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Odboráři z Paskova hodnotili svou činnost za uplynulé období...

Konference byla dobře připravená
Za atmosféry očekávaného útlumu dolu připravili odboráři
z Dolu Paskov 20. listopadu svou výroční konferenci. Předseda základní odborové organizace R.Palička ve 13 hodin přivítal takřka stovku delegátů a jako hosty předsedu SHO
Ing.J.Pytlíka a předsedu OS PHGN Bc.J.Sábla.
Předseda Palička nejprve nechal
schválit program jednání a potřebné
komise a pak se pustil do zprávy o
činnosti, která zahrnovala rozmanité
spektrum aktivit od kolektivního vyjednávání přes činnost v BOZP až
po mimopracovní akce včetně sportovní, kulturní a turistické činnosti a
spolupráci s kluby důchodců. Ve
svém projevu vyzvedl zejména nedávné uzavření Kolektivním smlouvy OKD, a.s pro roky 2014 až 2018.

Zdůraznil také účast členů ZO na
demonstraci v Ostravě v září letošního roku i petice za hornické důchody
a záchranu těžby na Dole Paskov,
včetně pozdějšího setkání s prezidentem Zemanem. Na jeho slova navázal ZIBP P.Vavroš, který přednesl
zprávu o činnosti v BOZP. Celý systém práce v této oblasti zahrnuje
zejména účast 2 ZIBP a dalších
ÚIBP v provoze na kontrole bezpečného stavu pracovišť, spolupráci

s OBÚ a ostatními orgány státní správy, šetření pracovních úrazů i školení úsekových inspektorů bezpečnosti práce. Zmínil rovněž účast odborářů na agitaci za lepší podmínky
pro hornické důchody u politiků
zejména našeho kraje.
Dalším bodem jednání byla informace o hospodaření ZO za 9 měsíců letošního roku a rozpočet ZO pro
rok 2014, který zajišťuje obdobný
rozsah služeb pro členy, jako tomu
bylo v minulosti. Ten přítomní delegáti schválili včetně prodeje Domu
služeb, který by se později měl stát

pokračování na str.č.2
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Snímek delegátů konference odborářů z Paskova při schvalování rozpočtu základní organizace...

Z pravidelné porady ZIBP v Havířově
V Havířově se 13. listopadu konala pravidelná porada závodních inspektorů bezpečnosti práce /dále ZIBP/ z celého
kraje.
V úvodu jednání SIBP Ing.V.Potomák projednal s přítomnými pokyny
pro případ uskutečnění připravované stávky v OKD /v té době nebyla
ještě známa dohoda mezi oběma
stranami/.
Následoval přehled pracovní úrazovosti a klíčových ukazatelů BOZP
za prvních 10 měsíců letošního
roku. V OKD bylo zaznamenáno celkem 444 evidovaných úrazů /v loni
639/, z toho 171 registrovaných úrazů /vloni 202/ s úrazovou četností
7,14 /7,66/. Dále byla podána informace o mimořádných událostech,
které se staly na pracovištích OKD –

jednalo se zejména o 2 horské otřesy, otevřený oheň, zápar a jeden
úraz elektrickým proudem.
Dále byly projednány problémy,
které se objevily na jednáních
SAFETY mítinku, Rady SHO a porady ZIBP:
- spojení veřejných prověrek pro
rok 2014 na důlních závodech a pracovištích SC, totéž pro úpravny,
- ověření způsobu zajišťování
vhodných mikroklimatických podmínek včetně stavu lidí na úseku klimatizace, stavů a potřeby chladniček roce 2014,
- jednání o prováděném snižování

počtu THP i dělníků, a to i v oblasti
BOZP,
- dořešení vydání nového Příkazu
k BOZP na úpravnách,
- jednání o paušálních příplatcích
pro pracovníky, kteří nemají
„střídače“ na povrchových pracovištích,
- řešení polévek pro zaměstnance
SC /zaměstnanci SC nemají, povrchoví na ČSM mají/.
V závěru jednání pak SIBP
Ing.V.Potomák informoval přítomné
o plánu odborových akcí v závěru
roku 2013, o fárání Výboru pro bezpečnost na lokalitě Lazy a nové legislativě /lékařské prohlídky, bezpečnostní přestávky, práce výškách/. Příští porada ZIBP se bude konat 4. prosince na Závodě Důl ČSM
Sever.
redakce ZB

Jdu raději domů. Manžel tančí s nějakou krávou...

Podobnost čistě náhodná?
Edward Gibbon (1737 – 1794) byl jeden z nejvýznamnějších
britských historiků nejen 18. století. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo Úpadek a pád Římské říše patří dodnes ke klasickým pracím.
Uvádíme pro srovnání některé jeho myšlenky. Možná se k něčemu
podobnému dnes i my přibližujeme...
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za
každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající,
ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána
a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně
vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a
potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle
selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní podpory
(chléb a hry)
20. Občané stále na všechno nadávají.
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Snímek z porady závodních inspektorů bezpečnosti práce v Havířově...

