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Kolektivní vyjednávání se zatím „rozjíždí“ pomalu…

V Havířově se konala pravidelná Rada SHO
V úvodu jednání přivítal 21. listopadu v Havířově předseda
SHO Ing.J.Pytlík většinu členů rady a informoval je nejprve o
dosavadním průběhu kolektivního vyjednávání.
Proběhla zatím jediná schůzka
obou vyjednávacích stran s tím, že
na odborový návrh odborů odpověděla strana zaměstnavatele negativně bez vyjádření k jednotlivým bodům a předložila svůj vlastní návrh.
Teprve další schůzka ukáže, jak budeme na tento způsob vyjednávání
reagovat.
V bloku informací informoval místopředseda SHO Ing.J.Vlach o
schůzce po představenstvu OKD, o
jednání Dozorčí rady OKD /DR/ a o
zasedání Regionální rady odborových svazů. Na setkáních s vedením
firmy se hovořilo o změnách na čelních pozicích – zejména o odchodu
generálního ředitele K.D.Becka a je-

ho nahrazení J.Fabiánem. Současně zazněla informace, že se ve
4. kvartálu a hlavně v roce 2013 zhorší ekonomická situace firmy vzhledem k vývoji cen koksovatelného uhlí a možností jeho odbytu /zákazníci
požadují snížení cen/. Místopředseda Vlach upozornil při jednání DR na
nedostatky v jazykové vybavenosti
zaměstnanců dodavatelských firem
a na zhoršení mikroklimatu v dole
/nárůst teplot pracovního prostředí v
některých oblastech dobývacích prostorů OKD/.
O oblasti BOZP informoval SIBP
Ing.I.Kavka, když hovořil o jednání
komise k řešení mikroklimatu v dole.
Dále podal informace k vývoji hlav-

ních ukazatelů sledovaných v oblasti BOZP za 1. až 8. měsíc 2012. Počet registrovaných úrazů byl 168/
oproti 161 v minulém roce, úrazová
četnost 8,44/8,68. Výrazně se zvýšil
počet pracovišť provozovaných s mikroklimatickými přestávkami na
44/17.
Na závěr svého vystoupení
Ing.I.Kavka řekl, že na všech 3 dosavadních smrtelných úrazech se výrazně podílel lidský faktor, a to je varující zjištění. Proto je třeba dále zlepšovat systém školení zaměstnanců i
kontroly dodržovaní předpisů v oblasti BOZP.
Závěr jednání tvořili různé informace z oblasti odborového dění a komunikace sociálních partnerů.
Příští jednání Rady SHO se bude
konat 12. října opět v Havířově.
redakce ZB
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Předseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ a místopředseda SHO Ing.J.Vlach na jednání Rady SHO...

V Ostravě proběhl Kulatý stůl MSK 2012
Hudební sál Domu kultury Akord v Ostravě – Zábřehu byl
24. 9. 2012 dějištěm jednání tzv. „Kulatého stolu Moravskoslezského kraje“, které proběhlo za účasti reprezentací kraje,
odborů, podnikatelských subjektů, politických stran a zástupců dalších institucí.
Tato akce pořádaná Regionální radou odborových svazů (RROS) v
rámci projektu EU a ČMKOS "Posilování sociálního dialogu - služby
pro zaměstnance" měla na programu tři hlavní témata krajské problematiky – Komunikace sociálních
partnerů, Zaměstnanost, Ochrana
životního prostředí a Dopravní infrastruktura. Ve vystoupeních hlav-

ních aktérů i v následných diskusích
se tato témata prolínala, což dokazuje jejich úzkou provázanost. Zasedání zahájila 1. místopředsedkyně
RROS Mgr. D. Regelová představením účastníků a PC prezentaci k daným tématům okomentoval hejtman
MSK Ing. J. Palas, který zdůraznil
zejména „salámovou metodu osekávání nákladů“ ve všech oblastech

Manželka k Pepovi:
Už potřetí se vracíš z hospody v půl páté ráno!
To nevíš, že mi doktor nařídil vést pravidelný
způsob života?

Dvojí metr - názor známého
sociologa Jana Kellera
Z hlediska politologického představují církve a odbory dvě zcela rovnocenné formy občanské společnosti.
Každá vláda, která by chtěla aspoň navenek budit zdání, že věří v rovnost
svých občanů a jejich práv, by se musela vůči oběma subjektům chovat zhruba stejně.
Obě dvě organizace pomáhají svým členům na strastiplné pouti tímto světem. Prioritou odborů je hájit důstojné podmínky práce zaměstnanců a zasazovat se, aby dostávali slušnou mzdu. Posláním církví je pečovat o duše
svých věřících a ukazovat jim cestu, která jim zajistí život věčný.
Ani na jedné z těchto aktivit není nic protistátního. Přesto se vláda chová k
oběma složkám občanské společnosti naprosto odlišně. Požadavky odborů
ignorovala tak dlouho, až to odboráře přinutilo vyjít do ulic. Jako kdyby čekala
na tento moment, vláda okamžitě prohlásila, že věc byla politizována a ona
na vydírání nepřistoupí. Začala se zabývat návrhem zákona, který má napříště právo na stávky a demonstrace podstatně omezit.
Ještě hůře dopadly občanské iniciativy, které s odbory sympatizovaly. Přední
poradce premiéra je označil za bezpečnostní riziko pro naši zemi. Pokud někdo není mimořádně natvrdlý, pak je mu jasné, jak je třeba eliminovat bezpečnostní rizika.
Když se jedná o zájmy církve, vláda zcela ukazuje tvář. Každého, komu se
forma vypořádání majetku nelíbí, označí Petr Nečas za toho, kdo rozeštvává
naši zemi. Zatímco neškodné happeningy Pro altu dávají Nečasovým poradcům podnět k úvahám o bezpečnostním riziku, reálnou hrozbu překročení
Benešových dekretů tato vláda za bezpečnostní riziko pro naši zemi nepovažuje. Když vyšli odboráři demonstrovat za své požadavky, označil kardinál
Duka sto tisíc svých spoluobčanů za obyčejnou lůzu. Odboráři jsou naštěstí
natolik kultivovaní, že se zachovali podle biblického „Kdo po tobě kamenem,
ty po něm chlebem“. Je dobře, že hrubě dehonestující útok panu kardinálovi
nevrátili.
Bylo by zajímavé porovnat, zda za posledních dvacet let přišly o více
svých členů odbory, anebo církve. Jedná se o ztráty masové. V případě odborů toho vláda využívá k dalšímu utahování šroubů.
V případě církví se podbízí natolik, až to část věřících uráží. Není ale třeba
být znalcem Bible, aby člověk věděl, že k zázraku vzkříšení finanční injekce
nepomohou.
J.Keller, sociolog

