
Kolektivní vyjednávání začíná

Elektřina opět podraží

V Havířově se konala řádná Rada OS PHGN

Hornické slavnosti přilákaly tisíce lidí

Odborářské noviny * Číslo 17 * Ročník XXII * 6. září 2012

Připravovaly se podklady pro mimořádný Sněm OS PHGN…

Odborové organizace působící v rámci OKD zpracovaly a předaly koncem 
srpna zaměstnavateli návrh Kolektivní smlouvy OKD na roky 2013 až 2016. 
Proto bychom chtěli alespoň ve zkratce naši veřejnost seznámit s jeho obsa-
hem. 

První kolo vyjednávání začne 7. září 2012. V návrhu nové kolektivní 
smlouvy odbory kladly důraz na dlouhodobou stabilitu mezd v OKD v závis-
losti na inflaci. Růst mezd navrhují odboráři vždy pokrýt růstem tarifů. V návr-
hu se také pokouší o sjednocení prémiových řádů v OKD, a to alespoň pro ru-
bání a přípravy. 

Rovněž byl dán návrh na sjednocení příplatků za harmonogramy. Velký dů-
raz je kladen na mikroklimatické podmínky a řešení špatného stavu v této ob-
lasti. 

V neposlední řadě je pak úplně nový návrh řešení sociální oblasti, a to s 
ohledem na vládou připravované důchodové pilíře.

Doufáme, že dlouhodobě dobré ekonomické výsledky zaměstnavatele se 
projeví v přístupu k našim návrhům. O průběhu vyjednávání budeme naše 
čtenáře průběžně informovat.                           Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Elektřina bude příští rok zase o něco dražší. Zvýší se totiž 
poplatky na podporu solárních elektráren, pro domácnosti o 
stovky korun za rok. Zákazníci na podpoře obnovitelných 
zdrojů zaplatí o dalších osm miliard korun víc než letos.

Letos dali spotřebitelé na podporu ob-
novitelných zdrojů skoro 36 miliard ko-
run. V příštím roce to bude už 44 miliard. 
Položku podpora obnovitelných zdrojů si 
může každý najít na svém účtu, letos je to 
419 korun za každou spotřebovanou me-
gawatthodinu. Stát částečně podporu do-
tuje, bez ní by se částka zvýšila dokonce 
na 760 korun. 

V příštím roce ze 44 miliard zaplatí 
stát necelých deset miliard, o dvě méně 
než letos. Každý zákazník tak podpoří ob-
novitelné zdroje zhruba 550 korunami na 
každou megawatthodinu, kterou odebe-
re. Domácnostem se tak zvýší účet za 
elektřinu asi o 3,5 procenta, jde o stovky 
až tisíce korun ročně. 

Zhruba stejně stoupla cena elektřiny i 
letos, to ale bylo hlavně kvůli zdražení si-
lové elektřiny po jaderné havárii v Japon-
sku, příští rok má podle odhadů cena sa-
motné výroby elektřiny klesat. Její zvýše-
ní jde na vrub rostoucích poplatků na pod-

poru takzvané zelené energie, kterou z 
valné části tvoří fotovoltaika. 

Ještě víc než domácnosti pocítí ná-
sledky solárního boomu z předchozích 
let průmyslové podniky s velkou spotře-
bou elektřiny, a to se může projevit v tom, 
že zvýší ceny svých výrobků. 

Od roku 2014 už ale stát podporu no-
vých zdrojů zastavil. Poplatky na podpo-
ru obnovitelných zdrojů jsme začali platit 
v roce 2005, ještě před třemi lety to bylo 
50 korun na megawatthodinu, v příštím 
roce to bude víc než desetkrát tolik. Důvo-
dem je, že velkorysé nastavení garanto-
vaných výkupních cen elektřiny vyrobe-
né v solárních elektrárnách vedlo k ob-
rovskému boomu jejich výstavby. 