Odboráři z Paskova hodnotili svou činnost za uplynulé období...

Konference byla dobře připravená
pokračování ze str.č.1
předmětem rozdělení majetku organizace mezi členy při případném
ukončení činnosti odborové organizace. Požadavek na přípravu odpovědného rozdělení financí se objevil
i v následné diskusi.
Jednání se zúčastnili také zástupci vedení závodu včele s ředitelem
Ing. Z.Janowskim, který přítomné delegáty seznámil s aktuálním stavem
provozu. Podnikatelský záměr ve výši 850 tisíc tun těžby na konci roku by
měl být splněn. V následné diskusi
se objevili dotazy na možné obnovení ražeb a zajištění připravenosti zásob, delší pracovní směny, výkupní
ceny uhlí apod.
V programu jednání vystoupil i
předseda hornického svazu
Bc.J.Sábel, který popsal okolnosti
hospodaření OKD a situaci, ve které
se nyní nalézá. Seznámil přítomné
rovněž s obsahem jednání s před-

Zaznělo v diskusi
Vážení delegáti,
Určitě je nepříjemné to, že společnost
NWR uvažuje o zavření našeho dolu. Samozřejmě ještě není nic jisté, protože situace se neustále vyvíjí. Nicméně si myslím, že i naše základní organizace se musí připravit po ekonomické stránce na obrovský odliv členů, buď na šachty v Karviné, nebo dokonce mimo OKD. Tito členové se možná stanou členy místních odborových organizací, kde na ně bude pohlíženo jako na nové členy a ne jako na odboráře, kteří jsou členy odborů už mnoho
let. Nemusím chodit daleko, protože stejnou chybu jsme udělali i my ohledně odborových členů, kteří přišli z Dukly, nebo
Ostravských šachet na Důl Paskov. Nemám přesné informace o struktuře zaměstnanců, kteří odešli v říjnu na Karvinskou část (kolik bylo členů, jak dlouho byli členy nebo zda se stanou členy na novém působišti), ale současné ekonomické vyrovnání dle našich zásad hospodaření je nedostatečné. Tyto zásady hospodaření jsou postaveny tak, aby mohla na-

dou vlády J.Rusnokem ohledně pokračování těžby na Dole Paskov a
hornických důchodů. Jeho vystoupení doplnil předseda SHO
Ing.J.Pytlík, když popsal „maraton“
kolektivního vyjednávání a hlavní parametry nové kolektivní smlouvy. Té
se také týkala následná diskuse. I

když někteří delegáti měli připomínky k dosaženým výsledkům vyjednávání, konstatoval nakonec paskovský předseda Palička, že „z minima se podařilo vytěžit maximum.“
Celou konferenci pak ukončil přáním zdaru všem členům v jejich pracovní i osobní činnosti. redakce ZB
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Předseda R.Palička /na snímku vlevo/ a ZIBP P.Vavroš u předsednického stolu...
še organizace fungovat mnoho let. Situace na trhu ale toto asi neumožní. Naši členové, kteří odcházejí jinam, mají nárok
na alikvotní část odborového majetku naší organizace, který po mnoho let svého
členství v naší organizaci vytvářeli. Pro
mne osobně je toto také hodně kyselé jablko, ale něco s tímto udělat musíme. Žádám konferenci, ať přijme usnesení, které toto bude řešit, prodej Domu služeb,
termínované vklady apod. Protože, pokud zůstane současný stav v zásadách
hospodaření, tak nastane velice zajímavá situace. Vyplatíme všechny členy naší
organizace dle současných zásad a pořád tu bude celkem zajímavá částka, kterou už nebude komu vyplatit nebo jak rozdělit.
Celkově se musí odborová práce změnit,
nedovedu si představit to, že jsem třeba
dva roky členem odborů na Dole ČSM,
rok na Darkově a půl roku na Karviné.
Všude jsou místní stanovy, nechci napsat různé výhody, ale řekněme služby,
které poskytují jednotlivé organizace
svým členům, takže migrující odborář ne

ví vlastně, co kde má chtít nebo co mu
může být poskytnuto. Příkladem může
být to, že třeba zúčastnit se nějaké konference, být zvolen do různých odborových
orgánů se mu může vyhýbat i několik let.
Plnohodnotné členství v odborech by bylo jen pro část členů, kteří jsou stále na
jednom místě na jednotlivých šachtách.
Tohle všechno musí být jednotné a zcela
jasné. Převody pracovníků chystá zaměstnavatel po celé OKD, a.s. ve velkém
měřítku, jak sám deklaroval a jednotný
prémiový řád OKD v nové kolektivní
smlouvě je toho důkazem. Toto je druhý
bod, ve kterém žádám konferenci, aby zaujala jasné stanovisko směrem k SHO.
Děláme to pro naše členy, kteří zůstanou
odboráři v Karvinské části revíru.
Závěrem bych chtěl říci, jsem optimista a věřím tomu, že nakonec se nějaký kupec této šachty objeví a tento důl koupí a
bude dále kopat toto kvalitní uhlí. Nevím
ale, kolik tady zůstane českých horníků.
Děkuji za pozornost
Petr Kreuzmann,
důlní elektrikář Důl Paskov

