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Ve Stonavě se 23. března 2012 konal V. Sněm SHO…

Odboráři Sdružení hornických odborů bilancovali
Po roce se sešlo na 140 delegátů Sněmu SHO, aby vyhodnotili svou roční činnost. Jednání se zúčastnila za vedení
OKD delegace vedená generálním ředitelem K.D.Beckem. Za
odbory se jako hosté dostavili předseda OS PHGN J.Sábel a
1.místopředseda J.Franta.
V úvodu vyzval řídící sněmu
J.Vlach všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku obětí hornického povolání. Pak již vystoupil předseda SHO M.Syrový, aby se
„rozloučil“ a předal symbolické žezlo
předsedy J.Pytlíkovi, který byl do této funkce zvolen v říjnu minulého
roku. Při této příležitosti poděkoval
J.Pytlík M.Syrovému za jeho přínos
v činnosti odborů, zejména při kolektivním vyjednávání a při tvorbě důchodové legislativy. K jeho slovům
se přidali i J.Sábel a K.D.Beck, který
ocenil jeho někdy tvrdý, ale korektní

přístup při jednáních s vedením.
Po schválení programu jednání a
volbě komisí vystoupil s podrobnou
zprávou k oblasti BOZP SIBP I.Kavka. Konstatoval, že i když se do této
oblasti v OKD masivně investuje, stále je co zlepšovat. A to hlavně v oblasti mikroklimatických podmínek a
protiotřesového boje /sledování
osob v ohrožených oblastech dolu –
tagy v přilbách/. Počet registrovaných úrazů sice klesá /loni 248/, ale
vznikají pochybnosti o jejich registraci. Proto byl zpracován audit, jehož výsledky budou v nejbližší době

zveřejněny. K auditu se následně ve
svém vystoupení vyjádřil i K.D.Beck,
který konstatoval, že ne pro všechny
zainteresované osoby budou výsledky příznivé. Dále zmínil investiční projekty, které by měly zlepšit výkonnostní a pracovní podmínky zaměstnanců OKD – přes vybudování
centrální klimatizace na závodě
ČSA a Paskov, prohlubování jam
ČSA a Lazy až po zlepšování logistiky na všech lokalitách. Významným
počinem je i obnovení těžby na dole
Debiensko v Polsku v roce 2017.
Horší je již situace v odbytu a cenách koksovatelného uhlí, proto
K.D.Beck řekl, že se opakuje situace
z roku 2009. V této situaci navrhl růst
mezd /tarifů/ 3 % od 1. dubna s tím,

pokračování na str.č.2

Z usnesení V. Sněmu SHO
V. Sněm SHO ukládá:
1. Usilovat o zachování reálných mezd všech zaměstnanců OKD,a.s.
2. Zorganizovat referendum, ve kterém se zeptáme zaměstnanců OKD,
zda souhlasí s posledním návrhem růstu mezd dle návrhu zprostředkovatele.
3. Podporovat všechny akce ČMKOS směřující k prosazení opatření snižujících dopady činnosti současné vlády na občany České republiky.
4. Pokračovat v úsilí zajistit pro všechny horníky obdobné podmínky pro
dřívější odchod do důchodu.
5. Spolupracovat s RBP na zachování vlivu odborů v této pojišťovně.
Ve Stonavě, dne 23. 3. 2012

A jak dopadlo referendum?

p
Delegáti Sněmu SHO si pozorně poslechli zprávu o činnosti za uplnulé období...

Z konference odborářů na Úpravně Dolu Darkov
Také na Úpravně Dolu Darkov proběhla 30. března výroční
odborová konference. V úvodu jednání vystoupil ředitel VOJ
Ing.V.Kabourek s informacemi o současné těžební situaci podniku.
I když se těžba bude v budoucnu
postupně snižovat pod 3 mil. tun,
úpravna bude stále plně využita,
protože bude zpracovávat uhlí z jiných
dolů OKD. Na slova ředitele navázal
vedoucí úpravny Ing.J.Vyoral s
podrobnými informacemi o provozu
úpravny. Následovala diskuse k
některým výrobním otázkám.
Jako host jednání vystoupil
předseda SHO Ing.J.Pytlík, který
informoval o výsledcích referenda,
které by měly být pro zaměstnavatele

varováním. Hovořil rovněž o přípravě
nové kolektivní smlouvy OKD, která
se začne připravovat v příštích
měsících. Zabýval se rovněž akcemi
připravovanými proti necitlivým
reformám vlády – dubnová demonstrace v Praze, které se také
zúčastníme.
Zprávu o činnosti organizace
přednesl její předseda Z.Śmieja, když
se věnoval hlavně pestrým kulturním
a sportovním aktivitám – od tradičního
turnaje v nohejbalu, oslavám Dne dětí

přes soutěže v bowlingu až po
zdolávání vrcholů hor v Beskydech.
Obdobný souhrn aktivit zahrnuje i plán
činnosti v letošním roce.
V rámci konference byl ustanoven
7členný závodní výbor, který bude řídit
ZO až do voleb nového ZV v příštím
roce.
Je třeba říci, že složení závodního
výboru i současná činnost odborů byly
předmětem ostřejší výměny názorů
mezi přítomnými delegáty a je tedy asi
na čase, aby odboráři v příštím roce
zvážili směrování jejich základní
organizace. Přejeme jim v tom hodně
zdaru.
redakce ZB