hospodaření kraje z důvodu snižování daňových příjmů, nezodpovědné vládní změny vyplácení sociálních dávek a nutnost podpory průmyslu, když v MSK jsou špičkové firmy, vyvážející do celého světa. Na
hejtmana volně navázal brilantním
projevem a skvělou PC prezentací
předseda OS KOVO J. Středula, který mimo jiné uvedl, že zákon o rozpočtovém určení daní by měl kraj
obohatit, ne ochudit. Dále se věnoval problematice inflace, srovnání ev-

pokračování na str.č.2
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Účastníci akce-zleva J.Středula, Ing.J.Palas, Mgr.D.Regelová a Ing.J.Vlach...

Nespořit si na důchod může jen naprostý hazardér se životem...

Měli byste myslet na “zadní kolečka”!
Generální ředitel ČSOB Penzijního fondu Stabilita a viceprezident Asociace penzijních fondů ČR Karel Svoboda byl jeden z prvních, kteří otevřeně upozorňovali na problematické
body penzijní reformy.
Někteří ho obviňovali ze zbytečného strašení lidí, ale čas mu dal za
pravdu. Dnes už je jasné, že odejít
za třicet let do penze nebude žádný
med.
Za čtyři měsíce projdou české
důchody evoluční změnou. Jsou
na to lidé připraveni?
Obávám se, že ne. Češi bohužel
mají ve zvyku doufat, že všechno nějak dopadne a vyřeší se samo, ale jejich budoucí důchody opravdu nebudouten případ.
To jsou poměrně varující slova.
Opravdu nejde o zbytečné zastrašování?
Je třeba uvědomit si, že v následujících letech státní důchod výrazně poklesne. Ze současných 46 %
náhradového poměru zůstane v roce 2050 jen 26 %. Takže pokud ti, kteří dnes brali 25 tisíc Kč, berou důchod 11 240 Kč, v roce 2050 budou
brát jen 6 500 Kč. A propad musí očekávat i ti, kteří do důchodu právě
vstoupili.
Co tedy dělat?
To nejmenší, co mohou udělat ti,
kteří ještě nemají penzijní připojištění, je využít možnosti si jej do konce
listopadu založit za stávajících podmínek.
Tedy se zárukou zachování garance minimálně nulového zhodnocení a možnosti čerpání výsluhové
penze. Ti, kteří do třetího pilíře
vstoupí po1. lednu 2013, už všechny
tyto výhody mít nebudou. U penzijka
navíc dojde ke zvýšení státního příspěvku. Ročně až o 2 760 korun!
Takže penzijní připojištění by
měl mít každý?
Měla by to být nezbytná součást
spořicího portfolia sestávajícího dále ze životního pojištění a stavební-

ho spoření, které mají výhodu v podobě státního příspěvku, a ideálně
také z podílových fondů. Aby měl člověk zajištěné opravdu důstojné stáří, měl by si pak měsíčně spořit částku ideálně ve výši 8 až 10 % ze svého příjmu.
Vaše nedávná studie, kterou
pro vás vypracoval institut CERGE-EI,přinesla zjištění, že tzv. druhý pilíř, o kterém se často mluví jako o finančně nejzajímavějším, se
nevyplatí ženám. Proč?
Studie CERGE-EI ukázala, že
vstup do druhého pilíře by se vyplatil
až padesáti procentům mužů a třiceti procentům žen. Rozdíl mezi výhodností opt-outu pro muže a ženy
je pak přímo závislý na předpokladech, kdy žena zůstává s dětmi na
mateřské dovolené a dožívá se delšího průměrného věku. Z tohoto důvodu se ženám vyplatí spíše první
nebo třetí pilíř.
A pro koho je tedy výhodný druhý pilíř?
Především pro muže ve věku 20
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Ing. Karel Svoboda...