Co vlastně přináší nová
Kolektivní smlouva OKD?
Společnost OKD se nedávno dohodla s odborovými organizacemi na podobě nové kolektivní smlouvy pro období let
2014-2018. Obě strany přistoupily na kompromis, který firmě
umožní pokračovat v restrukturalizaci, zaměstnancům přináší jistotu v podobě ponechání mzdových tarifů na stejné úrovni jako v roce 2013 a zachování většiny benefitů. Průměrné
mzdy v OKD zůstanou vysoko nad regionálním průměrem.
Základními body nové Kolektivní smlouvy OKD 2014-2018, která byla
zástupci vedení OKD a představiteli odborových organizací podepsána 13. listopadu 2013, jsou:
! Ponechání mzdových tarifů důlních dělníků, povrchových dělníků a THZ v
roce 2014 ve stejné výši jako v roce 2013. V dalších letech se povedou
jednání o dodržení závazku na reálné mzdě.
! Přídavek na dovolenou a na Vánoce ve výši šesti a šestinásobku
průměrných denních platů.
! Podíl zaměstnanců na hospodářském výsledku společnosti. Například při
dosažení čistého zisku po zdanění ve výši 900 miliónů korun v roce 2014
budou zachovány průměrné mzdy na úrovni roku 2013. Při dosažení lepšího
výsledku bude bonus dále zvyšován podle pravidel sjednaných v kolektivní
smlouvě.
! Zachování příspěvku na penzijní připojištění ve stávající výši a za
stávajících podmínek.
! Zachování poukázek pro zaměstnance ve stávající výši a za stávajících
podmínek.
! Zachování příspěvku na životní pojištění ve stávající výši a za stávajících
podmínek.
! Zachování stabilizačních odměn dle stávajících podmínek.
! Sjednocení prémiových řádů důlních, povrchových dělníků a THZ mimo
Dolu Paskov.
! Ponechání prémiového řádu Dolu Paskov na stávající úrovni.
! Snížení zvýšeného odstupného z organizačních důvodů z maximálního
trojnásobku na dvojnásobek.
! Zachování zvýšeného odstupného v sociálním programu na maximálním
pětinásobku.
! Vyplacení odchodného ze zdravotních důvodů při obecné chorobě až ve
výši trojnásobku.
! Zrušení odchodného při odchodu do důchodu.
„Uzavření nové kolektivní smlouvy je klíčové jak pro OKD, tak pro naše
zaměstnance. Ustoupit musely obě strany a jsem rád, že jsme vzhledem k
extrémně náročné situaci, v níž se OKD v současnosti nachází, dokázali
nalézt dohodu. Je zřejmé, že ani jedna strana nemohla při zdlouhavém a
obtížném vyjednávání jednoznačně prosadit všechny své požadavky.
Dojednaný kompromis nám umožní pokračovat v komplexní
restrukturalizaci, kterou společnost OKD prochází proto, aby nepatřila mezi
stovky světových těžařů, kteří byli letos vzhledem k situaci na trzích nuceni
ukončit činnost.
Zaměstnancům kolektivní smlouva přináší jistotu a zachování platů na
nadprůměrné úrovni v porovnání s regionem i celou Českou republikou, ale i
většiny sociálních benefitů. Jsem rád, že obě strany si uvědomily vážnost
situaci a ukázaly, že dokážou táhnout za jeden provaz. Těžařský průmysl
prochází největší krizí za posledních 30 let, a proto je nutné se soustředit na
práci. Ať jde o tuny vytěženého uhlí, které potřebujeme dodávat našim
zákazníkům, nebo bezpečnost práce, o níž nám jde především,“ komentoval
podepsání smlouvy generální ředitel OKD Ján Fabián. Zdroj: okd.cz

Růst nezaměstnanosti se zastavil Školení ÚIBP z Darkova
Po tříměsíčním nepřetržitém nárůstu poklesl k 31.10.2013
počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji o 400, přičemž podíl registrovaných lidí bez práce
stagnoval na hodnotě z konce září, a to na 9,8 %. V registrech
kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK se již čtvrtý měsíc v řadě
snížil počet volných pracovních míst a koncem října jich tak
bylo k dispozici pouze 3 027.