Vzhledem k tomu, jak kolektivní vyjednávání pro rok 2012 probíhalo,
zavázala se strana odborů, že se na souhlas či nesouhlas s posledním návrhem
zaměstnavatele zeptá zaměstnanců OKD formou referenda. Přitom nesouhlas
s návrhem znamenal přistoupení ke stávce. Kdyby se referenda, konaného od
26. do 29. března, zúčastnilo o několik set zaměstnanců více /účast 47 %/, už
bychom plánovali termín stávky za vyšší mzdy, protože 90 % zúčastněných bylo
pro stávku. Takto můžeme prohlásit, že strana odborů přijme poslední návrh
zaměstnavatele vznesený generálním ředitelem K.D.Beckem na V. Sněmu
SHO 23. března – tj. růst tarifů o 3 % od prvního dubna 2012 se zachováním
dosavadní výše přídavku na dovolenou a Vánoce /14 a 16násobek průměrného
denního výdělku/ a dalším jednáním o růstu mezd na konci roku tak, aby byla
zachována alespoň reálná mzda zaměstnanců - tj. růst mezd ve výši růstu
indexu spotřebních cen.
Současně všechny odborové organizace fungující při OKD, a.s. odvolávají
stávkovou pohotovost vyhlášenou v souvislosti s kolektivním vyjednáváním.
A co říci na závěr? Z uplynulých událostí lze usuzovat, že významná část
zaměstnanců OKD není spokojena s úrovní mezd tak, jak se vyvíjejí v posledních letech. Zvláště, když společnost OKD, a. s. vykazuje každoročně obrovské
zisky. I když většina zaměstnanců OKD není spokojena se svou mzdou,
zúčastnilo se hlasování pouze 47 procent lidí. Pokud se letos bude situace ve
vyjednávání opakovat, můžeme očekávat, že tentokrát dopadne referendum
jednoznačně ve prospěch stávky.
red

p
Snímek delegátů výroční konference Úpravny Dolu Darkov...

Ve Stonavě se 23. března 2012 konal V. Sněm SHO…

Odboráři Sdružení hornických odborů bilancovali
pokračování ze str.č.1
že zůstanou zachovány přídavky na
dovolenou a Vánoce v dosavadní výši – 14 a 16násobek průměrného
denního výdělku. V následné diskusi
vystoupil předseda ZO závod 3 Dolu
Darkov P.Hliněný, který připomněl,
že v roce 2009 přišli všichni zaměstnanci takřka o 13 % mzdy a firma přitom měla zisk 1,5 mld. korun. K tomuto faktu nebyl generální ředitel
schopný nic říci.
Po přestávce pak přednesl obsáhlou zprávu o činnosti místopředseda SHO J.Vlach a dotkl se všech
oblastí aktivit odborů - od BOZP,
přes starost o členskou základnu až
po odborový tisk a internetové stránky. V rychlém sledu pak následovaly
volby nových členů Revizní komise
a informace o stavu kolektivního vyjednávání, o kterém referoval nový
předseda SHO J.Pytlík. Zaměstnanci tak budou moci rozhodnout v příštím týdnu formou referenda, zda přijímají poslední návrh tlumočený
K.D.Beckem /koresponduje s návrhem zprostředkovatele/ nebo zvolí
stávku.
V závěrečné diskusi předseda
svazu J.Sábel informoval o chysta-

né demonstraci v Praze proti vládě a
její „škrtové“ reformě 21.dubna, obdobné akce mají proběhnout i v krajských městech.
Svůj komentář přidal také místopředseda svazu J.Franta, který zmínil rovněž „limity“ těžby hnědého
uhlí, které ohrožují zaměstnanost v
severních Čechách. Do diskuse se
zapojil i P.Kreuzmann z Dolu Paskov, který apeloval na odboráře, aby se
opravdu spojili a nehráli si na vlastním písečku svých závodů. Na závěr
v diskusi promluvil M.Syrový, jenž

připomněl, že bude probíhat kolektivní vyjednávání úplně od začátku a
je třeba se ně pečlivě připravit. „Když
si neřeknete o zvýšení mezd, nikdo
vám nic nedá,“ řekl. „Teprve vloni
jsme dosáhli úrovně mezd z roku
2008,“ dodal.
Nakonec bylo schváleno usnesení a nový předseda J.Pytlík zdůraznil
největší úkol pro tento rok – přípravu
nové kolektivní smlouvy OKD, která
bude vodítkem pro mzdové a sociální zajištění zaměstnanců.
redakce ZB

p
M.Kočenda a R.Konopka na jednání Koordinačního výboru důchodců OKD...

Hledali odpovědi na různé otázky
V Havířově se 19. března
konala další z pravidelných
schůzí Koordinačního výborů důchodců OKD /dále
KVD/.

p
M.Syrový /na snímku vlevo/ a J.Pytlík si na sněmu předali funkci předsedy SHO...