V Ostravě proběhl Kulatý stůl...
pokračování ze str.č.1
ropských výdělků, nehoráznému návrhu zákona o stávce, negativním dopadům vládní důchodové reformy a
poděkoval zaměstnavatelům za podporu tzv. „kurzarbeitu“, jenž umožní
zachování pracovních míst při školení zaměstnanců v době nedostatku zakázek. Vedoucí Krajské pobočky Úřadu práce Ostrava
Ing.arch.Y. Jungová seznámila zasedání s posledními čísly ze svého resortu, dotacemi EU, s novými nástroji ÚP (veřejná služba, sankční vyřazení) a s krizovým předpokladem
poklesu pracovních míst v kraji až o
3000. Na nutnost domluvy sociálních partnerů v kraji a stanovení integrovaných cílů, které lze kontrolovat, poukázal rektor VŠ Podnikání
doc. Ing. J. Cienciala CSc. Prezident
Sdružení pro rozvoj MSK Ing. P. Bartoš ve svých vstupech kritizoval
„zaprasenost“ legislativy, kdy např.
do energetické politiky státu kdekdo
„podprahově“ zasahuje a tak do obnovitelných zdrojů se za 20 let vloží
více než bilión korun, zatímco ložiska v majetku státu se asi nevyužijí,
protože politici se bojí lobby voličů a
raději nelogicky zakážou nadlimitní
těžbu, takže ČR bude muset vše dovážet. Stejnou problematiku měla zahrnutou ve své PC prezentaci i personální ředitelka OKD, a.s.
Ing. J. Ivánková, která po základním

zdař bůh
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představení společnosti, včetně jejích vzdělávacích projektů (OKD akademie), modernizace a ekologických aktivit, uvedla i možnost hrozivého dopadu v poklesu zaměstnanosti při nerealizaci rozšíření těžby,
o čemž se OKD snaží dohodnout se
všemi vlastníky a vedením obcí. Obdobnou PC prezentaci s důrazem na
významné investice do životního prostředí (5,5 mld Kč od r. 1996 - snížení emisí o 93 %) představil generální
ředitel Třineckých železáren, a. s.,
Ing. J. Czudek a poukázal mimo jiné
na negativní vliv polských znečišťovatelů (severní větry), kteří mají čtyřnásobné limity škodlivých emisí a
ještě se snaží získat od EU další
uvolnění. Výstižně ekologickou situaci shrnul předseda představenstva
Hospodářské komory MSK Ing. J.
Březina, když prohlásil, že hranici
snižování emisí, která nikdy nebude
nulová, je nutno dostat do souladu s
životními zájmy obyvatel. Zajímavé
byly také PC prezentace zástupců
Krajského úřadu k životnímu prostředí a k dopravní infrastruktuře, které nejen fundovaně popisovaly současnost, ale predikovaly i vývoj. V
diskuzi k uvedeným tématům vystoupili členové RROS (Hoferek,
Lúčan a další) i ostatní účastníci jednání. Závěrem předložil místopředseda RROS Ing. J. Vlach přítomným
návrh Společného prohlášení, shrnujícího potřeby a cíle nutné pro rozvoj kraje, které bylo po zapracování
připomínek přijato.
Ing. J.Vlach,
místopředseda SHO a RROS

až 35 let. Bohužel právě lidé v této věkové kategorii nejsou zvyklí přemýšlet v horizontu desítek let. Je proto
důležité, abychom se během následujících let pokusili tento přístup
změnit.
Jaké kroky tedy mají lidé podniknout, aby se vyvarovali důchodu bez finančních prostředků?
V první řadě je třeba si uvědomit,
že ani jeden z pilířů není samospásný.
Každý z nich je třeba doplnit dalšími spořicími produkty. A dále by měli
navštívit finanční experty a zajímat
se, které pilíře jsou pro ně výhodné,
a konečné rozhodnutí, do kterého pilíře vstoupí, učinit až po důkladném
rozboru osobních financí se skutečnými profesionály, kteří dokážou sestavit optimální spořicí plán na finanční zajištění v důchodovém věku
a nebudou slibovat nereálné výnosy.
Jakékoliv informace k penzijnímu připojištění nebo službám penzijních fondů získáte na všech pobočkách ČSOB a u našich obchodních zástupců působících v
OKD.
Klientská informační linka:
ČSOB Penzijní fond Stabilita
- tel. 224 116 767
Informace na internetu:
www.csobpf.cz
E-mail: csobpfstabilita@csob.cz
Adresa ČSOB PF Stabilita:
R a d l i c k á 3 3 3 / 1 5 0
150 57 Praha 5
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ástupci odborů již dlouhodobě upozorňují na
nevyhovující situaci na
důlních pracovištích vedených v režimu s mikroklimatickými přestávkami, které se často nedodržují.
Dne 7. srpna 2012 byla na jednání
s GŘ dohodnuta pracovní skupina
složená ze zástupců odborů a vede-

Zatím bezvýsledná
snaha odborů
ní OKD, která se měla tímto problémem zabývat.
Bohužel, první velmi krátká
schůzka byla až dne 14. září. Na tomto setkání odbory přednesly návrh
možného řešení a to například na
stanovení časové mzdy a navýšení
počtu pracovníků na pracovištích
tak, aby se mohli v průběhu směny
prostřídat a neničili si zdraví v těchto
extrémních pracovních podmínkách.
Na druhé schůzce dne 26. září se
vlastně nic nevyřešilo, protože zaměstnavatel se domníval, že se skupina bude zabývat jen problémem
souběhu mikroklimatických přestávek a přestávek na oddech a jídlo.
Ze zákona vyplývá, že při souběhu
těchto přestávek musí být tento čas
horníkům proplacen.
Místo jasného stanoviska však došlo jen plané diskuzi o teorii dodržování přestávek.
Bohužel, musíme konstatovat, že
léto je pryč a nám se nepodařilo naprosto nic dojednat, přesto budeme
o nápravu stavu dále usilovat!
Ing.J.Pytlík, předseda SHO
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V popředí na snímku - zleva jubilanti J.Navrátil a Ing.Z.Weiser...

