupení krátce zhodnotil dosavadní průběh vyjednávání
mzdového dodatku ke KS OKD a nastínil také další možnosti vyjednávání, které v té době bylo v kritickém
stavu. Delegáti měli na Ing. J. Pytlíka
konkrétní a praktické otázky, zejména je zajímalo, jak budou odbory dále v jednání postupovat.
V úvodu jednání konference byl
schválen program jednání a pracovní komise. Předsedkyně M. Němcová následně přednesla delegátům
zprávu o činnosti organizace za poslední rok. Už schválený program dá-

val tušit, že na delegáty čeká náročné jednání. Vzhledem k tomu, že v letošním březnu končí volební období
stávajícího závodního výboru, uskuteční se v březnu volby do tohoto orgánu. Za poslední 4 roky se v této organizaci událo tolik změn, že bylo třeba vypracovat i změny základních
dokumentů. V průběhu posledního
volebního období došlo zejména ke
změně struktury celé základní organizace, a to z důvodů organizačních
změn v OKD, a.s., kdy docházelo k
různým sjednocením i vyčleněním a
prodejům části společnosti. Organizace Povrchových pracovišť patří sice k „malým“ odborovým organizacím, ale její působení je tak rozsáhlé, že vyžaduje zejména dokonalou

organizaci práce závodního výboru.
Členové ZO mají svá pracoviště
prakticky na všech lokalitách OKD a
organizace zastupuje i bývalé zaměstnance OKD, jejichž části společnosti OKD prodalo cizím firmám.
Po diskuzích, připomínkách i námětech nakonec Konference delegátů schválila na svém jednání Zprávu o činnosti a hospodaření za rok
2011, Zásady hospodaření a Rozpočet na rok 2012. Dále byly schváleny
změny ve stanovách, jednacím a volebním řádu. Delegáti zvolili rovněž
novou Revizní komisi, Volební komisi a stanovili datum voleb na 13. března 2012.
Největších změn dostál Volební
řád, který zohledňuje různorodost
pracovišť i jejich umístění ve struktuře OKD a dává možnost členům z
těchto pracovišť si zvolit své zástupce v závodním výboru. redakce ZB

A co bude dál?
Zprostředkovatel posoudí návrhy obou stran a navrhne řešení. Odbory se
formou hlasování zeptají zaměstnanců, zda jsou ochotni přijmout poslední
návrh zrostředkovatele nebo jít do stávky.
Odbory vyhlásily 28. února stávkovou pohotovost, kterou budou držet až do vyhodnocení hlasování.
redakce ZB
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Na konferenci povrchových pracovišť vystoupil místopředseda SHO Ing.J.Pytlík...

Odboráři z Paskova se určitě nemají za co stydět…

Hodnotili svou činnost za minulé období
pokračování ze str.č.1
schválit i rozpočet pro rok 2012. V
diskusi padly připomínky k některým
výdajovým položkám, které by mohly být omezeny. To bude ale předmětem budoucí konference k hospodaření organizace. Delegáti diskutovali
také k informovanosti členské základny, diskusi na webových stránkách odborové organizace a o obsahu časopisu Zdař bůh. Zmíněna byla
také problematika NPE u těch horníků, kteří dosáhnou 100 % expozice a
jsou vhodně zařazeni.
Dále proběhly volby dvou závodních inspektorů /ze 4 kandidátů/ zvoleni na další období byli P.Vavroš
a J.Lettovský. Potvrzena ve své funkci byla rovněž hospodářka M.Kračmarová a konference zvolila také nové členy revizní komise.
Předseda Nejezchleba rovněž informoval o chystaných volbách nového závodního výboru, které proběhnou ve dnech 27. až 28. března
2012. V této souvislosti oznámil, že
kandidovat na funkci předsedy již nebude a poděkoval všem odborářům

a kolegům za 22 let spolupráce při jeho činnosti v odborech.
Na závěr předseda Nejezchleba
informoval o průběhu kolektivního
vyjednávání, které po 6 kolech dospělo k poslednímu návrhu zaměstnavatele. S jeho přesným zněním delegáty seznámil a sdělil, že odbory

SHO vyhlásili tento den stávkovou
pohotovost. „Zaměstnanci sami rozhodnou v hlasování, zda přijmou návrh zaměstnavatele nebo odsouhlasí stávku“, řekl.
S tímto konstatováním byla konference ukončena.
redakce ZB

p
Pohled do sálu zaplněného delegáty Valné hromady důchodců OKD...

Netají se svými problémy
Hornickou hymnou „Hornický stav budiž velebený“ začala
23. února 2012 v Zasedacím sále budovy OKD v Ostravě Valná
hromada Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/.

p
Jednání výroční konference řídil předseda ZO Dolu Paskov J.Nejezchleba...