Zdraví versus kouření
Říká se, že „špinavé prádlo se má prát doma“, ale problém v obsahu tohoto článku je natolik obecný, že je určitě vhodné se o něj podělit s širší veřejností.
Nedávno fáral na závodě Jih, Dolu ČSM ve Stonavě, Výbor pro BOZP
OKD. Tento orgán tripartitně složený podle Kolektivní smlouvy ze zástupců
zaměstnavatele, odborů a státního odborného dozoru (OBÚ, OIP, hygienická služba) působí v celém revíru a jeho pravidelné kontroly významně přispívají ke zlepšování stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP). A protože pod ochranu zdraví samozřejmě patří i ochrana ovzduší,
znamená to, že výbor musí, stejně jako vedoucí zaměstnanci podniku, chránit zdraví zaměstnanců například i před škodlivými účinky nikotinu, dehtu,
oxidu uhelnatého a dalších zplodin vznikajících při kouření. Zákoník práce v
§ 103, odst. 1 písm. l, jasně zakazuje kouření na pracovištích a jen Pracovní
řád Dolu ČSM umožňuje vyhradit prostor pro kouření. Ten však musí být stanoven tak, aby byla zcela vyloučena vynucená přítomnost nekuřáků, a v tom
je problém.
A tak zatímco na Severu se po dlouhém poukazování konečně situace dořešila v souladu se zákonem, na Jihu šli na to zodpovědní pracovníci
„kulišácky“ a pro jistotu oblepili tabulkami „Prostor ke kouření“ téměř všechny
chodby obou budov! Tím ale v podstatě došlo k navádění zaměstnanců, aby
porušili § 106, odst. 4, písm. e) zákoníku práce, který říká, že je povinností zaměstnance „nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům
kouření vystaveni také nekuřáci“! Na otázku, jak mají nekuřáci projít oblakem
dýmu do šaten, prohlásil nedávno nejmenovaný technik závodu: „Ať se pořádně nadechnou!“ Dotyčný si zřejmě připadal vtipný, ale kdyby se měl jako
vedoucí pracovník podílet čtyři a půl násobkem své měsíční mzdy na případné sta tisícové pokutě udělené Oblastním inspektorátem práce, tak by ho určitě smích rychle přešel. Podle § 302, písm. f) je totiž povinností vedoucích
zaměstnanců „zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů“! Z toho jednoznačně vyplývá přímá odpovědnost vedoucích zaměstnanců za takovéto porušení zákona! Svým způsobem osobně soucítím s kuřáky (35 let
jsem k nim patřil), kteří se v současném světě stávají předmětem útoků ze
všech stran (viz letiště, hospody, autobusové zastávky apod.) a jen těžko se
hledá vhodné místo pro jejich zlozvyk,
ale zákon chrání především ty druhé,
kteří si zdraví takto nekazí. „Lex dura,
sed lex!“ (tvrdý zákon, ale zákon) říkali staří Římané, a to platí stále. Vzhledem ke skutečnosti, že „špinavé
prádlo se doma dosud nevypralo“,
doufám jen, že se tento zdánlivě jednoduchý problém vyřeší dříve, než se
o něj začne zajímat Oblastní inspektorát práce – to by totiž mohlo být sakra drahé.
Ing. J. Vlach, předseda ZV OS
p
Ing.J.Vlach, předseda ZO...
Dolu ČSM a místopředseda SHO

Volby do Závodního výboru organizace proběhly ve dnech 27. a
28.března. V době voleb bylo oprávněno volit 1821 členů a zúčastnilo se
1004 členů, což je 55,08 % ze všech
a 68,88 % z přítomných voličů /po
odečtení absence/.

Na Paskově
volili nový ZV
Do závodního výboru bylo zvoleno 12 dělníků důl - Palička Rostislav,
Tvardek Oto, Michálek René, Majs
Martin, Klčo Štěpán, Němec Jiří,
Soukup Peter, Škorík Ondrej, Tyleček Lumír, Mikoláš Lubomír, Kula
Vladimír a Podešva David. 2 dělníci
povrch ostatní - Novák Miroslav, Němeček Jiří, 1 dělník povrch - Záveský Josef, 2 TH zaměstnanci - Vavrečka Tomáš, Duchoň Robert, 1
úpravna - Imričko Tomáš. První zasedání nově zvoleného výboru proběhlo v pátek 30. března na Staříči.
V průběhu jednání byl předsedou základní organizace zvolen Rostislav
Palička. Jako místopředseda byl zvolen Petr Vavroš, který současně vykonává funkci závodního inspektora
bezpečnosti práce.
red

Máte zájem
o ojeté auto?
Na pracovišti SHO v Havířově je k
mání Škoda Felicia, kombi 1,3 GLXi
/auto sloužilo pro rozvoz časopisu
ZB a služební cesty – první majitel/,
karoserie - hatchback, objem motoru 1289 ccm, rok výroby 1998, počet
najetých kilometrů: 137 tisíc km,
barva tmavě modrá.
Auto má technickou prohlídku z
roku 2011 a může jej získat zájemce,
který nabídne nejvyšší cenu. Cena
startuje na výši 15 tisíc korun. Své
nabídky zasílejte do 11.4.2012 na adresu nebo e-mail: SHO Havířov –
Podlesí, Junácká 3, PSČ 736 01, email: odborysho@seznam.cz. Bližší
informace na tel. čísle 596 413 592.
redakce ZB

Předseda K. Bajtek po zahájení
jednání poblahopřál spolu s ostatními členy KVD R. Konopkovi k narozeninám. Následovalo hodnocení
nedávno konané Valné hromady důchodců OKD, která splnila očekávání. Nedostatkem byla absence zástupců vyšších orgánů včetně Sdružení hornických odborů. Předseda
Bajtek seznámil přítomné s jednotlivými body usnesení valné hromady,
které byly zapracovány do plánu činnosti klubu.
Následná diskuse se nesla v kritickém tónu zejména v souvislosti s
připravovanou penzijní reformou,
kdy vláda mění svá rozhodnutí ze
dne na den. Kritická je situace také
ve školství a zdravotnictví. Všechny
tyto problémy čekají na řešení a na

otázky se těžko hledají odpovědi.
Ing.J.Vilím vznesl dotaz, zda vůbec
ještě existuje tripartita. „Tripartita není zrušená, ale funguje jen na oko,
protože vládní koalice má v Parlamentu pohodlnou většinu, takže si
odhlasuje, co ji napadne, bez ohledu na partnery,“ konstatoval předseda Bajtek. J.Vilím popkračoval dotazem, zda se ještě podaří oživit činnost Poradního sboru seniorů u primátora města Havířova. Určitě by se
zde mohly řešit problémy, které seniory zajímají.
Předseda Bajtek pak informoval o
zasedání Asociace důchodců odborářů /ADO/, které se konalo v Senátu. Měli se účastnit i ministři L.Heger
a J.Drábek. Ti ale za sebe poslali náhradu – náměstky a ti se snažili pochopit, o co jde. Po svých projevech
hned zmizeli a tak nemohli odpovědět na případné dotazy. Touto informací předseda Bajtek jednání KVD
ukončil.
Jan Navrátil