Senioři nazývají věci pravým jménem
V Havířově se 17.září konalo pravidelné zasedání Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/, které proběhlo ve dvou
částech s polední přestávkou.
Předseda KVD K.Bajtek, který zahájil a řídil jednání, společně se členy výboru minutou ticha uctili památku kolegy Josefa Kariky, který zemřel nedávno ve věku 79 let. Následně pak pogratulovali členům výboru Ing.Z.Weisrovi a J.Navrátilovi k
jejich narozeninám. Na jednání byl i
předseda Revizní komise J.Popowycz, který se bude výboru zúčastňovat i do budoucnosti.
Ing.J.Vilím konstatoval, že letošní
rok dokázal klesající úroveň a význam Dne horníků v Landek Parku,
když na oslavu nepřišel ani předseda Klubu přátel hornického muzea
Mgr.R.Broskevič. Škoda, že upadá i
zájem o zájezdy organizované kluby
důchodců. Důvod je prostý – stáří a
nemoci si nevybírají a tak přibývá seniorů s hůlčičkami, berlemi i těch
upoutaných na invalidní vozík, takže
takoví lidé nemají ani pomyšlení na
takové akce.
Odpolední část jednání byla bouřlivá. V palbě otázek se totiž ocitl poslanec ODS Ing.I.Svoják a členové

výboru ho nešetřili. Ing.Z.Weiser otevřeně prohlásil, že dnešní „džungle“
začala již v době, kdy byl předsedou
vlády V.Klaus. Nastartovala se divoká privatizace a zapomnělo se na
ochranné mechanismy a příslušné
zákony. A tak přibývalo různých machinací, rozprodeje národního majetku, korupce a podvodů. J.Popowycz nostalgicky připomenul dobu před rokem 1989, kdy jsme nezaměstnanost neznali. Pan poslanec
na všechny tyto připomínky nemohl
kladně reagovat, to ale neospravedlňuje jeho obhajobu nejzávažnějších
příčin korupce, jako jsou anonymní
akcie a majetková přiznání. Pokud
bude pravicová vláda tato fakta obhajovat, je zbytečné snažit se zabránit rozkrádání a zlodějnám. Pan poslanec nedokázal vysvětlit, proč
ODS ve vládním prohlášení slibuje
snižování daní a nyní prosazuje pravý opak.
A tak k nějakému sladění myšlenek mezi seniory a poslancem nedošlo.
Jan Navrátil

Spuštění důchodové reformy je hazardem
Prezident Václav Klaus vetoval start důchodové reformy od ledna příštího
roku. Považoval by za hazard, kdyby teď reforma měla být spuštěna. Klausovi vadí, že se reforma neopírá o veřejný a politický konsensus a hrozí, že se
bude opět měnit. Premiéra i ministry Klausův postup udivil, odboráři a ČSSD
Klausovo veto uvítali.
"Důchodová reforma, jak se tomuto kroku říká, je zásadní změnou sociálního systému, který má dlouhodobý efekt a dotýká se každého občana. Proto její obsah, příprava i realizace vyžadují ve společnosti co nejširší konsensus. V tomto případě takový konsensus v odborné sféře, na politické scéně i
ve společnosti neexistuje," popsal prezident jeden z důvodů, proč zákon o pojistném na důchodové spoření a zákony s tím související vrátil Sněmovně.
Klausovi vadí, že návrh důchodové reformy, který odmítl Senát, byl ve Sněmovně schválen jen velmi těsnou většinou současné vládní koalice.
"Silové protlačení této klíčové změny parlamentem nedává dobrou perspektivu pro její dlouhodobou udržitelnost a pro stabilitu podmínek v příštích
možných politických konstelacích," říká Klaus. Nelíbí se mu, že koalice prosadila svůj projekt důchodové reformy v době, kdy finanční krize podlomila
důvěru v dlouhodobé kolektivní investování.
Podobné systémy ve světě a především v zemích okolo nás se od té doby
dostaly do těžké krize a jsou zpětně znárodňovány či podstatně modifikovány, varuje prezident a upozorňuje, že ekonomická situace a především její
perspektiva není v současné době příznivá. "V takové situaci je spuštění této
reformy hazardem s důvěrou občanů, hazardem se stabilitou důchodového
systému a hazardem s veřejnými i soukromými financemi," je přesvědčen
Klaus.
Obtížně odhadnutelné jsou podle něj i dopady zavedení druhého pilíře na
dnešní průběžný důchodový systém, na němž je a v dalších desetiletích bude jak současná generace důchodců, tak generace těch, kteří se důchodovému věku blíží, plně závislá. Jeho schodek se tím prohloubí. "Financovat ho
dalším a dalším zvyšováním daní není únosné. Proto považuji za nutné, aby
se poslanci těmito okolnostmi ještě jednou podrobně zabývali," dodal prezident.
Druhý důchodový pilíř je podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky drahým a riskantním experimentem. "Veto prezidenta podpoříme i při opakovaném hlasování ve Sněmovně. Vyzýváme vládu, aby i vzhledem k vlastním neshodám kolem zvyšování DPH a vetu prezidenta odložila start druhého pilíře
na rok 2015. Jinak hrozí chaos a zmatky při jeho zavádění, které dosud není
připraveno ani legislativně, ani organizačně," zdůraznil Sobotka.
Klausův postup přivítali i odboráři. "S rozhodnutím prezidenta souhlasím a
podporuji jej. ČMKOS dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí zavedení druhého pilíře," řekl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula.
red

Vznikají golfové areály, průmyslová zóna, park dinosaurů ...