Na kontaktních pracovištích ÚP
ČR v našem kraji se během října nově zaregistrovalo 6 083 osob. Oproti
letošnímu září bylo nově evidováno
o 3 026 osob méně. Do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo
podnikat 2 650 osob, tj. 40,9 % z celkového počtu uchazečů s ukončenou evidencí, což je v tomto měsíci
v absolutním i podílovém vyjádření

nejnižší hodnota za celou dobu sledování. Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo
koncem října 13 725 registrovaných
lidí bez práce, tj. 16,2 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji.
V registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK došlo celkově k
dalšímu snížení již tak nedostatečného počtu volných pracovních

Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
MSK k 31. říjnu 2013
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míst, a to o 222 na celkových 3 027.
Nejvíce pracovních míst ubylo v ostravském okrese (-127 míst). Oproti
loňskému říjnu bylo v našem kraji až
o 1 638 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v
MSK tak připadalo již 27,9 uchazečů
o zaměstnání. Netradičně nejvíce
uchazečů na jedno místo zaznamenal opět okres Karviná (56,7), naopak nejméně okres Nový Jičín
(15,3).
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v průběhu října prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti vznik celkem 536 pracovních míst. Nejpočetněji z nich, a to 406, bylo společensky účelných pracovních míst, a dále pak 122 míst v rámci veřejně prospěšných prací. Za deset měsíců letošního roku tak bylo finančně podpořeno celkem 5 120 pracovních příležitostí. Během října v našem kraji
nově zahájilo rekvalifikaci 979 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od
začátku tohoto roku jich pak bylo dohromady 6 017. Do zvolené rekvalifikace pak z tohoto celkového počtu
letos nastoupilo 2 986 uchazečů a
zájemců o zaměstnání.
Z údajů poskytnutých Úřadem práce ČR, pobočka Ostrava.
red

V sále PZKO ve Stonavě se 25.listopadu uskutečnilo pravidelné školení úsekových inspektorů bezpečnosti práce /dále
ÚIBP/ z Dolu Darkov. Pro více než třicítku přítomných připravili program školení z oblasti BOZP ZIBP V.Šnapka a A.Kodenko
ve spolupráci s vedením závodu.

V úvodu nejdříve vystoupil bezpečnostní technik podniku Ing.L.Dúbravka,
který přítomné seznámil s dosavadní úrazovostí a problematikou pracovních úrazů, s mimořádnými událostmi a používáním ochranných pomůcek. Na jeho vystoupení navázal ekonom podniku
R.Krištofík, který se zaměřil na mzdovou
oblast. Jednání se zúčastnil také předseda SHO, který hovořil nejdříve o nové Kolektivní smlouvě OKD a jejích parametrech. Přítomní mu položili konkrétní dotazy k nastavení mezd a prémiových řádů,
k budoucnosti těžby v Karviné a ve Frenštátu a problematice hornických důchodů. Předseda Pytlík rovněž informoval i o
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těžebních limitech a energetické politice
státu. Jeho slova doplnil SIBP Ing.V.Potomák, který poskytl podrobné informace
k dosavadnímu vývoji základních ukazatelů BOZP, zejména v úrazovosti a mimořádných událostech /samovznícení uhlí,
horské otřesy, úrazy el. proudem, otevřené požáry/, které se v OKD staly v průběhu letošního roku. Hovořil rovněž o přínosu informací z mítinků SAFETY s vedením firmy a potřebě provádění školení
ÚIBP. Jejich znalosti pak budou moci být
rozšířeny vydáním aktualizované brožury „Rukověť bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, kterou připraví svazoví inspektoři bezpečnosti práce.
red

Odboráři se loučili s J.Zavadilem kyticí a potleskem ve stoje...

V Praze se konal Sněm ČMKOS
Předseda největší odborové centrály v zemi Jaroslav Zavadil rezignoval na jednání Sněmu ČMKOS 19. listopadu na svoji
funkci. Chce se věnovat povinnostem poslance.
Vedení konfederace převzal její první
místopředseda Václav Pícl. Centrálu bude řídit do konce dubna příštího roku, kdy
si odboráři na svém sjezdu zvolí nové vedení. Pícl řekl, že pokud by ho někdo do
čela ČMKOS nominoval, nabídku by neodmítl.
"Úterní jednání sněmu ocenilo práci
pana Zavadila, mimo jiné dlouhým potleskem ve stoje," uvedla na tiskové konferenci mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.
Jaroslav Zavadil dostal jako poděkování kytici a část odborářů ho ještě před
úterním jednáním sněmu přemlouvala,
aby zůstal ve funkci předsedy až do dubna, kdy bude řádný sjezd ČMKOS. To on
ale odmítl a v pátek jako předseda definitivně skončí.
"K dnešnímu dni jsem abdikoval, do
pátku 22. listopadu předám některé věci
a budu se věnovat naplno záležitostem,
které souvisí se zvolením poslancem,"
uvedl Zavadil.
Zavadil vykonával funkci místopředsedy nebo předsedy konfederace od
roku 1997. Předtím byl i ve vedení Odborového svazu KOVO. V předčasných volbách do Sněmovny se stal poslancem za
ČSSD, strana jej postavila do čela pražské kandidátky.
"Z funkce odcházím se smíšenými pocity, přece jen jsem byl v čele odborů 17
let a v odborech přes 20 let. Funkce poslance nic nemění na tom, že v srdci stále
zůstávám odborářem,“ svěřil se novinářům Zavadil. Odstupující předseda odborovou centrálu navíc úplně neopustí. V jejím sídle v Praze na Žižkově co nejdřív
otevře svou poslaneckou kancelář.
Na jednání sněmu oznámil svoji kandidaturu na předsedu ČMKOS předseda
Odborového svazu KOVO Josef Středula.
Delegáti sněmu se dohodli na tom, že
budou chtít, aby programové prohlášení
budoucí vlády bylo projednáno na tripartitě. Ve středu se proto zástupci svazů
sejdou s představiteli vyjednávacího týmu ČSSD. V dalším týdnu pak s lidovci a
hnutím ANO. Později budou jednat se
všemi stranami, které se dostaly do Sně-