V Praze se jednalo se o přípravě sjezdu
Hlavním bodem programu XXI. Rady OS PHGN byla příprava VII. Sjezdu OS PHGN, který se uskuteční 16. března v Praze.
Z úsporných důvodů se bezprostředně po skončení sjezdu
uskuteční v jednacím sále odborářského hotelu Olšanka
i I. Sněm OSPHGN.
Ještě předtím místopředseda svazu JUDr. F.Nekola, který jednání řídil, zkontroloval, jak se plní úkoly uložené minulou radou. Odborový svaz
se například dobře zhostil Projektu
sociálního dialogu mezi odborovým
svazem a zaměstnavatelským svazem. V rámci bipartitního dialogu se
uskutečnilo 19 akcí a byl uzavřen i
dodatek odvětvové smlouvy se čtyřprocentním navýšením mzdových tarifů. Patří sem i vypracované dopadové studie k návrhu Horního zákona, energetické politiky státu a kolektivního vyjednávání. I díky tomu
se podařilo odvrátit návrh Věcí veřejných k Hornímu zákonu, který by
znamenal vážné ohrožení těžařských společností a stát by neměl
prakticky přístup ke svému nerostnému bohatství.
V prioritách se odborům například
podařilo na tripartitě prosadit tzv.
předdůchody. I když prozatímní
schválený návrh neodpovídá plně
představě našeho odborového svazu, v každém případě se jedná o průlom, který umožní, aby i horníci mohli odcházet předčasně do penze minimálně o pět let, aniž by se to promítlo
negativně na výši jejich starobního
důchodu.
Odborový svaz vede četná jedná-

ní v rámci přípravy Státní energetické koncepce (SEK). Předseda SOO
CCG Most J.Franta v této souvislosti
informoval, že se zúčastnil různých
jednání k této problematice, včetně
jednání o prolomení územních limitů
hnědého uhlí. Podle něho je prozatímní návrh SEK ze 70 procent pozitivní. Je třeba, aby v palivovém mixu
bylo zastoupeno i uhlí.
Rada poté jednala o přípravě
VII. Sjezdu OS PHGN. Schválila obsazení pracovních komisí, včetně

stanovení počtu delegátů, doporučila sjezdu schválit i změnu stanov svazu a návrh na volbu dvou neuvolněných místopředsedů svazu.
Rada rovněž schválila návrh rozpočtu svazu na rok 2012 a doporučuje I. Sněmu OS PHGN rozpočet
schválit.
Rada také projednala hospodaření svazu a prodej hotelu Agricola a
nájemní smlouvu hotelu Fontána I v
Luhačovicích.
Předseda Sdružení hornických
odborů OKD Miroslav Syrový informoval radu o kolektivním vyjednávání a vyhlášení stávkové pohotovosti.
Rada svazu vyjádřila SHO plnou
podporu při stávkové pohotovosti.
-lev-

p
Snímek účastníků jednání Rady OS PHGN v Praze...

Vládní škrtací dvouletka poškodí občany i ekonomiku
Škrty ve státním rozpočtu na léta 2013 a 2014, které navrhlo
ministerstvo financí (MF), a schválili ekonomičtí ministři, mohou zhoršit hospodářskou situaci v zemi, vyplývá to z analýzy
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).
Klesnou investice, vzrostou ceny a
hrozí nárůst chudoby, zaznělo na nedávné tiskové konferenci ČMKOS v Praze.
Vládní materiál je podle odborů nejdůležitějším ekonomickým dokumentem letošního roku.
„Ve vládní dvouletce je zkoncentrováno prakticky vše, co se zastřeně nebo nepřímo objevuje od počátku existence této
vlády. Pokud by byl tento plán uskutečněn, dotkne se negativním způsobem
všech občanů, a to s razancí, kterou si do-

sud nechtěli vůbec připustit, či si ji nedovedli představit,“ řekl novinářům předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.
„Opatření vlády na snížení deficitu
státního rozpočtu může paradoxně přivést státní rozpočet do ještě většího deficitu a zhoršit ekonomickou situaci státu.
Tento nátlakový útok by nebyl, stejně jako v roce 2011, kompenzován ani v systému zdravotního pojištění, ani v místních rozpočtech. A to by znamenalo, že
by vzrostl deficit v těchto systémech,“ ře-

kl ekonomický expert ČMKOS Martin
Fassmann. “Konečným spotřebitelem
nejsou jen občané, ale i veřejné služby.
Ve zdravotnictví, školství a dopravě nebude zvýšení nákladů kompenzováno. Snižování deficitů (rozpočtu) v ekonomické
stagnaci je cesta do pekel, která zničí veřejný sektor," varoval Fassman.
Podle odborů ani razantní opatření na
příjmové a výdajové straně státního rozpočtu plánovaného na roky 2013 a 2014
nejsou schopny vytvořit dostatečnou rozpočtovou rezervu pro pokrytí dopadů zahájení důchodové reformy. Spuštění důchodové reformy naopak povede ke zvýšení deficitů státního rozpočtu v uvedeném období o 15 až 20 miliard korun. -l-