Rekultivace mění tvář regionu
Rekultivace území ovlivněných těžbou v posledních letech
na Karvinsku výrazně mění svou tvář. Zatímco dříve byly zaměřeny na zalesnění či zatravnění území nebo úpravu jednoduchých vodních ploch vzniklých poklesem terénu, dnes společnost OKD ve spolupráci s městy a obcemi dbá především
na využitelnost území.
V posledních letech takto například těžaři připravili pozemky pro Dinopark v Doubravě, pro průmyslovou zónu v Horní Suché nebo pro golfové hřiště v Karviné. Aktuálně nejzajímavějším projektem je rekultivace téměř 170 hektarového území Kozinec mezi Karvinou a Doubravou,
kde vzniká velká vodní plocha, která
bude v budoucnu sloužit přírodě i lidem.
Rekultivace Kozince je v českých
podmínkách mimořádná například
počtem odborníků, kteří se na ní podílejí. V týmu pracují kromě těžařů také botanici, zoologové, krajinní architekti a další specialisté. Projekt
má podporu Ministerstva životního
prostředí ČR, Chráněné krajinné oblasti Poodří i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Terén na Kozinci klesl v některých
místech až o sedm metrů, v centru
poklesů vzniká bezodtoková kotlina,

která se postupně zatápí spodní vodou. Na vznikající vodní ploše se už
nyní budují umělé přírodní terénní
útvary, například ostrovy, poloostrovy nebo mělčiny. Zatímco severní
část území bude určena pro vodní
ptactvo, rostliny a živočichy s vaz-

bou na lužní les v meandru řeky Olše, jižní část s nově vytvořenými poloostrovy by měli v budoucnu využívat hlavně lidé, především rybáři k rybolovu nebo obyvatelé regionu k procházkám, cyklovýletům i vodním
sportům.
Rekultivace Kozince, která bude
stát téměř 600 milionů korun a OKD
ji hradí z vlastního rozpočtu, byla zahájena v roce 2006. Ukončení technické části se plánuje na rok 2017,
poté bude následovat pětiletá biologická rekultivace. Hlavním dodavatelem stavby jsou AWT Rekultivace
a karvinská firma Mirpal.
Zdroj: Tisková zpráva OKD
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Areál Dinoparku Ostrava /na rekultivovaném území/ ročně navštíví tisíce zvědavců...

Přednáškový podvečer s těžní věží
Havířovská pobočka KPHMO ve spolupráci s MKS Havířov uspořádala v
pondělí 10. září v Kulturním domě Petra Bezruče první poprázdninovou akci:
Besedu Ing.V.Janka „ Negativní vlivy dobývání na povrchové objekty těžních
zařízení“ . V úvodu seznámil přítomné Ing.Šlachta s návrhem besed na další
období a vybídl členy klubu k zapojení do příprav besed na rok 2013. Následoval dlouhý seznam jubilantů za celé tři měsíce s gratulací zejména kulatým
výročím, které přednesl předseda pobočky Ing.J.Vincenec.
Slovo následně dostalo duo Janek senior a Janek junior u notebooku,
když zdatně otci sekundoval. Od začátku besedy bylo jasné, že dnes přednáší člověk, kterému se práce stala koníčkem. Poznali jsme podrobně historii skipové věže na závodě Lazy od její výstavby a způsobu zajištění její stability, ke studiím na její případné narovnání a způsobu kontrolních měření v průběhu provozu. Těžní věž je na okraji ohradníku a intenzivní těžba ji naklání
severním směrem. Je třeba říci, že stabilita objektu je i přesto v solidním stavu a nehrozí žádná senzace. Následně jako odborník na těžní zařízení zavzpomínal na nehody na těžních zařízeních v 90. letech, na jejich šetření a
následná opatření například technická /úpravami systému zabezpečovacích
zařízení, která eliminovala určitou lidovou tvořivost některých pracovníků při
„vylepšování provozu„/.
Beseda podstatně překročila plánovaný čas a pokračovala v přilehlé kavárně u hornické svačiny a tradičního piva. Tam byl také předán aktivní jubilantce M.Šottkové, výtvarnici a autorce erotických povídek z Havířova, zelenino-ovocný klobouk k jejím významným půlkulatým narozeninám.
-jn-

p
Pro Ing.J.Janka se těžní věže i s jejich vybavením staly profesí i koníčkem...

Jihoafričtí horníci půjdou znovu
do práce. Po pěti týdnech se s vedením platinového dolu dohodli na zvýšení platu. Vyjednávání ale na samém začátku poznamenala vlna násilí, při které zahynulo víc než 40 lidí
/v našem časopise jsme o tom informovali/.
Od konce apartheidu šlo dokonce