Stát ho začal brzdit až loni, kdy na vý-
nosy ze slunečních elektráren uvalil so-
lární daň. Ta má v příštím roce skončit, 
ale hospodářské noviny citují ministra 
průmyslu Martina Kubu, podle kterého 
stát solární daň prodlouží. Zdr:rozhlas.cz

Většina členů Rady OS PHGN se 23. srpna 2012 tentokrát se-
šla v Havířově, aby připravila materiály pro mimořádný Sněm 
OS PHGN, který se bude konat v Luhačovicích 12. září 2012. 
Hlavním tématem bylo financování činnosti svazu /hlavně pra-
coviště Praha/ v příštích 5 letech.

V úvodu předseda svazu Bc.J.Sá-
bel provedl kontrolu usnesení z minu-
lé rady, jehož hlavním tématem byla 
příprava mimořádného sněmu sva-
zu k řešení hospodaření pracoviště 
Praha v budoucích letech. Předseda 
nejprve provedl kontrolu hospodaře-
ní pracoviště za 1. pololetí letošního 
roku a konstatoval, že došlo k úspo-
rám ve většině činností, které praco-
viště provádí. 

Poté přiblížil přítomným ekono-
mickou situaci řešení dalšího finan-
cování svazu s tím, že přichází v úva-
hu možnost prodeje hotelů Fontána I 
a II se současným zvýšením pří-
spěvku na činnost pracoviště na 10 
korun měsíčně /dosud to byla 1 ko-
runa/. 

Nejprve proběhlo „kolečko“ k pro-

deji obou hotelů a o okolnostech je-
jich současného pronájmu. I když se 
u některých členů projevila neocho-
ta prodat oba hotely, převážily nako-
nec argumenty pro jejich prodej. 
Zejména to, že v nejbližší době by se 
měly provést milionové investice na 
udržení jejich provozuschopného 
stavu. Přitom se objevil nadějný zá-
jemce, který však požaduje nákup 
obou nemovitostí najednou. Proto ra-
da schválila záměr připravit návrh 
pro prodej hotelů tak, aby jej mimo-
řádný sněm svazu mohl schválit.

Pro další činnost svazu do bu-
doucnosti bude však potřeba zvýšit 
odvody na pracoviště Praha, a to          
na 10 korun od příštího roku. I k tomu-
to tématu proběhla živá diskuse, ze 
které nakonec vyplynulo schválení 

tohoto návrhu s tím, že jej potvrdí i 
sněm svazu. S uvedenými opatření-
mi souvisí rovněž obsazení praco-
viště Praha, kde již dříve došlo k re-
dukci počtu pracovníků a i mimořád-
ný sněm potvrdí další snížení počtu 
zaměstnanců. Do budoucna pak bu-
de o obsazení pracoviště operativně 
rozhodovat Rada OS PHGN.

V závěru jednání zazněly infor-
mace k přípravě vyjednávání Kolek-
tivní smlouvy vyššího stupně. Před-
seda Sábel pak informoval o přípra-
vě Hornické konference v Praze /zá-
ří 2012/, které se zúčastní společně 
se členy Svazu zaměstnavatelů také 
naši odboráři. Témata jednání se bu-
dou týkat Horního zákona, limitů do-
bývání, surovinové a energetické po-
litiky státu – to vše ve vazbě na život 
a pracovní podmínky našich obča-
nů. 

O průběhu mimořádného Sněmu 
OS PHGN v září budeme pochopi-
telně naše členy informovat.
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p Ilustrační snímek fotovoltaické elektrárny...

p Snímek z jednání Rady OS PHGN - zleva Ing.J.Pytlík, Bc.J.Sábel, J.Franta a Ing.T.Karkošková....

Minulou sobotu se v Kar-
viné konaly Hornické slav-
nosti, které navazují na dří-
vější tradici Dne horníků. 