Jednání zahájil a řídil místopředseda KVD M.Machálek. Po volbě návrhové a mandátové komise přednesl hodnotící zprávu předseda
KVD K.Bajtek. „Pokud mám zhodnotit uplynulý rok, musím říci, že nebyl
pro seniory příznivý“, řekl předseda
a pokračoval: „Reálná hodnota důchodů se opět snížila a směšná valorizace na začátku letošního roku nevyrovná ani zvýšení DPH, natož stálý růst cen plynu, elektřiny a ostatních poplatků. Jde o největší pokles
„reálné síly“ důchodů za posledních
12 let“.
Pak se věnoval vyhodnocení
usnesení z loňské valné hromady.
Bod s úkolem pokračování v jednáních s představenstvem OKD s cílem zlepšit úroveň společenského
vyžití důchodcovských organizací
OKD s pomocí zejména těm organizacím, které již nemají své mateřské
podniky, byl beze zbytku splněn. V
loňském roce byl na tyto organizace
rozdělen příspěvek z Nadace OKD
ve výši 192 tisíc korun. Obdobně byl
splněn další bod týkající se úsilí, ve
spolupráci s SHO, zachovat nároky

hornických důchodců vyplývajících
z jejich bývalých zaměstnání – jedná
se o deputát, bydlení, stravování a
podobně. Ve spolupráci s Asociací
důchodců odborářů /ASO/ pokračuje KVD v obhajobě práv a zájmů
dnešních i budoucích důchodců.
Tiskový mluvčí OKD V.Sobol poděkoval seniorům za vykonanou činnost a ocenil zejména jejich účast na
přípravě pietního aktu k 50. výročí
dukelské tragédie a ke 100. výročí
zahájení těžby na Dole František.
Spolupráci s KVD kladně hodnotili i
ředitel Nadace OKD J.Suchánek a
zástupce Rady seniorů pro Moravskoslezský kraj O.Pospíšil.
V další diskusi pak vystoupil předseda KD Dolu Koblov J.Kubošek,
který kritizoval neustálé zvyšování
nájmů v bytech spravovaných RPG.
Spolupráci KVD s Koordinační radou seniorů a zdravotně postižených pochválil již tradičně Ing.L.Pásek.
V závěru jednání bylo schváleno
usnesení, které svými úkoly navazuje na dosavadní činnost klubů důchodců OKD.Text a foto: J.Navrátil

Bez vody není život
Havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea uspořádala 13. února v sále
loutkového divadla kulturního domu přednášku pracovníka úřadu České inspekce životního prostředí Ing. Břetislava Crhy - Ochrana vod a staré ekologické zátěže na Ostravsku.
Přednášející uvedl, že povinností jeho organizace je sledování čistoty vody a
ovzduší v našem regionu. Partnery jsou odbory životního prostředí, když zejména v
Ostravě a Havířově si vedou velmi dobře. Mezi potenciální znečišťovatele vody v Odře
patří zejména Železárny a drátovny Bohumín.
Ing.B.Crha podrobně popsal a na grafech doložil cestu vody přírodě i v běžném životě naší civilizace. Od zdroje přes rozvody, kohoutky v domácnosti a čistírny odpadních
vod zpět do přírodního prostředí. Nároky na spotřebu vody jsou dané životním stylem
a podmínkami dané lokality, jiný je v pouštní oblasti a jiný v evropském standardu. Přestože dochází obecně ke snižování spotřeby vody v domácnostech, ceny vodného a
stočného průběžně rostou.
Běžně se stává, což je pozitivní, že všímaví občané sami upozorňují na znečištění
řeky, nebo životního prostředí. Problémem zůstávají i havárie, kterým se i při největší
opatrnosti a prevenci nedá vždy předejít. Každodenní zpravodajství v televizi dokazuje, že se stále častěji stává, že kamion skončí v řece a tím současně dochází k úniku pohonných hmot do toku.
Jako příklad uvedl zdokumentovanou ekologickou havárii v Paskově, kdy občané
upozornili na znečištění skládky na bývalé haldě, kterou jak se následně zjistilo, způsobil podnikatel vylitím znečištěných ropných látek do terénu. Měli jsme možnost vidět
celý průběh likvidace této záležitosti na videu.
Na závěr besedy byla provedena prezentace průběhu očištění areálu bývalé koksovny Karolína v Ostravě před jejím předáním pro využití k rozvoji města.
Před ukončením besedy došlo na konkrétní dotazy přítomných, které se následně
řešili i v přilehlé kavárně při sklenici piva po skončení velice zajímavé akce.
-jn-
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Na přednáškách KPHM bývá obvykle dobrá nálada...