movny. ČMKOS požaduje po parlamentních politických stranách, aby zajistily
růst reálných mezd zaměstnanců o jedno
procento. "Žádali jsme navýšení mezd,
které pokryje nejen inflaci, ale zajistí také
nárůst reálných mezd minimálně o jedno
procento," uvedl na brífinku první místopředseda ČMKOS Pícl.
Sněm také projednával zprávu o průběhu kolektivního vyjednávání v roce
2012 a 2013.
„Podle odborného šetření, nedošlo
ani v žádné podnikové kolektivní smlouvě k poklesu zaměstnaneckých mezd.
Průměrná měsíční hodnota minimální
mzda sjednaná za rok 2012 v kolektivních smlouvách činí 9889 korun. Průměrná mzda celkem v podnicích s kolektivní
smlouvou byla o 11 procent, to je o 2849
korun vyšší, než ve firmách kde odbory a
ani kolektivní smlouva nejsou. Celoročně
to představovalo částku 34 188 korun na-
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víc ke mzdám zaměstnanců. Zkrácení
pracovní doby je dlouhodobě vyjednáno
asi v 94 procentech kolektivních smluv.
Šetření znovu potvrzuje, že existence kolektivní smlouvy ve firmách v době krize
ještě výrazněji než v době růstu pozitivně
ovlivňuje výdělkovou úroveň zaměstnanců, a to především zvyšováním mezd zaměstnanců v nízkých a středních příjmových kategoriích,“ uvedl místopředseda
Pícl.
Tématem jednání byla opět i aktuální
situace ve zdravotnictví. Předsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková řekla, že letošní navýšení příjmu systému o 1,5 miliardy korun na platbách za pojištěnce a
půjčkou pro VZP je naprosto nedostatečné, protože systému jen letos chybí deset miliard. Podle ní bez zásahu politiků
situace povede ke krachu značné části
regionálních nemocnic.
"Návrh úhradové vyhlášky dává finance zejména velkým nemocnicím, specializovaným centrům, ale ne těm regionálním," varovala Žitníková.
Text a foto: kov

- zleva D.Žitníková, V.Pícl, J.Zavadil

Patří mezi stále aktuální problematiku...

Výstupní prohlídky zaměstnanců
Od 1.4.2013 nabyla účinnosti novela zákona č.373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, provedená zákonem
č.47/2013 Sb. Od 3.dubna 2013 je pak v účinnosti i prováděcí
vyhláška k tomuto zákonu pod č.79/2013 Sb. Tím byla dokončena právní úprava, týkající se pracovně-lékařských služeb a
pracovně-lékařských prohlídek. Zákon sám upravuje jen
vstupní prohlídku, ostatní prohlídky upravuje uvedená vyhláška.
Tato problematika je značně široká a tak dnes se zastavíme jen u výstupních prohlídek. Vyhláška říká:
v § 13:
(1) Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný
zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem
na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat
souvislost se zdravotní náročností
vykonávané práce.
(2) Výstupní prohlídka se provádí při:
a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
b) převedení na práci se sníženou
zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Na základě provedení výstupní
prohlídky se nevydává lékařský posudek.
(3) Výstupní lékařská prohlídka
se neprovádí, jde-li o:
a) práce zařazené do kategorie
první podle zákona o ochraně veřej-

ného zdraví a není-li součástí této
práce činnost, pro jejíž výkon jsou
podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem5),
,a pokud u zaměstnance nebyla
zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání,
ohrožení nemocí z povolání nebo
pracovní úraz,
b) výkon práce na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní
poměr, jestliže nebylo podle zákona
vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na
změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.
Radikální změnou tedy je, že se
výstupní prohlídka provádí na základě žádosti zaměstnance (nebo pokud tak stanoví jiný zákon), nikoliv tedy zaměstnavatele (i když zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který o
prohlídku požádal, žádostí). Tedy,
nepožádá-li zaměstnanec o takovou
prohlídku, nelze mu to nařídit. Na
druhé straně je pravda, že absolvování výstupní prohlídky není pro zaměstnavatele garancí, že v budoucnu nemohou být zjištěny zdravotní
důsledky, jež povedou k zjištění nemoci z povolání. Výstupní prohlídka
se také neprovádí u prací v kategorii