I když obloha vypadala spíše jako 

o Dušičkách a z šedivých mraků pa-

dal alespoň ze začátku vytrvalý 

déšť, rozhodla se spousta občanů 

našeho kraje navštívit tuto akci vypl-

něnou bohatým kulturním progra-

mem. A tak se na třech scénách vy-

střídali umělci všech možných žánrů 

– od dechovky hrané Mistřiňankou 

až po rockové kapely jako jsou Char-

lie Straight nebo Guns 2 Roses. Vi-

dět byli i Tomáš Klus, Buty, Věra Špi-

narová, Miro Žbirka, Richard Műller 

a další hudebníci. Pozornost diváků 

přilákal také Karnevalový průvod, ve 

kterém se prezentovaly neziskové 

organizace podporované Nadací 

OKD. Jeho hlavní atrakcí byl sedmi-

metrový anděl, největší pohyblivá 

loutka v Česku. V průvodu se spolu s 

profesionály na alegorických vo-

zech, na chůdách či v obřích lout-

kách prezentovalo 21 neziskových 

organizací. Nejlepší z nich byly od-

měněny finanční částkou.

Zhruba na dvojnásobek oproti loň-

sku vzrostly také tržby z charitativní 

akce Oslaďte život dětem, kterou 

uspořádalo Občanské sdružení sva-

tá Barbora. To financuje vzdělávání, 

volnočasové aktivity a zdravotní pé-

či hornických sirotků. Koláče a buch-

ty, které do soutěže věnovali lidé z 

celého Karvinska, šly rychle na od-

byt.

I přes nepřízeň počasí se Hornic-

kých slavností zúčastnilo na 25 tisíc 

lidí, a to dokumentuje, že o akci byl 

patřičný zájem. Tuto sobotu se ve-

řejnost může zúčastnit obdobné ak-

ce, která byla připravena pro horníky 

z Dolu Paskov a další zájemce na 

hřišti ve Staříči.              redakce ZB
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Nezaměstnanost je pro všechny státy EU strašákem...

Vysoké teploty společně s velkou vlhkostí jsou nebezpečné...

Na Sardinii se zabarikádovali horníci 
v uhelném dole s výbušninami

Klima v podzemí nás ohrožuje

V Havířově bude stálá expozice hornictví

Rekultivace kamenolomu Dasnice 
b ě ž í  n a  p l n é  o b r á t k y

Promenádní koncerty
byly pěkným zážitkem

Jak lze tuto situaci řešit?

Čeká Arktida na otevření?

S odchylkami od původního plánu i od německého vzoru od-
startuje v září česká verze tzv. kurzarbeitu, tedy opatření na 
podporu udržení zaměstnanosti v období hospodářských po-
tíží.

Tuzemská verze bude podle Hos-

podářských novin štědřejší, stát se 

nebude s firmami dělit o náklady, ale 

uhradí je celé sám z evropských fon-

dů, a to až po dobu půl roku. Zaměst-

nancům navíc půjdou namísto pů-

vodně plánovaných 60 procent platu 

celé mzdy.

S požadavkem na zavedení kur-

zarbeitu i v Česku přišel před několi-

ka lety Odborový svaz KOVO.

"Museli jsme to tak nastavit, 

abychom nenarazili na zákoník prá-

ce, na jehož změny teď není čas," ře-

kl náměstek ministra práce a sociál-

ních věcí Karel Machotka.

„Opatření na podporu udržení za-

městnanosti považujeme za jednu z 

možností, jak bezprostředně a kon-

krétně pomoci podnikům v době 

zhoršené ekonomické situace. Má-

me proto eminentní zájem, aby jed-

nání došla do cílové rovinky až k 

právní úpravě," uvedl viceprezident 

Svazu průmyslu a dopravy Pavel Ju-

říček.

Nepůjde o klasický kurzarbeit po 

vzoru sousedního Německa, který 

zaměstnancům zkracuje pracovní 

úvazek. Český model je založen na 

vzdělávání pracovníků.

"Po dobu, co zaměstnanec nebu-

de moci vykonávat obvyklou práci, si 

bude doplňovat vzdělání technické-

ho charakteru a zvyšovat kvalifika-

ci," upřesnil Juříček.