Odboráři povrchových
Společnost zveřejnila hospodářské výsledky pracovišť budou volit
Vynikající výsledky NWR /vlastník OKD, a.s./ v roce 2011…

I když výsledky byly zveřejněny 23. února 2012 jako předběžné, lze konstatovat, že se jedná v dané oblasti podnikání o
jednu z nejlepších firem na světě.
Vždyť dosažená EBITDA /zisk
před úroky, zdaněním, odpisy a
amortizací/ ve výši 11,4 mld. Kč a čistý zisk 3,3 mld. Kč hovoří za vše. Uvádíme proto část komentáře k výsledkům, který přidal předseda představenstva společnosti Mike Salamon.
„S hodnotou EBITDA ve výši 454
milionů EUR dosáhla společnost
NWR jednoho ze svých nejlepších
výsledků vůbec, a to i v období vážných výzev pro světovou ekonomiku. Postupné ubývání optimismu mezi firmami v eurozóně ve druhé polovině roku 2011, společně s nejistým
makroekonomickým výhledem, vedly k urychlení poklesu poptávky po
oceli a surovinách k její výrobě na našem cílovém trhu. Naproti tomu se
energetické uhlí, coby zavedený a
spolehlivý zdroj energie pro evropské výrobce elektřiny, projevilo jako
méně citlivé na makroekonomickou
situaci a tento trend očekáváme i v
roce 2012. Nejvýznamnějším mezníkem roku 2011 naší Společnosti
bylo, v souladu s naší strategií organického růstu, zahájení prací směřujících k otevření dolu Dębiensko na
jihu Polska. Zásoby dolu Dębiensko
představují 190 milionů tun černého
uhlí (ze 7/8 koksovatelného a z 1/8

energetického uhlí), na jejichž těžbu
získala naše polská dceřiná společnost těžební licenci platnou 50 let. V
rámci vyhledávání nových příležitostí jsme oznámili svůj záměr provést průzkum ložiska černého uhlí v
dole Frenštát v České republice.
V průběhu roku jsme těžili z našich významných předchozích investic do těžebních technologií, což
nám umožnilo částečně zmírnit negativní dopady rostoucích peněžních nákladů těžby na tunu i obtížných geologických podmínek těžby
ve větších hloubkách. Těžba v
hloubkách kolem 1000 metrů pod povrchem klade značné nároky jak na
zajištění bezpečnosti, tak pro samotnou těžbu. Proto naše schopnost překonat celkové cíle těžby stanovené pro celý rok a zároveň dále
snižovat hodnotu koeficientu úrazovosti podtrhuje přínosy těchto investic, jakož i nasazení a disciplínu našich zaměstnanců.
Díky meziročnímu zlepšení sjednávaných cen v roce 2011 společně
s částečným omezením dopadů rostoucích nákladů se naše EBITDA
marže udržela za rok 2011 na hodnotě 32 procent a čistý zisk za období zůstal meziročně stabilní. Pro rok

2012 očekáváme, že náklady těžby
na tunu zůstanou v převážné míře
beze změny, po vyloučení vlivu měnových výkyvů.
Pro společnost NWR představuje
bezpečnost nejvyšší prioritu. Hlavním měřítkem výsledků v oblasti bezpečnosti je koeficient úrazovosti
(LTIFR), jehož hodnota se zlepšila
o osm procent na 7,9 hlášených zranění na milion odpracovaných hodin. Tragická ztráta pěti našich zaměstnanců v těžebních provozech v
roce 2011 nám však připomíná závažnost hrozeb plynoucích z geologických a těžebních podmínek, za
nichž svou činnost provozujeme, a
proto nadále klademe důraz na možné způsoby omezování nežádoucích dopadů těchto podmínek na naše zaměstnance.”
redakce ZB
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Mike Salamon - předseda
představenstva společnosti NWR...

Důchodci nejraději pracují na plný úvazek
V České republice pracovalo v
prvních třech čtvrtletích loňského
roku v průměru 248 900 důchodců.
Tvořili 5,1 % všech zaměstnanců.
Jejich počet přitom roste. Rok předtím jich pracovalo o 11 100 méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Lidí se starobní
penzí mezi pracujícími důchodci by-

lo 156 800, dalších 84 500 jich pobíralo invalidní důchod. Zbytek měl
pouze pozůstalostní penzi. Nadpoloviční většinu zaměstnaných penzistů tvoří ženy.
Prakticky každý druhý starobní důchodce pracuje na částečný úvazek,
tvrdí statistici.
To je více než podíl částečných
úvazků ve skupině všech zaměstna-