V Sokolovské uhelné volili
V čele Sdružení odborových organizací PHGN Sokolovské
uhelné zůstane i v následujících čtyřech letech Jan Smolka.
Rozhodla o tom Rada sdružení na základě pověření jednotlivých organizací.
"Nové vedení pak mají v současné době i dvě z odborových organizací působících ve firmě. Třetí by se
ho měla dočkat v závěru března," potvrdil Jan Smolka. I přes reorganizaci firmy v průběhu loňského roku nakonec zůstanou v rámci společnosti
působit tři odborové organizace najednou.
Tou první je organizace sdružující
pracovníky podnikové divize Těžba,
která je nástupcem odborové organizace na bývalé divizi Jiří. Z jejího
čela na vlastní žádost odešel
k 31. březnu dlouholetý předseda Pavel Ferkl. “Což je člověk, který stál v
čele této organizace více než dvacet
let, a zůstal za ním velký kus práce,"
říká Smolka. Ve funkci ho nahradí
mistr na úseku Báňská příprava Josef Zelenka.
Ačkoliv v rámci reorganizace těžební části zanikla podniková divize
Družba, zůstává nadále fungovat její
odborová organizace. Ta, stejně jako odbory divize Těžba sdružuje
zhruba tisícovku zaměstnanců společnosti a předsedu bude teprve volit. Volby vedení odborové organizace u odborářů divize Zpracování proběhly již v únoru. V čele organizace
zůstává dosavadní předseda Radovan Třešňák.
"Mimo podnikových voleb jsme se

také připravovali na sjezd našeho odborového svazu, který proběhnul v
Praze 16. března. Sjezd stanovil strategii našich odborů na další čtyři
roky, což se odrazí i v podmínkách
jednotlivých odborových organizací.
Svým dílem k úspěchu sjezdového
jednání přispělo i 20 delegátů ze Sokolova," řekl HGN Jan Smolka.-kov-

p
Jan Smolka - předseda odborů...
Pozn.
Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v
České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Ročně
firma vytěží kolem sedmi milionů tun hnědého uhlí v lomu Jiří ve Vintířově.
Z celkového objemu hnědého uhlí přibližně 50 procent směřuje k tuzemským i
zahraničním zákazníkům. Druhou polovinu firma zušlechťuje v rámci vlastních
kapacit. Vyrobí tak ročně kolem 3500
GWh elektrické energie a 2000 TJ tepla,
kterým zásobuje Karlovy Vary i další města v regionu.
red

Zachytili jsme na V. Sněmu SHO ve Stonavě...

p
Předsednický stůl sněmu s funkcionáři a hosty jednání ...

p
Generální ředitel K.D.Beck při svém vystoupení na sněmu ...

Důl Karviná chce rozšířit těžbu
Společnost OKD doručila na Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci zjišťovacího řízení tzv. oznámení záměru o
pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA, do
roku 2035. Plánovaná těžba by ovlivnila život obyvatel především v lokalitách Orlová-Výhoda a Staré Město u Karviné.
Případné těžbě musí předcházet
zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) a vydá-

ní souhlasného stanoviska MŽP ČR
k záměru hornické činnosti.
Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle §33 tzv. horního zákona.

p
Ilustrační snímek - Důl Karviná, závod ČSA...

VŠB-TU Ostrava stálým tématem
Havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea ve spolupráci s MKS
uspořádala 12. března v sále loutkového divadla přednášku „VŠB současnost i budoucnost“. V úvodu předseda pobočky blahopřál březnovým jubilantům a informoval o stavu členské základny. Havířovská pobočka má 100 členů, v Karviné je jich 28, v Petřvaldě 35 a v Ostravské pobočce 188. Ing. Minka
přednesl krátkou báseň jako vzpomínku na tragedii na Dole ČSA v roce
1977, kdy zahynulo 31 horníků. Ing.M.Šlachta informoval o návrhu dvou zájezdů pobočky, buď do Nošovického Hyundaie nebo do Ratíškovic na jižní
Moravu. Ing.Z.Dombrovský podal krátkou informaci o stavu přípravy hornické expozice v Havířově, která s největší pravděpodobností vznikne letos v
Renetě v místě bývalé knihovny.
Po dlouhém úvodě se konečně dostal ke slovu emeritní profesor VŠB-TU
Prof.Ing.K.Bailotti CSc. Ve své velmi dobře připravené přednášce stručně
shrnul historii nejen VŠB, ale celý vývoj hornického školství na našem území.
Jeho začátek spadá do 16. století do hornického Jáchymova, kde shrnul základy teorie hornictví a geologie lékárník Georg Agricola. Hornické řemeslo
se předávalo ústně z otce na syna, v té době se jednalo o dobývání rud. Školy
postupně vznikaly v Rakousko Uhersku ve Štiavnici a následně v Příbrami. V
novodobé historii vysoké školství přerušila německá okupace v roce 1939.
Po válce se VŠB přestěhovala z Příbrami do Ostravy. Původně sídlila na
Slezské Ostravě v budově bývalého Učitelského ústavu nad Baníkem, dnes
zde stojí komplex obytných budov. Postupně se rozšířila do řady budov po celé Ostravě až do vzniku vysokoškolského campu v Porubě na Pustkovci v roce 1973. Tento areál se stále rozrůstá a slouží nejen k výuce, ubytování studentů, ale i řadě dalších aktivit rozvíjejících nové technologie a začínající firmy. V počátcích sloužila VŠB zejména přípravě báňských a hutních odborníků, vývoj postupně zahrnul i další obory jako průmyslové inženýrství, bezpečnost, ekonomiku a stavební fakultu. Dnes má Technická univerzita sedm
fakult a téměř 30 tisíc studentů.
Současný trend kopíruje poptávku po technických odbornících, projevuje se zejména odklon od tradičních hornicko-hutnických profesí. V
závěru besedy padly konkrétní dotazy na současný vývoj a změny v systému udělování titulů absolventů
školy, na které odpovídal i Prof.Ing.
V. Dirner.
Dubnová beseda bude věnována
pluhovému dobývání na Dole Paskov a provede ji Ing.Pieczka 2. 4. trap
Profesor Ing.K.Bailotti, Csc ...
dičně v 16.30 v KDPB.
-jn-