Kdo podporu získá, bude posuzo-

váno jednotlivě, kritéria jsou poměr-

ně tvrdá. Ministerstvo práce podle 

deníku rozdělí mezi firmy do konce 

příštího roku 800 miliónů korun, pře-

vážně z evropských fondů.       (kov)

Až stovka horníků z dolu Carbosulcis protestovala minulý týden na ital-
ském ostrově Sardinie. Nečekaně se zabarikádovali v uhelném dole v hloub-
ce téměř 400 metrů i s 350 kilogramy výbušnin. Snaží se tak přimět vládu k 
urychlenému přijetí rozhodnutí o pokračování provozu dolu. V sázce je živo-
bytí 500 sardinských rodin.

"Důl Carbosulcis v Nuraxi Figus je jediným uhelným dolem v Itálii, který pat-
ří mezi nejdůležitější v Evropě. 

Ve hře je nyní projekt, díky němuž by měl v budoucnu využívat nejnověj-
ších technologií těžby šetrných vůči životnímu prostředí. Předpokládá spoje-
ní dolu s tepelnou elektrárnou a získávání čisté energie za pomoci zachytá-
vání a ukládání oxidu uhličitého. 

To se nelíbí energetickým společnostem v čele s Enelem, které svými lob-
by schválení projektu zdržují. Dělníkům došla trpělivost a jsou připraveni v do-
le zůstat, dokud vláda o osudu projektu nerozhodne.

Zdroj: www.rozhlas.cz

Vedle velkých a veřejnosti obecně známých rekultivačních 
projektů jako je Michal, Silvestr nebo Medard, realizuje Soko-
lovská uhelná i řadu menších akcí zaměřených na obnovu kra-
jiny.

Jednou ze zajímavých menších 
rekultivací, je ta v prostoru bývalého 
kamenolomu Dasnice. Ten ukončil 
činnost v roce 2004 a o tři roky poz-
ději zde, v návaznosti na demontáž 
technologií, začaly také rekultivační 
práce.

Hlavní terénní práce trvaly dva 
roky a během nich se podoba lomu 
výrazně změnila. Část svahů byla 
přesypána, vyrostly zde nové cesty 
a na dně lomu zhruba dvouhektaro-
vá vodní plocha. Naopak některé z 
částí v lomu zůstaly v původním sta-
vu. Vystupující skály nebo část 
nadložních vrstev tak jen zvýrazňují 
rozsah proměny, kterou areál pro-

šel. V současné době v bývalém lo-
mu probíhá lesnická pěstební péče, 
na jejímž konci by zde mělo vznik-
nout devět hektarů smíšeného lesa. 
Celá rekultivace by pak měla být za-
končena v roce 2018.

Práce v bývalém kamenolomu 
Dasnice kompletně zajišťuje Soko-
lovská uhelná a hrazeny jsou z jejích 
rezerv na rekultivaci. Jen v letošním 
roce by tak firma měla na obnovu kra-
jiny na Sokolovsku vynaložit přes 50 
milionů korun. Vedle zahlazování ná-
sledků těžby tak Sokolovská uhelná 
navíc vytváří i prostor pro případnou 
další revitalizaci těchto území.

                                  redakce ZB

p Snímek horníků z italské Sardinie ...

Pomozte i vy vybavit připravovanou 
stálou expozici historie města Havířova a 
hornictví, která najde své místo v býva-
lých prostorách Městské knihovny ve 
Společenském domě. Budoucím provo-
zovatelem stálé expozice bude Městská 
knihovna Havířov a její ředitelka Dagmar 
Čuntová říká: "Žádáme o zapůjčení dobo-
vého materiálu týkajícího se vzniku Haví-
řova, jeho vývoje, života lidí ve městě, 
různých událostí, akcí a podobně." Kon-
krétně se jedná o fotografie, diapozitivy, 

filmy, plakáty, pozvánky na akce nebo ta-
ké vzpomínky pamětníků. "Z přinese-
ných materiálů si uděláme kopie, které 
se stanou součástí stálé expozice. Origi-
nály vrátíme majitelům," slibuje Dagmar 
Čuntová.

Materiály mohou lidé přinést na kte-
roukoli pobočku havířovské městské 
knihovny. Pokud je to možné, označte při-
nesené materiály rokem, ve kterém byly 
pořízeny.