Senioři u kulečníkových stolů
Mezi členy klubu seniorů, kde se místně říká u Skleníku na ulici V Aleji v
Karviné - Ráji , často převažují bývalí pracovníci okolních šachet OKD. Kromě jiných zájmů jsou mezi i ti, kteří se věnují kulečníku. Dokazují to nejen ve
své klubovně, ale i účastí na tradičních vzájemných kláních se svými vrstevníky takříkajíc odvedle, myšleno s kolegy jejich domečku, tedy z Městského
klubu (MKS) v Karviné, ale také se seniory klubu seniorů z Třince. Vloni se zúčastnili kulečníkové soutěže u třineckých seniorů. Tehdy sice zvítězil kolega
třineckých vyzývatelů, ale přátelé z KS od Skleníku tehdy obsadili druhé a třetí místo.
Letos se sešli karvinští i třinečtí senioři s tágy v rukou kolem zelených kulečníkových stolů opět. Tentokráte byli v Karviné. Z osmnácti seniorů z Karviné i Třince se nyní nejlépe vedlo Otovi Golasovskému, Jendovi Vargovi a
Frantovi Kolarzovi z místního KS, kteří získali nejen diplomy, ale také věcná
ocenění. Například třinecký senior Klosák však ukázal, že to s tágem umí také. S třineckými seniory přijela do Karviné také organizační pracovnice jejich
KS paní Ivona Gašparíková.
Karvinští senioři se nyní věnují svému klubovému jarnímu kolu kulečníkového turnaje, a tím i trénují, neboť už za pár dní se utkají na turnaji s již vzpomínanými kolegy seniory z karvinského MKS. Text: (bř), foto: V. Oszelda
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ných osob. Ten dosahuje šesti procent. V ČR, která se vyznačuje jedním z nejnižších podílů částečných
úvazků v rámci celé Evropské unie,
je tak téměř polovina z nich obsazena důchodci.
Sami důchodci by však zřejmě daleko radši pracovali více. "Při analýze reakcí na vystavené pracovní pozice se ukazuje, že senioři mají častěji zájem o práci na plný úvazek,"
uvedl Tomáš E. Dombrovský, mluvčí
společnosti LMC provozující pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz.
Nejvíce pracujících seniorů se přitom nacházelo v nejlidnatějších regionech ČR, tedy v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Z toho například v
hlavním městě jich bylo 29 000. V
Praze tak pracoval skoro každý desátý starobní penzista. Nejnižší intenzita pracovního zapojení důchodců byla v Ústeckém kraji, 4,3
procenta.
Z hlediska vzdělání je nejvyšší podíl pracujících seniorů mezi vysokoškoláky. V této skupině pracoval loni
dokonce každý pátý starobní důchodce. Naopak mezi penzisty se základním vzděláním to byl pouze každý sedmdesátý.
Dominantním sektorem pro pracovní uplatnění starobních důchodců jsou služby, ve kterých pracují tři
čtvrtiny z nich. Tento podíl je podstatně vyšší než podíl zaměstnanosti v tomto sektoru ve skupině osob v
produktivním věku.
Téměř dvě třetiny pracujících seniorů je přitom zaměstnáno ve vysoce
kvalifikovaných profesích, zařazených do hlavní třídy specialisté nebo
do široké skupiny technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků. Relativně často senioři pracují i
jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
(kov)

Jak jsme uvedli na jiném místě našeho časopisu, budou odboráři ze
Základní organizace povrchových
pracovišť OKD v březnu volit nový
závodní výbor. Položili jsme proto
předsedkyni ZO M.Němcové několik
otázek.
Jak probíhá vyjednávání kolektivní smlouvy na tolika pracovištích?
Kolektivní smlouva v OKD, a.s. se
vyjednává společně se všemi ostatními odborovými organizacemi pro
celé OKD, a.s. Pro povrchová pracoviště se vyjednávají pak „jen“ Dodatky ke KS, kterými jsou řešeny dílčí
záležitosti, týkající se jen „vojky“. Bohužel, musím konstatovat, že konkrétně na povrchových pracovištích
OKD (VOJ SC) nás zejména trápí výše mezd dělníků, které jsou svou průměrnou výší něco málo přes 20 000
Kč hrubého měsíčně hluboko pod
průměrem OKD a dokonce pod průměrem mzdy v kraji. Je mi velice líto,
že zaměstnanci VOJ SC jsou stále
na okraji zájmu, co se týče mezd, a
chtěla bych zvýšit povědomí, že jsou
plnohodnotnými zaměstnanci prosperující firmy, bez jejichž práce by
to asi v dole moc nefungovalo.
A co ostatní pracovněprávní
problémy?
V průběhu celého roku dochází
nejen k připomínkám ze strany zaměstnanců např. na pracovní prostředí, stravování, bezpečnost, nevhodné chování nadřízených vůči
svým podřízením či dokonce šikana,
nebo neplnění KS v dílčích částech
a mnoho dalších. Tyto problémy zaměstnanců se vždy snažíme vyřešit
co nejrychleji a přímo na místě. Trváme na tom, aby vždy a za všech okolností byly dodržovány právní předpisy vycházející ze zákoníku práce a
kolektivní smlouvy.
Oblast BOZP je určitě prioritou
– jak je řešena?
Jako ZIBP naší organizace se v
průběhu roku zúčastňuji namátkových kontrol bezpečnosti práce na
VOJ SC i na DIN. Provádíme v rámci
Výborů BOZP kontroly na jednotlivých důlních VOJ (s důrazem na povrchová pracoviště), radíme se