první, pokud ovšem zaměstnanec
neměl pracovní úraz nebo nezískal
nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání.
V OKD je to řešeno nad rámec vyhlášky, zde mají zaměstnanci navíc
zajištěno dle části VIII v bodech 1.1.
a 1.2. kolektivní smlouvy, že zaměstnavatel zabezpečuje povinné
pracovně-lékařské prohlídky v souvislosti se vznikem, změnami, trváním a skončením pracovního poměru, když za povinné pracovnělékařské prohlídky se považují také
všechny výstupní prohlídky zaměstnance.
Tedy v kolektivní smlouvě všichni
zaměstnanci o tuto lékařskou prohlídku již an-blok požádali a povinností zaměstnavatele je na tuto prohlídku zaměstnance vyslat.
Ing.V.Potomák,
svazový inspektor bezpečnosti
práce
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Rušná beseda v divadle loutek
Listopadová beseda pobočky KPHMO v pondělí 11.11. byla výjimečná
nejen datem, ale i svým obsahem. Kromě dvojprogramu na téma přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a dokončení tématu havárie v Jablunkovském
tunelu přijeli na návštěvu partneři z Klubu důchodců SITG Jastrzebie Zdroj.
Po gratulaci jubilantům měsíce pozval předseda klubu členy na dvě důležité
akce , na Seminář o hornických památkách na VŠB Ostrava 2.12. a na klubovou Barborku do Landek Parku v úterý 3.12. Následně nás seznámil přednášející Ing.Drahoňovský se základními údaji a zajímavostmi souvisejícími s
údržbou zařízení přečerpávací elektrárny. Základní údaje shrnutí: otevření
rok 1996, výstavba s přerušením od roku 1978 s četnými změnami, výkon
2 x 325 MW, objem horní nádrže 2,72 mil.m3, spodní 3,4 mil.m3, výškový rozdíl 510 m, průměr přívodního potrubí 2x3,6 m. Zajímavé byly postřehy z prací, které firma postupně získala při pravidelných údržbových pracích a opravách. Ty probíhají ve specifických podmínkách ve svislých dílech v zavěšení
na lanech, případně v uzavřených prostorách v těsné blízkosti vlastního soustrojí turbíny. K tomu jesenické klima se sněhovou pokrývkou do konce dubna, tyto náročné podmínky jsou občas, pokud vyjde počasí, kompenzovány
krásnými výhledy z ochozu horní nádrže na úchvatné panoráma hor. Zajímavostí byly i konkrétní informace o problémech provázející existenci elektrárny na příklad netěsnosti asfaltového těsnícího koberce horní nádrže, kde se
zřejmě opakovaně projevuje špatná struktura podložních hornin, další z problému které v nejbližší době mohou vyvstat je nestabilita svahů spodní nádrže, které trvale ujíždějí. Z dalších zajímavostí je minimální osazenstvo elektrárny v počtu do 20 lidí na celý provoz včetně průvodců četných exkurzí a
způsob nájezdu tlačítkem z dispečinku ve Štěchovicích. Kuriozitou je i to, že
při vypouštění horní nádrže před opravou byly ve vodě jak ryby, tak i žáby, které se tam dostaly, bůh ví jak /přes turbínu?/. Zajímavý moment nastává v době nájezdu čerpání ze spodní nádrže, kdy voda zavře sborovým úprkem ryb
proti proudu do říčky Desné mimo dosah sání, kdy hladina postupně klesne o
22 m. Ve zkráceném čase se přednášející vrátil k předešlé besedě a doplnil
několik dalších zajímavostí včetně dotazů od posluchačů. Bohužel se nedostalo na dva fanoušky železnice, kteří chtěli přednést své informace a zajímavosti o železničních tunelech. Nicméně, po ukončení besedy se v přilehlé
kavárně nad pivkem diskutovalo mimo jiné i o konkrétních akcích s partnery z
Polska. Samozřejmým tématem byla i současná nelehká situace našeho hornictví a hrozba stávky v OKD.
-jn-
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Předseda z Rekultivací si zahrál kuchtíka

p
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V Rychvaldském kulturním středisku se 23. 11. 2013 v 17 hodin zvedla
opona a na jevišti se najednou objevili ochotničtí herci i s Tomášem Gulčíkem – předsedou OO OKD Rekultivace. Hrála se pohádka tak trochu více
pro dospělé s názvem ,,Princezna s červeným beďárem na čele”.
Představení bylo parodií na známou pohádku, se skvělými hláškami a
směšnými scénkami a rýmovačkami. Náš pan předseda si v roli kuchtíka vedl skvěle stejně jako i jeho kolegové ze souboru. Předvedené divadlo se
svým nasazením od profesionálních herců vůbec nelišilo a tak všichni herci
zaslouží velký obdiv a pochvalu za předvedený výkon. Abychom neocenili
jen předsedu, musíme pochválit i Tomášovu manželku Šárku v roli Kazisvěta. Povzbudit herce přišli i někteří členové závodního výboru a spolupracovníci. Byl to skvělý kulturní zážitek a těšíme se na další představení. Repríza
se uskuteční 7. 12. 2013 v Rychvaldském kulturním středisku.
J.Klimek

Aktuální témata pro tuto dobu...