Zdroj: www stránky Havířova

p Nakonec bude z kamenolomu Dasnice pěkný kus krajiny...

Geologové odhadují, že se v Arktidě nachází více než 10 pro-
cent světových zásob nafty a zemního plynu. Problém je však 
v tom, že nikde na naší planetě nejsou tak extrémní klimatické 
podmínky. A jako by toho nebylo málo, již nyní je vidět první 
signály, které mohou přinést politické půtky.

Již sama definice Arktidy vzbuzu-
je spory. Nejpopulárnější je klimatic-
ko-ekologická, jež definuje hranici ja-
ko červencovou izotermu plus 10 
stupňů Celsia a přibližně odpovídá 
severní hranici vegetace lesa. Pro-
blémy by jistě neexistovaly, kdyby 
nebylo nálezů surovin. Nejvíce úspě-
chů v tomto odvětví mají Rusové, Ka-
naďané a Američané. V podnicích a 
ložiscích umístěných na terénu Ark-
tidy se dobývají suroviny jako je zem-
ní plyn, ropa, uhlí a rudy železa včet-
ně zlata a platiny. V případě rud bu-
de těžit možná i polská firma KGHM, 
která převzala kanadskou Quadra 
FNX a stala se tak vlastníkem loži-
sek kovů v Grónsku.

Snižování zásob surovin způsobi-
lo, že člověk je hledá ve stále obtíž-
něji dostupných částech světa. Ne-
vadí mu ani mrazy v Arktidě, kde by-
lo na nejméně třech místech namě-
řeno méně než mínus 60 stupňů Cel-
sia. Firmy to však neodradí od inves-
tic a vyhledávání dalších ložisek v 
těchto oblastech. Proto je potřeba 

dát řád právnímu statutu Arktidy. 
Uchazečů o územní nároky je pět. 
Právo na největší sektor si přisuzuje 
Rusko – podle něj mu náleží skoro 
polovina území. Takřka čtvrtina při-
padá na Kanadu a menší části by mě-
ly připadnout Dánsku /přes Grón-
sko/, USA /přes Aljašku/ a Norsku.  

Již nyní mnoho specialistů tvrdí, 
že nejasný status území Arktidy vy-
tváří možnost sporů a konfliktů. Mů-
že dojít k eskalaci napětí. Největší 
koncerny však zatím spíše usilují o 
spolupráci, když v dubnu letošního 
roku ruský Rosněft a největší palivo-
vý koncern na světě ExxonMobil po-
depsaly balík dohod předpokládající 
spolupráci při těžbě ložisek ropy a 
plynu v oblasti šelfu Karského moře. 
Analytici proto tvrdí, že je to signál o 
„započetí dobývání surovin Arktidy“.

Uvedená fakta ale znepokojují ob-
čanskou společnost, která se obává 
zničení životního prostředí a znečiš-
tění vody. Čas ukáže, jak se situace 
vyvine.

Zdroj: wnp.pl

Havířovské Městské kulturní stře-
disko připravilo na prázdninové mě-
síce červenec a srpen v parku za Kul-
turním střediskem Radost prome-
nádní koncerty. Je pochopitelné, že 
o tato vystoupení projevili opravdový 
zájem příznivci dechové hudby.

V neděli 1. července zahájil pře-
hlídku skladeb dechový orchestr 
„Azeťanka“ z Dolu Lazy a 15. čer-
vence následoval koncert dechové-
ho orchestru „Hasičanka“. Červen-
covou nabídku uzavírala dechová 
hudba „Veselka“ z Klimkovic. Dne 
12. srpna se představila „Huťařka“ a 
letní promenádní koncerty uzavřela 
svým vystoupením 26. srpna popu-
lární „Náladička“. Účastníci koncertů 
si přišli na své. Nešetřili uznalým po-
tleskem a některé melodie svého 
mládí si zabroukali.                    -jn-

Zaměstnanci v podzemí jsou mnohdy vystaveni riziku te-
pelného stresu. Zvláště v prostředí horkém a vlhkém, v létě se 
pak tyto podmínky ještě zhoršují. 