s ostatními závodními inspektory
práce v rámci OS PHGN. Zúčastňuji
se rovněž šetření pracovních úrazů
a odškodňovacích komisí pracovních úrazů i školení ZIBP. V rámci výkonu této funkce jsou řešeny zejména nedostatky v oblasti bezpečnosti
práce na jednotlivých pracovištích, a
to např. teploty na pracovišti, pitný režim, vybavování zaměstnanců
OOPP i náměty ze strany odborů ke
zvyšování bezpečnosti práce. Je
zde třeba podotknout, že spolupráce
v této oblasti se zástupci vedení VOJ
SC je poměrně dobrá.
Co by si čtenářům řekla k další
činnosti vašich odborů?
Naše organizace také intenzivně
spolupracuje s ostatními odborovými organizacemi sdruženými v Sdružení hornických odborů. Tato spolupráce je nutností, vzhledem k tomu,
že naše působení pokrývá prakticky
celé OKD, a.s.
Patříme sice k „malým“ odborovým organizacím a naše příjmy tvoří
pouze členské příspěvky členů, které jsou ve výši 100 Kč měsíčně, ale i
přesto se snažíme naším členům
zpříjemnit členství v odborech, a to
nejen dary k životním jubileím či při
odchodu do důchodu nebo pro nadbytečnost, dary při narození dítěte a
dárcům krve, poukázkami k Vánocům ve výši 400 Kč, ale i příspěvky
na sportovní a společenské akce kolektivů nebo na zájezdy pořádané naší organizací.
Díky za rozhovor.
red
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Havířovští senioři
se umějí dobře bavit
Představitelé klubů seniorů na území města Havířova přišli
na podzim minulého roku s myšlenkou uspořádání Plesu klubů seniorů. Realizace této myšlenky se uskutečnila a tak pod
patronací odboru sociálních věcí magistrátu se historicky první Ples klubů seniorů konal dne 23.2.2012.
Ve slavnostně vyzdobeném sále
Domu PZKO v Havířově Bludovicích
se sešlo na 200 seniorů a seniorek zástupců našich havířovských klubů, včetně těch hornických. Při slavnostním zahájení plesu si jeho
účastníci krátce připomněli skoro
30letou historií klubů seniorů na území našeho města.
Úvod plesu zpestřily svým vystoupením mažoretky BabyDixi ZK Dolu
Darkov vedené Veronikou Sobelovou a soubor Maniak aerobik Ivany
Kožminové s programem "Starci na
chmelu". Obě vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem a znamenala úspěšný start plesu.
Pak už začal k tanci hrát taneční
orchestr TOX z Poděbrad s kapelníkem Jaroslavem Trnkou. Potvrdila
se stará pravda, že "ples dělá dobrá
hudba" a tak se senioři výborně bavili a pravidelně zaplňovali taneční parket do posledního místečka.
Když k tomu přidáme opravdu
chutnou domácí kuchyni - pečené kuře, jednohubky, zákusky, koláče a nápojový sortiment od vynikajícího vína až po speciální "vařonku", byla

všeobecná spokojenost na místě.
Ples vrcholil bohatou tombolou,
kde se sešlo více jak 50 cen věnovaných především jednotlivými kluby
seniorů, ale také našimi sponzory.
Hlavní cenou byl wellness pobyt v
lázních Karlova Studánka, kterou věnovalo našim seniorům do tomboly
vedení Státních lázní Karlová Studánka.
Nutno podotknout, že na přípravě
plesu a zajišťování všech služeb na
plese se podílely přímo jednotlivé
kluby seniorů.
Závěrem chceme jménem všech
členů klubů seniorů poděkovat vedení města Havířova za péči věnovanou seniorům a finanční prostředky
pro naše kluby seniorů.
A jaký byl názor většiny účastníků
plesu - "Ať se po roce na plese znovu
sejdeme a ať se náš ples klubů seniorů města Havířova stane tradicí!"
Ing.V.Uher,
předseda Klubu učitelů seniorů

zdař bůh
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Když je v kanceláři zima
KIA GT ve Frankfurtu 2011
K největším lákadlům stánku automobilky Kia na autosalonu ve Frankfurtu
nad Mohanem patřil elegantní koncept s prostým označením GT /přiložené
snímky/.
Silný, dynamický a dravý, tak uvádí svůj nejnovější koncept jihokorejská
značka Kia a dodává, že právě tento vůz naznačuje, jakým směrem se bude
ubírat design jejích budoucích modelů.
Práce na tomto konceptu byly zahájeny již v listopadu loňského roku. Výsledkem je elegantní automobil s motorem vpředu, pohonem zadních kol,
dlouhou přídí, splývavou linií střechy a dvěma páry dveří otevíraných proti
sobě.
Gregory Guillaume, šefdesignér automobilky Kia pro Evropu uvádí, že
tým designérů se při navrhování konceptu inspiroval slavnými vozy GT ze sedmdesátých let. Cílem designérů bylo vytvořit vůz, který bude podobně elegantní, atletický a sebevědomý, ale zároveň nebude působit agresivně nebo
arogantně.
Linie klasických GT designéři spojili s moderní technikou, výrobními postupy i technikou. Aerodynamicky tvarovaný koncept s karoserií dlouhou 4
690 mm, širokou 1 890 mm, vysokou 1 380 mm a rozvorem náprav 2 860 mm
se tak může pochlubit světlomety z LED nebo koly z uhlíkových vláken.