Horníci v JAR se dohodli
na velkém zvýšení platu
o jednu z nejkrvavějších policejních
operací.
Střelci sice byli policisté, ale ozbrojení havíři na muže zákona útočili, a tak vina padá na hlavu téměř tří
stovek zadržených horníků. Kolik z
nich si nakonec verdikt vyslechne,
objasní až vyšetřování.
Po nové dohodě se ale teď křik a
řinčení zbraní změnilo v jásot. Havíři
si polepší o 22 procent, což je měsíční mzda ve výši téměř 28 tisíc.
Škody vzniklé ze stávky horníků
vyčíslil jihoafrický prezident na stovky milionů dolarů. V zemi navíc panují obavy, aby dohoda v platinovém
dole Marikana nebyla podnětem k
novým nepokojům v dalších dolech.
Společnost Lonmin uvedla, že jen
za dobu protestu se její těžba propadla o 15 tisíc uncí platiny a pravděpodobně se jí nepodaří naplnit celoroční plán vytěžení 750 tisíc uncí.
Cena akcií společnosti stále pokračuje v poklesu, od začátku stávky
ztratily akcie už 19 procent své hodnoty. Firma přesto zatím není nijak
existenčně ohrožená.
„Důležité bude, jak rychle se horníci vrátí do práce. V Jihoafrické republice je 25procentní nezaměstnanost, takže i kdyby stávající zaměstnanci byli propuštěni, společnost
Lonmin nebude mít problém najít nové,“ míní Tomčiak a dodává:
„Důležitějším faktorem než pokles akcií je pro firmu faktor nezaměstnanosti. Lidé potřebují práci a
peníze, a tak je možné, že se nepokoje velmi rychle uklidní a zmizí.“
Zdroj: novinky.cz
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Snímek zachycuje slavnostní atmosféru z dlouhotrvajícího průvodu ulicemi
slovenského Pezinku včetně členů kroužků krojovaných horníků z Čech...

Rozhovor s příchutí dobrého moku
Je podzim, čas vinobraní. Za jednou ze slavností tohoto dobrého moku se
ve dnech 22. a 23. září vydali na mnohakilometrovou jízdu autobusem za svými dlouholetými přáteli až do slovenského Pezinku i zástupci kroužků krojovaných horníků /KKH/ bývalého Dolu František v Horní Suché a KKH při obci
Stonava. Jel s nimi i Ing. Tomáš Bařák, místostarosta Stonavy.
„Již v pátek bylo pezinské vinobraní otevřeno symbolickým prvním douškem tohoto skvělého moku, fanfárami, požehnáním úrody a slavnostním průvodem všech účastníků. Vedle mnoha pezinských občanů a mládeže, krojovaných souborů a umělců v dobových krojích šli v průvodu lidé, předvádějící
nejrůznější řemesla.
Kromě krojovaných horníků z Pezinku a jiných slovenských hornických
měst nechyběly delegace krojovaných horníků z Rakouska, Polska i Česka
ve slušivých hornických “, vylíčil své zážitky L. Kajzar, předseda stonavského
KKH. Po celé trase tohoto pestrobarevného průvodu tak mohli diváci slyšet
také hornické pozdravy Zdař Bůh, ale i Glück Auf, Szcześć Bože atd.
I z těchto novin již čtenáři vědí, že stonavští krojovaní horníci mají výbornou, neformální družbu právě s tamním Spolkem baníkov, vedeným kolegou
Štefanem Granecem. A že se setkali i tam, je nabíledni. „K mnoha významným slavnostním okamžikům,“ pokračuje ve vzpomínkách pan Kajzar, „ patří
i přijetí mnoha delegací primátorem města Pezinok panem Mgr. Oliverem
Solgou, mezi kterými jsme byli i my, ze stonavského KKH.
Pak jsme si už jen užívali skvělého, bohatého kulturního programu nejen
slovenských umělců. Uskutečnila se vzájemná setkání s namnoze nám již
dobře známými kolegy. Dost jsme pobavili, když jsme na jedné z mnoha akcí
viděli, jak tamní gurmáni grilují celého malého býčka. Ač jsme z něj nic neokusili, zážitek to opravdu byl. Jako vždy byl i tam velkou událostí i velký večerní ohňostroj.
Můžeš mi věřit, že jsme se jen těžko s našimi přáteli a tamní atmosférou,
pokračující už bez naší účasti až do nedělního večera, loučili“, končil povídání šéf stonavských krojovaných horníků. Dlužno dodat, že k mnoha čestným
hostům pezinského vinobraní patřil i Ing. Josef Gavlas, člen představenstva
ostravské Nadace Landek.
Poté, co jsem se s Láďou Kajzarem rozloučil, byla moje lítost, že jsem s nimi na pozvání L. Kajzara nejel, zcela opodstatněná. Ale brzy opět uvidíme,
co se bude dít.
Svědčí o tom i další připravované akce, mezi nimiž nebude chybět, opět ve
stonavském Domě PZKO, oslava svátku patronky horníků, svaté Barborky,
ale celá škála dalších setkání. Naplno se rovněž chystají přípravy stoletých
narozenin KKH ze Stonavy, které připadají na rok 2014.
J. Břoza, foto archiv KKH Stonava a H. Suchá

Vyšel Hornický zpravodaj KPHM
Hornický zpravodaj
za III.čtvrtletí roku 2012 přináší obsáhlý úvodní článek
s titulkem „Za Prof.Ing.J.Bilanem CSc“.
V jeho obsahu se říká: „Dlouho
před zahájením obřadu byla květinami zaplavená smuteční síň zaplněna
rodinnými příslušníky, přáteli, známými i bývalými pracovníky z dolů,
na kterých zastával Prof. Bilan významné funkce. Početná byla skupina učitelů a studentů z Hornickogeologické fakulty VŠB TU, z nichž
někteří při obřadu drželi u rakve svého bývalého děkana čestnou stráž“.
Na další stránce informuje K.Budin o 16. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR, které proběhlo v Chomutově. Konkrétní a zajímavý je článek zesnulého