V důlním prostředí přistupují ještě dal-
ší zhoršující vlivy /prašnost, malá rych-
lost větrů, vysoká vlhkost, stresující pro-
středí, snížená viditelnost, používání 
ochranných pomůcek aj./ jež mají vliv na 
stav organismu, vedou k nevolnostem a 
zdravotním problémům, v krajním přípa-
dě i k úmrtí.

Co je tepelný stres?
Teplota lidského těla se normálně po-

hybuje mezi 36 °C a 38 °C. Stoupne-li tep-
lota nad tuto hranici, tělo reaguje zvýše-
ným oběhem krve v kůži. To zvyšuje tep-
lotu kůže a umožňuje tělu nadměrné tep-
lo kůží uvolnit. Užívá-li se při fyzické práci 
svalů, je k dispozici méně krve pro průtok 
kůží a uvolnění tepla. Jestliže tělo nadále 
teplo rychleji získává a nemůže se ho 
zbavit zvýšením krevního oběhu v kůži a 
pocením, zvyšuje se tělesná teplota a člo-
věk zakouší tepelný stres. Ideální teplota 
pracoviště je mezi 20 °C až 22 °C. S ná-
růstem teploty klesá schopnost pracovat. 
Studie ukazují, že při teplotách nad 24 °C 
klesá schopnost pracovat s každým dal-
ším stupněm navíc o 4 %. Stoupne-li tep-
lota nad 26 °C, klesá soustředění, ubývá 
sil, dochází k chybám, dostavuje se úna-
va a vyčerpání. V důsledku toho vzrůstá 
počet úrazů. Horké prostředí oslabuje du-
ševní pozornost a fyzický výkon člověka. 
Teplo zvyšuje pravděpodobnost úrazů, 
může vést k nevolnostem i k úmrtí.

Nejzávažnější choroby z tepla :

Symptomy: Tělesná teplota je obvykle 
41 °C nebo vyšší, pacient je psychicky 
zmatený, nastupuje delirium s úplnou ne-
bo částečnou ztrátou vědomí, pouze ků-

Zvýšená tělesná teplota z horka

že zůstává vlhká. Je-li teplota těla příliš 
vysoká, může dojít až k úmrtí.

Léčba: Není-li pacientovi poskytnuta 
rychlá a vhodná léčba, může nastat smrt. 
Měla by být ihned poskytnuta první pomo-
c, co nejrychleji by měly být doplněny te-
kutiny. Nabízejte k pití doušky chladné vo-
dy, ale pouze pokud je postižený při vědo-
mí.

Symptomy: silné pocení, slabost, zá-
vratě, poruchy vidění, intenzivní žízeň, 
nevolnost, zvracení, průjem, svalové kře-
če, dušnost, bušení srdce, brnění a trnutí 
rukou a nohou. Tělesná teplota je nor-
mální nebo jen mírně zvýšená.

Léčba: Pacienti s mírnou formou vy-
čerpání z horka se obvykle ihned zotaví, 
jakmile jsou přemístěni z horkého pro-
středí a doplní si tekutiny (pokud možno 
se solí). Tekutiny podáváme po malých 
množstvích.

Symptomy: bolestivé křeče v rukou, 
nohách nebo žaludku, k nimž dochází ná-
hle v práci nebo po práci. Křeče může 
způsobovat jak nadbytek, tak nedostatek 
soli.

Léčba: Křeče z horka lze léčit pouze 
doplněním chybějící soli – pitím slané vo-
dy nebo speciálními nápoji určenými k do-
plňování tekutin.

Symptomy: nevolnost, malátnost, zá-
vrať až mdloba, vzniká z horka působe-
ním zvýšené teploty většinou v kombina-
ci s delším stáním, ztrátou tekutin při po-
cení.

Léčba: Konzumace dostatku tekutin, 

Vyčerpání z horka

Křeče z horka

Mdloba z horka

občasné ochlazování, přesuny a prochá-
zení se.