Kia GT s krátkým předním a dlouhým zadním převisem, dlouhou kapotou
a kabinou posunutou vzad má již svými proporcemi dávat jasně najevo, že
poháněna jsou zadní kola. Ta prostřednictvím osmistupňové automatické
převodovky roztáčí zážehový vidlicový šestiválec Lambda 3,3 T-GDI s přímým vstřikováním paliva a přeplňováním. Automobilka u tohoto motoru uvádí výkon 291 kW (395 k) a točivý moment 534 Nm.
Podobně jako exteriér je i interiér, přístupný dveřmi otevíranými proti sobě,
kombinací inspirace klasickými GT a moderní techniky. Absence B-sloupku
po otevření dveří jen umocňuje styl a prostor pro čtyři cestující, který nabízejí
čtyři samostatná sedadla.
K dominantním prvkům interiéru patří masivní středový tunel, který má podobně jako proporce karoserie dávat jasně najevo, že Kia GT má poháněna
zadní kola.
Palubní deska obšitá kůží spolu s tříramenným volantem vyvolává vzpomínky na šedesátá a sedmdesátá léta, ale přístrojový štít tvořený LED a
umožňující vytvoření trojrozměrného obrazu nás spolu se startovacím tlačítkem, řazením pádly pod volantem a parkovacími kamerami vrací do 21. století. Zdroj: auto.cz

Zásoby hnědého uhlí
vystačí asi na 18 let
Podle nejnovější zprávy Výzkumného
ústavu hnědého uhlí vystačí zásoby hnědého uhlí při současné spotřebě Česka
asi na 18 let. Před územními limity činí zásoby zhruba 846 milionů tun. To je zlomek ve srovnání s 5,2 miliardy tun, které
už se vytěžily v minulosti. Pod zemí je ale
i dalších pět miliard tun uhlí, jehož těžbě
brání jen současné zákony a ekonomická nerentabilnost. Velká část zásob leží
pod severočeskými městy.
Skupina Czech Coal, které uhlí na se-

veru Čech dobývá, upozornila, že dopad
ukončení těžby v roce 2020 bez využití
uhlí za limity přinese státu v dalších letech náklady přes 750 miliard korun. Ty
zahrnují výpadek daňových příjmů po
ukončení těžby, náklady na nákup náhradních energetických surovin a řešení
následné nezaměstnanosti. "V souvislosti s ukončením těžby v lokalitě ČSA zanikne do roku 2020 přibližně 8000 pracovních míst, z toho ve skupině Czech
Coal asi 2500," uvedla firma.
ČTK

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem se dočetla, že minimální teplota na pracovišti, kde je vykonávána práce s minimálním energetickým výdejem (práce na PC atp.), je 20 °C. Jak postupovat v případě, že se teplota v kanceláři (vinou extrémních mrazů, závady na topení atd.) pohybuje kolem 13 °C a zaměstnanci prostě nejsou schopni pracovat. Pokud budou zaměstnavatelem "posláni domů", jedná se o přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (s náhradou
mzdy ve výši 60 % průměrné mzdy) nebo o jinou překážku v
práci na straně zaměstnavatele, kde se poskytuje náhrada
mzdy v plné výši?
Pojem „nepříznivé povětrnostní
vlivy“ se vztahuje zejména k práci vykonávané na nekrytých pracovištích, nikoliv v kanceláři či na jiném
pracovišti chráněném proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Na pra-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Něco o zlatě...
♦ Sovereigny byly součástí balíčků na
přežití jak u spojeneckých pilotů během
druhé světové války, tak u amerických pilotů během operace Pouštní bouře v Iráku.
♦ Vítězům letní olympiády ve
Stockholmu v roce 1912 se dávaly celozlaté medaile, naposledy v Pekingu medaile obsahovaly jen 6 gramů zlata.
♦ Na rozdíl od zlata, kterého se vytěží
jen 2 až 3 tisíce tun ročně, těžba stříbra je
několikanásobně větší a přesahuje hranici 20 tisíc tun.
♦ Celkové rezervy ryzího zlata ve světě jsou podle údajů ke konci roku 2010,
odhadovány na 51 000 tun, při současné
těžbě, rezervy vydrží cca 20 let.
♦ Počátky moderního značení zlatých
šperků ochrannou značkou, puncem, se
datují do 13. století. Průkopníkem se stala Francie. Etienne Boileau, probošt a děkan z Paříže, v roce 1260 sepsal první
pravidla puncování. O pět let později následovaly standardy pro stříbro.
♦ Ve Švýcarsku puncovní povinnost
vznikla v roce 1424, kdy francouzský arcibiskup Jean de Brogny, uvedl v platnost
pravidla značení a výši minimální ryzosti
pro stříbrné šperky a výrobky.
♦ Současný poměr cena zlata a stříbra
je okolo 1:41. V minulosti byl tento poměr, tzv. ratio, 1:15. Podle odborníků by
ratio mělo odrážet skutečný stav zásob
obou komodit a činit maximálně 1:17.
♦ 1880 - poprvé v historii těžby zlata se
těžilo z hloubky více než 600 metrů.
♦ 2002 - byl uzavřen nejhlubší a nejbohatší americký zlatý důl Homestake
(2440 metrů).
♦ Za kolébku jihoamerického zlatnictví
je považováno Peru, první zmínky se datují do doby okolo roku 1900 před n.l.
♦ Zlato je druhý nejvodivější kov po stříbru.
♦ V kosmetice či estetice se pro zpevnění vytahané pokožky používají jemné
zlaté drátky, tyto se časem obalí vrstvou,
které brání opětovnému povolování.
♦ V předminulém roce důlní společnosti vytěžily rekordních 2652 tun zlata.
♦ K vytěžení jedné tuny zlata je třeba
vytěžit 750 tisíc tun horniny.
♦ Podle odhadů je ve Zlatých Horách
na Jesenicku okolo 3 tun zlata.
♦ Ve španělské Seville byl roku 1534
vystaven zlatý poklad Inků, po roztavení
vynesl 100 miliónů zlatých pesos.
♦ V roce 1345 český král a římský císař Karel IV. nechal vyrobit z vysoce ryzostního zlata tzv. Svatováclavskou korunu (ryzost 850/1000, váha 2358,3 gramů).
♦ V roce 1919 byla založena největší
rafinerie a mincovna na světě jihoafrická
South African Mint. První ražby zlatých
mincí přišly na svět o čtyři roky později.
Mincovna se proslavila zejména svým
22. karátovým Krugerrandem.
♦ Zlato se rozpouští v lučavce královské případně pomocí roztoku kyanidu
draselného nebo sodného za přítomnosti
vzduchu.
♦ Teplota varu ryzího zlata je 2856 °C.