Pomoc v hmotné nouzi
Pokračujeme v článku
z minulého čísla našeho časopisu - Pomoc v hmotné
nouzi.
Doplatek na bydlení
! Druhá dávka pomoci v hmotné

nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny
včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
! Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na
příspěvek na živobytí.
! Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných
případech, kdy žadatel nemá nárok
na příspěvek na živobytí, případně i
žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení.
! Výše doplatku na bydlení je sta-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o berylliu?

Renault Mégane ve Frakfurtu 2013
Renault Mégane /snímky nahoře/ se dočkal velkého loga značky jako ostatní
modely. Není to však nová generace, ale facelift.
Zatímco Peugeot představuje na IAA nového zástupce nižší střední třídy, druhou
generaci modelu 308, konkurenční Renault se zde pochlubil pouze modernizací stávajícího Mégane. Dřívější informace přitom naznačovaly, že Renault do Německa přiveze novou generaci Mégane.
Renault alespoň na nic nečekal a představil facelift kompletní řady Mégane. Modernizace se tak dočkal hatchback, kombi i třídveřové Coupé, a to včetně varianty z dílny
divize RenaultSport. Faceliftem by měl projít i kupé-kabrio Mégane CC, byť jeho fotografie Renault zatím nezveřejnil. V současnosti jsou tak Laguna a Latitude posledními
osobními Renaulty, které nemají masku v duchu nového designového trendu značky.
Mégane dostal novou příď ve stylu modernizovaného sedanu Fluence, kterému se
svým vzhledem výrazně přiblížil. Předním partiím dominuje velké logy značky, jak je u
posledních Renaultů zvykem, upravený tvar mají i hlavní světlomety.
Peugeot chtěl z nové 308 udělat hodnotnější zboží, v tomto trendu kráčí i Mégane.
Vypadá nyní hodnotněji a elegantněji než verze před faceliftem. Škoda, že Renault nepřikročil i k úpravě zádě Mégane, všechny verze jsou totiž stejné jako dosud.
Kabina je známá, zaujme zde však obrazovka multimediálního systému R-Link na
vrchu centrálního panelu. Úplnou novinkou každopádně není, Renault ho pro Mégane
nabízí už od letošního léta. Digitální rychloměr autu zůstal, ve verzích GT a R.S. je analogový.
Zavazadelník hachcbacku je dlouhý 80 centimetrů, široký 117 cm a pod plato vysoký 52 cm, kufr v praktičtější verzi kombi je o osm centimetrů delší, ale překvapivě o tři
centimetry užší a dva centimetry nižší. U kombi je pak problémem navinovací roletka,
která se těžce vytahuje. U hatchbacku zase nepotěší ostrá hrana madla víka kufru.
Kdo je tedy vítězem frankfurtského minisouboje dvou Francouzů nižší střední třídy? Rozhodne až bližší srovnání, Renault je větší elegán zvenku, Peugeot má zase příjemnější a hodnotněji působící kabinu. Rozhodujícím bodem pro 308 může být nová
platforma, uvidíme až při jízdním srovnání. Zdroj: auto.cz

Senioři opět v družném souboji
V domečku jednoho z karvinských MKS vládl opět sportovní
duch. Na každé straně třináct seniorů, povětšině, jak už to tak bývá, bývalých pracovníků karvinských šachet, se tam sešlo ke svému tradičnímu turnaji v kulečníku a šachu. Ti z
domečku na ul. Rudé armády se
utkali s kolegy z MKS z ulice V Aleji z
Karviné-Ráje. Hrálo se na dvou kulečníkových stolech, na jenom z nich
ve tři a na druhém ve čtyři koule. Ráječtí senioři ve složení Jaroslava
Smrček, Jaroslav Swaczyna, Arnošt
Branný a Otto Golasowski ovládli lépe boje se třemi koulemi a vyhráli po