V praxi to znamená, že společnost
OKD musí uzavřít dohody se všemi
majiteli domů a pozemků v lokalitách
ovlivněných těžbou. Teprve pak je
možné podat na příslušný obvodní
báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti.
S městem Karviná začala o rozšíření těžby společnost OKD vyjednávat v listopadu loňského roku.
„Budeme naprosto otevřeně a
transparentně jednat se všemi zainteresovanými stranami v rámci
všech možností, které udává báňská legislativa. Lidem ze Starého
Města u Karviné i Výhody nabídneme odkup jejich nemovitostí a pozemků, možnost výstavby nového
bydlení nebo průběžné odstraňování následků hornické činnosti,“ říká
ředitel OKD pro rozvoj revíru Radim
Tabášek.
Společnost OKD se již v minulém
roce zúčastnila veřejných setkání s
obyvateli osady Orlová-Výhoda, přičemž plánuje jednání s občany Starého Města, kde jim zástupci firmy
představí své plány, připravované
kroky a možnosti dalšího postupu v
souvislosti se záměrem firmy na rozšíření těžby.
Veškeré informace týkající se záměru rozšíření těžby pod karvinským Starým Městem i orlovskou Výhodou jsou zároveň dostupné na nově zřízených internetových stránkách www.karvina-staremesto.cz a
www.orlova-vyhoda.cz.
Zdroj: Tisková zpráva OKD

Minimální mzdu
je třeba zvýšit!
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka
vyzval vládu, aby od 1. července začala
zvyšovat minimální mzdu o 400 až 500
korun ročně. Každý rok proto, aby dohnala posledních pět let její stagnace, řekl šéf opozice na tiskové konferenci. Minimální mzda, za kterou pracuje kolem 100
tisíc lidí, činí 8000 korun měsíčně. V posledních pěti letech stagnovala i přesto,
že o více než 13 procent stoupla inflace a
průměrné mzdy. I proto by se měla vláda
podle Sobotky k valorizaci minimální
mzdy vrátit.
"Při valorizaci by měla přihlížet k růstu
průměrných mezd a k inflaci. Vyhraje-li
ČSSD volby, bude tato kritéria při zvyšování minimální mzdy brát v úvahu," dodal. Minimální mzda by měla podle předsedy ČSSD plnit ochrannou roli, tedy bránit
tomu, aby lidé, kteří za ni pracují, neklesli
pod hranici chudoby, a měla by také motivovat k práci. Nyní se svírají nůžky mezi
minimální mzdou a sociálními dávkami,
takže tato její funkce mizí, uvedl.
Sobotka rovněž poukázal na to, že
kupní síla lidí s minimální mzdou je na
Slovensku, v Polsku a Maďarsku, tedy v
zemích srovnatelných s Českem, vyšší.
Rozumná minimální mzda podle něj také
omezuje šedou ekonomiku. V letech
2001 až 2006 se za sociálnědemokratických vlád podle Sobotky minimální mzda
zvýšila z 5000 korun na 7955 korun. "Za
pět let vlády pravice se minimální mzda
zvýšila o hanebných 45 korun," zdůraznil.
(pek)

p
Předseda svazu J.Sábel hovořil o přípravě akcí v Praze ...

Revitalizace domů v Karviné
Na revitalizaci svých domů v karvinské části Nové Město vynaložila společnost RPG Byty, s.r.o. za několik posledních let
již téměř půl miliardy korun. Některé zdejší domy ale možná čeká místo opravy demolice.
Společnost RPG Byty, s.r.o. se snaží
již několik let vrátit Novému Městu hezčí
tvář a opět udělat z této lokality dobrou adresu, která by se stala vyhledávaným místem k bydlení. Velká část zdejších domů
RPG již také prošla revitalizací a dnes se
pyšní novými fasádami, okny, střechami
a řadou dalších úprav, na které bylo od
roku 2008 vynaloženo již téměř půl miliardy korun.
Součástí revitalizace celé lokality je
ale také vyřešení otázky co s domy, jejichž oprava by byla vzhledem k jejich stávajícímu stavu příliš nákladná a neekonomická. Konkrétně se jedná o 11 domů
s 216 byty na ulicích Makarenkova, Tř.
Družby a Na Vyhlídce.
„V těchto domech byla dlouhodobě vysoká neobsazenost bytů. S ohledem na
to, v jakém stavu se tyto domy nacházejí,
rozhodli jsme se zbývající nájemníky přestěhovat jinam a domy zakonzervovat do
doby, než bude rozhodnuto o jejich dalším osudu,“ říká Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia RPG Real Estate.
Stěhování se týká celkem 117 rodin, z
nichž 98 je nabízeno přestěhování do domů, které již rekonstrukcí prošly nebo je
rekonstrukce v nejbližší době čeká. Zbývajících 19 domácností tvoří lidé, kterým
byla již dříve dána výpověď z nájmu bytu
buď pro neplacení nájemného, nebo z jiných závažných důvodů, ale kteří i po
uplynutí výpovědní lhůty a přes pravomocné rozhodnutí soudu o vyklizení bytu
tyto byty nadále užívali a užívají bez právního důvodu. Nyní je tedy budou muset
definitivně opustit.
„Přednostně jsme řešili stěhování
těch lidí, kteří byli v době extrémních únorových mrazů postiženi zamrznutím vody
a které jsme buďto dočasně přestěhovali
na ubytovací zařízení nebo jsme jim zajistili náhradní dodávku pitné vody. Tito lidé, vesměs starousedlíci a senioři, jsou
již z 95 % přestěhováni. U ostatních mo-