covištích v budovách musí zaměstnavatel zajistit mikroklimatické podmínky odpovídající příslušným předpisům. Stavební předpisy (vyhl. č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) ukládají, aby při
návrhu stavby byly respektovány
„klimatické podmínky lokality“. Neníli technické zabezpečení vytápění
pracovišť dostačující a není tedy
schopné zajistit na pracovišti teplotu
odpovídající požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 361/2007
Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, bude muset
zaměstnavatel situaci řešit. Pokud
tomu odpovídá charakter vykonávané práce, je možné, se souhlasem
zaměstnance, vykonávat dosavadní
práci pro zaměstnavatele doma (na
jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele). Zaměstnavatel může též zaměstnance s jejich souhlasem převést po dobu překážky na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě. Nelze-li práci vykonávat na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, nebo pokud
pro zaměstnance jiná práce není, nebo s převodem zaměstnanci nesouPOMŮCKA:
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hlasí, bude se jednat o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.
Na dotaz odpověděl:
JUDr. Pavel Kučina

Překvapivé výsledky
znečištění českých hor
Překvapivé výsledky přinesl dosud nejrozsáhlejší průzkum znečištění českých
hor exhalacemi. Krušné a Jizerské hory,
které vždy platily za nejpostiženější a v
70. letech v nich umíraly celé hektary lesů, patří nyní k nejčistším v republice. Nejhůř na tom jsou naopak Beskydy a Jeseníky. V uplynulých dvou letech šplhali geologové do nejvyšších a nejodlehlejších
zákoutí hřebenů hor a instalovali tam lapače vzorků námraz. Analýza výsledků
přináší dobrou zprávu: znečištění českých hor se výrazně snížilo. Jsou v nejlepší kondici za posledních 20 let. Poněkud překvapivě vysoké znečištění moravskoslezských hor vědci přičítají zplodinám z polských továren. „Lapače
námraz jsme instalovali na deseti místech ve všech velkých pohořích. Vybírali
jsme ta nejodlehlejší místa. Museli jsme
je umístit daleko od lidských obydlí, aby
vzorky nebyly kontaminované ničím z
blízkého okolí,“ popisuje šéf výzkumného týmu Martin Novák.
Vědci pak námrazu nechali roztát a
podrobili ji chemické analýze. „Zaměřili
jsme se hlavně na nebezpečné látky, které se do ovzduší dostávají při spalování
fosilních paliv ve fabrikách a elektrárnách. Například na síru, arzen nebo olovo,“ upřesňuje geochemik Vladislav
Chrastný. Vědci pak data porovnali s hodnotami naměřenými v polovině osmdesátých a na začátku 90. let. „U všech hor
došlo k výraznému zlepšení, u některých
látek se snížily koncentrace desetkrát i
stokrát,“ říká Novák a hned vysvětluje důvody: „Česko i většina sousedních zemí
odsířily a odprašnily své továrny. Německo už v devadesátých letech.“ Filtry na komínech německých továren jsou také důvodem toho, proč Krušné a Jizerské hory,
kam dřív vítr zanášel zplodiny z východního Německa, jsou nyní nejčistšími horami v Česku. Množství arzenu i například
olova na jejich vrcholcích je velmi malé.
Zdroj: HN

Těžkooděnec 13.století byl celý zakut
do železa. V bitvě bylo možné rytíře
rozeznat jen podle osobního znaku,
erbu rytíře, umístěného ... (1.tajenka).
Orientaci umožňovalo také erbovní
znamení na přilbě. Přilba s erbovním
znamením. tzv. klenotem, přikrývadly
a štít dohromady tvořily šlechticův erb.
Tak se z potřeb vojenství ... (2.tajenka).
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