měrem 4:0. Klání u stolu se čtyřmi
koulemi zvládli lépe, neboť 3:1 družstvo hostitelů ve složení Rudolf Korbas, Erich Hromada, Josef Szajter
porazili. Za hostující zabodoval kolega Jaroslav Kempný. V šachu zvítězili kolegové z MKS V Aleji 3 ku 2,
když cenné body získali Miroslav
Kyncl, Bronislav Stařičný a Jaroslav
Kloza a za MKS Karviná-Hranice bodovali Bronislav Kohut a Bohuslav
Chmiel. Závěr patřil vyhodnocení,
přátelské debatě, kde kdo mohl třeba zahrát líp, ale i chutnému pohoštění.
Text: J. Břoza,
Foto: P. Humenjuk
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Chemické vlastnosti a reakce beryllia
Chemický prvek beryllium je lesklý,
ocelově šedý, velice tvrdý kov. Beryllium
je na suchém vzduchu stálé, se vzdušným kyslíkem reaguje za vzniku oxidu beryllnatého BeO až za teploty 900°C, v
koncentrované kyselině dusičné se pasivuje vrstvou oxidu a dále se v ní nerozpouští, ale se zředěnými neoxidujícími kyselinami ochotně reaguje za vývoje vodíku.
Výskyt beryllia v přírodě
Beryllium objevil jako oxid v roce 1798
v berylu francouzský chemik Louis Nicolas Vanquelin. Průměrný obsah beryllia v
zemské kůře je 2,8 ppm. Přírodní beryllium je tvořeno jedním stabilním izotopem
s nukleonovým číslem 9. V přírodě se elementární beryllium jako prvek nevyskytuje, nalézá se pouze ve sloučeninách. Nejznámějšími minerály beryllia jsou beryl
Be3Al2Si6O18 a chrysoberyl BeAl2O4.
Pro průmyslovou těžbu mají částečný význam rudy fenakit Be2SiO4, behoit Be(OH)2 a bromelit BeO, nejdůležitějším užitkovým minerálem beryllia je v současnosti bertrandit Be4Si2O7(OH)2. Ověřené světové zásoby beryllia činí 80 kt, z toho se 52 kt nachází v bertranditu v USA
(Gold Hill v Utahu, poloostrov Seward na
Aljašce). V ČR se nenalézají žádné zásoby beryllia, v roce 2010 byl dovezen 1 kg
surového kovu za průměrnou dovozní cenu 2000 Kč/kg. V roce 2012 dosáhla světová produkce beryllia hodnoty 230 t, z toho se 200 t čistého kovu vyprodukovalo v
USA.
Výroba a využití beryllia
Výroba beryllia se provádí elektrolýzou taveniny směsi fluoridu berylnatého
a sodného v atmosféře argonu.
Beryllium se používá ke konstrukci jaderných zbraní, kde plní dvojí funkci.
Plášť z beryllia okolo štěpného materiálu
slouží jako účinný odrážeč neutronů, berylliový neutronový reflektor umožňuje ve
zbrani použít menší, než teoretické kritické množství štěpného materiálu. Nejdůležitější sloučeninou je bílý nerozpustný
hydroxid beryllnatý Be(OH)2, který je výchozí látkou pro přípravu většiny ostatních sloučenin beryllia.
Toxické účinky
Beryllium i jeho sloučeniny jsou vysoce toxické látky a řadí se mezi karcinogeny 2. kategorie. Při orálním použití vytěsňuje beryllium z organismu důležité biogenní prvky, zejména hořčík a vápník.
Chronická otrava berylliem se projeví poškozením ledvin (nefrotoxické účinky), jater (hepatotoxické účinky) a krvetvorby
(hematotoxické účinky). Inhalací dochází k závažnému poškození nosohltanu berylióza. Zdroj: prvky.com

zení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku
lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku
částky životního minima jednotlivce,
tj. až do částky 34 100 Kč.
6.Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení
zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit
4násobek částky životního minima
jednotlivce, tj. maximálně částku
13 640 Kč.
Řízení o přiznání dávky
! Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na
předepsaném tiskopisu, který je k
dispozici na krajských pobočkách
Úřadu práce ČR nebo ho lze nalézt
na internetových stránkách
http://portal.mpsv.cz/.
! Žádosti o dávky pomoci v hmotné
nouzi se podávají na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle
místa trvalého pobytu občana.
! V rámci řízení se posuzuje, zda je
osoba či rodina skutečně v hmotné
nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné
fázi se pak stanovuje výše dávky.
Jednotný postup na celém území
České republiky zabezpečuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí.
Upozornění
Uvedené informace jsou pouze
zjednodušené a orientační. Úplné
podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v
právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci krajské
pobočky Úřadu práce ČR.
MPSV

novena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a
nákladů za dodávky energií) zůstala
osobě či rodině částka na živobytí.
! Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti
sestávající výlučně z osob starších
70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.
Mimořádná okamžitá pomoc
Je poskytována osobám, které se
ocitnou v situacích, které je nutno
bezodkladně řešit. Zákon stanoví
šest takových situací:
1. Nejsou plněny podmínky pro
poskytnutí opakovaných dávek, ale
v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
2. Postižení vážnou mimořádnou
událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár
apod.) Dávku lze poskytnout až do
výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše
51 150 Kč.
3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného
např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů
nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do
výše tohoto jednorázového výdaje.
4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až
do výše těchto výdajů, maximálně
však v průběhu kalendářního roku
do výše 10násobku částky životního
minima jednotlivce, tj. až do částky
34 100 Kč.
5. Nedostatek prostředků k uhraPOMŮCKA:
AMO
SMYČKA
ANULUS
RUPRECHT

1. DÍL
TAJENKY

Při nedostatku fosforu rostliny ...
(1.tajenka), často nemají dobře vyvinuté
tyčinky a pestíky, a proto nedostatečně
oplozené a nevyvinuté plody předčasně
opadávají. Při nadbytku fosforu plody ...
(2.tajenka) a rostliny předčasně stárnou,
zvýšíme tedy dávky dusíkatých,
draselných a vápenatých hnojiv.
Na fosfor jsou náročná např. rajčata.
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