mentálně probíhá osobní jednání, v jehož rámci si nájemníci vybírají z naší nabídky byty, do kterých by se mohli přestěhovat. Vždy se přitom jedná o byty řádově vyšší kvality, než byly ty dosavadní,
takže nájemníci si tímto naším rozhodnutím v každém případě polepší,“ hodnotí
stav jednání s obyvateli dotčených domů
Pavel Klimeš.
Po kompletním vystěhování budou domy znepřístupněny a zakonzervovány
tak, aby se nemohly stát například útočištěm bezdomovců, terčem sběračů kovů nebo jiných rizikových skupin. O dalším osudu těchto domů bude rozhodnuto
v nejbližší době. „Zaznamenali jsme již
několik dotazů ze strany zájemců, kteří
by od nás chtěli tyto domy odkoupit a přebudovat na ubytovny pro sociálně slabé,
ale takové řešení zásadně odmítáme,
protože by bylo v přímém rozporu s naší
strategií celkového rozvoje Nového
Města,“ říká Pavel Klimeš a uzavírá: „O
dalším postupu v této části města již jednáme i s vedením Karviné, ale pokud se
pro uzavírané domy žádné smysluplné a
ekonomické využití nenajde, čeká je demolice.“
Město Karviná v současné době realizuje v Novém Městě v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) revitalizaci veřejných prostranství a v rámci programu tzv. nulové tolerance přijímá dlouhodobá opatření ke zvýšení bezpečnosti
v této části města. Kromě pravidelných
kontrol domů a bytů zde například došlo
k posílení hlídek Policie ČR, od společnosti RPG Byty, s.r.o. získala karvinská
městská policie za symbolickou jednu korunu nájemného prostory pro novou služebnu a připravuje se i rozšíření kamerového systému, do kterého by měly být
pro potřeby městské policie zapojeny kamery, které na své náklady instaluje rovněž společnost RPG Byty, s.r.o.
Zdroj: Tisková zpráva RPG

Vzniklo Muzeum ošetřovatelství
Koňské injekce, ruční kostní vrtačka, historické zdravotnické uniformy nebo desítky
let staré ručně psané poznámky sester – to vše a mnoho dalšího je k vidění v Muzeu
ošetřovatelství, které díky grantu Nadace OKD vybudovala ve svém areálu Slezská nemocnice v Opavě. Návštěvník si díky těmto exponátům může představit, jak vypadala
zdravotní péče v dobách rakouskouherské monarchie, německého protektorátu nebo
československého socialismu a srovnat ji s dnešními standardy. Expozice bude přístupná nejenom zdravotníkům, ale samozřejmě i veřejnosti.
Nadace OKD, která projekt finančně podpořila, vznikla v roce 2008. Za čtyři roky
své činnosti podpořila více než tisícovku projektů celkovou částkou přes 180 milionů
korun. Zdrfoj: Tisková zpráva Nadace OKD

p
Některé z vystavených exponátů určitě vzbuzují mrazení v zádech...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Vyskytuje se u vás šikana na pracovišti?
Zažíváte při pomyšlení na práci stress? Myslíte si, že svou
práci zvládáte, úkoly plníte, a přesto je na vás na pracovišti vyvíjen nátlak?

Švédský Koenigsegg v Ženevě 2012
Švédský Koenigsegg neustále pracuje na zdokonalování svých supersportů a představuje novinky, které se týkají obou aktuálních modelů.
Koenigsegg v současnosti nabízí pouze modely Agera a Agera R, zatímco
všechny ostatní supersporty této značky jsou již minulostí. Konkurenti obou
aktuálních modelů švédské značky se sice dají spočítat na prstech jedné ruky, ale i přesto jejich výrobce nezahálí a snaží se dovést své dílo k absolutní
dokonalosti.
Pro letošní rok se modely Agera i Agera R dočkaly několika úprav, z nichž
některé jsou pro společné a jiné jsou určeny pouze pro vrcholnou verzi. Mezi
ty, které oba modely sdílejí patří vložky válců z nanomateriálu. Tato novinka
se podílí na snížení průměrné spotřeby, redukuje tření a má i podíl na zvýšení maximálních otáček.
Koenigsegg vlastními silami vyvinul pro oba modely novou řídící jednotku
motoru, s níž Agera i Agera R disponují vyšším výkonem a zároveň splňují
platné emisní normy.
Omezovač otáček nyní u obou modelu zasahuje namísto 7250 min-1 až
při 7500 min-1. Výkon se i díky tomu u Agery zvýšil z loňských 691 kW (940 k)
na 706 kW (960 k) při 7100 min-1. Ostřejší Agera R nyní při stejných otáčkách nabízí 839 kW (1140 k), zatímco loni měla 820 kW (1115 k) při 6900
min-1.
Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne letošní Agera za 3,0 s a Agera R potřebuje jen 2,9 s. V případě zrychlení z 0 na 200 km/h je u Agery uváděno 8,0 s a
u Agery R 7,5 s.
Poslední novinkou společnou pro Ageru i Ageru R je stabilizační systém
KES (Koenigsegg Electronic Stability), který je pro rok 2013 součástí standardní výbavy obou modelů.
Další novinky se týkají pouze Agery R a první z nich představuje malou revoluci, protože se jedná o první sériově vyráběna jednodílná kola z karbonu s
uchycením centrální maticí. Koeingsegg je pojmenoval Aircore a uvádí, že
snižují neodpruženou hmotnost o 20 kg. Jediným kovovým dílem na těchto
kolech je ventilek.
Koenigsegg obnovil spolupráci se společností Öhlins Racing a prvním výsledkem spolupráce je odpružení Triplex, které bude standardem pro Ageru
R modelového roku 2013.
Verze R dostala odlehčenou koncovou část výfukového systému a firma
zároveň oznámila obnovení spolupráce s další světoznámou švédskou společností Öhlins Racing vyrábějící špičkové tlumiče. Společně vyvinuté odpružení Triplex se standardně objeví v modelu Agera R.
Předposlední novinkou pro Ageru R je nová lehčí koncová část výfukového systému a poslední úpravou je nové přední lízátko spolu s malými křidélky
ve výdechu před předními koly. Tatoúprava má při rychlostech nad 250 km/h
zvyšovat aerodynamický přítlak na přední kola o 20 kg. Zdroj: auto.cz