Prof. Ing.J.Bilana „Věčně živý oheň
v Orlové“ se snímky K.Budina.
Historii důlní degazace a těžby
důlního plynu přibližuje ve své stati
vedoucí divize důlního plynu Green
Gas DPB, a.s. Ing.O.Grezl.
Ing.A.Orlíková a Ing.O.Roháč nazvali svůj článek přiléhavým titulem
“I po dokončení těžby uhlí v Ostravě
je nutno řešit významná rizika“. O investičním záměru v intervilánu města Ostravy bude stejná autorka informovat 17.října v KD Poklad v Ostravě-Porubě.
Nechybí ani společenská rubrika
a pozvánky na přednášky, besedy a
akce pořádané pobočkami KPHM
ve 2. pololetí 2012.
-jn-

zdař bůh
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Žádost o náhradu nutných nákladů
spojených s uplatněním reklamace
Zasíláte boty na reklamaci do vzdálené provozovny? Musíte
odvést myčku do záručního servisu? Ale kdo uhradí vaše náklady? Obraťte se na prodávajícího a využijte tento vzor.

Mercedes Benz A v Ženevě 2012
Mercedes zapomíná na velkoprostorové náznaky, postavil novou třídu A /snímky
nahoře/ jako poctivý prémiový hatchback. Díky tomu vyvolal obrovský zájem, nakonec
ženevský autosalon byl i dobrou příležitostí pro konfrontaci s přímým konkurentem –
novým Audi A3.
Nová třída B byla takovou rozcvičkou, zbrusu nové Áčko přichází s designem, který
pracuje s podobnými detaily. Konkrétně se jedná hlavně o boční partie a řešení interiéru. Příď naopak parafrázuje nový roadster SL. Záď pak pracuje se stylistickými prvky,
které jsou u Mercedesu naprostou novinkou.
Duch křídlového modelu SLS se ve větší čí menší míře projevuje v interiéru všech
Mercedesů, které mají sebemenší sportovní ambice. Nová třída A v tomto pravidle pokračuje – palubní desku tvoří masivní horní díl, zrovna takový má i SLS. Kruhové výdechy klimatizace se také podobají na SLS, uspořádání se drží vzoru nastoleného třídou
B.
Když konstruktéři rozdělovali vnitřní prostor, určili pro přední sedadla královskou
porci. Všemi směry je místa víc než dost, jedinou výhradou může být středový tunel, postupně se rozšiřující směrem k plynovému pedálu. V BMW řady 1 je prostoru méně, nové Audi A3 je na tom podobně – nemá však tak obklopující interiér jako Áčko.
Vzadu je to už horší, tady se na rodinné zaměření určitě nemyslelo. Největší slabinou je krátký sedák, navíc umístěný jen 33 cm nad podlahou. Stehna se proto nedočkají potřebné opory a natažení nohou také není řešením, protože na to v kompaktním
hatchbacku nezbývá podélný prostor.
Masivní zadní sloupky jsou zevnitř tvarované tak, aby neutiskovaly hlavy pasažérů.
Jejich tloušťka však, společně s malým oknem v pátých dveřích, radikálně omezuje výhled dozadu.
Zavazadlový prostor měří na délku 66 cm, na šířku 103 cm a pod plato se vejdou
předměty vysoké do 42,5 cm. Paradoxně největším omezením je úzký otvor mezi zadními světly – tudy se protáhne jen 77 cm široký náklad. Zdroj: auto.cz

Senioři vzájemně zatím nerozhodně
U zelených kulečníkových stolů v klubu seniorů v Karviné-Ráji, jak si už mnozí zvykli říkat „U Skleníka“, se začala rodit nová tradice vzájemných soutěží. To se senioři z
klubu, spravovaného sociálním odborem městského úřadu v Třinci a klubem seniorů,
a zmíněným karvinským KS dohodli na pořádání vzájemných turnajů v kulečníku. Ve
čtvrtek 20. září, už co do společných setkání počtvrté, přijeli třinečtí senioři za svými
vrstevníky do jejich klubovny v Karviné. Kulečníkových pravidel znalí jistě vědí, jak se
hraje systémem „kolotoč“. K takovému způsobu hry se rozhodlo i šestnáct hráčů, z toho pět třineckých.
Tentokráte se dařilo seniorům karvinským. Prvním byl Jan Varga před kolegou Františkem Kolarzem a Arnoštem Branným (všichni z KS Skleník a taky bývalí pracovníci z
Dolů ČSA a Barbora). V žebříčku celkového hodnocení byl nejlepším třineckým hráčem Karel Rakowski, který obsadil 5. místo. Význam takových setkání podpořil návštěvou tohoto turnaje náměstek primátora města Karviná Ing. Dalibor Závacký, který
předal spolu s bývalou ekonomkou z Dolu Barbora, předsedkyní KS Skleník Alenou
Klaisovou věcné ceny nejlepším hráčům turnaje, věnované karvinským magistrátem, i
diplomy samosprávy KS Skleník a třinečtí účastníci převzali i účastnické pamětní listy.
Na vzájemná utkání obou družstev, je to tedy, jak se říká, plichta.
Jak se však spolu oba kolektivy seniorů dohodli při konzumaci dobrého občerstvení, připravené ho-stitelským KS, podávané při družné besedě, jistě nebude trvat dlouho a třeba se ještě letos, tentokráte v třineckém duelu rozhodne - i když, vzájemnou
hru jako dobrou, uznávali všichni - kdo bude letos tím „lepším“.
Karvinští senioři od Skleníka se 9. října sejdou v klubovně Klubu důchodců a krojovaných horníků bývalého Dolu ČSA k turnaji v kulečníku. Aby „nezahálely“ jejich členky, ty změří svoji mušku v turnaji v elektronických šipkách. Věřme, že takřka každodenní trénink v rájecké klubovně KS jim přinese úspěch. Text: (bř) Foto: J. Kempný
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Ing. D. Závacký /vpravo/ při předávání cen nejlepším hráčům...