Pro vyhodnocení zdravotních potíží a 
nevolností v letošním létě si hornické od-
bory vybraly závod Staříč na Dole Pas-
kov. Zatímco v prvních 5 měsících roku 
bylo z dolu hlášeno v průměru po 2 nevol-
nostech / průjem, zvracení, špatně od ža-
ludku, točení hlavy dehydratace/ v let-
ních měsících červen až srpen to bylo cel-
kem 23 takových případů, z nichž 15 bylo 
hlášeno od pracovníků, pracujících v ob-
lasti se zhoršenými mikroklimatickými 
podmínkami /opět nevolnost, špatné dý-
chání, zvracení, malátnost, ztráta rovno-
váhy, křeče, bledost, teplota/. Jistě, ne za 
všemi nevolnostmi může stát vždy jen 
teplota a podmínky na pracovišti, mohou 
to být i další příčiny, dané samotným člo-
věkem. Čtyřnásobný nárůst těchto pří-
hod právě v letních měsících a právě z 
těch nejteplejších důlních oblastí však o 
něčem svědčí. Nejzávažnějším přípa-
dem v závěru měsíce června na Dole 
Paskov pak byla nevolnost 43letého pra-
covníka z nepříznivých mikroklimatic-
kých poměrů pracoviště 074 5357, jež 
skončila jeho úmrtím. Suchá teplota na 
posledním místu výkonu práce postiže-
ného dosahovala k 34˚C a relativní vlh-
kost 60 %. Symptomy odpovídaly zvýše-
ní tělesné teploty z horka, jak je uvedeno 
výše, příčina smrti nám však dosud neby-
la sdělena.

Obdobná situace ve zvýšeném počtu 
nevolností v dole a zvýšenému výjezdu 
HBZS je v letošním létě i na ostatních do-
lech. Řešením např. na Dole Paskov bu-
de stanovení optimálního pracovního 
úkolu a odpovídajícího počtu pracovníků 
na pracovišti vzhledem k mikroklimatic-
kým podmínkám, dodržování odpočinko-
vého systému v držení přestávek a hle-
dání technického řešení především ve vy-
užití centrální a úsekové klimatizace.

                        Ing.V.Potomák, SIBP
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Pomůcky k luštění:

ikat, Hoz, Otar

Kona, it, Kím

YV, amo, vest

AAP, Arno, loop

uni, če, un, Olesa



Zachytili jsme na Hornických slavnostech v Karviné...

"Zdař bůh" - Odborářský čtrnáctideník SHO. Redaktor Ing. Vojslav Klepáč. Vydává SHO, Junácká 3, Havířov, telefon:             
596 411 775, mobil: 736 758 268, fax: 596 413 647, e-mail: odborysho@seznam.cz, odborysho.sweb.cz. Povoleno Ministerstvem 
kultury ČR, č. MKČR E 12776. Vychází čtrnáctidenně. Sazba Ing.Vojslav Klepáč. Tisk MORAVAPRESS s.r.o., Novinářská 3, Ostra-
va 1. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Redakce ZB se nemusí ztotožňovat s autorizovanými materiály.

Před bohoslužbou v kostele sv. Marka v Karviné se nechali vy-
fotografovat zástupci Kroužku krojovaných horníků, vedení 
OKD a SHO - na snímku zleva L.Lach, K.D.Beck, L.Kolář, J.Pytlík 
a F.Hejda...

 Vystavené obrovité výztuže do porubů přiblížily účastníkům Hor-
nických slavností alespoň trochu, s jakou technikou havíři v dole 
pracují...

Dechová kapela Mistřiňanka ukázala přítomným poslucha-
čům, že patří ke špičce tohoto žánru...

Jako první hvězda vystoupil na Hlavní scéně 
Tomáš Klus se svými kolegy...

Zástupci ze Sdružení sv.  Barbory lákali účastníky Hornických slav-
ností na buchty a sladkosti, které napekly kuchařky pro sdružení...

Karnevalový průvod občanských sdružení a nezis-
kových organizací zaujal přítomné nápaditými maška-
rami a maskami...