Technické památky - Závod Siderit Nižná Slaná (SK)
Ložisko Nižná Slaná reprezentují
metasomatické Fe polohy Manó, Ignác a Gampel a žilné ložisko Svaté
Trojice. První písemné zmínky o těžbě pocházejí z roku 1360, ale dá se
předpokládat, že se povrchovým
způsobem dobývaly železné rudy
podstatně dříve. Hlavní rozmach těžby nastal ve druhé polovině 18.století a v 19. století. V letech 1867 - 8 byla vybudována grófem Andrássym
vysoká pec pro tavení železných
rud, pojmenovaná Etelka. V provozu
byla do 20. let 20. století. Po roce
1900 závod patřil Rimamuránsko Šalgotarjánské železářské akciové

společnosti (Rima). V Nižné Slané
byla zřízena samostatná závodní
správa, pod kterou byly začleněny i
úseky Jůlius ve Vlachove a Georgi v
Dobšinej. V Nižné Slané se dobývalo na ložiskách Manó a Ignác. Těleso Ignác bylo otevřené 800 m dlouhou dědičnou štolou a úpadnicí Ignát, hlubokou 76 m. Pro dopravu rudy k pražírnám byla od roku 1935 nasazena benzínová lokomotiva. Dobývalo se výstupkováním a příčnými
zátinkami. Vytěžená ruda se upravovala v sazečkách a v pražírně. Hotový rudný koncentrát byl dodáván
do huti v Ózdu.
red

Pak se může jednat o „mobbing“ – týrání, šikanování, pronásledování, intrikování, zesměšňování na pracovišti ze strany spolupracovníků, jedná-li se o takové
chování ze strany šéfa – nazýváme ho
„bossing“.
Podle výzkumu vyplynulo, že osobní
zkušenost se šikanou a mobbingem na
pracovišti má v současné době 16 % naší
populace. /Pojem šikana a mobbing někdy splývají, správně bychom je však měli odlišovat: šikana je daleko jednodušeji
rozpoznatelná a většinou končí násilím,
mobbing je zvláštní druh šikany a spíše
se vyznačuje rafinovaností a dlouhodobostí/. Postižení jsou vystavováni všem
formám šikany – zadávání nesmyslných
úkolů, nedoceňování výkonu práce, dostávají nejhorší práci, jsou více kontrolováni než ostatní, bývají „obětním beránkem“, jsou terčem ironických poznámek
a kanadských žertů, setkávají se s neustálou, často nepodloženou kritikou své
práce, jsou zesměšňováni, pomlouváni,
je jim zadržován přístupu k informacím

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Těžba diamantů
Z veškeré diamantové hmoty, která se
každoročně na světě vytěží, se pouze
méně než polovina dá považovat za drahokamy a používá se ve šperkařství a
pro investiční účely. Zbytek je určen pouze pro průmyslové účely.
Diamanty se těží v povrchových diamantových dolech nebo rýžováním. K nalezení a vybroušení 1 karátu diamantu
šperkové kvality je obvykle potřeba odtěžit cca 250 tun diamantonosné rudy. Ta
se nazývá kimberlit. Po vytěžení se tato
ruda transportuje do třídírny, kde se z ní
oddělí diamant. Při rýžování se diamanty
získávají z řečišť řek nebo na mořském
pobřeží. Jedná se o tak zvaná sekundární a terciární ložiska diamantů. Sem byly
diamanty naplaveny působením povětrnostních vlivů z původních podzemních
nalezišť. Na mořském pobřeží je třeba postavit ochranné zdi, které omezí příboj, a
následně musí být odklizeno až 25 metrů
písku, aby bylo možné se dostat na diamantonosnou půdu, která je následně
opět transportována do třídíren.
Těžbu a obchod s diamanty na celém
světě prakticky ovládají dvě monopolní
společnosti: De Beers, která kontroluje
dvě třetiny světového obchodu s diamanty, a potom společnosti skupiny Leva Levieva ovládající především ruské trhy, které s De Beers na prodeji diamantů spolupracují. Obchod se surovými diamanty
zajišťuje Diamond Trading Company (DTC) londýnská dceřiná společnost skupiny
De Beers, která surové diamanty prodává pouze úzkému okruhu exkluzivních
kupců tzv. sightholderům.
Mezinárodní pohyb surových diamantů je monitorován. Existuje tzv. Kimberleyský proces, v jehož rámci se státy zavázaly k systému mezinárodních certifikací surových diamantů a evidenci jejich
mezinárodního pohybu. Cílem je zamezit
zneužívání surových diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit. Pohyb broušených diamantů již monitorován není a jejich obchodování zpravidla probíhá na takzvaných diamantových burzách z nichž nejznámější v Evropě je v belgických Antverpách.
Kanada je třetím největším producentem diamantové suroviny na světě s produkcí 1.6 miliardy USD v roce 2007 podle
informací Kimberleyského procesu.
Největší společnosti, které těží diamanty jsou: De Beers, Rio Tinto, Alrosa,
Harry Winston Diamond, BHP Billiton,
Petra Diamonds a Gem Diamonds.
Největší diamantové doly na světě
jsou: Argyle (Austrálie), Orapa (Botswana), Jwaneng (Botswana), Diavik (Kanada), Venetia (Jihoafrická republika).
Ing.P.Němec