Kdy je tento vzor vhodný?
Pokud spotřebitel zakoupil zboží
a v záruční době se na zboží objeví
vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil, a k uplatnění reklamace vynaložil spotřebitel nějaké náklady.
Vzor je možné použít také při žádosti
o náhradu nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace opravy, úpravy či zhotovení věci.
Jak tento vzor využít?
Nárok na náhradu nutných nákladů uplatní spotřebitel u prodávajícího (zhotovitele). K žádosti je třeba
přiložit také doklady o výši nákladů.
Typickými nutnými náklady jsou např. poštovné či náklady na dopravu.
Zákon dává spotřebiteli právo uplatnit pouze „nutné“ náklady, prodávající (zhotovitel) proto může např. odmítnout uhradit náklady na taxi, pokud bylo možné zaslat zboží levněji
poštou.
Upozornění
Doporučujeme se vždy dohodnout s prodávajícím (zhotovitelem)
na způsobu uplatnění reklamace.

Jestliže prodávající (zhotovitel) např. nabídne odvezení zboží zdarma,
bude pak oprávněně odmítat uhrazení nákladů na jiný způsob dopravy. Je-li nutné věc dopravit vlastním
autem, je třeba použít na vypočtení
nákladů předpisy o poskytování cestovních náhrad v pracovněprávních
vztazích.
Důležité zákony a dokumenty
Obč. zákoník, zákon č. 40/1964
Sb. (§ 599 kupní smlouva)
Obč. zákoník, zákon č. 40/1964
Sb. (§ 509 ostatní závazky)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, č. 451/2008 Sb.
Související vzory
Reklamace výrobku,
Odstoupení od kupní smlouvy z
důvodu opakování vady,
Odstoupení od kupní smlouvy
pro neodstranitelnou vadu výrobku,
Rozpor s kupní smlouvou: Vada
výrobku,
Reklamace zhotovené věci,
Reklamace opravy a úpravy věci,
Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru
je potřeba upravit podle skutečného
případu. Výsledný text je nutné vždy
vlastnoručně podepsat.
Doporučujeme ho vytisknout ve
dvou kopiích – jednu pro adresáta a
druhou pro spotřebitele k uložení do
složky sporu. Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.
V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V
případě přikládání různých dokladů
k dopisu je doporučujeme zasílat v
kopii (v případě nutnosti ověřené) a
originál si ponechat. Názvy příloh,
včetně jejich dat (jsou-li datované),
doporučujeme v dopisu uvést. Tento
vzor nemůže nahradit odbornou
právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při
jejich prosazování, doporučujeme,
aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.
Vzor: www.dtest.cz
redakce ZB

Žádost o náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace /vzor/
Vážení,
dne .......... jsem ve Vaší provozovně v ulici Krabí v Oceánově zakoupil fritovací hrnec. Dne ....... jsem v téže provozovně hrnec reklamoval. Reklamace byla vyřízena dne ......... a vada byla odstraněna. Fritovací hrnec jsem k reklamaci zaslal poštou. Na základě § 599 občanského zákoníku žádám o uhrazení nutných nákladů na zaslání hrnce ve výši ................ (viz přiložený doklad). Výše uvedenou částku zašlete prosím na můj účet č. .......... nebo složenkou na mou adresu. Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.
S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Rusko má diamantové tajemství
Pod stokilometrovým kráterem Popigaj, který vznikl před 35 milióny let na Sibiři dopadem velkého asteroidu, leží
ohromné zásoby diamantů. Tuto informaci tajila Moskva podle Christian
Science Monitoru již od 70. let minulého
století, ale nyní ji odtajnila.
Jde o množství vyjádřené v biliónech
karátů, které by pokrylo současnou celosvětovou spotřebu na 3000 let, a zcela jistě zamávalo s celosvětovým trhem. Rusové drželi informaci v tajnosti, protože vydělávali i tak na těžbě ze svých stávajících nalezišť. Už Sovětský svaz navíc mohutně investoval i do technologie výroby
umělých diamantů.Agentura ITAR-Tass
však nyní zdůrazňuje, že popigajské diamanty jsou dvakrát tak tvrdší než dosud
dostupné kameny, což by jim na trhu dávalo výhodu. Ideální jsou především pro
vědecké účely a moderní technologie.
„Zdroj super tvrdých diamantů v horninách po popigajské kryptoexplozi je desetkrát větší než všechny dosud známá
naleziště,“ uvedl Nikolaj Pochilenko ředitele Novosibirského ústavu geologie a mineralogie.
Super tvrdé diamanty vznikají podle
vědců právě tak, když meteor dopadne s
vysokou rychlostí na již existující zásoby
diamantů. Popigajská oblast je podle Rusů však svojí bohatostí unikátní na světě.
Zdroj: pst, Novinky
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Když Napoleon v r. 1812 ustupoval
z hořící Moskvy, změnil se ústup jeho
armády v bezhlavý útěk. ... (1.tajenka),
pak zas silné mrazy, hlad a nakonec
i přechod přes řeku Berezinu způsobily
naprostou zkázu. Jediný ... (2.tajenka)
se pod ruskou palbou a pod neukázněně
prchajícími vojáky probořil. z půlmilionové
armády přežilo jen 12 000 mužů.
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