až po případy vyhrožování, svalování viny i sexuálního obtěžování.
Psychické týrání spojené s diskriminací zažívá stále více lidí v Česku – prodavačky a prodavači hypermarketů, dělníci, technici, se šikanou se setkáme ve
všech odvětvích.
Starší zaměstnanci musejí chodit mladým ambiciózním vedoucím pro svačinu,
zaměstnanci si nemohou kdykoliv odskočit na toaletu, opakují se případy neproplácení přesčasů a tudíž je vedena
dvojí evidence – jedná odpovídající skutečnosti a druhá pro potřeby úřadů. Prodavačka je třeba placena za 8 hodin za
pokladnou, ale například hodinu a půl
před směnou doplňuje regály a po šichtě
uklízí. Zadarmo. V jednom supermarketu
směly prodavačky opustit pokladnu za
směnu jen třikrát, jinak platily pokutu. Dokonce jsou známy případy, kdy ženy musely vedoucímu nahlásit dny menstruace
a on je na toto období přeřadil na jinou
práci.
Zaměstnanci dostávají nesmyslné
úkoly, jsou zahlcováni množstvím i protichůdných pokynů, dostávají takové výrobní úkoly, jejichž splnění musí nutně
znamenat také obcházení požadavků
bezpečnostních předpisů. Hlavně čeští
manažeři, zejména ti mladí, se snaží v
pracovněprávních vztazích obcházet, co
se dá, český „šéf“ je ve snaze se zalíbit
svému západnímu šéfovi ještě
„progresivnější“ než jsou na Západě.
Zdá se však, že lidé mají hrůzu z propouštění a tak na vše přistoupí a vše si nechají líbit. V regionu, kde se těžko hledá
práce, se lidé bojí vystoupit proti zaměstnavateli, aby se nedostali na černou listinu nežádoucích …
Jak se tedy šikaně bránit?
Upřímně řečeno velmi obtížně. Zákeřnost mobbingu spočívá v tom, že tomu,
kdo jej uplatňuje, lze z hlediska porušení
konkrétního ustanovení právního předpiPOMŮCKA:
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su málokdy co vytknout. Forma stížnosti
u orgánů inspekce práce či soudní cesta
málokdy povede k cíli, neboť konkrétní
porušení pracovněprávních předpisů se
zpravidla nezjistí. Zákoník práce zejména v § 13,14,16 hovoří o rovném zacházení, že v pracovněprávních vztazích nesmí být jednáno v rozporu s dobrými mravy, ale soudy zatím nedovedou pracovat
s obecnými ustanoveními Zákoníku práce, pokud porušení právního předpisu nebo nárok zaměstnance nejsou samotným zákonem dostatečně konkretizovány.
Nejlepší obrana proti mobbingu na pracovišti je jej vůbec nepřipustit a je to vždy
především záležitostí odvahy samotného zaměstnance. Oběť se musí začít bránit hned zpočátku, může se chovat asertivně, nejprve se zkusit dohodnout, v klidu, bez afektu a dále se snažit získat neformální podporu v bezprostředním okolí, obrátit se na zaměstnavatele se stížností. Jinak jí hrozí postupný pokles výkonu a zaměstnanec dá nebo dostane dříve či později výpověď. Tam, kde fungují
odbory, je to mnohem jednoduší, jinde je
třeba kontaktovat odborníky, např. občanská sdružení. Podávat stížnosti a pasivně čekat na pomoc od státních orgánů
je neúčinné, navíc, i když se oběť obrátí
na soud a dosáhne svého, třeba i odškodnění, zpět do pracovního kolektivu
se už zřejmě většinou nevrátí.
Odpovědnost však mají především
manažeři firmy. Měli by stanovit písemná
pravidla pro chování na pracovišti, informovat zaměstnance co mají dělat, když
se se šikanou setkají, neomlouvat žádné
formy násilného chování, ale hlavně skutečně aktivně sledovat dodržování pravidel na pracovišti a ne se mylně domnívat,
že vztahy v práci vyřeší např. vydáním
tzv. „etického kodexu“, když obyčejným
dotazem mezi řadovými zaměstnanci se
můžeme přesvědčit, že se jedná o dokument, který vlastně přestal existovat již
ve chvíli, kdy opadla kampaň kolem jeho
zavedení…
Ing.Vladimír Potomák

Nindžucu, tajné vojenské umění, má svůj
původ v Číně už před naším letopočtem.
Z Japonska máme první zprávy o nindžech
až ... (1.tajenka). Jejich význam vzrostl
především v dobách častých válek, nehráli
sice hlavní roli v bitvách, ale ... (2.tajenka)
průzkumníci. Vhodní byli k získávání
nepřátelských zpráv a k odstraňování
nežádoucích osob.
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